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karmelki mini

mini candies

karmelki twarde

hard candies

owocowy, miętowy

fruit, mint

~2g
~ 500 szt.

~ 500 pcs.

65 x 56 mm
15 mm
14 miesięcy

14 months

50 kg

raczki

raczki candies

karmelki z nadzieniem

filled candies

orzechowe

peanut

~6g
~ 165 szt.

~ 165 pcs.

90 x 70 mm
23 mm
8 miesięcy
50 kg

8 months
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karmelki medium

medium candies

karmelki maxi

maxi candies

karmelki twarde

hard candies

karmelki twarde

hard candies

owocowy, miętowy,
fruit, mint, ice and
lodowo-cytrynowy, kawowy lemon, coffee
~4g

owocowy, miętowy,
fruit, mint, ice and
lodowo-cytrynowy, kawowy lemon, coffee
~6g

~ 250 szt.

~ 165 szt.

~ 250 pcs.

75 x 58 mm

90 x 70 mm

20 mm

23 mm

12 miesięcy

12 months

12 miesięcy

50 kg

~ 165 pcs.

12 months

50 kg

kukułki

kukulki candies

karmelki majo

mayo candies

karmelki z nadzieniem

filled candies

karmelki twarde

hard candies

coffee with alcohol

mleczny

milk

kawowe z dodatkiem
alkoholu
~6g
~ 165 szt.

~5g
~ 165 pcs.

90 x 70 mm

50 kg

~ 200 pcs.

90 x 70 mm
20 mm

23 mm
5 miesięcy

~ 200 szt.

5 months

12 miesięcy
50 kg

12 months
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elipki flow pack
cukierki pudrowe
owocowy mix (musujące),
miętowe
~ 1,7 g
~ 580 szt.

elipki basic
powder pastilles
fruit mix (fizzy), mint

~ 580 pcs.

cukierki pudrowe
owocowy mix (musujące),
miętowe
~ 1,7 g
~ 580 szt.

62 x 43 mm

65 x 45 mm

22 mm

15 mm

18 miesięcy

18 months

18 miesięcy

50 kg

michałki w etykiecie
cukierki czekoladowe z dodatkiem
orzechów arachidowych
~ 14 g
~ 71 szt.

powder pastilles
fruit mix (fizzy), mint

chocolate candies with peanuts

~ 71 pcs.

34 x 80 mm

flow pack
candies

karmelki twarde

hard candies

owocowy, miętowy

fruit, mint

~5g
~ 580 pcs.

~ 200 szt.
35 mm

18 months

12 miesięcy

12 months

50 kg

michałki
cukierki czekoladowe z dodatkiem
orzechów arachidowych
~ 11 g
~ 90 szt.

michalki candies
chocolate candies with peanuts

~ 90 pcs.

105 x 80 mm

28 mm

~ 200 pcs.

57 x 80 mm

50 kg

michalki candies in label

karmelki flow
pack

28 mm

5 miesięcy

5 months

5 miesięcy

1 000 szt.

1 000 pcs.

50 kg

5 months
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CUKIERKI
CANDIES
toffi, sugusy

toffee, sugusy

krówki

fudges

cukierki rozpuszczalne

chews

pomadki mleczne

milk toffees

toffee - milk or chocolate
flavour; sugusy - fruit

mleczny

milk

toffi - smak mleczny lub
czekoladowy; sugusy owocowy
~6g
~ 165 szt.

~ 13,5 g
~ 74 szt.

~ 165 pcs.

70 x 73 mm

90 x 60,5 mm

29 mm

23 mm

6 miesięcy

toffi 8 - miesięcy
sugusy - 12 miesięcy

5 kg

toffee - 8 months
sugusy - 12 months

50 kg

śliwki w czekoladzie

plums in chocolate

śliwki suszone oblane
czekoladą deserową
~ 15 - 18 g

dark chocolate coated
dried plum

~ 55 - 65 szt.

~ 55 - 65 pcs.

115 x 110 mm
32 mm
6 miesięcy
50 kg

6 months

~ 74 pcs.

6 months
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lizaki mini

mini lollipops

owocowy

fruit

~8g
51 x 65 mm
12 miesięcy

12 months

przód: folia biała z
nadrukiem, tył - folia
transparentna .
Za dopłatą możliwy
nadruk z tyłu na folii
transparentnej  lub
białej 

front: white foil with
imprint, back: transparent
foil . With surcharge
possibility of promotional
imprint on the back on
transparent foil  or white
foil 

6 200 szt.

6 200 pcs.
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lollyboard

lollyboard

owocowy

fruit

~8g
62 x 66 mm
12 miesięcy

12 months

lizak w transparentnej
folii + opakowanie
kartonowe z nadrukiem

lollipop in transparent
foil + cardboard with
imprint

500 szt.

500 pcs.

lizaki kulki

lollipop balls

lizak kulka we flow packu

flow pack lollipop balls

owocowy

fruit

owocowy

fruit

~8g

~8g

Ø 25 x 80 mm

35 x 120 mm
12 months

12 miesięcy

12 months

biała folia z nadrukiem

white foil with imprint

5 000 szt.

5 000 pcs.

biała lub transparentna folia z
nadrukiem

white or transparent foil with
imprint

5 000 szt.

5 000 pcs.

12 miesięcy
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lizaki
w piramidkach

lollipop balls
in pyramids

lizaki kulki

lollipop balls

owocowy

fruit

~8g

cube lollipops

lizaki kulki

lollipop balls

owocowy

fruit

~8g
30 x 30 x 30 mm

65 x 60 x 52 mm
kartonowe pudełko
z nadrukiem

cardboard with imprint

12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

lizaki z nalepką

lizaki kostki

lollipops with
a sticker

kartonowe pudełko
z nadrukiem

cardboard with
imprint

12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

lizaki bujaki

swinging
lollipops

Ø 80 mm, Ø 100 mm

50 x 50 mm

Ø 60 mm, Ø 80 mm

23 x 100 mm
jedna strona: 23 x 48 mm

23 x 100 mm
one side: 23 x 48 mm

6 miesięcy

6 months

transparentny woreczek +
chorągiewka
z nadrukiem

transparent bag +
flag with imprint

200 szt.

200 pcs.

lizaki dostępne m.in. w
kształcie serduszka, piłki
nożnej, spiralki, jajka,
kwiatka

available shapes:
heart, football,
spiral, easter egg,
flower

6 miesięcy

6 months

transparentny woreczek transparent bag
+ naklejka z nadrukiem + sticker with imprint
200 szt.

200 pcs.

biały / white
non-transparent

pomarańczowy /orange

żółty / yellow

lizaki 2D

2D lollipops

50 x 50 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
(bez patyczka)

50 x 50 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
(without a stick)

6 miesięcy

6 months

transparentny woreczek

transparent bag

200 szt.

200 pcs.

lizaki wykonane wg
projektu klienta,
motywy graficzne
odwzorowane w jednolub dwukolorowej
masie karmelowej.*

lollipops made
according to a
customer’s project
made of one or two
colours caramel.*

*Przed złożeniem zamówienia prosimy o przesłanie motywu graficznego
jaki ma zostać odwzorowany na lizaku w celu weryfikacji możliwości
jego wykonania oraz doborze odpowiedniej wielkości lizaka.
Before ordering a logo is required to place on the lollipop to verify the
feasibility of the motif.

lizaki szpatułki

spatula lollipops

szpatułka lekarska
zakończona karmelową
masą

medical spatula
ended with caramel

owocowy

fruit

150 x 18 mm
178 x 32 mm
transparentna folia
z nadrukiem

transparent foil with
imprint

6 miesięcy

6 months

2 000 szt.

2 000 pcs.

STANDARDOWE
KOLORY LIZAKÓW
BASIC LOLLIPOP
COLOURS

zielony / green

niebieski / blue

czerwony / red
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tubus 150 x 90

tubus
z ekspozytorem

tub 150 x 90

Ø 150 x 90 mm
lizaki mini 50 szt.

mini lolipops 50 pcs.

250 szt.

250 pcs.

tub with display

Ø 150 x 110 mm
lizaki mini 50 szt.

mini lollipops 50 pcs.

250 szt.

250 pcs.

dyspenser na
lizaki lollyboard

lollyboard
dispenser

93 x 118 x 315 mm
25 szt. lizaków
lollyboard
200 szt.

tubus na szpatułki spatula tub

lizaki szpatułki 10 box

1) Ø 80 x 190 mm
2) Ø 105 x 190 mm
1) 30 szt.
2) 40 szt.
200 szt.

50 x 182 x 50 mm
1) 30 pcs.
2) 40 pcs.
200 pcs.

10 box spatula lollipops

10 szt.

10 pcs.

200 szt.

200 pcs.

25 pcs. lollyboard
lollipops
200 pcs.
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lentilki flow pack

lentilky flow pack

czekoladowe drażetki
oblane kolorowym
lukrem
~ 10 g

smarties type
chocolate buttons with
hard candy shell

150 x 90 mm
9 miesięcy

9 months

1 000 szt.

1 000 pcs.
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dwupak

duopack

petit 2

gumy do żucia lub
dropsy mentos
miętowy lub mix
owocowy

chewing gums or
mentos drops
mint or fruit mix

gumy do żucia lub
dropsy mentos
miętowy lub mix
owocowy

chewing gums or
mentos drops
mint or fruit mix

2 szt.

2 pcs.

2 szt.

2 pcs.

gumy do żucia ~ 3 g
dropsy ~ 6 g
opakowanie typu flow
pack z nadrukiem

chewing gums ~ 3 g
drops ~ 6 g
flow pack bag with
imprint

gumy do żucia ~ 3 g
dropsy ~ 6 g

chewing gums ~ 3 g
drops ~ 6 g

kartonik z nadrukiem

cardboard with imprint

62 x 65 mm
12 miesięcy

12 months

5 000 szt.

5 000 pcs.

petit 3

50 x 40 x 10 mm
12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

petit 4

gumy do żucia lub
dropsy mentos
miętowy lub mix
owocowy

chewing gums or mentos drops
mint or fruit mix

gumy do żucia lub
dropsy mentos
miętowy lub mix
owocowy

chewing gums or
mentos drops
mint or fruit mix

3 szt.

3 pcs.

4 szt.

4 pcs.

gumy do żucia ~ 4,5 g
dropsy ~ 9 g

chewing gums ~ 4,5 g
drops ~ 9 g

gumy do żucia ~ 6 g
dropsy ~ 12 g

chewing gums ~ 6 g
drops ~ 12 g

kartonik z nadrukiem

cardboard with imprint

kartonik z nadrukiem

cardboard with imprint

68 x 40 x 10 mm

41 x 41 x 9 mm

12 miesięcy

12 months

12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

500 szt.

500 pcs.
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easy open box

slide box

pastylki pudrowe elipki

elipki powder pastilles

drażetki typu tik-tak

tik-tak type pills

owocowy mix, mocna
mięta, energy drink,
guma balonowa
~ 20 g

fruit mix, strong mint,
energy drink, bubble
gum

miętowy, owocowy

mint, fruit

~ 30 g
48 x 75 x 15 mm

87 x 28 x 18 mm
18 miesięcy

18 months

500 szt.

500 pcs.

push box
pastylki pudrowe elipki

elipki powder pastilles

owocowy mix, mocna
mięta, energy drink,
guma balonowa
~ 20 g

fruit mix, strong mint,
energy drink, bubble
gum

82 x 52 x 10 mm
18 miesięcy

18 months

500 szt.

500 pcs.

18 miesięcy

18 months

500 szt.

500 pcs.
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up-down box
drażetki typu tik-tak

tik-tak type pills

miętowy, owocowy

mint, fruit

~ 18 g
48 x 50 x 15 mm
18 miesięcy

18 months

500 szt.

500 pcs.

PASTYLKI, DROPSY, GUMY
PASTILLES, DROPS, CHEWING GUMS

18

2 gumy do żucia
w pudełku

2 chewing gum
sticks in box

miętowy

mint

~6g
85 x 82 mm
12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

gumy do żucia
w listkach

chewing gum
sticks

miętowy

mint

~3g
74 x 20 mm
15 mm
12 miesięcy

12 months

1 000 szt.

1 000 pcs.
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vip card
miętowe pastylki bez cukru

sugar free mints

drażetki typu tik-tak

tik-tak type pills

owocowy, miętowy

fruit, mint

 ~ 16 g,  ~ 29 g,  ~ 48 g

~7g

 40 x 15 x 57 mm,  47 x 18 x 74 mm,  50 x 22 x 85 mm

78 x 47 x 6 mm
18 miesięcy

18 months

18 miesięcy

18 months

300 szt.

300 pcs.

1 000 szt.

1 000 pcs.

gumy
w blistrze 6

6 chewing gums
in blister

gumy
w blistrze 12

12 chewing
gums in blister

gumy w blistrze 12 12 chewing gums in
z klapką
blister with flap

miętowy

mint

miętowy

mint

miętowy

~9g

~ 18 g

58 x 62 x 7 mm

63 x 106 x 8 mm

mint

~ 18 g
63 x 106 x 9 mm

12 miesięcy

12 months

12 miesięcy

12 months

12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

500 szt.

500 pcs.

500 szt.

500 pcs.
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puszka click-clack

click-clack tin

2 gumy w blistrze

2 chewing gums in blister

drażetki typu tik-tak lub pastylki
pudrowe
miętowy lub mix owocowy

tik-tak type pills or powder pastilles

miętowy

mint

~3g

mint or fruit mix

49 x 84 x 6 mm

 ~ 12 g,  ~ 20 g,
 Ø 45 x 15 mm,  Ø 53 x 18 mm
drażetki tik-tak: 18 miesięcy
pastylki pudrowe: 12 miesięcy

tik-tak dragees: 18 months
powder pastilles: 12 months

 500 szt.,  250 szt.

 500 pcs.,  250 pcs.

12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

puszka prostokątna mini

mini hinged lid tin

energy muss

drażetki typu tik-tak lub pastylki pudrowe

tic-tac type pills or powder pills

multiwitamina

miętowy lub mix owocowy

mint or fruit mix

~ 4,5 g

multivitamin

58 x 104 x 6 mm

~ 20 g
59 x 46 x 18,5 mm
drażetki tik-tak: 18 miesięcy, pastylki
pudrowe: 12 miesięcy

tic-tac dragees: 18 months,
powder pills: 12 months

250 szt.

250 pcs.

12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.
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blistry z drażetkami

blisters with pills

drażetki typu tik-tak

tik-tak type pills

miętowy lub mix owocowy

mint or fruit mix

190 x 63 x 10 mm*
 28 szt., 30 szt.

 28 pcs., 30 pcs.

18 miesięcy

18 months

250 szt.

250 pcs.

* możliwość wykonania opakowania w dowolnych wymiarach, na dowolną ilość drażetek
any size packing and any quantity dragees available

PASTYLKI, DROPSY, GUMY
PASTILLES, DROPS, CHEWING GUMS
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żelki 7 g

fruit jellies 7 g

miśki

jelly bears

mix owocowy

fruit mix

~7g
84 x 70 mm
folia biała lub transparentna
z nadrukiem

white or transparent
foil with imprint

10 miesięcy

10 months

3 000 szt.

3 000 pcs.

żelki w piramidce

fruit jellies in
pyramid

miśki, serca, gwiazdki,
samoloty, buźki, telefony
komórkowe, symbol €,
symbol @, piłki futbolowe,
kciuk

jelly bears, hearts,
stars, planes, smiles,
mobiles, €-symbol,
@-symbol, footballs,
thumb

mix owocowy

fruit mix

~ 15 g
folia biała lub
white or transparent
transparentna z nadrukiem foil with imprint
70 x 65 mm
10 miesięcy

10 months

3 000 szt.

3 000 pcs.
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żelki 10 g

fruit jellies 10 g

żelki 15 g

fruit jellies 15 g

miśki, serca, gwiazdki,
samochody, samoloty, buźki,
telefony komórkowe, symbol €,
piłki futbolowe, domki

bears, hearts, stars,
cars, planes, smiles,
mobiles, €-symbol,
footballs, houses

miśki, serca, gwiazdki,
samochody, samoloty, buźki,
telefony komórkowe, symbol €,
piłki futbolowe, domki

bears, hearts, stars,
cars, planes, smiles,
mobiles, €-symbol,
footballs, houses

mix owocowy

fruit mix

mix owocowy

fruit mix

~ 10 g

~ 15 g

84 x 70 mm

84 x 70 mm

folia biała lub transparentna z
nadrukiem

white or transparent
foil with imprint

folia biała lub transparentna z
nadrukiem

white or transparent
foil with imprint

10 miesięcy

10 months

10 miesięcy

10 months

3 150 szt.

3 150 pcs.

3 150 szt.

3 150 pcs.

żelki w indywidualnym
kształcie

jellies in
individual shape

indywidualna forma, maksymalny
wymiar żelka:
torebka 10 g: 15 x 15 mm
torebka 15 g: 20 x 20 mm

individual form, max.
jelly size:
10 g bag: 15 x 15 mm
15 g bag : 20 x 20 mm

mix owocowy

fruit mix

~ 10 g lub 15 g

~ 10 g or 15 g

84 x 70 mm
folia biała lub transparentna z
nadrukiem

white or transparent
foil with imprint

10 miesięcy

10 months

10 g: 35 100 szt.
15 g: 23 100 szt.

10 g: 35 100 pcs.
15 g 23 100 pcs.

mega miś

mega jelly bear

miśki

jelly bears

mix owocowy

fruit mix

~ 4,5 g
35 x 60 mm
folia biała lub transparentna
z nadrukiem

white or transparent
foil with imprint

10 miesięcy

10 months

3 000 szt.

3 000 pcs.
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Nowość

energetyki o smaku:
* mojito
* jabłko + żeń-szeń
* acai + granat

New

energy drink flovours:
* mojito
* apple + ginseng
* acai + pomegranate

energy drink thermo foil
171 x 135 mm
Ø 53 x 133 mm
250 ml
12 miesięcy

12 months

504 szt.

504 pcs.
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energy drink z etykietą

energy drink with label

170 x 120 mm
Ø 53 x 133 mm
250 ml
12 miesięcy

12 months

96 szt.

96 pcs.

sól 35 x 50

salt 35 x 50

~1 g
6 000 szt.

6 000 pcs.

cukier 50 x 70

sugar 50 x 70

26
~4 g
6 000 szt.

6 000 pcs.

piramidka z cukrem sugar pyramid
~4,5 g
20 000 szt.

20 000 pcs.

pieprz czarny 35 x 50 black pepper 35 x 50

słodzik 35 x 50

~0,2 g

~0,8 g

6 000 szt.

6 000 pcs.

6 000 szt.

sweetener 35 x 50
6 000 pcs.
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cukier 50 x 70
pełny zadruk

sugar 50 x 70
full imprint

~4 g
18 000 szt.

cukier 50 x 50
pełny zadruk

sugar 50 x 50
full imprint

~4 g
18 000 pcs.

18 000 szt.

18 000 pcs.

cukier sticks 100 x 15 sugar sticks 100 x 15

cukier sticks 100 x 25

~4 g

~4,5 g

12 000 szt.

12 000 pcs.

12 000 szt.

sugar sticks 100 x 25
12 000 pcs.

herbata w saszetce

tea in sachet

torebka herbaty w
saszetce z nadrukiem
herbata czarna, zielona,
owocowa
~2g

tea bag in sachet with
imprint
black, green or fruit tea

50 x 75 mm
12 miesięcy

12 months

60 000 szt.

60 000 pcs.

herbata w piramidce
1 saszetka herbaty
ekspresowej
herbata czarna, zielona,
owocowa
~ 1,8 g

tea pyramid

herbata flow pack

flow pack tea

1 tea bag

herbata liściasta

leaf tea

szeroki asortyment
herbat

wide range of tea

black, green or fruit tea

~10 g
98 x 95 mm

65 x 60 x 52 mm

28

12 miesięcy

12 months

1 000 szt.

1 000 pcs.

12 miesięcy

12 months

5 000 szt.

5 000 pcs.





piramida na 10 herbatek

pyramid with 10 tea bags

herbata w torebce

tea in bag

10 saszetek herbaty ekspresowej
typu piramidka

10 tea bags in pyramid’s shape
cardboard

herbata liściasta

leaf tea

herbata czarna, zielona, owocowa black, green or fruit tea

szeroki asortyment
herbat

wide range of tea

~ 18 g

 ~25 g,  ~50 g,

120 x 105 x 100 mm

 56 x 30 x 140 mm,  70 x 42 x 163 mm

12 miesięcy

12 months

12 miesięcy

12 months

200 szt.

200 pcs.

100 szt.

100 pcs.

herbata / kawa w puszce

tin with tea / coffee

banderola wokół puszki
z nadrukiem offsetowym,
wieczko: etykieta
samoprzylepna lub nadruk
bezpośrednio na puszce

band with offset printing,
lid: sticker with offset
printing or printining
directly on a lid

szeroki asortyment herbat i kaw
herbata: ~ 50 g, kawa ~ 100 g

wide range of tea and
coffee
tea: ~ 50 g, coffee ~ 100 g

82 x 82 x 115 mm
12 miesięcy

12 months

48 szt.

48 pcs.

tea car box
10 saszetek herbaty ekspresowej

10 tea bags

czarna, owocowa, zielona

black, fruit, green

~ 18 g
112 x 51 x 66 mm
12 miesięcy

12 months

100 szt.

100 pcs.
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orzeszki solone

salted peanuts

orzeszki ziemne, solone salted peanuts
60 x 105 mm
~ 10 g
4 miesiące

4 months

5 000 szt.

5 000 pcs.
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precelki

pretzels

precelki solone

salted pretzels

120 x 85 mm
~8g
7 szt.

7 pcs.

4 miesiące

4 months

5 000 szt.

5 000 pcs.

baton bio&crunchy bio&crunchy bar
orkiszowe, owsiane

spelt, oat

~ 45 g
153 x 50 x 15 mm
6 miesięcy

6 months

5 000 szt.

5 000 pcs.

baton musli bio&fit

muesli bio&fit bar

musli, musli z jabłkiem,
muesli, muesli with apple,
morelą, aronią, żurawiną, apricot, chokeberry, cranberry,
orzechami piniowymi, goją pine nut, goya
~ 40 g
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153 x 50 x 15 mm
6 miesięcy

6 months

5 000 szt.

5 000 pcs.

trójpak z sezamkami three pack seasames
3 x ~ 45 g
120 x 120 x 17 mm
12 miesięcy

12 months

500 szt.

500 pcs.

mikro ciasteczka

micro cookies

ciasteczka kruche
o smaku amaretto

crunchy cookies with
amaretto flavour

55 x 30 mm
~ 1,3 g
18 miesięcy

18 months

3 000 szt.

3 000 pcs.

logo-ciasteczka

logo-cookies

kruche ciasteczka z
kremem czekoladowym

crunchy cookies with
chocolate cream

32

Ø 48 x 10 mm
Ø 32 mm
~ 10 g
4 miesiące

4 months

200 szt.

200 pcs.

ciasteczka 3 g

3 g cookies

ciasteczka 6 g

6 g cookies

ciasteczka kruche o
smaku kakaowym

crunchy cookies with
cocoa flavour

ciasteczka kruche o smaku
karmelowym z nutką
przypraw korzennych

crunchy cookies
with caramel and
gingerbread flavour

67 x 35 mm

85 x 35 mm

~3g
8 miesięcy

8 months

3 000 szt.

3 000 pcs.

~6g
8 miesięcy

8 months

3 000 szt.

3 000 pcs.
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ciasteczka
flow pack
z wróżbą flow pack fortune cookies
ciasteczka kruche
o lekkim posmaku
waniliowym

crunchy cookies with
light vanilla flavour

ciasteczka z wróżbą
z blankietem

fortune cookies
with a blank

ciasteczka kruche o lekkim
posmaku waniliowym

crunchy cookies with
light vanilla flavour

73 x 125 mm

73 x 100 mm

73 x 45 mm

~6g

~6g

6 miesięcy

6 months

6 miesięcy

6 months

1 000 szt.

1 000 pcs.

250 szt.

250 pcs.

herbatnik flow pack flow pack biscuit

ciasteczko waflowe wafer cookie

herbatniki tradycyjne

kruche ciasteczko
maślane

regular biscuit

90 x 49 x 5 mm

crunchy buttery
cookie

85 x 65 x 6 mm

~ 5,5 g
10 miesięcy

10 months

2 000 szt.

2 000 pcs.

~ 8,5 g
6 miesięcy

6 months

2 000 szt.

2 000 pcs.
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ciasteczko fit&choco fit&choco cookie

ciasteczko royal

royal cookie

crunchy cookies with
kruche ciasteczka owsiaoat & cornflakes,
ne z kawałkami czekolady
chocolate chips and
i bakaliami
dried fruits and nuts

kruche ciasteczka z kawałkami
czekolady i kremem

chocolate chips
cookies with cream

100 x 65 x 12 mm
~ 20 g
9 miesięcy

9 months

5 000 szt.

5 000 pcs.

100 x 65 x 12 mm
~ 18 g
9 miesięcy

9 months

5 000 szt.

5 000 pcs.

ciasteczko valori

valori cookie

ciasteczko z nasion
amarantusa

amaranth grain
cookie

kokosowe, orzechowe

coconut, peanuts

83 x 57 x 9 mm
~6g
6 miesięcy
5 000 szt.

ciasteczko
bio&crunchy
ciasteczko wykonane
z pełnego ziarna
ciasteczka orkiszowe,
owsiane, orkiszowo-owsiane

bio&crunchy
cookie

pierniczek
flow pack

flow pack
gingerbread

wholegrain cookie

pierniczki z nadzieniem

gingerbread
with filling

spelt, oat, spelt-oat
cookies

63 x 87 x 13 mm
~ 13 g

6 months

63 x 87 x 13 mm

6 miesięcy

6 months

5 000 pcs.

~ 20 g

3 000 szt.

3 000 pcs.

6 miesięcy

6 months

5 000 szt.

5 000 pcs.
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american cookie
kruche ciasteczka z
kawałkami czekolady

choco twist
chocolate chips
cookies

120 x 75 x 16 mm

kruche ciasteczka z
kremem

crunchy cookies with
cream

100 x 65 x 11 mm

~ 23 g

ciasteczko cremino

cremino cookie

kruche ciasteczka z
kremem

short biscuits with
cream

100 x 65 x 11 mm

~ 17 g

~ 17 g

9 miesięcy

9 months

9 miesięcy

9 months

9 miesięcy

9 months

5 000 szt.

5 000 pcs.

5 000 szt.

5 000 pcs.

5 000 szt.

5 000 pcs.

kwadratowe
ciasteczka miodowe

square honey
cookies

okrągłe ciasteczka
miodowe

round honey
cookies

aromatyczne ciasteczka
honey baked
wypiekane na bazie miodu aromatic cookies

aromatyczne ciasteczka
honey baked
wypiekane na bazie miodu aromatic cookies

4 cm; 5 cm; 6,5 cm; 8 cm;10 cm

4 cm; 5 cm; 6,5 cm; 8 cm;10 cm

dopasowane do wymiarów
ciasteczka

fitted on a cookie
size

dopasowane do wymiarów
ciasteczka

fitted on a cookie
size

2 miesiące

2 months

2 miesiące

100 szt.

100 pcs.

100 szt.

ciasteczka miodowe
w indywidualnym
kształcie

aromatyczne ciasteczka
honey baked
wypiekane na bazie miodu aromatic cookies
dowolne

any size

2 months

dopasowane do wymiarów
ciasteczka

fitted on a cookie
size

100 pcs.

2 miesiące

2 months

100 szt.

100 pcs.
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puszka łakoci

tin of sweets

163 x 163 x 65 mm
banderola wokół
puszki z nadrukiem
offsetowym, wieczko:
etykieta samoprzylepna
lub nadruk
bezpośrednio na puszce

band with offset
printing, lid: sticker
with offset printing or
imprint directly on a lid

 ~ 300 g;   ~ 420 g

znakowanie na wieczku
marking on lid

honey cookies in
individual shape

4 miesiące

4 months

25 szt

25 pcs.



SUGEROWANA
ZAWARTOŚĆ
SUGESTED
CONTENT


puszka łakoci mini

mini tin of sweets

Ø 109 x 67 mm
banderola wokół puszki z
nadrukiem offsetowym,
wieczko: etykieta
samoprzylepna lub nadruk
bezpośrednio na puszce

band with offset
printing, lid: sticker
with offset printing
or printining directly
on a lid



 ~ 100 g;   ~ 155 g
4 miesiące

4 months

24 szt.

24 pcs.

37

znakowanie na wieczku i banderoli
marking on lid and band

CIASTECZKA
COOKIES

ziarenko kawy
w czekoladzie

coffee grain in
chocolate

czekolada mleczna,
deserowa, biała

milk, dark or white
chocolate

~ 1 000 - 1 100 szt.

~ 1 000 - 1 100 pcs.

28 x 45 mm
26 mm
4 miesiące

4 months

25 kg

38
czekoladki kwadratowe

square chocolates

mleczny

milk

srebrny, złoty

silver, gold

~ 5,5 g
~ 185 szt.

~ 185 pcs.

35 x 35 x 4 mm
31 x 95 mm
10 miesięcy

10 months

500 szt.

500 pcs.

żurawina
w czekoladzie

cranberry
in chocolate

migdał
w czekoladzie

almond
in chocolate

czekoladki
neapolitanki

neapolitan
chocolates

czekolada mleczna,
deserowa, biała

milk, dark or white
chocolate

czekolada mleczna

milk chocolate

mleczny, deserowy

milk, dark chocolate

~ 360 szt.

~ 360 pcs.

~ 350 szt.

~ 350 pcs.

srebrny

silver

~ 195 szt.

38 mm

38 mm
4 miesiące

~5g

40 x 60 mm

40 x 60 mm

4 miesiące

4 months

4 months

25 kg

25 kg

~ 195 pcs.

36 x 20 x 7 mm
33 x 63 mm
10 miesięcy

10 months

500 szt.

500 pcs.

39
czekoladki mini sztabki

mini bars chocolate

czekoladki mleczne z alkoholizowanym kremem
o smaku czekoladowym lub pistacjowym

milk chocolates with alcoholized
pistachio or chocolate filling

złoty, srebrny

gold, silver

~ 17 g
~ 60 szt.

~ 60 pcs.

czekoladowe monety

chocolate coins

czekolada mleczna

milk chocolate

5 g / 8 g / 27 g
srebrny, złoty

silver, gold

34 mm / 41 mm / 75 mm

35 x 35 x 14 mm
26 x 102 mm
6 miesięcy

6 months

500 szt.

500 pcs.

14 miesięcy

14 months

2 000 / 2 000 / 1 000 szt.

2 000 / 2 000 / 1 000 pcs.

tłoczenie 1 lub 2 stronne

embossing 1 or 2 sides

CHOCODESIGN
wyśmienita mleczna czekolada
excellent milk chocolate
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indywidualny kształt i zdobienie
personalized chocolate in special shape

dowolne opakowanie m.in. - flow pack, etykieta z nadrukiem, opakowanie kartonowe
any package e.g. - flow pack, label with imprint, cardboard package

41

czekoladowy bus

chocolate van

czekolada w kształcie samochodu
z indywidualnym tłoczeniem

chocolate van with
individual stamping

mleczny

milk

~ 65 g
193 x 122 x16 mm
10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.

pole znakowania na czekoladzie:
66 x 34 mm

advertising space on
chocolate: 66 x 34 mm

42
słodka ulotka

sweet leaflet

opakowanie w formie
ulotki z czekoladką w
kształcie serca

packaging in leaflet
form with chocolate
heart

mleczny

milk

~ 10 g
153 x 110 x 10 mm
10 miesięcy

10 months

200 szt.

200 pcs.

czekoladowy laptop

chocolate laptop

klawiatura i touchpad
wykonane z czekolady

keyboard and touchpad
made of chocolate

czekolada mleczna

milk chocolate

klawiatura: ~ 85 g
touchpad: ~ 15 g

keyboard: ~ 85
touchpad: ~ 15 g

280 x 180 x 18 mm
10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.
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czekoladowy smartfon chocolate smartphone
czekolada mleczna

milk chocolate

~ 32 g
68 x 140 x 10 mm
45 x 115 x 5 mm
10 miesięcy

10 months

200 szt.

200 pcs.

dowolny wzór na
powierzchni czekolady

individual motif on chocolate
surface

czekolada 100 g
w obwolucie

100 g chocolate
in label

mleczny, deserowy

milk, dark

srebrny

silver

~ 100 g
155 x 75 x 9 mm
6 miesięcy

6 months

200 szt.

200 pcs.

CZEKOLADA Z INDYWIDUALNYM TŁOCZENIEM
CHOCOLATE WITH INDIVIDUAL MOTIF
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CHOCODESIGN
tabliczka czekolady basic
basic chocolate bar

czekolada 100 g
w kartoniku

100 g chocolate
in cardboard

wysokiej jakości czekolada mleczna

high-quality milk chocolate

mleczny, deserowy

milk, dark

transparentny woreczek

transparent bag

srebrny

silver

~ 100 g

~ 80-100 g

168 x 80 x 12 mm

168 x 80 x 12 mm
10 miesięcy

10 months

10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.

200 szt.

200 pcs.

czekolada z posypką

chocolate with particles

wysokiej jakości czekolada mleczna,
deserowa lub biała obsypana drobinkami
wybranych owoców lub ziaren kawy
~ 100 g (w tym 90 g czekolady)

high-quality milk, dark or white
chocolate covered with fruit or
coffee particles
~ 100 g (including 90 g of chocolate)

180 x 98 x 22 mm
8 miesięcy

8 months

200 szt.

200 pcs.
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pudełko na
1 czekoladkę

1 chocolate
box

mini sztabka,
czekoladowe serce,
czekoladowe jajko,
pralina

mini bar chocolate,
chocolate heart,
chocolate egg,
truffle

42 x 42 x48 mm
zapięcie: serce,
kwiatek, jajko,
koniczyna

closure shape:
heart, flower, egg,
clover

500 szt.

500 pcs.

46
sztabka 3

bar chocolate set 3

3 czekoladki mini
sztabki

3 mini bars chocolates

~ 51 g
106 x 37 x 17 mm
6 miesięcy

6 months

200 szt.

200 pcs.

pudełko jajko na
2 czekoladki

egg box with
2 chocolates

pudełko serce
na 2 czekoladki

heart box with
2 chocolates

sztabka 2

bar chocolate
set 2

czekoladowe jajka

chocolate eggs

czekoladowe serca

chocolate hearts

2 czekoladki mini
sztabki

2 mini bars
chocolates

~ 26 g

~ 22 g

~ 75 x 42 x 48 mm

~ 70 x 35 x 30 mm

~ 34 g

6 miesięcy

6 months

6 miesięcy

6 months

500 szt.

500 pcs.

200 szt.

200 pcs.

73 x 35 x 17 mm
6 miesięcy

6 months

200 szt.

200 pcs.
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sztabka 4

bar chocolate set 4

sztabka 12

bar chocolate set 12

4 czekoladki mini sztabki

4 mini bars chocolates

12 czekoladek mini sztabki

12 mini bars chocolates

~ 68 g

~ 204 g

155 x 53 x 25 mm

230 x 95 x 34mm

wstążka atłasowa
w dowolnym kolorze

satin ribbon available
in any colour

wstążka atłasowa
w dowolnym kolorze

satin ribbon available
in any colour

6 miesięcy

6 months

6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.

100 szt.

100 pcs.

ramki na czekoladki kwadratowe
frame boxes with square chocolates

ramka na
4 czekoladki

4 chocolates
frame box

czekoladki kwadratowe

square chocolates

~ 20 g
120 x 120 x 15 mm

RAMKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ
W WERSJI Z NADRUKIEM

10 miesięcy

10 months

10 szt.

10 pcs.

ramka na
6 czekoladek

6 chocolates
frame box

czekoladki kwadratowe

square chocolates

minimalne zamówienie: 100 szt.

FRAME BOXES ALSO
AVAILABLE WITH IMPRINT

minimum order: 100 pcs.

~ 30 g
154 x 120 x 15 mm
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10 miesięcy

10 months

10 szt.

10 pcs.

ramka na
9 czekoladek

9 chocolates
frame box

czekoladki kwadratowe

square chocolates

~ 45 g
154 x 154 x 15 mm
10 miesięcy

10 months

10 szt.

10 pcs.

ramka z klapką
na 4 czekoladki

hinged lid frame
box - 4 chocolates

czekoladki kwadratowe

square chocolates

~ 20 g
120 x 120 x 18 mm
10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.

ramka z klapką
na 6 czekoladek

hinged lid frame
box - 6 chocolates

czekoladki kwadratowe

square chocolates

~ 30 g
155 x 120 x 18 mm
10 miesięcy

10 months

200 szt.

200 pcs.
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ramki na czekoladki mini sztabki
frame boxes with mini bars chocolates

ramka na
4 czekoladki

4 chocolates
frame box

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 68 g
120 x 120 x 15 mm

RAMKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ
W WERSJI Z NADRUKIEM

6 miesięcy

6 months

10 szt.

10 pcs.

minimalne zamówienie: 100 szt.

FRAME BOXES ALSO
AVAILABLE WITH IMPRINT

minimum order: 100 pcs.

ramka na
6 czekoladek

6 chocolates
frame box

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 102 g
154 x 120 x 15 mm
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6 miesięcy

6 months

10 szt.

10 pcs.

ramka na
9 czekoladek

9 chocolates
frame box

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 153 g
154 x 154 x 15 mm
6 miesięcy

6 months

10 szt.

10 pcs.

ramka z klapką
na 4 czekoladki

hinged lid frame
box - 4 chocolates

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 68 g
120 x 120 x 18 mm
6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.

ramka z klapką
na 6 czekoladek

hinged lid frame
box - 6 chocolates

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 102 g
155 x 120 x 18 mm
6 miesięcy

6 months

200 szt.

200 pcs.
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zestaw vivaldi 3

vivaldi 3 set

zestaw vivaldi 4 slim

vivaldi 4 slim set

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 51 g

~ 68 g

155 x 86 x 29 mm

180 x 75 x 17 mm

6 miesięcy

6 months

6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.

100 szt.

100 pcs.

zestaw vivaldi 4

vivaldi 4 set

zestaw vivaldi 6

vivaldi 6 set

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

52
~ 68 g

~ 102 g

121 x 121 x 29 mm

165 x 121 x 29 mm

6 miesięcy

6 months

6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.

100 szt.

100 pcs.

zestaw vivaldi 9

vivaldi 9 set

zestaw vivaldi 12

vivaldi 12 set

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 153 g

~ 204 g

154 x 154 x 17 mm

190 x 155 x 29 mm

6 miesięcy

6 months

6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.

100 szt.

100 pcs.

zestaw vivaldi 20

vivaldi 20 set

czekoladki mini sztabki

mini bars chocolates

~ 340 g
225 x 190 x 29 mm
6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.
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VIVALDI XX

54

VIVALDI VI

KAŻDE OPAKOWANIE MOŻE BYĆ WYKONANE Z KAROTNU OZDOBNEGO
minimalne zamówienie: 50 szt.

EVERY PACKAGE CAN BE MADE OF DECORATIVE CARDBOARD
minimum order: 50 pcs.

SPOSOBY ZNAKOWANIA
MARKING METHODS
 TŁOCZENIE / EMBOSSING
 LASER
 HOT-STAMPING

VIVALDI XII




VIVALDI IV
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zestaw sobre

sobre set

12 czekoladek
neapolitanek
~ 60 g

12 neapolitan
chocolates

260 x 90 x 13 mm

56
mega box
36 czekoladek kwadratowych

36 square chocolates

~ 180 g
250 x 78 x 30 mm
10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.

10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.

CHOCODESIGN
zestaw sevilla
sevilla set
3 czekoladki z
indywidualnym wzorem
~ 42 g

3 chocolates with
individual motif

252 x 100 x 17 mm
10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.

livre mini
6 czekoladek kwadratowych

6 square chocolates

~ 30 g
132 x 106 x 20 mm
10 miesięcy

10 months

100 szt.

100 pcs.

57

hand made truffles 4
4 szt.

4 pcs.

~ 52 g
113 x 113 x 43 mm

58

3 miesiące

3 months

100 szt.

100 pcs.

hand made truffles 6
6 szt.

6 pcs.

~ 75 g
147 x 113 x 43 mm
3 miesiące

3 months

100 szt.

100 pcs.

hand made truffles 9
9 szt.

9 pcs.

hand made truffles 9 long box

~ 115 g
147 x 147 x 43 mm

9 szt.

3 miesiące

3 months

~ 115 g

100 szt.

100 pcs.

398 x 85 x 43 mm

hand made truffles 12
12 szt.

12 pcs.

~ 150 g
181 x 147 x 43 mm
3 miesiące

3 months

100 szt.

100 pcs.

9 pcs.

3 miesiące

3 months

100 szt.

100 pcs.
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PRZYKŁADY BOMBONIEREK ZE ZDOBIENIEM LASEROWYM I HOT-STAMPINGIEM
EXAMPLES OF CHOCOLATE BOXES WITH LASER ENGRAVING AND HOT-STAMPING

HAND MADE 9

KAŻDE OPAKOWANIE
MOŻE BYĆ WYKONANE
Z KARTONU OZDOBNEGO

minimalne zamówienie: 50 szt.

EVERY PACKAGE CAN BE MADE
OF DECORATIVE CARDBOARD

minimum order: 50 pcs.

60

HAND MADE 12

bombonierka
trójkątna mini

mini triangle
chocolate box

czekoladki z
nadzieniem - 6 szt.
~ 78 g

filled chocolates
- 6 pcs.

136 x 157 x 23 mm
6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.

bombonierka
medium triangle
trójkątna medium chocolate box
czekoladki z
nadzieniem - 10 szt.
~ 130 g

filled chocolates
- 10 pcs.

161 x 185 x 23 mm
6 miesięcy

6 months

100 szt.

100 pcs.
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wybrane zestawy
selected sets

#12

62

Eleganckie zestawy okolicznościowe zawierające wyśmienite, wysokiej jakości produkty.
Każdy kosz wykonujemy z należytą starannością, dzięki czemu efekt wizualny spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Idealny jako upominek dla wyjątkowej osoby.
Elegant occasional sets containing excellent, high quality products.
Each basket is made with required diligence thus the visual effect meets the most demanding clients expectations
Perfect gift for an exceptional person.

#24

#25

#39

63
#42

#45

#64

display 65 x 65 x 65 mm

64

karmelki mini: ~ 50 g
karmelki medium/
maxi: ~ 80 g

mini candies: ~ 50 g
medium/maxi
candies: ~ 80 g

100 szt.

100 pcs.

display 75 x 75 x 90 mm

display 80 x 80 x 120 mm

karmelki mini: ~ 100 g
karmelki medium/
maxi: ~ 150 g

mini candies: ~ 100 g
medium/maxi
candies: ~ 150 g

karmelki mini: ~ 160 g
karmelki medium/
maxi: ~ 250 g

mini candies: ~ 160 g
medium/maxi
candies: ~ 250 g

100 szt.

100 pcs.

100 szt.

100 pcs.

display 80 x 60 x 160 mm

display 80 x 80 x 160 mm

display 130 x 95 x 137 mm

karmelki mini: ~ 180 g
karmelki medium/
maxi: ~ 200 g

mini candies: ~ 180 g
medium/maxi
candies: ~ 200 g

karmelki mini: ~ 250 g
karmelki medium/
maxi: ~ 300 g

mini candies: ~ 250 g
medium/maxi
candies: ~ 300 g

karmelki mini: ~ 350 g mini candies: ~ 350 g
karmelki medium/
medium/maxi
maxi: ~ 500 g
candies: ~ 500 g

100 szt.

100 pcs.

100 szt.

100 pcs.

200 szt.

200 pcs.

65

triplex 150 x 80 x 200 mm

66

karmelki mini: 3 x ~ 140 g
karmelki medium/ maxi:
3 x ~ 200 g

mini candies: 3 x ~ 140 g
medium/maxi candies:
3 x ~ 200 g

200 szt.

200 pcs.

display 125 x 60 x 203 mm

display 155 x 145 x 225 mm

karmelki mini: ~ 300 g
karmelki medium/
maxi: ~ 420 g

mini candies: ~ 300 g
medium/maxi candies:
~ 420 g

karmelki mini: ~ 1 000 g
karmelki medium/
maxi: ~ 1 700 g

mini candies: ~ 1 000 g
medium/maxi candies: ~
1 700 g

500 szt.

500 pcs.

500 szt.

500 pcs.

torebka mini

mini bag

65 x 35 x 100 mm
100 szt.

torebka medium

105 x 55 x 76 mm
100 pcs.

medium bag

92 x 50 x 188 mm
100 szt.

handbag
100 szt.

100 pcs.

torebka maxi

maxi bag

120 x 80 x 197 mm
100 pcs.

100 szt.

100 pcs.
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poduszka 130 x 90

pillow 130 x 90

130 x 90 x 33 mm
100 szt.

kuferek
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200 szt.

200 pcs.

suprise box
124 x 124 x 60 mm

100 x 48 x 106 mm
100 szt.

suitcase

182 x 65 x 103 mm
100 pcs.

case

walizka

100 pcs.

200 szt.

200 pcs.

kula 1,8 l

ball 1,8 l

190 x 190 x 110 mm

kula 4 l

ball 4 l

kula 5 l

190 x 190 x 240 mm

ball 5 l

235 x 100 x 285 mm

cukierki ~ 400 g

candies ~ 400 g

cukierki ~ 1 000 g

candies ~ 1 000 g

cukierki ~ 1 000 g

candies ~ 1 000 g

5 szt.

5 pcs.

5 szt.

5 pcs.

5 szt.

5 pcs.

tubus 150 x 90

tub 150 x 90

tubus 130 x 150

tub 130 x 150

cukierki ~ 500 g

candies ~ 500 g

cukierki ~ 750 g

candies ~ 750 g

250 szt.

250 pcs.

250 szt.

250 pcs.
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PROJEKT • PROJECT

SŁODYCZE REKLAMOWE
KOMPLEKSOWA REALIZACJA

PROMOTIONAL SWEETS
COMPLEX REALIZATION

PRODUKCJA • PRODUCTION

DOSTAWA • DELIVERY

TWÓJ PRODUKT • YOUR PRODUCT

SŁODYCZE REKLAMOWE
PROMOTIONAL SWEETS

