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10561 Czekolada biała 34/36% Ariba, worek 10 kg 

24016 Posypka AX48SA biała Caravela, worek 2 kg

17374 Surogat AX43EI biały, karton 20 kg

6157   Surogat AX49DA biały, karton 10 kg

8682 Surogat białyAX49ME Centramerica, karton 10 kg
2705 Masa cukrowa Pettinice White, wiadro 5 kg - 2% upustu!
10981 Krem śmietanowy Chantilly, worek 10 kg - 5% upustu!

* Przy jednorazowym zamówieniu 10 opak. otrzymasz 1 GRATIS!
*  W przypadku mixu gratisowy produkt będzie najtańszy.

233 Czekolada biała 25,9% SELECT CW2-E4-U71, worek 2,5 kg
3561 Czekolada cappucino 552, worek 2,5 kg*
1329 Czekolada deserowa 53,8% select 811-E4-U71, worek 2,5 kg
1330   Czekolada deserowa 70,4% 70-30-38-E4-U71, worek 2,5 kg
27940 Czekolada karmelowa CHF-N3438CARE4-U70, worek 2,5 kg
6989 Czekolada miodowa pastylki CHF-Q1HONEY-E4-U70, worek 2,5 kg*
11097 Czekolada pomarańczowa ORANGE E4-U70, worek 2,5 kg*
*produkt na zamówienie

12410 Masa biała do modelowania COW - 5031DP - Z40,
 biała glazura, wiadro 7 kg
15245 Masa cukrowa carma Ticino Tropic 
COW-50311-M07, wiadro 7kg

• Czekolady 
• Masy cukrowe 
• Dekoracje cukrowe 
• Dekoracje opłatkowe
• Opakowania
• Akcesoria

Oferta ważna do 26.05.2017

Masy 
cukrowe 

- 10 %

2% upustu!
5% upustu!

Czekolady 
- 5 %

Promocja
10 + 1

GRATIS!*

Biuletyn „Komunie 2017” - skierowany jest do klientów indywidualnych, nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest drukowany w celu informacyjnym. Nie obowiązuje
dla podhurtu. Promocje nie dotyczą podmiotów posiadających zaległości finansowe wobec firmy Polmarkus Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i błędów w druku. 
Ilość zestawów promocyjnych ograniczona do wyczerpania zapasów magazynowych. Opłata za GRATISY zostaje ujęta na fakturze.



1666 Forma matryca książka 21 x 29 cm  

1668 Forma matryca książka 25 x 36 cm

1669 Forma matryca książka 30 x 42 cm  

36490 Komunia dłonie 
dziecięce, 7 cm

ozdoba leżąca 3D
opak. 8 szt.

24124 Forma aluminiowa 
„Książka” 25 X 21,5 cm 

h - 5 cm

36511 Komunia hostia biała 
z kłosem śr. 7,5 cm, 
ozdoba leżąca 3D 

opak. 10 szt.

28635 Szablon do wzorów na 
ciasto  „Komunia - kielich” 

śr. 26 cm**

** Przykładowe zastosowanie  produktu

36513 Komunia kielich
płaski z kłosem 12 cm

ozdoba leżąca 3D  
opak 10 szt.

15,18 zł netto/opak.

55,00 zł netto/szt.

45,00 zł netto/szt.

50,00 zł netto/szt.

19,00 zł netto/szt. 55,60 zł netto/szt. 17,07 zł netto/szt.

15,08 zł netto/opak.

31,60 zł netto/opak.

8,42 zł netto/opak.

5,82 zł netto/szt. 9,67 zł netto/opak.

61 zł netto/opak.

23,25 zł netto/ kg

8,42 zł netto/opak.

19,50 zł netto/opak.

28,60 zł netto/opak.

23,92 zł netto/opak.11,18 zł netto/opak 11,96 zł netto/opak.

36493 Komunia dziecko 
komunijne chłopiec 10 cm

ozdoba leżąca 3D 
opak. 6 szt.

36514 Komunia złoty kielich + 
hostia, hostia: śr. 7 cm,

kielich:  9,5 cm 
ozdoba leżąca 3D 

36489 Komunia winogrona
6 cm, ozdoba leżąca 3D 

 opak. 12 szt.
37068 Kwiat Mercedes
010 Biały
śr. 4 cm, opak 20 szt.

36609 Komunia dziecko ko-
munijne dziewczynka 10 cm

ozdoba leżąca 3D 
opak 6 szt.

36488 Komunia kłosy złote 
5,5 cm, płaskie

ozdoba leżąca 3D 
 opak. 50 szt.

36515 Komunia dziecko leżące, 10 cm 
mix (8 szt.) 4x chlopiec, 4x dziewczynka

ozdoba leżąca 3D 
opak. 8 szt.

36491 Komunia mini 
kielich złoty, 2 cm
ozdoba leżąca 3D 

 opak. 80 szt.

1094 Komunia kielich z hostią 
z czekolady białej

7 x 12 cm opak. 32 szt.

22857 Wiórki czekoladowe 
białe, karton 4 kg

36534 Komunia hostia biała
śr. 7,5 cm, ozdoba leżąca 3D 

opak. 10 szt.

18292 Rant kielich z hostią
duży 38  x 26 cm ,

h - 6 cm**

36486 Komunia mini winogro-
no złote 2,5 cm 

ozdoba leżąca 3D 
opak. 40 szt.

Dekoracje cukrowe

Do 10 opakowań
komuni, kwiat 010 
Gratis!



13092 Komunia opłatek 
A3 (2 x A4) x 0,5 mm

kielich z chlebem

17293 Komunia opłatek
okrągły, śr. 20 cm x 0,5 mm

świeca z kielichem

14262 Komunia chłopiec
z kłosem 570104

h - 11 cm

22439 Komunia chłopiec 
klęczący na książce 27062 C

h - 11,5 cm

12,81 zł netto/szt.

6,83 zł netto/szt.

12,66 zł netto/szt.

22,00 zł netto/szt.

12,66 zł netto/szt.

14,60 zł netto/szt.

18,50 zł netto/szt.

14,60 zł netto/szt.

31,46 zł netto/szt. 33,73 zł netto/szt.

18,50 zł netto/szt. 22,00 zł netto/szt.

6, 83 zł netto/szt.

6,83 zł netto/szt.

6,83 zł netto/szt.12,81 zł netto/szt. 6,83 zł netto/szt.

19997 Komunia opłatek 
A4 x 0,5 mm

świeca z kielichem

32909 Komunia opłatek
okrągły, śr. 20 cm x 0,5 mm

kielich, świeca, storczyk

14261 Komunia dziewczynka
z kłosem 570105

h - 11 cm

32534 Komunia kielich złoty 
z hostią 27170 B różowy,

h - 9 cm 

10952 Posypka waflowa biała
opak. 1,5 l

32888 Komunia opłatek 
A4  x 0,5 mm

kielich i winogrono

36288 Komunia dziewczynka
stojąca 27062 B

 h - 12 cm

32536 Komunia kielich złoty z 
hostią 27170 C niebieski, 

h - 9 cm

19998 Komunia opłatek
A3 ( 2 x A4) x 0,5 mm
kielich ze storczykiem

36289 Komunia chłopiec
stojący 27062 C,

 h - 12 cm

31397 Żel neutralny 
opak. 1 kg

17292 Komunia opłatek
okrągły, śr. 20 cm x 0,5 mm 

kielich z chlebem

22438 Komunia dziewczyna 
klęcząca na książce 27171 B

h - 11,5 cm 

30776 Żel neutralny
z brokatem opak. 1 kg

Dekoracje opłatkowe
Dekoracje opłatkowe i plastikowe 

Żele do ciast i tortów
Idealnie nadają się do pokrywania 
opłatków z nadrukiem, nadając opłat-
kom lśniący połysk i wyrazisty kolor. Żel 
jest najlepszym sposobem zabezpie-
czenia opłatka przed wilgocią (nale-
ży pamiętać, że opłatki są niezwykle 
higroskopijne).  Produkt nakładamy z 
obu stron opłatka za pomocą łopatki 
cukierniczej (pędzel zostawia smugi). 
Można stosować również do pokrycia 
ciast i innych wypieków oraz umiesz-
czania małych dekoracji cukierni-
czych. Produkt bezglutenowy.

Promocja ! Przy zamówieniu opłatków 6 szt. A3 lub 12 szt. A4 
otrzymasz 1 opak. posypki waflowej za 1 grosz!



35073 Podkład złoty retro z falbanką śr. 28 cm 
śr. robocza 24 cm opak. 50 szt.

35076 Podkład złoty retro z falbanką śr. 35 cm 
śr. robocza 31cm opak. 50 szt.

26017 Podkład złoty gruby 60 x 40 cm tektura 
falista 5 warstw 720 g. opak 20 szt.

23233 Podkład złoty gruby 25 x 25 cm tektura 
falista 5 warstw 720 g. opak 20 szt.

23234 Podkład złoty gruby 30 x 30 cm tektura 
falista 5 warstw 720 g. opak 20 szt.

23235 Podkład złoty gruby 35 x 45 cm tektura 
falista 5 warstw 720 g. opak 20 szt.

66,70 zł netto/opak.

40,56 zł netto/opak.

10,95 zł netto/opak.

15,10 zł netto/opak.

26,00 zł netto/opak.

89,69 zł netto/opak.

36,00 zł netto/opak. 36,00 zł netto/opak.

42,50 zł netto/szt.

101,40 zł netto/opak.

350,00 zł netto/szt.

27,58 zł netto/opak.

39,00 zł netto/opak

45,00 zł netto/opak.

490,00 zł netto/szt.

38,73 zł netto/szt.

64,80 zł netto/opak.

35985 Pudełko białe perłowe
na 9 pralin, 13,5 x 13,5 x 4 cm

opak 10 szt.

20295 Karton na tort biały
otwarta księga 
46 x 35 x 13 cm 

tektura lita 350g / m2
opak. 50 szt.

3465 Piłka do cięcia spodów 
biszkoptowych 45 cm

  

2345 Karton na tort biały
otwarta księga 
46 x 35 x 15 cm

mikrofala 370g / m2
opak. 10 szt.

12473 Pudełko złote
na 9 pralin, 13,5 x 13,5 x 4 cm

opak 10 szt.

33768 Stojak na tort 
4 - poziomowy biały 054/4
śr. 34 - 31 - 24,5 - 19,5 cm 

tworzywo

30388 Pudełko złote na 12 
pralin, 17 x 13,5 x 4 cm

opak 10 szt.

33767 Stojak na tort 
3 - poziomowy biały 054/3

śr. 34 - 25 - 20 cm 
tworzywo

22558 Karton składany na-
druk komunia 21 x 21 x 8 cm

opak 50 szt.

3466 Piłka do cięcia spodów 
biszkoptowych 75 cm

  

29020 Karton składany na-
druk komunia 19 x 14 x 9 cm

opak 100 szt.

Opakowania

CENTRALA:
Pyskowice, 44-120

ul. Wyszyńskiego 62
T: +48 32 30 19 100

biuro@polmarkus.com.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW:
Wrocław, 52-438
ul. Giełdowa 24

T: +48 71 712 23 04
wroclaw@polmarkus.com.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW:
Skawina, 32-050

ul. Płk. A. Hałacińskiego 2
T: +48 12 442 00 00

krakow@polmarkus.com.pl

ODDZIAŁ SŁUPSK:
Słupsk, 76-200

ul. Szymanowskiego 16
T: +48 59 727 95 95

slupsk@polmarkus.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ:
Ksawerów, 95-054

ul. Łódzka 46
T: + 09 30 8048 42 2

lodz@polmarkus.com.pl

d o r a d z t w o • t e c h n o l o g i a • d y s t r y b u c j a • s e r w i s   d l a   p i e k a r n i ,   c u k i e r n i ,   l o d z i a r n i   i   g a s t r o n o m i i

ODDZIAŁ SŁOWACJA:
Dolný Kubín, 026 01

ul. Radlinského 60
T: +421 43 532 43 74

slovensko@polmarkus.com.pl

ODDZIAŁ CZECHY:
Frýdek Místek, 738 01

ul. Sadová 618
T: +420 55 86 40 594

info@polmarkus.cz

www.polmarkus.com.pl sklep.polmarkus.com.pl youtube.pl/Polmarkus Sp. z o.o.facebook.com/polmarkus


