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Worki foliowe
na pieczywo

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

5024 Worki  "1"  43,5 x 20,5 cm    Folia polipropylenowa, grub. 25 mikronów 200 szt.

5029 Worki  "2"  51,0 x 24,0 cm    Folia polipropylenowa grub. 30 mikronów 200 szt.

5032 Worki  "3" 54,0 x 24,5 cm    Folia polipropylenowa grub. 30 mikronów 200 szt.

5030 Worki  40,0 x 35,0 cm   Folia polipropylenowa grub. 25 mikronów 200 szt.

11057 Worki 30 x 17 cm     Folia polipropylenowa grub. 25 mikronów 200 szt.

27761 Worki 30 x 22 cm     Folia polipropylenowa grub. 25 mikronów 200 szt.

4986 Worki z nadrukiem:  bułka tarta  0,5 kg 26 cm 16 cm Folia polipropylenowa grub. 30 mikronów 200 szt.

Klipsy do worków Taśma klejąca do zaklejarek

Zaklejarka Klik- klak z nożykiem

nr nazwa/rodzaj wymiary opak.

2368 Klips do woreczków biały papierowy  0,45 cm 1000 szt.

2372 Klips do woreczków złoty  papierowy  0,45 cm 1000 szt.

nr nazwa/rodzaj wymiary zaklejarka opak.

4598 Zielona szer.9 mm, dł. 66m Klik-Klak 16 szt.

13406 Biała szer.9 mm, dł. 66m Klik-Klak 16 szt.

4596 Czerwona szer.9 mm, dł.66m Klik-Klak 16 szt.

4597 Niebieska szer.9 mm, dł.66m Klik-Klak 16 szt.

4599  Żółta szer.9 mm, dł. 66m Klik-Klak 16 szt.

4593 Taśma klejąca  + taśma papirowa (7 szt.) Innoseal 14 szt.

PIEKARNIA/ CUKIERNIA

Worki bez nadruku wykonane z folii polipropylenowej o grubości 25-30 
m. Są one niezastąpionym opakowaniem nie tylko dla pieczywa, ale tak-
że dla innych artykułów spożywczych.

5171 Urządzenie pozwala na za-
bezpieczenie żywności przecho-
wywanej w woreczkach foliowych. 
W ten sposób gwarantuje dłuższą 
świeżość zapakowanego produktu. 
Do zamykania stosuje się taśmy kle-
jące o szerokości 9 mm i długości 66 
mm. Wykonana ze stali malowanej.

Zaklejarka Innoseal
5170 Urządzenie pozwala na za-
bezpieczenie żywności przecho-
wywanej w woreczkach foliowych, 
co gwarantuje dłuższą świeżość 
zapakowanego produktu. Specjal-
ny system zaklejeń InnoSeal uła-
twia otwieranie zabezpieczonych 
woreczków oraz ich ponowne za-
mknięcie

https://bit.ly/3eFZsee
https://bit.ly/3bydpsF
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nr nazwa/rodzaj wymiary  materiał opak.

40893 Torebka biała 22 x 12,5 cm,  fałda 6 cm papier 33 g/m2 + 7 mikron folii LDPE tłuszczoodporna 1000 szt.

42022 Torebka biała 32 x 15 cm,  fałda 6 cm, papier 33g/m2 + 7 mikron folii LDPE tłuszczoodporna 1000 szt.

35702 Torebka biała 28 x 15 cm, fałda 6,5 cm papier 1000 szt.

35661 Torebka biała, na bagietkę 67 x 10 cm,  fałda 6 cm papier 1000 szt.

41225 Torebka brązowa, na bagietkę 49 x 10 cm,  fałda 5 cm papier 1000 szt.

35662 Torebka brązowa  43 x 18 cm,  fałda 8 cm papier 1000 szt.

35664 Torebka brązowa 25 x 10 cm,  fałda 5 cm papier 1000 szt.

35745 Torebka brązowa  37 x 15 cm,  fałda 6,5 cm papier 1000 szt.

4642 Torebka brązowa 28 x 15 cm, fałda 6,5 cm papier 1000 szt.

13288 Torebka biała z nadrukiem: Bułka tarta 29 x 15 cm, fałda 6,5 cm papier 1000 szt.

25024 Torebka biała z nadrukiem: Bułka tarta 27 x 10 cm, fałda 5 cm papier 1000 szt.

Torebki fałdowe
bez okienka

PIEKARNIA/ CUKIERNIA

Bardzo popularny rodzaj torby papierowej. Torba wykonana jest  z cienkiego, delikat-
nego papieru, który dodaje odpowiedniej estetyki zapakowanym wyrobom piekar-
niczym, a także zabezpiecza produkt przed  zbyt szybkim wyschnięciem, jednocze-
śnie przepuszczając parę wodną.

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

4646 Torebka brązowa z okienkiem 35 x 16 cm, fałda 7,5 cm papier-folia 1000 szt.

4647 Torebka brązowa z okienkiem 28 x 15 cm fałda 7 cm papier-folia 1000 szt.

4648 Torebka brązowa z okienkiem 46 x 20 cm fałda 8 cm papier-folia 1000 szt.

4649 Torebka brązowa z okienkiem 30 x 15 cm fałda 7 cm papier-folia 1000 szt.

10528 Torebka brązowa z okienkiem 24 x 10 cm, fałda 6 cm papier-folia 1000 szt.

Torebki fałdowe
z okienkiem
To uniwersalne opakowania dla handlu spożywczego, zwłaszcza w sektorze piekarniczo-
cukierniczym. Produkowane są w różnych rozmiarach, a okno foliowe pozwala doskonale 
wyeksponować zawartość opakowania.

PIEKARNIA/ CUKIERNIA

https://bit.ly/3asqCSF
https://bit.ly/2XZq8kg
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nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

21900 Pojemnik plastikowy  20,5x16x5 cm PET/PE czarny 560szt.

38647 Pojemnik plastikowy  20,5x16x6 cm PET/PE czarny 560szt.

38649 Pojemnik plastikowy  20,5x16x8 cm PET/PE czarny 500szt.

38712 Pojemnik plastikowy  20,5x16x4 cm  PET/PE transparent 560szt.

38713 Pojemnik plastikowy  20,5x16x5 cm PET/PE transparent 560szt.

38648 Pojemnik plastikowy  20,5x16x6 cm  PET/PE transparent 560szt.

38714 Pojemnik plastikowy  20,5x16x8 cm PET/PE transparent 500szt.

38716 Pojemnik plastikowy  20,5x16x9 cm PET/PE transparent 480szt.

Poseidon  Posejdon Jolly 

Przyłącze 230V 230V

Zasilanie 0,8kW 1,8kW

kompresja powietrza brak brak

Max szer. foli 190mm 350 mm

Max średnica foli 160mm 220 mm

Elektroniczna kontrola 
temperatury tak tak

Listwa tnąca nie tak

Wymiar tacki 188 x 250 mm 350 x 265 mm

Umożliwia pakowanie 
w atmosferze ochronnej 

(MAP)

Pakowaczki linia
Posejdon

Pojemniki plastikowe 
do zgrzewu
Tacka wykonana z polietylenu.
Zakres stosowania -35+60 st. C. 
Do dań gorących i schłodzonych.

Posejdon zgrzewa tacki w każdym rozmiarze.
Możliwe jest zaprojektowanie formy zgodnie 
z preferencjami Klienta. Posejdon jest przezna-
czony w szczególności do dań gotowych.
Obsługuje również tacki z kilkoma przegrodami.

Hermetyczne zgrzanie tacki pozwala na łatwy transport, 
przy zachowaniu najwyższych standardów higienicz-
nych.  Dzięki użyciu tacek i folii wykonanych z CPET 
możliwe jest ich podgrzewanie i pieczenie w mikrofa-
lówce bądź trady-cyjnym piekarniku, w temperaturze 
do 220 stopni Celsjusza.

Posejdon Jolly Posejdon Jolly pozwala na 
automatyczne cięcie folii oraz zapewnia 
bezproblemowe jej odrywanie. Posejdon Jolly 
jest dostępny w wersji wyposażonej w opcję 
przedmuchu gazu, co pozwala na wydłużenie 
terminu przydatności żywności.

PIEKARNIA/ CUKIERNIA
PIEKARNIA/ CUKIERNIA / GASTRONOMIA

https://bit.ly/2Vw6FpG
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nr nazwa/rodzaj wymiary opak.

26141 Tacka plastikowa prostokątna 32 x 22 cm,   h-2 cm 130 szt.

26142 Pokrywka plastikowa prostokątna 32 x 22 cm,  h-3 cm 130 szt.

Tacka plastikowa
z pokrywką

nr nazwa/rodzaj wymiary opak.

42777 Opakowanie plastikowe z pokrywką  

na zawiasie BL1508 

18,4 x 13,6 cm, h-8,4 cm 320 szt.

42783 Opakowanie plastikowe z pokrywką  

na zawiasie BL1510

17,5 x 13,6 cm, h-8,5 cm  360 szt.

Opakowanie plastikowe 
z pokrywką

nr nazwa/rodzaj wymiary opak.

39260 Opakowanie plastikowe  SL25 12,5 x 12,5 cm, h-8,5 cm 150 szt.

39261 Opakowanie plastikowe  SL38 21,5 x 10,5 cm, h-8 cm 85 szt.

39264 Opakowanie plastikowe  SL410 20 x 12,5 cm, h-11,2 cm 240 szt.

39265 Opakowanie plastikowe  SL55 18 x 18 cm, h-7,9 cm 110 szt.

39266 Opakowanie plastikowe  SL57 23,5 x 17 cm, h-65, cm 200 szt.

39342 Opakowanie plastikowe  SL440 27 x 27 cm, h-7,5 cm 175 szt.

39344 Opakowanie plastikowe  SL95 31 x 13 cm, h-6,7 cm 160 szt. 

39798 Opakowanie plastikowe  SL537 19 x 13,5 cm, h-7 cm   50 szt.

40227 Opakowanie plastikowe  SL613 20,5 x 9,5 cm, h-6,5 cm 384 szt.

41710 Opakowanie plastikowe  SL431 21 x 21 cm, h-11 cm 130 szt.

41712 Opakowanie plastikowe  SL442 31 x 30 x 6,6 + 4,9 cm 140 szt.

43625 Opakowanie plastikowe  SL410 20 x 12,5 cm h-11,2 cm 50 szt.

43067 Opakowanie plastikowe  SL40 20,5 x 12,5 cm h-7,2 cm 50 szt.

45177 Opakowanie plastikowe  SL80 23 x 16,5 cm h-9 cm 50 szt.

Plastikowe opakowanie
na ciasto

PIEKARNIA/CUKIERNIA

Użyty w opakowaniach polistyren za-
pewnia utrzymanie stałej temperatury 
przez dłuższy okres (zakres temp. od 
-35 st. C do 80 st. C), a duża odporność 
na wstrząsy minimalizuje uszkodzenia. 
Możliwe jest mrożenie w pojemni-
kach. Nie nadają się do kuchenki mi-
krofalowej.

Opakowanie na różnego rodzaju wy-
pieki, wykonane z tworzywa sztuczne-
go, zapewnia świeżość zapakowanego 
produktu, jak również odporność na 
wilgoć. Posiada spód w kolorze czar-
nym oraz przezroczystą pokrywkę.

Opakowanie na wszelkiego rodzaju wy-
pieki, wykonane z tworzywa sztuczne-
go, zapewnia świeżość zapakowanego 
produktu, jak również odporność na 
wilgoć. Zakres stosowania -35+60 st. C.
Do dań gorących i schłodzonych.

https://bit.ly/3buMMEY
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nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

29714 Snack Bag M  BON APETIT 18 x 7,5 x 13 cm papier + folia  1000 szt.

35029 Snack Bag M  BON APETIT 18 x 7,5 x 13 cm papier + folia   Nature 1000 szt.

29160 Snack Bag L  BON APETIT 21,5 x 7,5 x 13 cm papier + folia    1000 szt.

35031 Snack Bag L  BON APETIT 21,5 x 7,5 x 13 cm papier + folia Nature 1000 szt.

33243 Snack Bag XL  BON APETIT 28 x 7,5  x 13 cm papier + folia 1000 szt.

41161 Snack Bag Termiczna 16,5 x 7,5 x 17 cm papier 500 szt.

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

31857 Torebka na kanapki 20 x 18 cm papier + folia 500 szt.

31858 Torebka na kanapki 14 x 28 cm  papier + folia 500 szt.

31859 Torebka na kanapki 18 x 35 mm papier + folia 500 szt.

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

35586 Torebka czarna Wrapbag    30,5 x 11 cm papier 500 szt.

31182 Torebka Wrapbag 30,5 x 11 cm  papier 500 szt.

35591 Torebka Panrun slim 28 x 11 cm papier 500 szt.

Torebki Snack Bag 
na kanapki

Torebki z okienkiem
na kanapki

Torebki Papierowe
Wrapbag

PIEKARNIA/GASTRONOMIA

Te papierowo-foliowe torebki są świetnym rozwiązaniem do kanapek, czy przekąsek. 
Łatwo je zamknąć - są samoprzylepne. Produkt jest świetnie wyeksponowany dzięki 
przezroczystej folii. By otworzyć, wystarczy zerwać folię w miejscu perforacji. Po otwar-
ciu produkt jest nadal zabezpieczony, a torebka czysta.

Produkt jest świetnie wyeksponowany dzięki prze-
zroczystej folii. Odrywana perforacja ułatwia spraw-
ne otwieranie opakowania. Po otwarciu produkt jest 
nadal zabezpieczony, a torebka czysta.

Dzięki temu opakowaniu tortilla przechowywana 
jest w higieniczny sposób, zachowując świeżość. Do-
datkową zaletą jest oryginalny czarno-biały nadruk 
na torebkach

https://bit.ly/3bwWnLD
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nr nazwa/rodzaj wymiary opak.

34266 Opakowanie plastikowe trójkąt 17 x 6,7cm, h-8,2 cm 500 szt.

38095 Opakowanie plastikowe kanapki 18,0 x 11,5 cm, h-6,6 cm 50 szt.

Opakowania 
plastikowe
na kanapki

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

44539 Opkowanie zamykane tektura lita 37,7 x 17 x 5,3 cm 100 szt.

Opakowanie
na Crunchy
Snack

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

36173 Torebka loc bag Razor  17 x 24,5cm  papier+folia 1000 szt.

41444 Torebka loc bag pizza 21 x 24,5cm  papier + folia 1000 szt.

Torebki
z okienkiem
perforowanym 

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

43918 Torebka na kanapki 30 x 12 cm, fałda 7 cm papier 1000 szt.

43931 Torebka na kanapki 35 x 10 cm, fałda 5 cm papier 1000 szt.

43943  Torebka na kanapki 22 x 12 cm, fałda 7cm papier 1000 szt.

Torebki z nadrukiem
„pyszna i zdrowa 
kanapka”

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

20241
Torebka brązowa
z nadrukiem 

25 x 32 cm, 
fałda 11 cm 

papier 
80 mg/m2

250 szt.

nr nazwa/rodzaj wymiary materiał opak.

44054 Toreba brązowa bez nadruki  32 x 22 x 25 cm papier 250 szt.

Torebka klockowa
„Certyfikat dobrego 
smaku”

Torba papierowa
brązowa z uchwytem

Te torebki są świetnym rozwiązaniem do ka-
napek, przekąsek lub kruchych ciastek. Łatwo 
je zamknąć – są samoprzylepne. Produkt jest 
świetnie wyeksponowany dzięki przezroczystej 
folii. By otworzyć, wystarczy zerwać folię w miej-
scu perforacji. Po otwarciu produkt jest nadal 
zabezpieczony, a torebka czysta.

Biała, tłuszczoodporna, fałdowana torebka z nadru-
kiem “Smaczna kanapka”. Idealna do pakowania ka-
napek. Do zamknięcia torebki należy użyć etykiety 
o numerze 43938.

Opakowanie plastikowe przeznaczone na 2 kanap-
ki. Zalecane temperatury stosowania od -40 do +70 
stopni Celsjusza. Właściwości: możliwość mrożenia.

Opakowanie z tektury litej, doskonałe na 
Crunchy Snack. Karton przeznaczony jest 
dla punktów gastronomicznych i restaura-
cji. Karton z pokrywką.

Torebka papierowa w kolorze szarym z nadrukiem 
„Certyfikat dobrego smaku” o rozmiarach 25x32 
cm. Szerokość fałdy 11 cm. Przeznaczona jest dla
punktów gastronomicznych i restauracji.

Papierowa torba w kolorze brązowym z fałdami, 
przeznaczone najczęściej do pakowania wyrobów 
ciastkarskich i piekarniczych.

PIEKARNIA/GASTRONOMIA
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nr nazwa/rodzaj wymiary poj. materiał opak.

38024 Foremka jednorazowa P0778BS R43L (R54) wym. wew. 18,1 x 10,2 x 4,5 cm   690 ml aluminium 100 szt.

38033 Pokrywka (okrągłe brzegi)  F1516CO CR43L wym. 19,6 x 11,7 cm - papier 260g/m2  + aluminium  100 szt. 

38025 Foremka P0760CO R14L (R44) wym. wew. 20,2 x 9,7 x 5,4 cm  940 ml aluminium 100 szt.

38034 Pokrywka (okrągłe brzegi) F1504ES CR14L wym. 21,3x10,9 cm - papier 260g/m2 + aluminium 100 szt.

38079 Foremka P0004CO R4G (R15) wym.wew.14,4 x 9,4 x 3,7 cm     690 ml aluminium 100 szt.

38080 Pokrywka P3301CO  CR3G wym.17,8x12,8 cm - aluminium 500 szt.

Jednorazowe formy
aluminiowe z pokrywką 

PIEKARNIA/GASTRONOMIA

Bardzo lekkie i sztywne doskonale chronią delikatne artykuły przed deformacją. Stoso-
wane są do wypieku i pakowania wyrobów cukierniczych; produkty w tych foremkach 
można ogrzewać w piekarniach gazowych, elektrycznych oraz w kuchenkach mikrofa-
lowych (na szklanym talerzu). Zastosowana do produkcji folia aluminiowa nie wpływa 
na smak, ani zapach żywności, chroni wyrób przed dostępem światła, tlenu oraz skaże-
niem mikrobiologicznym oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem, czy zawilgoceniem.

https://bit.ly/3eLw9ag
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Opakowania
menu box
z trzciny cukrowej

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

43966 Miska 750 ml, śr. 14,9 cm 50 szt.

43969 Miska 1100 ml, śr. 18,4 cm 50 szt.

44748 Miska 1300 ml, śr. 18,4 cm 50 szt.

43970 Pokrywka śr. 14,9 cm 50 szt.

43971 Pokrywka   śr.  18.4 cm 50 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

43889 Kubek 350 ml, śr. 9 cm 25 szt.

43892 Kubek 470 ml, śr. 10 cm 25 szt.

43893 Kubek 770 ml, śr. 12 cm 25 szt.

43894 Pokrywka   350 ml, śr.  9 cm 25 szt.

43895 Pokrywka  470 ml, śr. 10 cm 25 szt.

43896 Pokrywka      770 ml, śr. 12 cm 25 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

43886 Kubełek składany,  tektura lita kraft 500ml  10,5 x 14,6 cm 50 szt.

43897 Kubełek składany,tektura lita kraft 750ml 13,5 x 15,2 cm  50 szt.

43888 Kubełek składany, tektura lita kraft 1000ml 14,3 x 18 cm 50 szt.

Kartonowe 
kubełki składane

nr nazwa/rodzaj  wymiary opak.

43993 Menu burger box 15,5 x 15 x 7, 5 cm 50 szt.

43992 Menu box     20 x 20 x 7 cm 50 szt.

43990 Menu box 2 -dzielny     25 x 16 x 7 cm 50 szt.

Miski papierowe
Miska kraft to idealne opakowanie dla restau-
racji, barów i innych lokali gastronomicznych 
serwujących m.in. zdrową żywność i sałatki. 
Ze względu na tłuszczoodporne powleczenie, 
pudełko nadaje się także do serwowania dań 
na bazie makaronu czy ryżu. Kolor opakowania 
wpisuje się w proekologiczne trendy. Do misek 
dedykowane są odpowiednie pokrywki, które 
gwarantują bezpieczny transport potraw.

Idealne opakowanie dla lokali gastro-
nomicznych serwujących m.in. zdrową 
żywność i sałatki. Ze względu na tłuszczo-
szczelne powleczenie pudełko nadaje się 
także do serwowania dań na bazie maka-
ronu czy ryżu.

Opakowanie wykonane z tektury litej w kolorze 
brązowym, bez nadruku. Jest estetyczne i daje 
możliwość naniesienia logo lokalu gastronomicz-
nego w formie stempla lub naklejki. 

Kubki papierowe 
jednorazowe

Pojemnik do zup, sałatek i deserów to idealne opa-
kowanie na wynos, które nadaje się do konsumpcji 
bezpośrednio w punkcie gastronomicznym, jak i do 
transportu żywności do domu lub biura. Dzięki szczel-
nej przykrywce produkt ten zachowuje odpowiedni 
smak i zapach potraw oraz temperaturę. 

PIEKARNIA/GASTRONOMIA

https://bit.ly/3eKVwcc
https://bit.ly/3eKVwcc
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nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

30297 Pokrywka biała (w8) 250 ml 100 szt.

37942 Pokrywka biała (w10) 300 ml       100 szt.

23398 Pokrywka biała (w12) 400, 500 ml      100 szt.

30470 Pokrywka brązowa (w8) 250 ml         100 szt.

33254 Pokrywka brązowa (w10) 300,380 ml 100 szt.

33255 Pokrywka brązowa (w12) 400,500 ml      100 szt.

33854 Pokrywka czarna (w8) 250 ml              100 szt.

33855 Pokrywka czarna (w10) 300 ml      100 szt.

33856 Pokrywka czarna (w12) 400 ml      100 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

30524
Mieszadełko drewniane 

do kawy i herbaty 
18 cm     100 szt.

42901 Łopatka drewniana do lodów 8,3 cm    500 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

43268 Łyżeczka drewniana 11 cm  100 szt.

43265 Nóż drewniany 16,5 cm    100 szt.    

43267 Widelec drewniany 16,5 cm    100 szt.

Pokrywka do kubków 
kartonowych

Łopatki 
i mieszadełka

Sztućce 
drewniane

Plastikowe pokrywki do kubków kartonowych. 
Dostępne w różnych kolorach i rozmiarach. 

Kubki kartonowe wykonane z nieprzemakalnego 
papieru z estetycznym nadrukiem. Dostępne 
w różnych pojemnościach

PIEKARNIA/GASTRONOMIA

nr pojemność  opak.

44128   Kubek kartonowy do kawy Buon Caffe 250 ml  100 szt.

44059  Kubek kartonowy do kawy Buon Caffe 300 ml   50 szt.

44060   Kubek kartonowy do kawy Buon Caffe 400 ml  50 szt.

nr pojemność  opak.

24546  Podstawka papierowa na wynos 2 kubki 100 szt.

Kubki kartonowe
do kawy Buon Caffee

Podstawka 
papierowa na kubki 

https://bit.ly/2yHWSnj
https://bit.ly/3eOAd9N
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nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

40496 Kubek plastikowy z płaską  pokrywką
350 ml; 

śr. 11,4 cm h-9 cm 
360 szt.

40498 Kubek plastikowy z płaską pokrywką
500 ml; 

śr. 11,4 cm h-11,4 cm 
340 szt.

38770 Kubek plastikowy z wypukłą pokrywką
250 ml; 

śr. 11,4 cm h-9 cm 
360 szt.

40346 Kubek plastikowy z wypukłą pokrywką
350 ml; 

śr. 11,4 cm h-11,4 cm 
360 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

18301 Kubek plastikowy bezbarwny PET 300 250 ml,  śr. 7,8 cm 50 szt.

18302 Kubek plastikowy bezbarwny PET 350 300 ml, śr. 7,8 cm 50 szt.

37975 Kubek plastikowy  bezbarwny  PET 550   400 ml, śr. 9,5 cm 50 szt.

33961 Pokrywka  plastikowa wypukła bez otworu 300 ml, śr. 7,8 cm 50 szt.

37976 Pokrywka plastikowa, wypukła z otworem 400 ml, śr. 9,5 cm 50 szt.

42848 Pokrywka pet płaska z nacięciem śr. 7,8 cm 50 szt.

42900 Pokrywka plastikowa do kubka PET  płaska
z nacięciem na rurkę 400 ml, śr. 9,5 cm 50 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

37338 Pojemnik Yeti S z pokrywką 350 ml 25 szt.

33498 Pojemnik Yeti M z pokrywką 500 ml 25 szt.

33499 Pojemnik Yeti L z pokrywką 750 ml 25 szt.

33500 Pojemnik Yeti XL z pokrywką 1000 ml 25 szt.

34214 Pojemnik Yeti XXL z pokrywką 1500 ml 25 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

42708 Pojemnik na lody XS z pokrywką styrożel 350 ml 120 szt.

42709 Pojemnik Na lody S z pokrywką styrożel 500 ml 120 szt.

42710 Pojemnik Na lody M z pokrywką styrożel 750 ml 90 szt.

42711 Pojemnik Na lody L z pokrywką styrożel 1000 ml 90 szt.

Pojmemniki
termoizolacyjne
do lodów, styrożelowe

Pojmemniki 
termoizolacyjne
do lodów

Pojemniki plastikowe 
z pokrywką Kubki

plastikowe
transparentne

LODZIARNIA/ CUKIERNIA

Pojemniki ze styropianu, w których można przecho-
wywać lód, chłodząc równocześnie napoje oraz inne 
produkty spożywcze. Dwuwarstwowa konstrukcja 
pojemnika zapewnia długie utrzymanie niskiej tem-
peratury wewnątrz.

Pojemnik na lody, jogurt lub owoce z 
plombą z  serii Safe&Fresh. Dzięki za-
mknięciu mamy pewność, że nasz pro-
dukt nie wyleje się podczas dostawy. No-
woczesne zamknięcie bardzo higieniczne 
rozwiązanie, dzięki któremu mamy pew-
ność, że jedyną osobą, która miała dostęp 
do naszego produktu był kucharz lub oso-
ba pakująca żywność do pojemnika.

Pojemniki ze styropianu do lodów Yeti, w których 
można przechowywać lód, chłodząc równocześnie 
napoje oraz inne produkty spożywcze. Dwuwar-
stwowa konstrukcja pojemnika zapewnia długie 
utrzymanie niskiej temperatury wewnątrz. 

Znakomity do zimnych napojów, deserów, soków 
i smoothies. Można dopasować do niego wypukłą 
ponakrywkę z dziurką.

https://bit.ly/3buyhkI
https://bit.ly/2yyfG8O
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LODZIARNIA/ CUKIERNIA

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

41655  Kubek kartonowy  na lody biały 108 120 ml; 7,5 cm 250 szt.

41656  Kubek kartonowy na lody biały 4C 160 ml; 8,5 cm 200 szt.

42946  Kubek kartonowy na lody biały 7T 350 ml; 10,25 cm 100 szt.

nr nazwa/rodzaj opak.

45318  Pokrywka plastikowa do kubka Tipo o poj. 80 /100/120 ml 60 szt.

45319  Pokrywka plastikowa do kubka Tipo o poj. 160/190/230 ml 60 szt.

45320  Pokrywka plastikowa do kubka Tipo o poj. 180/350/480 ml 60 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

29478  Kubek kartonowy na lody nadruk owoce 108 120 ml; 7,5 cm 250 szt.

34101  Kubek kartonowy na lody nadruk owoce 27 290 ml, 10 cm 100 szt.

34271  Kubek kartonowy na lody nadruk owoce 7T 350 ml; 10,6 cm 100 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

44962  Kubek kartonowy na lody nadruk BIO 108 120 ml; 7,5 cm 250 szt.

44963  Kubek kartonowy na lody nadruk BIO 4C 160 ml, 8,5 cm 200 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

43276  Kubek kartonowy na lody  Woody Soul 4C 160 ml; 8,5 cm 200 szt.

nr nazwa/rodzaj poj./średnica opak.

40278  Kubek kartonowy na lody nadruk gelato 4C 160 ml; 8,55 cm 200 szt.

39951  Kubek kartonowy na lody nadruk gelato 27 290 ml, 10 cm 100 szt.

43307  Kubek kartonowy na lody nadruk gelato 7T 350 ml; 10,6 cm 100 szt.

Kubek kartonowy
na lody

Pokrywka plastikowa
wypukła do kubka

Kubek kartonowy
na lody z nadrukiem

Kubek kartonowy
na lody z nadrukiem

Kubek kartonowy
na lody z nadrukiem

Kubek kartonowy
na lody z nadrukiem

Kubek na lody wykonany z papieru nieprzemakalne-
go w kolorze białym, bez nadruku. Dedykowany 
do serwowania lodów lub deserów.

Kubek na lody wykonany z papieru nieprzemakalne-
goz nadrukiem „owoce”. Dedykowany 
do serwowania lodów lub deserów.

BIO kubki do lodów. Wykonane z papieru nieprze-
makalnego, posiadający dekoracyjny nadruk z moty-
wem roślinnym + nadruk ECO CUP. 

Kubek na lody wykonany z papieru nieprzemakalne-
go, biodegradowalnego i w 95% kompostowalnego, 
posiadający dekoracyjny nadruk. 

Kubek na lody wykonany z papieru nieprzemakalne-
goz nadrukiem „gelato”. Dedykowany 
do serwowania lodów lub deserów.

https://bit.ly/3cFoHeN
https://bit.ly/3cFoHeN
https://bit.ly/3cFoHeN
https://bit.ly/3cFoHeN
https://bit.ly/3cFoHeN
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LODZIARNIA/ CUKIERNIA

nr nazwa/rodzaj kolor poj. opak.

36321 Pucharek plastikowy Różowy 300 ml 140/6 60 szt.

36324 Pucharek plastikowy Zielony 400 ml 140/7 40 szt.

36325 Pucharek plastikowy Pomarańczowy 500 ml 140/8 50 szt.

36326 Pucharek plastikowy   Przeźroczysty 500 ml 140/13 50 szt.

36328 Pucharek plastikowy Przeźroczysty 400 ml 140/12 40 szt.

40187 Pokrywka do kubka Przeźroczysty 300 ml 240/6 50 szt.

40188 Pokrywka do kubka Przeźroczysty 400 ml 240/7 50 szt.

40189 Pokrywka do kubka Przeźroczysty 500 ml 240/8 50 szt.

nr nazwa/rodzaj wymiary poj. opak.

13787 Pojemnik termoizolacyjny 49228 Wymiar wew. 62,5 x 42,5 x 16cm Zmieści 6 kuwet okrągłych h-125 śr. 200 1szt.

15239 Pojemnik termoizolacyjny 49238 Wymiar wew.62,5 x 42,5 x 20cm 1szt.

38819 Pojemnik termoizolacyjny 49248 Wymiar wew.62,5 x 42,5 x 26cm 1szt.

8595 Pojemnik termoizolacyjny 49258 Wymiar wew.62,5 x 42,5 x 30cm  Zmieści 6 kuwet okrągłych h-250 śr. 200 1szt.

16521 Pojemnik termoizolacyjny 06617 Wym. 63,5 x 42,0  x 45,0 cm  3 kuwety 33x16, lub 2 kuwety 36 x 25 cm, termometr w standardzie, 
na wypiętrzone kuwety 1szt.

9885 Pojemnik termoizolacyjny 49438 Wymiar wew. 57 x 36.5X20 cm   3 kuwety 36x16 cm 1szt.

Pucharek plastikowy
SCOOP z pokrywką

Pojemniki termoizolacyjne
uniwersalne

Puchareki do lodów i deserów, włoskiej firmy Alcas wykonane są z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego w różnych kolorach; odpowiednie na lody, desery i jogurty. 
Wyglądają idealnie, a przy tym są nietłukące i nadają się do mycia 
w zmywarkach.

Pojemniki termoizolacyjne z pokrywą znajdą zastosowanie w cukierni, piekarni i ga-
stronomii, idealne do przewożenia produktów mrożonych i podgrzewanych. Stabilny, 
niełamliwy, lekki higieniczny materiał, nadaje się do mycia w zmywarkach, odporny 
na uszkodzenia. Doskonałe, właściwości izolacyjne produktów spełniające wymogi 
HCCP.

https://bit.ly/34WHj7D
https://bit.ly/34WHj7D
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Centrala
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Polmarkus CzechyCzechy

Siedziba Pyskowice:
ul. Wy
T: + 48 32 30 19 100
biuro@polmarkus.com.pl

Ksawerów
T:  +48 42 209 30 80
lodz@polmarkus.com.pl

Kraków:
2

T: +48 12 442 00 00
krakow@polmarkus.com.pl

T: +48 71 71 22 304
wroclaw@polmarkus.com.pl

ul. Szymanowskiego 16
T: +48 59 727 95 95
slupsk@polmarkus.com.pl

polmarkus.com.pl

Czechy:
Sadová 618 Frýdek Místek
T: +420 55 86 40 594
info@polmarkus.cz

facebook.com/polmarkus youtube.com/polmarkus sklep.polmarkus.com.pl

Oravska Poruba 20, Velicna
T: +421 94 805 86 00
slovensko@polmarkus.sk


