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BioWare 4-9

Kompletna oferta naczy i opakowań
ekologicznych. 
Kubki, talerze, miski, pojemniki 
i sztućce, a wszystko przyjazne naturze.

Napoje na wynos 10-15
Najwyższej jakości kubki do gorących 
i zimnych napojów. Papierowe kubki 
z wieczkami, przezroczyste kubki
„Polarity”, słomki oraz tace StrongholderÔ.

Dania na wynos 16-23

Miejsce, gdzie znajdziesz kompletną ofertę
opakowań na wynos. Pojemniki 
w komplecie z wieczkami, menuboxy,
kartoniki na frytki i opakowania 
na hamburgery.

Vending i napoje 34-37

Plastikowe i papierowe kubki
przeznaczone do gorących i zimnych
napojów, odpowiednie dla wszelkich
rodzajów automatów sprzedających.

Nadruki indywidualne 38-39

Efektywne i efektowne indywidualne
nadruki gwarantują, że Twoja marka
będzie wybierana przez konsumentów.

Catering 24-33

Szeroki wachlarz produktów, których wybór
zaspokoi potrzeby wszelkich okazji. Oferta
obejmuje szklanki, kubki, talerze, miski
i sztućce oraz akcesoria typu: serwetki,
słomki.

Do Twoich usług!
Katalog Produktów 
Huhtamaki Foodservice Poland

Współczesny konsument, trzymając w ręku kubek

gorącej kawy lub jedząc smaczną przekąskę oczekuje, aby

opakowanie odzwierciedlało jakość produktu znajdującego

się w jego wnętrzu. Mając to na względzie, firma Huhtamaki

przygotowała szeroką gamę naczyń i opakowań

charakteryzujących się najwyższą jakością oraz

atrakcyjnym wyglądem, po to, aby Twoja marka

nie tylko wyróżniała się z tłumu, ale była

również chętnie wybierana przez

konsumentów.

Seria Exclusivo – ekskluzywne produkty
jednorazowe najwyższej jakości

OPIS OZNACZEŃ

Seria Premio - dobry
stosunek jakości do ceny

Seria Econo - warte swojej
ceny

Do zastosowania 
w kuchenkach mikrofalowych

Kompostowalne

Produkty na zamówienie, 
czas realizacji do 6 tygodni*

Zakaz stosowania 
w kuchenkach mikrofalowych
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BioWare to propozycja Huhtamaki dla tych, którzy chcą podkreślić

proekologiczny charakter swojej firmy lub marki. BioWare to realizacja

zobowiązań na rzecz przyszłości naszej planety. To wysokiej jakości

produkty, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne, 

gdyż wszystkie ich składniki są w 100% biodegradowalne

i kompostowalne.

Wyroby marki
CHINET
•   To talerze i miski  wykonane

z przemysłowych ścinek papierowych powstających

w fabrykach Huhtamaki. 

•   To naczynia odporne na temperaturę do 180° C 

oraz na działanie fal kuchenek mikrofalowych.

•   To produkty wytrzymałe, bezpieczne 

i w 100% kompostowalne.
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Dzień 58

Produkty BioWare ulegają całkowitej
degradacji w optymalnych warunkach 
uzyskiwanych w kompostowniach 
(60°C + 95% wilgotności) w ciągu 50-70 dni.

Dzień 64

Powrót do natury

BioWare to pełny wachlarz wysokiej jakości produktów
jednorazowych dla sektora gastronomii. Czerpią one z samej
natury, ponieważ wykonane są z odnawialnych surowców
roślinnych. 
Cały łańcuch, począwszy od surowca poprzez produkcję, aż do
utylizacji, został zaprojektowany w sposób zapewniający
minimalny wpływ na środowisko, a jednocześnie uwzględniający
potrzeby współczesnych konsumentów. 

Asortyment produktów BioWare zapewnia takie same korzyści
jakie dają inne produkty jednorazowe najwyższej jakości.
Są one idealne zarówno na eventy, festyny, imprezy plenerowe,
jak i do codziennego użytku.
Najważniejszy jednak jest fakt, iż zarówno żywność jak 
i naczynia można poddawać kompostowaniu w tym samym
układzie przetwarzania odpadów, gdyż wszystkie produkty
BioWare  są  całkowicie  kompostowalne i posiadają atest wg
normy europejskiej EN13432 określającej właściwości materiałów
ulegających biodegradacji. Oznacza to, że produkty BioWare
ulegają całkowitej degradacji poprzez kompostowanie i mogą być
opatrzone oficjalnym europejskim znakiem przydatności  

Produkty BioWare są także doskonałym sposobem na
podkreślenie zaangażowania Twojej marki na rzecz ochrony
środowiska, gdyż można je oznakować własnym, firmowym logo
lub innym nadrukiem indywidualnym.

Kubki, wieczka i pojemniki mają wygląd identyczny jak ich
odpowiedniki wykonane z tworzywa sztucznego i wykazują
podobne właściwości. Ich sekret tkwi jednak w materiale zwanym
NatureWorks®PLA*. 
Talerze i miski Chinet wykonane są natomiast z materiałów
odzyskanych po procesie produkcyjnym. 
Stabilne, mocne i sztywne, a jednocześnie lekkie i bezpieczne
naczynia Chinet są doskonałą,  w 100% biodegradowalną
propozycja dla gastronomii. 

Terminologia:
Opakowania ekologiczne: opakowania, które zapewniają optymalne
wykorzystanie materiałów, spełniając jednocześnie w pełni
wymagania klienta. Są one produkowane przy minimalnym
wpływie na środowisko oraz spełniają wymagania ustaw i norm
środowiskowych w całym swoim cyklu życiowym.

EN13432: europejska norma precyzująca kryteria
biodegradacji, rozpadu i ekotoksyczności dla tworzyw
kompostowalnych. Badania zapewniają, że produkty nie

wpływają negatywnie na proces kompostowania i nie przekraczają
maksymalnych dopuszczalnych poziomów zawartości metali
ciężkich oraz substancji toksycznych i niebezpiecznych
określonych w normie EN13432. Wszystkie produkty atestowane
wg powyższej normy oraz mogą być opatrzone oficjalnym
europejskim znakiem przydatności do kompostowania. 
Kompostowanie: przerabianie substancji organicznych
pochodzenia biologicznego zawartych w odpadach na kompost
tzn. nawóz zbliżony swoimi właściwościami do próchnicy glebowej
zawierającej do 50% substancji organicznej, składniki pokarmowe
dla roślin oraz mikroorganizmy, które wzbogacają mikroflorę
i mikrofaunę w glebie. Norma EN13432 określa zakres
biodegradacji, która musi wystąpić w danym odstępie czasowym
oraz stopień rozpadu wymagany, aby materiał mógł być określony
mianem przydatnego do kompostowania.
Biodegradacja: biochemiczny rozkład związków organicznych
przez żywe mikroorganizmy na prostsze składniki chemiczne.

DS750-80 *
Pojemnik z wieczkiem
przezroczysty, PLA
750ml
50 szt w zgrzewce
4 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

DS1000-80 *
Pojemnik z wieczkiem
przezroczysty, PLA
1000ml
50 szt w zgrzewce
4 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

DS250-80 *
Pojemnik z wieczkiem 
przezroczysty, PLA
250ml
50 szt w zgrzewce
6 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

DS375-80 *
Pojemnik z wieczkiem 
przezroczysty, PLA
375ml
50 szt w zgrzewce
6 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

DS500-80   *
Pojemnik z wieczkiem
przezroczysty, PLA
500ml
50 szt w zgrzewce
6 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie
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CIOBP20872 *
Kubek do napojów
przezroczysty, PLA
200ml, Ø 70,8 mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CIOBP32871 *
Kubek do napojów
przezroczysty, PLA
250ml, Ø 78 mm
70 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

CIOBP94871 *
Kubek do napojów
przezroczysty, PLA
400m, Ø 95 mm
70 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CIOBP95871 *
Kubek do napojów
przezroczysty, PLA
500ml, Ø 95 mm
60 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

P95871 8705 **
Kubek do napojów
zadrukowany, PLA
500ml, Ø 95 mm
60 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

* Dostępna pojemność: 300ml, 400ml. Produkcja na zamówienie

POjEMNIKI Z WIECZKIEM  NatureWorks
®

PLA

CIOBP60871 *
Kubek do napojów Polarity
przezroczysty, PLA
300ml, Ø 95 mm
75 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CIOBP61871 *
Kubek do napojów Polarity
przezroczysty, PLA
400ml, Ø 95 mm;
70 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CIOBP93871 *
Kubek do napojów
przezroczysty, PLA
300ml, Ø 95 mm
70 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LISB95D-SB
Wieczko wypukłe z otworem
przezroczysty, PLA
Ø 95 mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie
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642600 *
Nóż
Mater-Bi
50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
108 kartonów na palecie

641600 *
Widelec
Mater-Bi
50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
84 kartony na palecie

653600 *
Łyżka
Mater-Bi
50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
84 kartony na palecie

SZTUĆCE biodegradowalne

*  NatureWorks® jest zarejestrowanym znakiem handlowym dla biodegradowalnego polimeru polikwasu mlekowego (PLA)    
produkowanego przez firmę NatureWorks LLC.

do kompostowania:     

Kubki i pojemniki wykonane z biodegra-
dowalnego polimeru polikwasu mlekowego
(PLA) mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie do
zimnych dañ i napojów.  
Ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci musz¹
byæ przechowywane w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze 
poni¿ej 40 °C

UWAGA!

76 * Produkty na zamówienie, czas realizacji do 6 tygodni
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LISB95DNH-SB
Wieczko wypukłe 
bez otworu
przezroczysty, PLA
Ø 95 mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie



PIRL1422                *
Talerz owalny, duży
biały
Ø 36 x 25cm
125 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
24 kartony na palecie

PIRL1104
Talerz owalny, mały
biały
Ø 26 x 19cm
140 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
24 kartony na palecie
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CHINET �DUET� Talerze i miski z formowanej masy celulozowej

PIRL3317
Miska na zupę
biały, zadruk
400ml
125 szt w zgrzewce
8 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CHINET �white� Talerze i miski z formowanej masy celulozowej

PIRL1101
Talerz deserowy
biały
Ø 17cm
175 szt w zgrzewce
8 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

PIRL1109
Talerz trójdzielny
biały
Ø 26cm
135 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
16 kartonów na palecie

PIRL1108
Talerz obiadowy
biały
Ø 24cm
100 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
20 kartonów na palecie

PIRL1102
Talerz na lunch
biały
Ø 22cm
125 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
20 kartonów na palecie

PIRL1107               *
Miska deserowa
biały
200ml
100 szt w zgrzewce
8 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

PIRL1103               *
Miska na zupę
biały
400ml
125 szt w zgrzewce
8 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CIRSP80-275EBW    *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką 
200ml/9 oz, Ø 80 mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

SB85-384EBW       *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką 
300ml/12 oz, Ø 85 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

30010033              *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką
300ml/12 oz, Ø 90 mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

30010034              *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką
400ml/16 oz, Ø 90 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

30009888              *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką 
500ml/22 oz, Ø 90 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

SB90-90EBW          *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką 
400ml/16 oz, Ø 90 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

FSL90SBIO-SB        *
Wieczko płaskie 
z nacięciem krzyżowym
przezroczyste, PLA
Ø 90 mm;
do poj. 300/400/500ml 
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

KUBKI DO GORĄCYCH NAPOjÓW - papierowe z bio-powłoką

KUBKI DO ZIMNYCH NAPOjÓW Papierowe z bio-powłoką

SB90-665BW         *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką 
500ml/20 oz, Ø 90 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
10 kartonów na palecie

30010031               *
Kubek BioWare 
papierowy z bio-powłoką
100ml/4 oz, Ø 62,5 mm
80 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
40 kartonów na palecie

PIRL21221              *
Talerz obiadowy
biały
Ø 26cm
125 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
24 kartony na palecie

Z401111                 *
Talerz dwudzielny
biały
Ø 22cm
125 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
20 kartonów na palecie

OTOCF1296 *
Nóż

250 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
60 kartonów na palecie

OTOCF1295 *
Widelec

250 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
60 kartonów na palecie

OTOCF1297 *
Łyżka

250 szt w zgrzewce
8 zgrzewek w kartonie
70 kartonów na palecie

OTOC0190
Mieszadełko
drewniane
dł. 190 mm
1000 szt w zgrzewce
5 zgrzewek w kartonie
60 kartonów na palecie

SZTUĆCE Drewniane

OTOM___ *  
Nóż + widelec + łopatka +
serwetka

300 opak. w kartonie
20 kartonów na palecie

Gama talerzy i misek Chinet została
zaprojektowana z myślą o serwowaniu
kompletnych posiłków. Chinet jest
idealny zarówno do podawania potraw
zimnych jak i gorących.

UWAGA!
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PIRL3310
Talerz deserowy
biały, zadruk
Ø 17cm
175 szt w zgrzewce
8 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

PIRL3311
Talerz na lunch
biały, zadruk
Ø 22cm
125 szt w zgrzewce
4 zgrzewek w kartonie
20 kartonów na palecie

PIRL3313
Talerz trójdzielny
biały, zadruk
Ø 26cm
135 szt w zgrzewce
4 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

PIRL3312
Talerz obiadowy
biały, zadruk
Ø 24cm
100 szt w zgrzewce
4 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

PIRL3314
Talerz owalny
biały, zadruk
26 x 19cm 
140 szt w zgrzewce
4 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

8 * Produkty na zamówienie, czas realizacji do 6 tygodni 9



Wyroby
polArITy

•   To kubki o doskonałej, „szklanej” przejrzystości, podkreślające

walory napoju.

•   To wyroby wykonane z foli APET, mocnego i odpornego

na zniszczenia materiału.

•   To produkty do podawania napojów typu kawa frappuccino,

koktajli lub soków ze świeżo wyciśniętych owoców.

•   To odpowiedni poziom serwowania sałatek warzywnych 

i owocowych.

Wzrasta zapotrzebowanie na napoje podawane na wynos.

Konsumenci pragną zasłużonej chwili relaksu. By sprostać

ich potrzebom, Huhtamaki oferuje szeroką gamę produktów

pozwalających na spożywanie zimnego lub gorącego napoju,

w miejscu innym niż jego zakup.

Bogactwo asortymentu to papierowe kubki  z pojedynczą

lub podwójną ścianką oraz kubki plastikowe. Ponadto jako

uzupełnienie gamy kubków i szklanek oferujemy szeroki

wachlarz wieczek oraz podajników do napojów.

Napoje na wynos

10 11



WIECZKA Z OTWOREM Plastikowe

CIRV120908-0007     *
Kubek Generic
DW9
papierowy
250 ml / 9 oz, Ø 80mm 
26 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

CIRV121208-0006     *
Kubek Generic 
DW12
papierowy
300ml/12oz, Ø 90mm
24 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

KUBKI DO GORĄCYCH NAPOjÓW Z PODWÓjNĄ ŚCIANKĄ �NEW DoUBLE WALL  Papierowe

CIRVNDW90-403          *
Kubek Cuppoccino NDW12
papierowy
300ml/12oz, Ø 90mm
40 szt w zgrzewce
15 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

CIRVNDW90-495           *
Kubek Cuppoccino NDW16
papierowy
400ml/16oz, Ø 90mm
25 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

CIRVF1150              *
Kubek Coffee To Go SP4
papierowy
100ml/4oz, Ø 58mm
80 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA115201
Kubek Coffee To Go SP9
papierowy
250ml/9oz, Ø 80mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
36 kartonów na palecie

LTSB-HSL              *
Wieczko do kubka SP4
biały, PS
Ø 58mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
72 kartony na palecie

LTSB-HSL80
Wieczko do kubka SP9, SP80,
DW9, NDW9
biały, PS
Ø 80mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
44 kartony na palecie

LTSB-HSL85
Wieczko do kubka SP12
biały, PS
Ø 85mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
36 kartonów na palecie

LISVF1134
Wieczko do kubka SP16,
SP20, DW12, NDW12,
NDW16
biały, PS
Ø 90mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
32 kartony na palecie

CGRVA0331
Kubek Coffee To Go SP8
papierowy
180ml/8oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA0398
Kubek Coffee To Go SP6
papierowy
150ml/6oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LTSB-HSL70
Wieczko do kubka SP6 i SP8
biały, PS
Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
56 kartonów na palecie

KUBKI DO GORĄCYCH NAPOjÓW CoffEE To Go  Papierowe

CGRVA115301
Kubek Coffee To Go SP12
papierowy
300ml/12oz, Ø 85mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie 

CIRVF1154              
Kubek Coffee To Go SP16
papierowy
400ml/16oz, Ø 90mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

Zastosowane w kubkach podwójne ścianki
gwarantują komfort i bezpieczeństwo 
w trakcie użytkowania. Żeberkowa warstwa
zewnętrzna, nie tylko wzmacnia kubek,
ale również zapewnia lepszą izolację.

UWAGA!
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CIRVNDW80-267           *
Kubek Cuppoccino NDW9
papierowy
250ml/9oz, Ø 80mm
45 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

OIRJ1835
Taca z uchwytem 
na 2 kubki
formowana masa
celulozowa, szara
216 x 113 x 45mm
360 sztuk w kartonie
28 kartonów na palecie

OIRJ1836
Taca z uchwytem 
na 4 kubki
formowana masa
celulozowa, szara
210 x 210 x 45mm
180 sztuk w kartonie
28 kartonów na palecie

TACE �STRoNGhoLDER�

CIRVSP90-665         *
Kubek Coffee To Go SP20
papierowy
500ml/20oz, Ø 90mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
14 kartonów na palecie

LISVF1132B *
Wieczko do kubka SP9, SP80,
DW9, NDW9
czarny, PS
Ø 80mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
44 kartony na palecie

LISVF1133B           *
Wieczko do kubka SP12
czarny, PS
Ø 85mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
36 kartonów na palecie

LISVF1134B *
Wieczko do kubka SP16,
SP20, DW12, NDW12,
NDW16
czarny, PS
Ø 90mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
32 kartony na palecie

CIRVNDW95-645           *      
Kubek Cuppoccino NDW20
papierowy
500ml/20oz, Ø 95mm
21 szt w zgrzewce
24 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

KUBKI Z PODWÓjNĄ ŚCIANKĄ �GENERIC  Papierowe

CIRVFNDW80-200         *
Kubek Cuppoccino NDW9
papierowy
250ml/9oz, Ø 80mm
45 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

OTOM0032                      
Zestaw  Coffee To Go 
12 kubków SP9 200ml
+ 12 wieczek
22 opak. w kartonie
18 kartonów na palecie

LISHSL95 *
Wieczko do kubka NDW20
biały, PS
Ø 95mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

12 * Produkty na zamówienie, czas realizacji do 6 tygodni 13

OTOC0150
Mieszadełko
derewniane
dł. 150mm
1000 szt w zgrzewce
5 zgrzewek w kartonie
170 kartonów na palecie

OTOC0190
Mieszadełko
derewniane
dł. 190mm
1000 szt w zgrzewce
5 zgrzewek w kartonie
60 kartonów na palecie
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KUBKI DO ZIMNYCH NAPOjÓW �WhIzz   Papierowe

CGRBA0764
Kubek  DP12N
papierowy
300ml / 12oz, Ø 90 mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

SŁOMKI

CGRBA0758
Kubek DP22
papierowy
500ml / 22oz, Ø 90 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRBA0757
Kubek DP16
papierowy
400ml / 16oz, Ø 90 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

30003306 *
Kubek DP32
papierowy
800ml/32oz, Ø104 mm
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

WIECZKA  NA  KUBKI  DO ZIMNYCH NAPOjÓW   Plastikowe

LISBF1196
Wieczko do kubka DP12N,
DP16, DP 22
przezroczysty, PS
Ø 90mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LTSB-L32BM *
Wieczko do kubka DP32
przezroczysty, PS
Ø 104mm
85 szt w zgrzewce
11 zgrzewek w kartonie
20 kartonów na palecie

KUBKI DO ZIMNYCH NAPOjÓW �PoLARITY APET

WIECZKA WYPUKŁE  �PoLARITY APET

LIOBFSL93S *
Wieczko płaskie 
z nacięciem
przezroczysty, APET
Ø 93mm, do poj. 300 ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

LIOBFSL81S-PB *
Wieczko płaskie 
z nacięciem
przezroczysty, APET
Ø 81mm, do poj. 200/250ml
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

LIOBFLS98SA *
Wieczko płaskie 
z nacięciem
przezroczysty, APET
Ø 98 m, do poj. 400 / 500ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

CIOBRR81-215 *
Kubek Polarity 
przezroczysty, APET
200ml / 7oz, Ø 81mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

CIOBRR81-295         *
Kubek Polarity
przezroczysty, APET
250ml / 10oz, Ø 81mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

LIOBFSL98DNH *
Wieczko wypukłe bez otworu,
dwustopniowe
przezroczysty, APET
Ø 95 i 98mm,
do poj.300/ 400/ 500ml 
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

WTPB721SST
Słomko - łyżeczka
przezroczysty, APET
długość 210 mm

5000 szt w kartonie
28 kartonów na palecie

WTOBG1799
Słomka prosta Jumbo
biała
długość 210 mm
500 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

WTOBG179901
Słomka prosta Jumbo
kolorowa, zapapierowana
długość 210 mm
500 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

WTOBG179904
Słomka łamana Jumbo
kolorowa
długość 210 mm
500 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

LIOBFSL93DKG         *
Wieczko wypukłe 
z otworem, dwustopniowe
przezroczysty, APET
Ø 90 i 93 mm, 
do poj. 300ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

LIOBFSL81D **
Wieczko wypukłe 
z otworem
przezroczysty, APET
Ø 81mm, 
do poj. 200/250ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
36 kartonów na palecie

CIOBRR93-420 * 
Kubek Polarity
przezroczysty, APET
300ml / 12oz, Ø 93 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

CIOBRR98-545 *
Kubek Polarity
przezroczysty, APET
400ml / 16oz, Ø 98 mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

CIOBRR98-610 *
Kubek Polarity
przezroczysty, APET
500ml / 21oz, Ø 98 mm
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

* Wieczko dostępne również w wersji bez otworu

LIOBFSL98D *
Wieczko wypukłe 
z otworem, dwustopniowe
przezroczysty, APET
Ø 95 i 98mm,
do poj.300/ 400/ 500ml 
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

WIECZKA PŁASKIE PoLARITY APET

LIOBFSL93DNHKG
Wieczko wypukłe bez otworu,
dwustopniowe
przezroczysty, APET
Ø 90 i 93 mm, 
do poj. 300ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

NOW
OŚĆ

!

NOW
OŚĆ

!
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Spożycie posiłków sprzedawanych na wynos nieustannie rośnie.

Jednak prócz dobrej  jakości dania,  konsumenci oczekują  także jego

„smacznej” oprawy. W przypadku tego segmentu rynku opakowania

są  integralną częścią produktu. Huhtamaki ma tego świadomość,

dlatego też występuje do Państwa z innowacyjną ofertą naczyń

opakowań doskonale sprawdzających się w procesie sprzedaży

na wynos. 

Dania na wynos

Wyroby
sNAp-oN
•   To pojemniki idealne do serwowania i spożywania

wszelkiego rodzaju dań; od świeżych sałatek, deserów

do gorących makaronów czy ryżu.

•   To specjalnie zaprojektowane naczynie 

jednorazowe, umożliwiające konsumpcję bezpośrednio

z pojemnika.

•   To szczelny i  trwały produkt doskonale sprawdzający

się w sprzedaży na wynos.
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POjEMNIKI OBIADOWE I WIECZKA  �MULTIhoT  Plastikowe

POjEMNIKI I WIECZKA  �SNAP - oN  I  TWISTER Plastikowe

NISK716563 *
Pojemnik Twister
czarny, PS
975 m, Ø 23cm
55 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
20 kartonów na palecie

672005 *
Nóż i widelec
przezroczysty, PS

1000 opak.w kartonie
16 kartonów na palecie

LIOK416853 *
Wieczko do poj. Twister
przezroczysty, APET
Ø 23cm
55 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
20 kartonów na palecie

NISK700683 *
Pojemnik Snap-on
czarny, PP
450 ml, Ø 19cm
45 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
28 kartony na palecie

NISK701683 *
Pojemnik Snap-on 
czarny, PP
600 ml, Ø 19cm
45 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
28 kartony na palecie

LIOK409853 *
Wieczko do poj. 450ml, 600ml
i 900ml
przezroczysty, APET
Ø 19cm
45 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

SZTUĆCE W OPAKOWANIU Plastikowe

NIPLU222   *
Pojemnik Multihot
czarny, PP
258 x 181 x 37mm
60 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
16 kartonów na palecie

NIPLU223 *
Pojemnik Multihot, dwudzielny
czarny, PP
258 x 181 x 37mm
60 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
16 kartonów na palecie

LIPKD222 *
Wieczko do poj. NIPLU222
przezroczysty, PP
258 x 181 x 24mm
60 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
16 kartonów na palecie

LIPKD223              *
Wieczko do poj. NIPLU223
przezroczysty, PP
258 x 181 x 24mm
60 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
16 kartonów na palecie
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OTOM0028
Nóż+widelec+serwetka
biały, PS

250 opak.w kartonie
42 kartony na palecie

OTOM00 __
Nóż+widelec+serwetka
czarny, PS

250 opak.w kartonie
42 kartony na palecie

NISK705683 *
Pojemnik Snap-on 
czarny, PP
900 ml, Ø 19cm
45 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
28 kartonów na palecie

POjEMNIKI I WIECZKA  Papierowe

STG1201 *
Pojemnik na zupę
Soup To Go 
papierowy 
300ml/12oz
250 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

STG1601 *
Pojemnik na zupę
Soup To Go
papierowy 
400ml/16oz
250 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

NIRL016LO193 *
Pojemnik zamykany 
Deli Ethnic
papierowy 
550ml
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

NIRL026LO193 *
Pojemnik zamykany 
Deli Ethnic
papierowy 
750ml
50 szt w zgrzewce
11 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

LIOK413853 *
Wieczko do poj. 910ml
przezroczysty, APET
Ø 23cm
35 szt w zgrzewce
6 zgrzewek w kartonie
20 kartonów na palecie

LIOK409603 *
Wieczko do poj. 450ml, 600ml
i 900ml
przezroczysty, PP
Ø 19cm
45 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

NISK704683 *
Pojemnik Snap-on 
czarny, PP
910 ml, Ø 23cm
35 szt w zgrzewce
6 zgrzewek w kartonie
40 kartonów na palecie

OTOM0034
Nóż+widelec+łyżka
+ serwetka
biały, PS
250 opak.w kartonie
30 kartonów na palecie

OTOM0037
Łyżka+serwetka
biały, PS

250 opak.w kartonie
42 kartony na palecie

70208 *
Pojemnik na zupę
Soup To Go
papierowy 
220ml/8oz, Ø 96mm
50 szt w zgrzewce
5 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

70212 *
Pojemnik na zupę
Soup To Go
papierowy 
340ml/12oz, Ø 96mm
50 szt w zgrzewce
5 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

70216 *
Pojemnik na zupę
Soup To Go
papierowy 
450ml/16oz, Ø 115mm
pojemnik:
25 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
wieczko:
50 szt w zgrzewce
5 zgrzewek na karton
20 kartonów na palecie

70232 *
Pojemnik na zupę
Soup To Go
papierowy 
900ml/32oz, Ø 115mm
pojemnik:
25 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
wieczko:
50 szt w zgrzewce
5 zgrzewek na karton
16 kartonów na palecie

LISK750W-RU          *
Wieczko na pojemnik sałatkowy
Vegetal
przezroczysty, PS
Ø 150mm
45 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
40 kartonów na palecie

NIRKE750W-RU        *
Pojemnik sałatkowy Vegetal
z nadrukiem
papierowy
750 ml, Ø 150mm
45 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
40 kartonów na palecie

POjEMNIKI  SAŁATKOWE I WIECZKA Papierowe

CGRBA0710          **
Kubełek na popcorn 
lub kurczaka
biały
papierowy
3,7 L / 130 oz
126 szt w zgrzewce
1 zgrzewka w kartonie
12 kartonów na palecie

CGRBA0652 **
Kubełek na popcorn 
lub kurczaka
biały
papierowy
2,4 L / 85 oz
126 szt w zgrzewce
1 zgrzewka w kartonie
16 kartonów na palecie

POjEMNIKI I WIECZKA Papierowe

* Możliwy zadruk indywidualny

LIOBFSL93DNHKG   
Wieczko wypukłe bez otworu
na pojemnik DPA300
przezroczysty, APET
Ø 90 i 93mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

CGRIA1436            
Pojemnik sałatkowy DPA300 
z nadrukiem
papierowy
300 ml, Ø 90mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie
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Tylko czarne, polipro-

pylenowe miski pojem-

ników Snap-On  odporne

są na działanie fal

kuchenek mikrofalowych.

UWAGA!
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NISL808072
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PS
80ml/2,5oz, Ø 70,3mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
54 kartony na palecie

NISL807072
Pojemnik okrągły 
przezroczysty, PS
50ml/2oz, Ø 70,3mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
54 kartony na palecie

CISB81107
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PS
125ml/4oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISB81007
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PS
100ml/3oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie
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POjEMNIKI I WIECZKA  �Sałatkowe Plastikowe PP

NGPK4366D01          *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
250ml, Ø 110mm
30 szt w zgrzewce
21 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

NGPK436D02          *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
450ml, Ø 110mm
30 szt w zgrzewce
21 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

NGPK4366D00         *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
500ml, Ø 110mm
30 szt w zgrzewce
21 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

LGPK7308D00         *
Wieczko do poj. NGPK436
przezroczysty, PP
Ø 110mm
60 szt w zgrzewce
21 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

NGPK705125          * 
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
125ml, Ø 101mm
60 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

NGPK705250          * 
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
250ml, Ø 101mm
60 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

NGPK705375          *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
375ml, Ø 101mm
60 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

NGPK705500          *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
500ml, Ø 101mm
60 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LGPK405                *
Wieczko do poj. NGPK705
przezroczysty, PP
Ø 101mm
60 szt w zgrzewce
28 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

POjEMNIKI I WIECZKA  �Prostokątne Plastikowe PP

NTPL507 *
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PP
500ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

LTPK510 *
Wieczko do poj. NTPL 501-507
przezroczysty, PP
108 x 82mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

NTPL501 *
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PP
125ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

NTPL503 *
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PP
200ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

NTPL505 *
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PP
250ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

NTPL511 *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
125ml, Ø 101mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

NTPL515 *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
250ml, Ø 101mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

NTPL517 *
Pojemnik okrągły
przezroczysty, PP
500ml, Ø 101mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

LTPK518 *
Wieczko do poj. NTPL 511-517
przezroczysty, PP
Ø 101mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
48 kartonów na palecie

POjEMNIKI I WIECZKA  �okrągłe Plastikowe PP

LISK41109
Wieczko do poj. NISK1107
przezroczysty, PS
Ø 16cm
25 szt w zgrzewce
18 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

NISK1107
Pojemnik sałatkowy
przezroczysty, PS
610 ml
25 szt w zgrzewce
18 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

POjEMNIK SAŁATKOWY I WIECZKO Plastikowe  PS

POjEMNIKI I WIECZKA �DRESSING   Plastikowe PS

POjEMNIKI I WIECZKA �Prostokątne Plastikowe PS

NISK50705
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PS
500ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

NISK50605
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PS
325ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

LISK45609
Wieczko do poj. 501 - 507
przezroczysty, PS
108 x 82mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
42 kartony na palecie

NISK50105
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PS
125ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
28 kartonów na palecie

NISK50205
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PS
150ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
28 kartonów na palecie

NISK50305
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PS
200ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
28 kartonów na palecie

NISK50505
Pojemnik prostokątny
przezroczysty, PS
250ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
28 kartonów na palecie

LISB48109
Wieczko do poj. 807 - 811
przezroczysty, PS
Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

LISB48124
Wieczko do poj. 807 - 811
biały, PS
Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie
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NIRL30003332 *
Opakowanie na hamburgera HBC 800
papier
800ml
100 szt w zgrzewce
6 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie
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POjEMNIKI   Styropianowe - spieniony PS

NGFLCSQ07
Hamburger box mały
biały 
120 x 120 x 75mm
50 szt w zgrzewce
9 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

NGFLCSQ0601
Hamburger box duży
biały 
135 x 135 x 75mm
70 szt w zgrzewce
5 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

NGFLCRE09
Hamburger box podwójny
biały 
173 x 135 x 75mm
50 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
15 kartonów na palecie

NGFLCRE10
Menu box mały
biały 
235 x 135 x 65mm
50 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
15 kartonów na palecie

NGFLC1100
Menu box niedzielony
biały 
245 x 210 x 70mm
100 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
8 kartonów na palecie

NGFLC2100
Menu box dwudzielny
biały 
245 x 210 x 70mm
100 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
8 kartonów na palecie

NGFLC3100
Menu box trójdzielny
biały 
245 x 210 x 70mm
100 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
8 kartonów na palecie

OTRGK112
Koperta "Popcorn" 
pergamin
220 x 140mm

200 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie

OTRGTK0001
Torba na kurczaka
pergamin
270 x 300mm

100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie

OTRGK105
Koperta "Hamburger"
pergamin
125 x 135mm

200 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie

OTRGK107
Koperta "Hot-dog"
pergamin
75 x 220mm

200 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie

OTRGK110
Koperta "Popcorn" rożek
pergamin
210 x 220mm

200 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie

OTRGK111
Koperta fałdowa "Frytka"
pergamin
150 x 100mm

250 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie

OTRGK106
Koperta "Hamburger"
pergamin
120 x 150mm

500 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie

OTRGK108
Koperta "Hot-dog"
pergamin
180 x 220mm

500 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie

KOPERTY I TOREBKI  Pergaminowe

OTRGK101
Koperta "Kebab"
pergamin
150 x 170mm

250 szt w zgrzewce
40 zgrzewek w kartonie

OTRGK102
Koperta "Zapiekanka"
pergamin
85 x 235mm

500 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie

OTRGK103
Koperta "Frytka" 100g
pergamin
170 x 130mm

200 szt w zgrzewce
60 zgrzewek w kartonie

OTRGK109
Koperta "Hamburger"
pergamin
150 x 180mm

250 szt w zgrzewce
40 zgrzewek w kartonie

OTRGK104
Koperta "Frytka" 200g
pergamin
210 x 165mm

200 szt w zgrzewce
40 zgrzewek w kartonie

CPA400 *
Kubek na frytki, zamykany
papier
400ml
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

NIRL30003328       *
Pudełko na frytki
papier
450ml
34 x 75 x 102mm
1000 szt w kartonie
54 kartony na palecie

30003343 *
Talerz Whizz
papierowy 
Ø 15cm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
33 kartony na palecie

30003311 *
Talerz Whizz
papierowy 
Ø 23cm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
14 kartonów na palecie

TIRL30003335       *
Tacka Whizz średnia PCC40
papier, wys.37 mm
155 x 85 x 37mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

TIRL30003336 *
Tacka Whizz duża PCC45
papier, wys.44 mm
160 x 88 x 44mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

30003308 *
Talerz Whizz
papierowy 
Ø 18cm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

30003330 *
Talerz Whizz, prostokątny
papierowy 
160 x 190mm
125 szt w zgrzewce
4 zgrzewek w kartonie
30 kartonów na palecie

TAlERZE I TACKI �WHIZZ� Papierowe

OPAKOWANIA NA HAMBURGERY I FRYTKI �WhIzz�

NGFLC2100/09
Menu box dwudzielny
grafitowy
245 x 210 x 70mm
100 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
8 kartonów na palecie

NGFLC3100/09         
Menu box trójdzielny
grafitowy 
245 x 210 x 70mm
100 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
8 kartonów na palecie

POjEMNIK lODOWY I WIECZKO

LIOBFSL93DKG        *
Wieczko wypukłe 
z otworem na pojemnik DPA300
przezroczysty, APET
Ø 90 i 93mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

CGRIA1437             
Pojemnik lodowy DPA300 
z nadrukiem
papierowy
300 ml, Ø 90mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

NOW
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LIOBFSL93DNHKG
Wieczko wypukłe bez otworu,
dwustopniowe
przezroczysty, APET
Ø 90 i 93mm, 
do poj. 300ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie

22 * Produkty na zamówienie, czas realizacji do 6 tygodni 23

NGFLC1100/09
Menu box niedzielony
grafitowy 
245 x 210 x 70mm
100 szt w zgrzewce
3 zgrzewki w kartonie
8 kartonów na palecie
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Produkty cateringowe Huhtamaki  charakteryzują się ciekawą

kolorystyką oraz wzornictwem, dzięki czemu cieszą się dużym

zainteresowaniem naszych Klientów. Każda linia produktów

zaspokaja inne potrzeby funkcjonalne, jakościowe i cenowe.

Podstawowa oferta obejmuje szklanki, kubki, talerze, tace, miski

i sztućce. Oferta uzupełniająca to akcesoria typu: serwetki, słomki.

Wyroby
sTyropIANoWE

• To gama tac, talerzy i półmisków  stworzona idealnie

na potrzeby firm cateringowych 

• To doskonałe uzupełnienie stołu na przyjęciach 

i bankietach 

• To gwarancja bezpieczeństwa i dobra jakość naczynia

• To atrakcyjne produkty w nowoczesnej kolorystyce

24 25



CICP14160 
Kubek HuhtaCup
przezroczysty, PP
300ml / 12oz, Ø 95mm
80 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CICP14260
Kubek HuhtaCup
przezroczysty, PP
400ml / 16oz, Ø 95mm
75 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CICP14360
Kubek HuhtaCup
przezroczysty, PP
500ml / 22oz, Ø 95mm
75 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LISB48109
Wieczko
przezroczysty, PS
Ø 70.3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

C
a
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gSZKlANKI I KIElISZKI Plastikowe

CTSBD404
Kieliszek
przezroczysty, PS
40ml/50ml
50 szt w zgrzewce
24 zgrzewki w kartonie
60 kartonów na palecie

CTSBD405 *
Kieliszek
przezroczysty, PS
50ml
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
60 kartonów na palecie

CTSBD402 *
Kieliszek
przezroczysty, PS
20ml/25ml
50 szt w zgrzewce
24 zgrzewki w kartonie
60 kartonów na palecie

CTSBK-602508            
Kieliszek do szampana
przezroczysty, PS
170ml
6 szt w zgrzewce
18 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

CTSB301410 *
Kieliszek do wina
przezroczysty, PS
120ml/150ml
240 szt w zgrzewce
1 zgrzewka w kartonie
42 kartony na palecie

KUBKI DO NAPOjÓW Plastikowe

CISBS13061
Kubek MP100
przezroczysty, PS
100ml/140ml
75 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISBF1344 *
Kubek MP200
przezroczysty, PS
200ml/210ml
70 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

CCCP1374               *
Kubek MP250
przezroczysty, PS
250ml/290ml
60 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISBF1375 *
Kubek MP300
przezroczysty, PS
300ml/450ml
40 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
8 kartonów na palecie

CISBF1373 *
Kubek MP400
przezroczysty, PS
400ml/490ml
40 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
8 kartonów na palecie

CISBF1376 *
Kubek MP500
przezroczysty, PS
500ml/660ml
25 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

KUBKI DO NAPÓjÓW huhtaCup  Plastikowe

KUBKI DO NAPOjÓW Plastikowe

CISBMB-502001
Kubek degustacyjny
biały, PS
80ml
100 szt w zgrzewce
42 zgrzewki w kartonie
24 kartony na palecie

CISBA2223G
Kubek
biały, PS
200/240ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISB12623
Kubek
biały, PS
300 ml, Ø 78mm
80 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

CISB12606
Kubek 
przezroczysty, PS
300 ml, Ø 78mm
80 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

CIWVA2568
Kubek
brązowy-biały, PP
200ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISV11750
Kubek
brązowy-biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISB12306
Kubek
przezroczysty, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISB12323
Kubek
biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISVA2250
Kubek
brązowy-biały, PS
200ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LISB46020
Wieczko
biały, PS
Ø 78mm
80 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

CICBA2560
Kubek
przezroczysty, PP
200ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CIWBA2562
Kubek
biały, PP
200ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISV11723
Kubek
biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

FIlIŻANKI Plastikowe

CISV10250             **
Filiżanka z uchwytem
brązowo-biały, PS
100ml
50 szt w zgrzewce
24 zgrzewki w kartonie
42 kartony na palecie

CISV10650             **
Filiżanka z uchwytem
brązowo-biały, PS
140ml
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
30 kartonów na palecie

CISV10750             **
Filiżanka z uchwytem
brązowo-biały, PS
200ml
50 szt w zgrzewce
15 zgrzewek w kartonie
36 kartonów na palecie

* Filiżanki w kolorze białym dostępne na specjalne zamówienie

CTSZA1365  
Filiżanka z uchwytem
biały, PS
200ml
20 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

CTSZA1359  
Filiżanka z uchwytem
brązowy, PS
200ml
20 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

CISP14106
Kubek do piwa
przezroczysty, PS
300ml / 12oz, Ø 95mm
75 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISP14206
Kubek do piwa
przezroczysty, PS
400ml / 16oz, Ø 95mm
75 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISP14306
Kubek do piwa
przezroczysty, PS
500ml / 22oz, Ø 95mm
65 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CTSBA2562025
Podajnik z kubkami
kubki do napojów 200ml, PP 
+ podajnik 
25 szt kubków w podajniku
21 podajników w kartonie
49 kartonów na palecie

OIOJ06199
Podajnik do kubków
Ø 70,3mm

wys. 306mm
1 szt w zgrzewce
6 szt w kartonie

PODAjNIKI � Plastikowe

26 * Produkty na zamówienie, czas realizacji do 6 tygodni 27



OISCMB-640150      
Łyżka
przezroczysty, PS

50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
84 kartony na palecie

OISCMB-642150      
Nóż
przezroczysty, PS

50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
108 kartonów na palecie
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TAlERZE I MISKI Plastikowe

TAlERZE I MISKI Styropianowe - spieniony PS

PTSL35023
Flaczarka
biały, PS
500ml
80 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PGFLCTS06
Talerz mały
biały, PS
Ø 165mm
75 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

PGFLCTS09
Talerz duży
biały, PS
Ø 225mm
50 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

PGFLCTS0
Talerz owalny
biały, PS
269 x 193mm
50 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

PGFLCTSB
Miska
biały, PS
354ml
50 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

PTSL35523
Bulionówka
biały, PS
300ml
150 szt w zgrzewce
6 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTSL35423
Flaczarka
biały, PS
350ml
80 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTSL31223
Talerz dwudzielny
biały, PS
Ø 220mm
100 szt w zgrzewce
7 zgrzewek w kartonie
42 kartony na palecie

PTSL31123
Talerz niedzielony
biały, PS
Ø 220mm
100 szt w zgrzewce
7 zgrzewek w kartonie
42 kartony na palecie

PTSL523001
Talerz mały
biały, PS
Ø 170mm
100 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie
40 kartonów na palecie

PPSL41123
Talerz kwadratowy
biały, PS
205 x 205mm
100 szt w zgrzewce
7 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTSL31323
Talerz trójdzielny
biały, PS
Ø 220mm
100 szt w zgrzewce
7 zgrzewek w kartonie
42 kartony na palecie

PTRL1362
Talerz deserowy, mały
biały, papier
Ø 15 mm
100 szt w zgrzewce
18 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PGRL1363
Talerz deserowy
biały, papier
Ø 18 mm
100 szt w zgrzewce
9 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PGRL0968
Talerz obiadowy
biały, papier
Ø 23 mm
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PIRLMB-444050
Talerz na pizzę
biały, papier
Ø 30 mm
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
30 kartonów na palecie

TAlERZE Papierowe

SZTUĆCE �SUPER PARTY Plastikowe

OISCMB-641150     
Widelec
przezroczysty, PS

50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
84 kartony na palecie

TACE Styropianowe - spieniony PS

PGFLCTS0909         
Talerz duży
grafitowy, PS
Ø 225mm
50 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

PGFLCTSO09          
Talerz owalny
grafitowy, PS
269 x 193mm
50 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

PGFLFP45B
Taca duża
biały, PS
452 x 315 x 26mm
10 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

PGFLFP36B
Taca mała
biały, PS
360 x 248 x 26mm
10 szt w zgrzewce
18 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

PGFLFP45G
Taca duża
grafitowy, PS
452 x 315 x 26mm
10 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie
12 kartonów na palecie

PGFLFP36G           
Taca mała
grafitowy, PS
360 x 248 x 26mm
10 szt w zgrzewce
18 zgrzewek w kartonie
15 kartonów na palecie

CGRVA0426
Kubek SP8
biały, papierowy
180m, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA000059
Kubek SP6
biały, papierowy
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA0077
Kubek SP12
biały, papierowy
300ml, Ø 85mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA0010
Kubek SP9
biały, papierowy
200/250ml, Ø 80mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
30 kartonów na palecie

KUBKI DO GORĄCYCH NAPOjÓW Papierowe

WIECZKA Plastikowe

OIRJ1835
Taca z uchwytem 
na 2 kubki
formowana masa
celulozowa, szary
216 x 113 x 45mm
360 sztuk w kartonie
28 kartonów na palecie

OIRJ1836
Taca z uchwytem 
na 4 kubki
formowana masa
celulozowa, szary
210 x 210 x 45mm
180 sztuk w kartonie
28 kartonów na palecie

TACE �STRoNGhoLDER

OIROFI200
Filtr do kawy
Ø 90mm

250 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
60 kartonów na palecie

LTSB-HSL80
Wieczko do kubka SP9, DW9,
NDW9
biały, PS
Ø 80mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
44 kartony na palecie

LTSB-HSL85
Wieczko do kubka SP12

biały, PS
Ø 85mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
36 kartonów na palecie

LTSB-HSL70
Wieczko do kubka SP6
i SP8
biały, PS
Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
56 kartonów na palecie
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CTRVBK-8005P
Kubek Coffee To Go SP8
papier z nadrukiem
180ml/8oz, Ø 70,3mm
24 szt w zgrzewce
24 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1824P
Talerz Coffee To Go
papier z nadrukiem
Ø 180mm
24 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-2324P
Talerz Coffee To Go
papier z nadrukiem
Ø 230mm
24 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

OIRSMB-713754
Serwetka Coffee To Go
papier z nadrukiem
3 warstwy
33 x 33cm
20 szt w zgrzewce
24 zgrzewki w kartonie

KUBKI I TAlERZE  Papierowe

C
a

te
rin

gKUBKI I TAlERZE   Papierowe

CGRVA1429
Kubek SP6 
Czarne Kwiaty 
papier z nadrukiem
150ml/6oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

PGRL1363149-44
Talerz Czarne Kwiaty
papier z nadrukiem
Ø 180mm
100 szt w zgrzewce
9 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PGRL0968149-45
Talerz Czarne Kwiaty
papier z nadrukiem
Ø 230mm
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PGRL1363149-40
Talerz  Złoty
papier z nadrukiem
Ø 180mm
100 szt w zgrzewce
9 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PGRL0968149-39
Talerz Złoty
papier z nadrukiem
Ø 230mm
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLA1361
Talerz Caterline New
papier z nadrukiem
Ø 150mm
100 szt w zgrzewce
18 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

CGRVA1079
Kubek SP6 
Caterline New 
papier z nadrukiem
150ml/6oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CTRVBK-8000P
Kubek SP8 Żółty
papier z nadrukiem
180ml/8oz, Ø 70,3mm
24 szt w zgrzewce
24 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

CTRVBK-8003P
Kubek SP8 Zielony
papier z nadrukiem
180ml/8oz, Ø 70,3mm
24 szt w zgrzewce
24 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

CTRVBK-8002P
Kubek SP8 Granatowy
papier z nadrukiem
180ml/8oz, Ø 70,3mm
24 szt w zgrzewce
24 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

CTRVBK-8001P
Kubek SP8 Czerwony
papier z nadrukiem
180ml/8oz, Ø 70,3mm
24 szt w zgrzewce
24 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1093P
Talerz Żółty
papier z nadrukiem
Ø 180mm
24 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1099P
Talerz Zielony
papier z nadrukiem
Ø 180mm
24 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1095P
Talerz Granatowy
papier z nadrukiem
Ø 180mm
24 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1097P
Talerz Czerwony
papier z nadrukiem
Ø 180mm
24 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1092P
Talerz Żółty
papier z nadrukiem
Ø 230mm
24 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1098P
Talerz Zielony
papier z nadrukiem
Ø 230mm
24 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1094P
Talerz Granatowy
papier z nadrukiem
Ø 230mm
24 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTRLBK-1096P
Talerz Czerwony
papier z nadrukiem
Ø 230mm
24 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

OTOM0032        
Zestaw  Coffee To Go 
12 kubków SP9 200ml
+ 12 wieczek
22 opak. w kartonie
18 kartonów na palecie

PGRL1370
Talerz Caterline New
papier z nadrukiem
Ø 180mm
100 szt w zgrzewce
9 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PGRL1369
Talerz Caterline New
papier z nadrukiem
Ø 230mm
50 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

OTRS___                *
Serwetki Żółte
papier z nadrukiem
2-warstwowy
330 x 330mm
20 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie

OTRS___                *
Serwetki Żółte 
papier z nadrukiem
2-warstwowy
400 x 400mm
20 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie

OTRS___                *
Serwetki Zielone 
papier z nadrukiem
2-warstwowy
330 x 330mm
20 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie

OTRS___                *
Serwetki Zielone
papier z nadrukiem
2-warstwowy
400 x 400mm
20 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie

OTRS___                *
Serwetki Granatowe
papier z nadrukiem
2-warstwowy
330 x 330mm
20 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie

OTRS___                *
Serwetki Granatowe
papier z nadrukiem
2-warstwowy
400 x 400mm
20 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie

OTRS___               *
Serwetki Czerwone
papier z nadrukiem
2-warstwowy
330 x 330mm
20 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie

OTRS___                *
Serwetki Czerwone
papier z nadrukiem
2-warstwowy
400 x 400mm
20 szt w zgrzewce
14 zgrzewek w kartonie

Podajnik z kubkami Huhtamaki
otrzymał specjalne Wyróżnienie Jury 
“Perła wśród opakowań” w konkursie 
“Art of Packaging - Professional”  2009

UWAGA!

CTSBA2562025
Podajnik z kubkami
kubki do napojów 200ml, PP 
+ podajnik 
25 szt kubków w podajniku
21 podajników w kartonie
49 kartonów na palecie
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ZESTAWY PIKNIKOWE

OTSCZ020K100
Nóż, sztaplowany
biały, PS
dł. 170mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
156 kartonów na
palecie

OTSCZ011K100
Widelec, sztaplowany
biały, PS
dł. 170mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
144 kartony na palecie

OTSCZ030K100
Łyżka, sztaplowana
biały, PS
dł. 170mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
96 kartonów na palecie

OTSCZ040K100
Łyżeczka, sztaplowana
biały, PS
dł. 125mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
180 kartonów na
palecie

OTSCZ045W           *
Łyżeczka „mocca”
biały, PS
dł. 105mm
100 szt w zgrzewce
100 zgrzewek w
kartonie
27 kartonów na palecie

OTSCZ051W            *
Mieszadełko
biały, PS
dł. 112mm
1000 szt w zgrzewce
50 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

OTSCG7595L   
Mieszadełko
biały, PS
dł. 130mm
1000 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
60 kartonów na palecie

OTSCZ050W *
Mieszadełko 
biały, PS
dł. 128mm
1000 szt w zgrzewce
40 zgrzewek w kartonie
21 kartonów na palecie

OTSCZ090K *
Widelczyk do ciasta
biały, PS
dł. 140mm
100 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

OTSCZ070K *
Widelczyk do frytek
kolorowy, PS
dł. 75mm
1000 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

OTSCZ080W           *
Łopatka do lodów
kolorowy, PS
dł. 93mm
1000 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

OTSCZ060K *
Widelczyk do szaszłyków
kolorowy, PS
dł. 84mm
1000 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

SZTUĆCE Plastikowe

* Sztućce dostępne w workach papierowych

TACE I MISKI

OTOL04
Taca do grilla duża,
aluminiowa 
341 x 229 x 24mm

5 szt w zgrzewce
60 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

PTSLBK1062P
Miska na sałatę
przezroczysty, PS
2,15l
2 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

PTSLBK1061P
Miska
przezroczysty, PS
380ml
10 szt w zgrzewce
36 zgrzewek w kartonie
49 kartonów na palecie

OTOL06
Taca do grilla duża,
aluminiowa 
341 x 229 x 24mm

3 szt w zgrzewce
100 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

OTOL05
Taca do grilla mała,
aluminiowa 
280 x 225 x 20mm

5 szt w zgrzewce
60 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

OTOL07
Taca do grilla mała,
aluminiowa 
280 x 225 x 20mm

3 szt w zgrzewce
140 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

PISLMB-526000
Miska na sałatę
przezroczysty, PS
2,15l
10 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
28 kartonów na palecie

PISLMB-515200
Miska
przezroczysty, PS
380ml
50 szt w zgrzewce
24 zgrzewek w kartonie
30 kartonów na palecie

OTOM0035
Zestaw grillowy - 51 elem.  
w opak. kartonowym
3 tacki do grilla, ALU
12 talerzy kwadrat, PS
12 kubków 200ml, PP
12 widelców, PS
12 noży, PS
7 zestawów w kartonie
24 kartony na palecie

OTOM0036
Zestaw grillowy - 102 elem.  
w opak. kartonowym
4 tacki do grilla, ALU
24 talerze kwadrat, PS
24 kubki 200ml, PP
24 widelce, PS
24 noże, PS
6 zestawów w kartonie
24 kartony na palecie

SZTUĆCE �SUPER PARTY Plastikowe

OISCMB-640150     
Łyżka
przezroczysty, PS

50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
84 kartony na palecie

OISCMB-641150      
Widelec
przezroczysty, PS

50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
84 kartony na palecie

OISCMB-642150     
Nóż
przezroczysty, PS

50 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
108 kartonów na
palecie

TACKI Papierowe

TTSL35623
Tacka
biały, PS
210 x 130mm
100 szt w zgrzewce
12 zgrzewek w kartonie
35 kartonów na palecie

PTRLA0001
Tacka
biały, papier
207 x 136mm
200 szt w zgrzewce
8 zgrzewek w kartonie
42 kartony na palecie

TTSL35723
Tacka na danie i napój
biały, PS
210 x 130mm
100 szt w zgrzewce
28 zgrzewek w kartonie
16 kartonów na palecie

PTRLA0027
Tacka
biały, papier
260 x 140mm
250 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
49 kartonów na palecie

TACKI Plastikowe

OTRS0116P
Serwetki papierowe
biały
330 x 330mm
1 warstwa
100 +100szt w zgrzewce
17 zgrzewek w kartonie

OTRS0117P
Serwetki papierowe
biały
330 x 330mm
2 warstwy
100 szt w zgrzewce
24 zgrzewki w kartonie

SERWETKI

POjEMNIKI I WIECZKA  Papierowe

* Istnieje wieczko wypukłe z otworem - kod produktu LIOBFSL93DKG - patrz strona 15

CGRIA1437              
Pojemnik lodowy DPA300 
z nadrukiem
papierowy
300 ml, Ø  90mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

CGRIA1436              
Pojemnik sałatkowy DPA300 
z nadrukiem
papierowy
300 ml, Ø  90mm
50 szt w zgrzewce
20 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie
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LISK750W-RU          *
Wieczko na pojemnik sałatkowy
Vegetal
przezroczysty, PS
Ø 150mm
45 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
40 kartonów na palecie

NIRKE750W-RU        *
Pojemnik sałatkowy Vegetal
z nadrukiem
papierowy
750 ml, Ø 150mm
45 szt w zgrzewce
4 zgrzewki w kartonie
40 kartonów na palecie

LIOBFSL93DNHKG    *
Wieczko wypukłe bez otworu,
dwustopniowe
przezroczysty, APET
Ø 90 i 93 mm, 
do poj. 300ml
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
27 kartonów na palecie



Huhtamaki oferuje najwyższej jakości kubki vendingowe

gwarantujące  bezusterkową pracę automatów do napojów - bez strat

sprzedaży i dodatkowych kosztów obsługi. Asortyment obejmuje kubki

papierowe i plastikowe, do gorcych i zimnych napojów. 

Atrakcyjne kształty, kolory i wykończenie kubków są ich dodatkowymi

atutami. To idealne narzędzie do przeprowadzenia 

akcji marketingowych.

Vending i napoje

pApIEroWE kUBkI VENDINGoWE

•   To artykuły mające na celu uatrakcyjnienie sprzedawanego

w nim napoju  

•   To produkt możliwy do wykorzystania praktycznie 

w każdym automacie 

•   To sposób efektownej prezentacji marki 

Twojej firmy 

•   Wieczka z otworem i specjalne mieszadełka stanowią

praktyczne uzupełnienie oferty kubków
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KUBKI VENDINGOWE  Papierowe

CGRVA0398
Kubek Coffee To Go SP6
papierowy
150ml/6oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA0331
Kubek Coffee To Go SP8
papierowy
180ml/8oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA0911
Kubek Enjoy SP6
papierowy
150ml/6oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LTSB-HSL70         *
Wieczko do kubka SP6 i SP8
biały, PS
Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
56 kartonów na palecie

CISV11123            *
Kubek vendingowy
biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

CISV11150
Kubek vendingowy
brązowo-biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
24 kartony na palecie

CISV13850       
Kubek vendingowy
brązowo-biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

13840                    *
Kubek vendingowy
czerwono-biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISV13750
Kubek vendingowy
brązowo-biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISV13742              *
Kubek vendingowy
żółto-biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

KUBKI DO AUTOMATÓW VENDINGOWYCH   Plastikowe

CISV11750
Kubek vendingowy
brązowo-biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CISV11723            *
Kubek vendingowy
biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

KUBKI DO NAPOjÓW   Plastikowe
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* Wieczko dostępne również w kolorze czarnym - patrz strona 13

WIECZKA I MIESZADEŁKA   Plastikowe

CIRVASP80-361
Kubek Enjoy SP80
papierowy
300ml/12oz, Ø 80mm
65 szt w zgrzewce
16 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA0919
Kubek Enjoy MIX SP8
papierowy
180ml/8oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA007695          *
Kubek Rainbow SP6
papierowy
150ml/6oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CGRVA007696        *
Kubek Rainbow SP8
papierowy
180ml/8oz, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
25 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

LTSB-HSL80 *
Wieczko do kubka SP9, SP80,
DW9, NDW9
biały, PS
Ø 80mm
100 szt w zgrzewce
10 zgrzewek w kartonie
44 kartony na palecie

6696021                  *
Mieszadełko vendingowe
przezroczysty, PS
dł. 105mm
100 szt w zgrzewce
250 zgrzewek w kartonie
30 kartonów na palecie

CIWVA2568
Kubek
brązowy-biały, PP
200ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CICBA2560
Kubek
przezroczysty, PP
200ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

CIWBA2562
Kubek
biały, PP
200ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

* Możliwość zadruku kubka

CISV13856
Kubek vendingowy
czarno-biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

13854                    *
Kubek vendingowy
srebrno-biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

13841                    *
Kubek vendingowy
niebiesko-biały, PS
150ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

13740 *
Kubek vendingowy
czerwono-biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

13754                    *
Kubek vendingowy
srebrno-biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

13741                    *
Kubek vendingowy
niebiesko-biały, PS
180ml, Ø 70,3mm
100 szt w zgrzewce
30 zgrzewek w kartonie
18 kartonów na palecie

Dzięki swoim walorom papierowe kubki
z nadrukiem spełniają coraz większe
potrzeby i wymagania klienta.

UWAGA!

OIOJ06199
Podajnik do kubków
Ø 70,3mm

wys. 306mm
1 szt w zgrzewce
6 szt w kartonie

PODAjNIKI � Plastikowe

* Produkty na zamówienie, czas realizacji do 6 tygodni36 37

OIOJ05399
Podajnik do kubków
Ø 70,3mm

wys. 500mm
1 szt w katonie



Nadruki
indywidualne
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Wykorzystując technologię kolorowego nadruku Huhtamaki doskonale oznaczy produkt

nazwą Twojej spółki, logo, komunikatem lub hasłami promocyjno - reklamowymi. 

Jeśli pragniesz dotrzeć do konsumenta czymś więcej niż zawartością kubka

lub innego naczynia jednorazowego, to indywidualny nadruk jest właściwym rozwiązaniem.
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Symbol kubka Opis kubka Przeznaczenie

Numer

strony w

katalogu Symbol wieczka

FSL
98DG-SB

FSL
90SBIO-SB

FSL
81S-PB

FSL
93S

FSL
98SA

FSL
81D

FSL
93DKG

FSL
93DNHKG

FSL
98D

FSL
98DNH

F1196 L32-BM HSL HSL70 HSL80 HSL85 F1134 HSL95 F1132B F1133B F1134B

P93871 Bioware 300ml, PLA do napojów zimnych 6

P94871 Bioware 400ml, PLA do napojów zimnych 6

P95871 Bioware 500ml, PLA do napojów zimnych 6

P95871 8705 Bioware 500ml, PLA do napojów zimnych 6

P60871 Bioware Polarity 300ml, PLA do napojów zimnych 6

P61871 Bioware Polarity 400ml, PLA do napojów zimnych 6

30010033 Bioware 300ml, papier z bio-powłoką do napojów zimnych 8

30010034 Bioware 400ml, papier z bio-powłoką do napojów zimnych 8

30009888 Bioware 500ml, papier z bio-powłoką do napojów zimnych 8

RR81-215 Polarity 200ml, APET do napojów zimnych 15

RR81-295 Polarity 250ml, APET do napojów zimnych 15

RR93-420 Polarity 300ml, APET do napojów zimnych 15

RR98-545 Polarity 400ml, APET do napojów zimnych 15

RR98-610 Polarity 500ml, APET do napojów zimnych 15

A60851 Polarity 400ml, APET do napojów zimnych 15

A61852 Polarity 500ml, APET do napojów zimnych 15

DP12N 300ml, papier do napojów zimnych 14

DP16 400ml, papier do napojów zimnych 14

DP22 500ml, papier do napojów zimnych 14

DP32 700ml, papier do napojów zimnych 14

NDW9 200ml, papier - podwójna ścianka do napojów gorących 12

NDW12 300ml, papier - podwójna ścianka do napojów gorących 12

NDW16 400ml, papier - podwójna ścianka do napojów gorących 12

NDW20 500ml, papier - podwójna ścianka do napojów gorących 12

DW9 200ml, papier - podwójna ścianka do napojów gorących 12

DW12 400ml, papier - podwójna ścianka do napojów gorących 12

SP4 100ml, papier do napojów gorących 12

SP6 150ml, papier do napojów gorących 12

SP8 180ml, papier do napojów gorących 12

SP9 200ml, papier do napojów gorących 12

SP12 300ml, papier do napojów gorących 12

SP16 400ml, papier do napojów gorących 12

SP20 500ml, papier do napojów gorących 12

SP6 Vending 150ml, papier do napojów gorących 37

SP8 Vending 180ml, papier do napojów gorących 37

SP80 Vending 300ml, papier do napojów gorących 37

Znalazłeś kubek dla Siebie - 
dopasuj do niego wieczko!

* Symbol kubka jest zawarty w kodzie kubka, umiejscowionym pod jego zdjęciem 
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Osiągnięcia i sukcesy
HUHTAMAKI

2002

2005

2009

2006

2007

Pojemnik Twister 975 ml

Naczynia Chinet  

Kubek Coffee To Go SP8 

III miejsce
Opakowania na ¿ywnoœæ

Wyróżnienie specjalne
Podajnik z kubkami

Produkt Huhtamaki -
jego skład i przeznaczenie

Materiał

Bioware papier -  papier biodegradowalny z jednej strony powleczony bio-powłoką

Bioware papier -  papier biodegradowalny z dwóch stron powleczony bio-powłoką

NatureWorksPLA -  biodegradowalny polilaktyd produkowany na bazie skrobi

kukurydzianej

Chinet - biodegradowalna masa celulozowa

SP - papier z jednej strony powleczony warstwą PE  

DP - papier z dwóch stron powleczony warstwą PE 

DW / NDW - poddwójna warstwa papieru, z jednej strony powleczony PE

APET - politereftalan etylenu

PS - polistyren    temp. serwowanego napoju lub dania zależna od rodzaju opakowania lub naczynia  
- zakres temp. od 0 do 70 °C

PP - polipropylen    temp. serwowanego napoju lub dania oraz stosowanie w kuchenkach 
mikrofalowych zależne od rodzaju opakowania lub naczynia - zakres temp. od 5 do 110 °C
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Przeznaczenie produktu
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Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.
ul. Handlowa 20
41-250 Czeladź

Tel.: +48 32 606 67 01

Fax: +48 32 606 67 05
www.huhtamaki.pl, www.huhtamaki.com
e-mail: foodservice@pl.huhtamaki.com

Grupa Huhtamaki jest globalnym dostawcą specjalistycznych opakowań jednostkowych. Roczna sprzedaż netto Grupy
Huhtamaki przekracza  2 mld Euro. Rynki docelowe obsługiwane są przez 13 tysięcy pracowników w około 54 jednostkach
produkcyjnych, prowadzących sprzedaż w 33 krajach swiata.

Firma jest ekspertem w produkcji opakowań z papieru, tworzyw sztucznych, materiałów giętkich i włókien celulozowych.
Huhtamaki oferuje produkty standardowe, indywidualne rozwiązania i kompletne systemy pakowania. 

Celem firmy Huhtamaki jest wspomaganie klientów w zwiększeniu ich sprzedaży, poprzez dostarczanie pełnych rozwiązań
w zakresie opakowań i naczyń jednorazowych. 

Centrala, Huhtamaki Oyj ma swoją siedzibę w Espoo w Finaldii i jest spółką notowaną na giełdzie w Helsinkach. 

W roku 2010 Huhtamaki obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia firmy.

Centrala   Jednostka produkcyjna   Jednostka sprzedaży


