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VLASTNOSTI, KTERÉ SPOLU S
VAŠIMI ZÁKAZNÍKY OCENÍTE!

EKOLOGICKÉ

Odlišné produkty vyrobeny z obnovitelných materiálů šetrných k
životnímu prostředí.

NEPROMASTITELNÉ A VODĚODOLNÉ

MOŽNOST OHŘEVU V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Všechny naše obaly na jídlo jsou 100% bezpečně použitelné pro
ohřev v mikrovlnné troubě.

RECYKLOVATELNÉ

Vyráběné z recyklovatelných a obnovitelných zdrojů, které
pomáhají ke snížení nadměrného používání méně ekologických
materiálů.

ELEGANTNÍ

Vyjímečný, v Evropě oblíbený vzhled a design.

CERTIFIKOVÁNO

Všechny naše obaly jsou vyráběny v souladu s mezinárodními
normami pro ochranu životního prostředí a mají ISO a HACCP
certifikaci, která prokazuje jejich bezpečnost a kvalitu.

Zcela nepropustné obaly, ideální pro jídla s olejem a omáčkami.



POUŽITÉ
SYMBOLY

INDIVIDUÁLNÍ
POTISK

Smožností individuálního
potisku, dle přání zákazníka.

RECYKLOVATELNÉ
OBALY

Výrobkymohou být
po použití recyklovány.

BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉ

Většina našich výrobků
je schopna se bez dalších
úprav v krátkém čase sama
rozložit a navrátit se opět
do přírody.

VYROBENOZ
OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ

Výrobek je vyroben
z papíru nebo z lepenky.

CERTIFIKOVANÉ
VÝROBKY

Výrobky jsou v souladu s
mezinárodními normami
pro ochranu životního
prostředí, mají ISO a
HACCP certifikaci
prokazující bezpečnost a
kvalitu.

ALTERNATIVNÍ
STOLOVÁNÍ

Lze použít naše jednorázové
příbory a jíst jimi přímo z
našeho obalu.

VHODNÉDO
MIKROVLNNÉ
TROUBY

Výrobek je vhodný a
bezpečný pro ohřev v
mikrovlnné troubě.

VHODNÉPRO
HORKÝOBSAH

Vobalechmohou
býtpřeváženya
uskladněnyhorké
nápojeapotraviny.

ODOLNÉPROTI
VODĚA
MASTNOTĚ

Výrobky jsou
voděodolné a
nepromastitelné.

RECYKLOVATELNÉ
Všechny naše lepenkové výrobky lze snadno zpracovat a znovu
použít tak, aby se omezilo množství odpadu.

BIOLOGICKYROZLOŽITELNÉ
Většina našich výrobků je schopna se bez dalších úprav
v krátkém čase sama rozložit a navrátit se opět do přírody.

OBNOVITELNÉMATERIÁLY
Všechny naše papírové výrobky jsou vyráběny
ze snadno recyklovatelného papíru.

ŠETRNÉKŽIVOTNÍMUPROSTŘEDÍ
Podporujeme používání obalů, jejichž cílem je snižování
emisí CO2, a které pomáhají zachovat životní prostředí.

Zůstáváme věrni našim závazkům.

MYSLÍMENAPŘÍRODU
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Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01290 Papírový box EKO na jídlo hnědý 150x115x50 600 350 6,8 / 0,07

25.01310 Papírový box EKO na jídlo hnědý 190x150x50 1000 200 5,7 / 0,07

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01280 Papírový box EKO na jídlo hnědý 130x105x64 600 450 11,4 / 0,1

25.01300 Papírový box EKO na jídlo hnědý 168x132x53 900 240 7,5 / 0,1

Box na jídlo

Box na jídlo s chlopněmi

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Perfektní řešení pro skladování a rozvoz hotových jídel.
• Produkt je připraven k okamžitému použití.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Perfektní řešení pro skladování a rozvoz hotových jídel.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro catering, restaurace a kavárny.

Kdispoziciv
tepelně
izolační
variantě
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Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01330 Papírový box EKO na jídlo hnědý 120x85x50 500 600 11,7 / 0,04

25.01350 Papírový box EKO na jídlo hnědý 165x115x45 700 300 6 / 0,03

25.01390 Papírový box EKO na jídlo hnědý 215x165x55 1900 300 13,75 / 0,05

Box na jídlo

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Eleganní a uživatelsky příjemný design.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Obal je dodáván rozložený, na jeho uskladnění je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01430 Papírový box EKO na jídlo hnědý 350x80x60 300 13,8 / 0,05

Box na jídlo (víceúčelový)

Obal je dodáván rozložený, na jehouskladnění je zapotřebíminimumskladovacíhoprostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu a materiálu)

Edicebez
okénka

Elegantní
vzhleda
design
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Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02090 Papírová miska EKO na polévku 75x60 230 250 4 / 0,05

25.02070 Papírová miska EKO na polévku 75x60 230 250 4 / 0,05

25.02130 Papírová miska EKO na polévku 70x85 340 250 6,3 / 0,07

25.02110 Papírová miska EKO na polévku 70x85 340 250 6,3 / 0,07

25.02170 Papírová miska EKO na polévku 75x100 445 250 6,9 / 0,09

25.02150 Papírová miska EKO na polévku 75x100 445 250 6,9 / 0,09

25.02210 Papírová miska EKO na polévku 90x110 760 250 9,8 / 0,12

25.02190 Papírová miska EKO na polévku 90x110 760 250 9,8 / 0,12

Miska na polévku s transparentním víčkem

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému pužití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Ideální balení na polévky, kaše a zmrzliny.
• Voděodolný a nepropustný obal.
• Transparentní víčko s otvory pro únik páry.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě (bez víčka).
• Biologicky rozložitelný obal.

Miska na polévku s papírovým víčkem

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému pužití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Ideální řešení pro balení teplých a studených jídel.
• Speciální papírové víčko s otvory pro únik páry.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Voděodolný a nepropustný obal.
• Biologicky rozložitelný obal.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02080 Papírová miska EKO na polévku 75x60 230 250 5,25 / 0,06

25.02120 Papírová miska EKO na polévku 70x85 340 250 6,3 / 0,07

25.02160 Papírová miska EKO na polévku 75x100 445 250 6,9 / 0,09

25.02200 Papírová miska EKO na polévku 90x110 760 250 9,8 / 0,12



Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01770 Papírový box / miska na salát 121x106x55 350 350 7,8 / 0,09

25.01780 Papírový box / miska na salát 145x95x45 400 400 11 / 0,09

25.01800 Papírový box / miska na salát 145x100x55 450 400 11 / 0,09

25.01840 165x120x45 500 300 8,6 / 0,09

25.01880 Papírový box / miska na salát 207x127x55 800 150 9 / 0,096

25.01820 Papírový box / miska na salát 150x150x50 900 150 7,9 / 0,10

25.01900 Papírový box / miska na salát 220x160x55 1000 150 5,8 / 0,07

25.01860 Papírový box / miska na salát 165x165x65 1200 150 7,9 / 0,09

Box / miska na salát s transparentním víčkem

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Atraktivní design s širokým průhledným víčkem.
• Stylová prezentace obsahu.
• Vhodné pro studené a teplé saláty.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě (bez víčka).
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Podnos na kelímky na polévku

Perfektní řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Ideální řešení pro rozvoz nádob na polévku.
• Pro misky o objemu 230 ml, 340 ml, 445 ml.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02420 Podnos EKO na 2 kelímky na polévku 270x142x55 80 2,8 / 0,03

Papírový box / miska na salát
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Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01790 Papírový box / miska EKO na salát 145х95х45 400 500 11 / 0,09

25.01850 Papírový box / miska EKO na salát 165x120х45 500 300 8,6 / 0,09

25.01890 Papírový box / miska EKO na salát 207х127х55 800 250 9 / 0,09

Box / miska na salát s transparentním víčkem
“Black Edition”

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01810 Papírový box / miska EKO na salát s okénkem 150x115x50 600 350 6,8 / 0,07

25.01870 Papírový box / miska EKO na salát s okénkem 190x150x50 1000 200 5,7 / 0,07

Box / miska na salát s okénkem

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Kdispoziciv
tepelněizolační
variantě

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Atraktivní design s širokým průhledným víčkem.
• Stylová prezentace obsahu.
• Vhodné pro studené a teplé saláty.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě (bez víčka).
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

25.01830 Papírový box / miska EKO na salát 150х150х50 900 150 7,9 / 0,10



Uzavíratelná miska s transparentním víčkem

Kód Název produktu Karton,
ks

Objem,
ml

Rozměry,
mm

Balení
váha, kg / objem, m3

Atraktivní prezentace obsahu.
Misky jsou určeny pro tepelně uzavírací stroje.

Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě (bez víčka).
Prodlužuje trvanlivost jídel až na 5 dní.

Dodává se s utěsnitelnou fólií a průhledným víčkem.

•
•

•
•

•

Individuální potisk možný.
(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

•

25.01910 Uzavíratelná papírová miska EKO 140x90x42 500

*Misky jsou určeny pro tepelně uzavírací stroje.

9+420 475 503 311

Miska na salát s vysokým transparentním víčkem

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití. Miska i víčka jsou stohovatelné, pro skladování je zapotřebí
minimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro catering, restaurace a kavárny.

Kód Název produktu Karton,
ks

8,6 / 0,09

•
•
•
•

Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
Dvouvrstvé stěny a dno misky.
Atraktivní design s širokým průhledným víčkem.
Vhodné pro studené a teplé saláty.

• Individuální potisk možný.
(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě (bez víčka).

25.01910 Papírová miska EKO na salát hranatá 128x128x45 550

Objem,
ml

250

Rozměry,
mm

Balení
váha, kg / objem, m3

400

Název produktu Rozměry,
mm

H
otová

jídla
a

salátyTe rmoMach SA 63270/370/670 220 В6 items per minute

Váha, kg

Zatavovací stroj

• Za 5-10 min připravený k provozu.
• Automatický podavač fólie.
• Pracovní teplota - 115 °C
• Polo- a plněautomatické funkce.

Ideální pro hromadné balení jídel vmaloobchodech, výrobách lahůdek a pokrmů.
Zabalí 6 jídel zaminutu.

Doba sváření Napětí



FAST
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Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01180 Papírový box / krabička EKO na hamburger 115x115x60 150 2,4 / 0,03

25.01220 Papírový box / krabička EKO na hamburger 140x140x70 150 3,7 / 0,03

25.01200 Papírový box / krabička EKO na hamburger 130x130x110

Box / krabička na hamburger

Obal je stohovatelný, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Vhodné pro všechny velikosti hamburgerů.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• 100% recyklovatelné.
• Individuální potisk možný.

Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02450 Papírový přepravní box EKO s uchem 288x142x98 4000 200 14,4 / 0,03

Miska na párek v rohlíku / fast food

Přepravní box s uchem

Obal je stohovatelný, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

• Ideální pro přenášení jídel.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

Ekologické řešení pro take-away a fast food restaurace.

Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01450 Papírová miska EKO na párek v rohlíku / fast food 165x70x40 600 6,5 / 0,02

150 4,4 / 0,03



12 +420 475 503 311

Fa
st

Fo
od

• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Bez laminace.
• Biologicky rozložitelný obal.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01690 Papírový box / krabička EKO na nugety 115х75х45 350 400 4,4 / 0,02

25.01660 Papírový box / krabička EKO na nugety 150х91х70 900 400 7,7 / 0,03

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01990 Papírová kapsa EKO na wrap / tortillu 200x70x55 750 500 8,2 / 0,02

Kapsa na wrap / tortillu

Box / krabička na nugety

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro restaurace, kavárny a catering.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Elegantní design.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Výška,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01540 Papírový kornout EKO na hranolky 93x58 115 360 1000 8 / 0,07

25.01550 Papírový kornout EKO na hranolky 110x60 143 480 1000 10,56 / 0,08

25.01560 Papírový kornout EKO na hranolky 110x75 130 720 1000 13,07 / 0,12

Kornout na hranolky

Obal jse dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.

Objem,
ml



Výška,
mm

Rozměry,
mm

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.

13www.ecofol.cz

Fa
st

Fo
od

Kód Název produktu Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02480 Papírový box EKO na pizzu hnědý 220x220x200 40 800 600 15 / 0,03

Box na pizzu

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01630 Papírová kapsa EKO na hranolky hnědá 105x50x110 110 1000 7,5 / 0,032

25.01600 Papírová kapsa EKO na hranolky hnědá 126x50x135 150 1000 7,5 / 0,032

Kapsa na hranolky

Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

Kornout na hranolky s kapsou na dip

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Obsahuje 20 ml kapsu na dip.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu

Kód Název produktu

Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01570 Papírový kornout EKO na hranolky hnědý 80x200 300 400 5,7 / 0,02

Miska na hranolky

• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Individuální potisk možný.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.Product ID

Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01470 25.01490 25.01520

25.01470 Papírová miska EKO na hranolky hnědá 70x100x60 420 500 4,9 / 0,14

25.01490 Papírová miska EKO na hranolky hnědá 139х139х42 550 300 3,8 / 0,29

25.01520 Papírová miska EKO na hranolky hnědá 115х220х42 800 300 5 / 0,05

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pizzerie, take away restaurace, pekárny, cukrárny a kavárny.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
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Package
eight, kg / volume, m3

Uzavíratelné průhledné víčko.
Atraktivní prezentace obsahu, balení s
okénkem.

•
•

Transparentní víčko

Kód Název produktu Balení
váha, kg / objem, m3

25.02470 Víčko vysoké na EKO podložní misku 235х140х29 300

Rozměry,
mm

Karton,
ks

Kód Název produktu Délka, mm Šířka, mm
Výška,
mm

Objem,
ml

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02460 Papírová podložní miska EKO 200 / 220 110 / 140 20 400 4,85 / 0,03

Podložní miska

25.02465 Papírová podložní miska EKO 200 / 220 110 / 140 20 400 4,85 / 0,03

• Ideální pro nakrájené ovoce a zeleninu.
• Nepromastitelné.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Individuální potisk možný.

Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Kód Název produktu Délka, mm Šířka, mm Výška,
mm

Objem,
ml

Balení
váha, kg / objem, m3

• Ideální pro nakrájené ovoce a zeleninu.
• Nepromastitelné.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Individuální potisk možný.

Podložní miska “Black Edition”

Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Obal je odolný proti mastnotě.
• Individuální potisk možný.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.

Pouzdro na podložní misku

Kód Název produktu Délka, mm Šířka, mm Výška,
mm

Objem,
ml

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02475 Papírové pouzdro EKO na podložní misku 200 / 220 110 / 140 20 400 4,85 / 0,03



Kelímek na dresing s integrovaným víčkem

Misky jsou stohovatelné, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.

• Univerzální miska na omáčky.
• Nádoba vhodná na kečup, majonézu, hořčici, atd.
• Transparentní.
• Ideální řešení prostreet food, fast food a take-away restaurace.

Název produktu Průměr,
mm

Výška,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

Plastový kelímek EKO na dresing 30ml 51 30 30 1920 7,4 / 0,06

Plastový kelímek EKO na dresing 50ml 62 21 50 1200 6,2 / 0,06

Plastový kelímek EKO na dresing 80ml 71 34 80 960 7,4 / 0,06

Sáček na hamburger

• Ideální pro hamburgery, sendviče a hranolky.
• K dispozici ve 3 velikostech.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Biologicky rozložitelný obal.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Hustota
g / m2

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01130 Papírový sáček EKO na hamburger hnědý 100x120x50 40 2 000 2,5 / 0,13

25.01140 Papírový sáček EKO na hamburger hnědý 140x145x30 40 2 000 2,5 / 0,13

25.01150 Papírový sáček EKO na hamburger hnědý 170x170x60 40 2 000 2,5 / 0,13

Ekologické řešení pro street food a fast food restaurace.

• Vyrobeno z bílého kompostovatelného papíru.
• Biologicky rozložitelný obal.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01160 Papírový sáček EKO na hranolky bílý 115х100 3 000 3,12 / 0,01

Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Kelímek na dresing

Misky jsou stohovatelné, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.

• Univerzální miska na omáčky.
• Nádoba vhodná na kečup, majonézu, hořčici, atd.
• Vyrobeno z laminované lepenky.
• Ideální řešení prostreet food, fast food a take-away restaurace.

Kód Název produktu Průměr,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02220 Papírový kelímek EKO na dresing 45ml kraft 35/60 45 900 2,4 / 0,02

Sáček na hranolky
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Balicí papír

Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Ideální pro burgery a sendviče.
• Papír je odolný proti mastnotě a vlhkosti.
• Biologicky rozložitelný obal.

Kód Název produktu Délka,
mm

Šířka,
mm

Hustota
g / m2

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

300 300 40 2 000 7 / 0,015

400 400 40 2 000 12,7 / 0,028

305 305 30 3 000 9,65 / 0,012

390 390 30 1 000 5 / 0,007

Pečící papír

•

•
•
•

•
Opakovaně použitelný pergamen se silikonizací na obou stranách.
Lze použít až 8x.
Voděodolný.
Odolává teplotám až 220 °C.
Biologicky rozložitelný obal.

Ekologické řešení pro cukrárny, pekařství, kavárny i pro domácí použití.

Délka,
m

25.03040 Pečící papír EKO hnědý

25.03050 Pečící papír EKO hnědý

25.03060 Pečící papír EKO hnědý

25.03070 Pečící papír EKO hnědý

0,13 90

40

8

25

50

100

0,38

0,81

1,70

24

12

380

380

380

380

.

Kód Název produktu Váha role,
kg

Šířka,
mm Počet ks v balení

25.02900 Vidlička EKO 150 1000 100 3,25 / 0,016

25.02910 Nůž EKO 160 1000 100 3,3 / 0,009

25.02920 Lžíce EKO 140 1000 100 3,6 / 0,016

Kód Název produktu Délka,
m Materiál Počet ks v

kartonu
Počet ks v
balení

Balení
váha, kg / objem, m3

kukuřičný škrob

kukuřičný škrob

kukuřičný škrob

• Ergonomický tvar pro příjemné používání.
• Hypoalergenní.
• 100% biodegradabilní výrobek - zcela rozložitelné v kompostu do
6-ti měsíců
• Neobsahuje škodlivá barviva.

Příbory z kukuřičného škrobu

25.03000 Balicí papír EKO hnědý

25.03030 Balicí papír EKO hnědý

25.03010 Balicí papír EKO bílý

25.03020 Balicí papír EKO bílý
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Box / krabička na jídlo s okénkem

Box na nudle

• Origami design pro snadné složení a uskladnění.
• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01240 Papírový box / krabička EKO na jídlo hnědý 100x80x30 240 800 11,3 / 0,03

25.01250 Papírový box / krabička EKO na jídlo hnědý 170x70x40 500 400 10,2 / 0,03

25.01260 Papírový box / krabička EKO na jídlo hnědý 200x120x40 1000 300 12,7 / 0,03

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01730 Papírový box EKO na nudle hnědý 95x95x100 560 500 14,3 / 0,03

25.01760 Papírový box EKO na nudle hnědý 101x101x106 700 500 16,7 / 0,04

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Ideální pro pokrmy z nudlí, rýže a těstovin.
• Nastavitelné chlopně.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Box na jídlo s okénkem

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food, take away a sushi restaurace.

• Origami design pro snadné složení a uskladnění.
• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01320 Papírový box EKO na jídlo hnědý 100x80x35 240 1200 16,9 / 0,03

25.01360 Papírový box EKO na jídlo hnědý 170x70x40 500 800 11,5 / 0,03

25.01370 Papírový box EKO na jídlo hnědý 200x120x40 1000 450 19 / 0,03

25.01340 Papírový box EKO na jídlo hnědý 150x100x70 1200 250 13,5 / 0,03

25.01400 Papírový box EKO na jídlo hnědý 250x150x40 1400 300 13,6 / 0,04

25.01380 Papírový box EKO na jídlo hnědý 200x200x40 1500 350 17 / 0,07

25.01410 Papírový box EKO na jídlo hnědý 260x150x40 1450 300 12,45 / 0,053

25.01420 Papírový box EKO na jídlo hnědý 260x260x40 2500 150 9,4/ 0,035

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ideální řešení pro street food, fast food, take away a sushi restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro italské, asijské a take-away restaurace.
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Vnitřní laminace po celém
povrchu boxu. Okénka

se neodlepují.

Obal je vhodný
pro ohřev

v mikrovlnné troubě.

Zabere 4x méně
místa než

složený obal.

Vnitřní povrch
drží tuk a
vlhkost.

Rychlé a
jednoduché

sestavení
(3 vteřiny)

Ekologické

Recyklovatelné

Obal je vhodný
pro ohřev

v mikrovlnné troubě.

Chlopně lze pro
větší pohodlí připevnit

k bokům misky.

Zabere 8x méně
místa než

složený obal.
Recyklovatelné

Ekologické

Vnitřní povrch
drží tuk a vlhkost

po celou dobu
trvanlivosti pokrmu.

Pojistky víčka misku
bezpečně uzavřou.
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Box na nudle s nastavitelnými chlopněmi

Čínské hůlky hygienicky balené

Obal je dodáván složený, připravený k použití.
Ekologické řešení pro italské, asijské a take-away restaurace.

Obal je dodáván složený, připravený k použití.
Ekologické řešení pro italské, asijské a take-away restaurace.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Ideální pro pokrmy z nudlí, rýže a těstovin.
• Nastavitelné chlopně.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

• Univerzální kapsy ideální pro příbory a hůlky.
• Dostupné ve 3 velikostech.
• Vyrobeno výhradně z biologicky rozložitelných
materiálů.
• Individuální potisk možný.
• Krásný design.

• Samostatně balené v papíru nebo plastu.
• Snadno oddělitelné.
• 100% recyklovatelné.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01710 Papírový box EKO na nudle hnědý 102x89x102 460 420 11 / 0,09

25.01720 Papírový box EKO na nudle hnědý 95x95x100 560 420 8,6 / 0,09

25.01750 Papírový box EKO na nudle hnědý 101x101x106 700 360 12,44 / 0,08

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02970 Papírová kapsa EKO na příbory hnědá 180x60 2100 9,1 / 0,03

25.02980 Papírová kapsa EKO na čínské hůlky hnědá 220x40 3200 13 / 0,03

25.02990 Papírová kapsa EKO na dokumenty hnědá 210x155 500 11,4 / 0,03

Kód Název produktu Délka,
mm Materiál Karton,

ks
Balení

váha, kg / objem, m3

25.02930 Čínské hůlky EKO balené v papíru 230 bambus 100 / 30 0,83 / 0,01

25.02940 Čínské hůlky EKO balené v plastu 225 bambus 100 / 30 0,83 / 0,01

Kapsa na příbory

E – Ideální pro příbory
S – Ideální pro čínské hůlky
XL – Ideální pro reklamní materiály

- Bambusové hůlky balené v papíru
- Bambusové hůlky balené v plastu
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Dortová krabice

Krabička na muffiny s okénkem

Krabička na makronky s okénkem

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekaře, cukráře, catering i domácnosti.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekaře a cukráře.

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelného papíru.
• Biologicky rozložitelný obal.
• K dispozici v různých velikostech.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu a materiálu)

• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• V barevném provedení bílá a kraft.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02540 Dortová krabice EKO hnědá 150x100x85 1200 250 8,1 / 0,03

25.02570 Dortová krabice EKO hnědá 230x140x60 1900 300 13,3 / 0,06

25.02600 Dortová krabice EKO hnědá 255x255x105 6000 75 8,8 / 0,03

25.02550 Dortová krabice EKO bílá 150x100x85 1200 250 8,1 / 0,03

25.02580 Dortová krabice EKO bílá 230x140x60 1900 300 13,3 / 0,06

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ks

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02670 Papírová krabička EKO na muffiny hnědá 100x100x100 1 250 8,4 / 0,03

25.02680 Papírová krabička EKO na muffiny hnědá 100x160x100 2 200 9,6 / 0,04

25.02700 Papírová krabička EKO na muffiny hnědá 250x100x100 3 150 11 / 0,04

25.02690 Papírová krabička EKO na muffiny hnědá 160x160x100 4 150 9,8 / 0,04

25.02710 Papírová krabička EKO na muffiny hnědá 250x170x100 6 150 13,1 / 0,06

25.02720 Papírová krabička EKO na muffiny hnědá 250x250x100 9 100 10 / 0,06

25.02730 Papírová krabička EKO na muffiny hnědá 330x250x100 12 100 12,7 / 0,06

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ks

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02630 Papírová krabička EKO na makronky hnědá 180x55x55 6 500 12 / 0,03

25.02650 Papírová krabička EKO na makronky hnědá 180x110x55 12 300 11 / 0,03

• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu a materiálu)

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekaře a cukráře.

Průměrmakronek: 4,5 – 5 cm Tloušťkamakronek: 2 – 3 cm
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Dortová krabice s transparentním víčkem

Miska na zmrzlinu s víčkem

Forma na pečení

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekaře, cukráře, catering i domácnosti.

Ideální řešení pro cukráře, restaurace a catering.

Obal je dodáván složený, připravený k použití.
Ekologické řešení pro pekaře a cukráře.

• Atraktivní prezentace dezertů, jogurtů a zmrzlin.
• V několikabarevném provedení

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02620 Dortová krabice EKO hnědá 200x100x40 600 200 6,1 / 0,09

25.02610 Dortová krabice EKO hnědá 185x140x55 1000 200 8,6 / 0,09

Název produktu Objem,
ml

Karton,
ks Materiál

Balení
váha, kg / objem, m3

Plastová miska EKO na zmrzlinu transparentní 200 192 PS 3 / 0,03

Plastová miska EKO na zmrzlinu barvy 200 192 PS 3 / 0,03

Víčko pro misky EKO na zmrzlinu 192 PVC 6,2 / 0,03

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02750 Papírová forma EKO na pečení hnědá 185x105x30 600 420 6,5 / 0,02

Odolný teplotě až 280 °C

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Atraktivní design s velkým průhledným PET víčkem.
• Dokonalá prezentace obsahu pro široké spektrum potravinářských výrobků.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě (bez víčka).
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu a materiálu)
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Papírová taška bez ucha

Papírová taška s uchem

Papírové talíře

• V barvě kraft
• Vyrobeno z ekologického papíru, šetrného k životnímu prostředí.
• Biologicky rozložitelné.
• Víceúčelové.

• V barvě kraft a bílá
• Vyrobeno z ekologického papíru, šetrného k životnímu prostředí.
• Biologicky rozložitelné.
• Víceúčelové.

• Vyrobenoz kraftu a recyklovatelného papíru.
• Laminovaná a nelaminovaná verze.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Hustota
g / m2

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01040 Papírová taška EKO s uchem hnědá 240x140x280 70 200 4,5 / 0,03

25.01060 Papírová taška EKO s uchem hnědá 260x150x350 70 150 5,8 / 0,05

25.01070 Papírová taška EKO s uchem hnědá 320х200х370 70 150 7,27 / 0,08

25.01080 Papírová taška EKO s uchem hnědá 350x150x450 70 150 5,8 / 0,08

25.01000 Papírová taška EKO s plochým uchem bílá 240x140x280 80 300 9,93 / 0,05

25.01010 Papírová taška EKO s plochým uchem bílá 280x150x320 80 250 10,4 / 0,052

25.01020 Papírová taška EKO s plochým uchem bílá 320x200x370 80 200 10,5 / 0,064

25.01030 Papírová taška EKO s plochým uchem bílá 350х150х450 80 200 10,9 / 0,08

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Hustota
g / m2

Karton,
ks Balení váha, kg / objem, m3

8 / 0,04

25.01110 Papírová taška EKO bez ucha hnědá 240x140x400 70 400 8 / 0,04
25.01120 Papírová taška EKO bez ucha hnědá 320x200x340 70 500 8 / 0,04

470

470 400 9,3 / 0,037

600 8,8 / 0,032

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take-away restaurace.

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take-away restaurace.

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take-away restaurace.





Kód Název produktu
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Kelímek na kávu žebrovaný dvouvrstvý

Kelímek na kávu dvouvrstvý

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

• Dvouvrstvý kelímek vhodný na horké nápoje -
káva, čaj, horká čokoláda.
• Recyklovatelné.
• Individuální potisk možný.

• V barvě kraft a bílá.
• Jednovrstvý kelímek vhodný na horké nápoje -
káva, čaj, horká čokoláda.
• Recyklovatelné.
• Individuální potisk možný.

• Dvouvrstvý kelímek vhodný na horké nápoje -
káva, čaj, horká čokoláda.
• Recyklovatelné.
• Individuální potisk možný.

Kelímek na kávu jednovrstvý

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02260 Papírový kelímek EKO kraft 250 500 5,5 / 0,08

25.02270 Papírový kelímek EKO kraft 350 250 4 / 0,07

25.02330 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml 500 1,7 / 0,05

25.02340 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml 500 1,8 / 0,05

Kód Název produktu Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02230 Papírový kelímek EKO CTG hnědý 100 480 1,4 / 0,02

25.02240 Papírový kelímek EKO CTG hnědý 250 1500 10 / 0,10

25.02250 Papírový kelímek EKO CTG hnědý 350 1000 12 / 0,10

25.02330 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml 500 1,7 / 0,05

25.02340 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml 500 1,8 / 0,05

Kód Název produktu Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02280 Papírový kelímek EKO CTG žebrovaný hnědý 250 250 3,4 / 0,05

25.02290 Papírový kelímek EKO CTG žebrovaný hnědý 350 250 3,7 / 0,05

25.02330 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml 500 1,7 / 0,05

25.02340 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml 500 1,8 / 0,05
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Kelímek na kávu třívrstvý

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

• Třívrstvý kelímek vhodný na horké nápoje - káva, čaj,
horká čokoláda.
• 3D efekt
• Recyklovatelné.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02300 Papírový kelímek EKO CTG 3D hnědý 250 500 4 / 0,07

25.02310 Papírový kelímek EKO CTG 3D hnědý 350 500 5 / 0,08

25.02320 Papírový kelímek EKO CTG 3D hnědý 450 500 7 / 0,11

25.02330 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml 500 1,7 / 0,05

25.02340 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml 500 1,8 / 0,05

Kelímek na kávu třívrstvý
• Třívrstvý kelímek vhodný na horké nápoje -
káva, čaj, horká čokoláda.
• 3D efekt
• Recyklovatelnýé
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02305 Papírový kelímek EKO CTG 3D tmavě-hnědý 250 500 3,7 / 0,06

25.02315 Papírový kelímek EKO CTG 3D tmavě-hnědý 350 500 5 / 0,07

25.02325 Papírový kelímek EKO CTG 3D tmavě-hnědý 450 500 8 / 0,09

25.02330 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml 500 1,7 / 0,05

25.02340 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml 500 1,8 / 0,05

Obal na kelímek a nosič kelímků

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

• Nastavitelné upevnění pro různé druhy kelímků.
• Vyrobeno z ekologického papíru, šetrného k životnímu prostředí.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, velikosti a materiálu)

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02430 Papírový nosič EKO na 2 kelímky hnědý 180x80x70 250 7 / 0,03

25.02390 Papírový obal / návlek EKO na kelímek hnědý 270x55 900 4,6 / 0,03
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Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Kód Název produktu Délka, mm Šířka, mm Výška,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02400 Podnos EKO na 2 kelímky CTG 193 108 42 110 2,4 / 0,02

25.02410 Podnos EKO na 4 kelímky CTG 230 225 65 90 4,4 / 0,04

Podnos na kelímky

• Vyrobeno z ekologického papíru, šetrného k životnímu prostředí.
• Vhodné k přepravě 2 nebo 4 papírových kelímků.
• 100% recyklovatelné.

Dřevěné míchátko

• Vhodné pro horké nápoje.
• Dostupné ve dvou velikostech.
• Hladký a rovný povrch.
• 100% recyklovatelné

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Ks v balení /
balení v kartonu Materiál

25.02950 Dřevěné míchátko EKO 140 mm 140x6x1,3 500 / 20 bříza

25.02960 Dřevěné míchátko EKO 180 mm 180x6x1,8 1000 / 10 bříza

Papírové ubrousky

• Jedno- a dvouvrstvé.
• Vyrobeno z recyklovatelných vláken.
• Vysoce absorbční.
• 100% recyklovatelné.

Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Kód Název produktu Rozměry,
cm Barva Vrstvy Karton,

ks
Balení

váha, kg / objem, m3

25.02820 Bílé ubrousky EKO jednovrstvé 24х24 1 400 / 18 6,8 / 0,07

25.02850 Bílé ubrousky EKO dvouvrstvé 24х24 2 250 / 18 7,8 / 0,07

25.02830 Krémové ubrousky EKO jednovrstvé 24х24 1 400 / 18 7,4 / 0,07

25.02860 Krémové ubrousky EKO dvouvrstvé 24х24 2 250 / 18 9,1 / 0,07

25.02810 Černé ubrousky EKO jednovrstvé 24х24 1 400 / 18 7,2 / 0,07

25.02840 Černé ubrousky EKO dvouvrstvé 24х24 2 250 / 18 9,7 / 0,07

25.02880 Bílé ubrousky EKO dvouvrstvé 33х33 2 200 / 9 6,4 / 0,07

25.02890 Krémové ubrousky EKO dvouvrstvé 33х33 2 200 / 9 7 / 0,07

25.02870 Černé ubrousky EKO dvouvrstvé 33х33 2 200 / 9 6,5 / 0,07
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Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Papírové ubrousky
• Jednnovrstvé, v barvě kraft.
• Vyrobeno z recyklovatelných vláken.
• Vysoce absorbční.
• 100% recyklovatelné.

Kód Název produktu Rozměry,
cm Barva Ks v balení /

balení v kartonu
Balení

váha, kg / objem, m3

25.02800 Kraft ubrousky EKO jednovrstvé 24х24 400 / 12 5,5 / 0,06

Víčka na kelímky na kávu

• Vhodná pro papírové kelímky na kávu.
• Dosupná ve dvou velikostech.
• Několikabarevné provedení.

minimum storage space is required!
Kód Název produktu Rozměry,

mm Barva Materiál Karton, ks

25.02331 Včko na EKO kelímky CTG 250 ml bílé 80 PP 500

25.02341 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml bílé 90 PP 500

25.02332 Včko na EKO kelímky CTG 250 ml modré 80 PP 500

25.02342 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml modré 90 PP 500

25.02333 Včko na EKO kelímky CTG 250 ml červené 80 PP 500

25.02343 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml červené 90 PP 500

25.02334 Včko na EKO kelímky CTG 250 ml zelené 80 PP 500

25.02344 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml zelené 90 PP 500

25.02330 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml černé 80 PP 500

25.02340 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml černé 90 PP 500

Víčka na kelímky na kávu
uzavíratelná

• Vhodná pro papírové kelímky na kávu.
• Dosupná ve dvou velikostech.

Kód Název produktu Rozměry,
mm Barva Materiál Karton,

ks

25.02360 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml uzavíratelné bílé 80 PP 500

25.02350 Víčko na EKO kelímky CTG 250 ml uzavíratelné černé 80 PP 500

25.02380 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml uzavíratelné bílé 90 PP 500

25.02370 Víčko na EKO kelímky CTG 350 ml uzavíratelné černé 90 PP 500
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Box na sendvič s okénkem

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebí minimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro kavárny, fast food, street food a take away restaurace.

• Široký sortiment pro balení sendvičů.
• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• K dispozici rovněž v tepelně uzavíratelné variantě.
• Individuální potisk možný.

(možnost výroby specifického designu, tvaru a materiálu)

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01930 Papírový box EKO na sendvič hnědý s okénkem 130x130x40 600 7,2 / 0,04

25.01940 Papírový box EKO na sendvič hnědý s okénkem 130x130x50 600 9,9 / 0,03

25.01950 Papírový box EKO na sendvič hnědý s okénkem 130x130x60 800 12 / 0,03

25.01960 Papírový box EKO na sendvič hnědý s okénkem 130x130x70 500 7,6 / 0,03

Zabere 8x méně
místa než

složený obal.

K dispozici v
tepelně izolační

variantě.

Recyklovatelné Ekologické
Vnitřní laminace po celém

povrchu boxu. Okénka
se neodlepují.

Vnitřní povrch
drží tuk a vlhkost

po celou dobu
trvanlivosti pokrmu.

Obal je vhodný
pro ohřev

v mikrovlnné troubě.

Kdispozici
vtepelně
izolační
variantě
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Zatavovací stroj

• Ideální pro hromadné balení jídel v maloobchodech,
výrobách lahůdek a pokrmů.
• 1 matrice v balení ZDARMA
• Nezabírá velkou pracovní plochu.

Název produktu Váha, kg Napětí, W Doba sváření

TermoMach 20 220 3-5 sec.

Rychlost zatavení přibližně 3 sekundy.

Páska na bagetu

• Ideální pro bagety, tortilly a wrapy.
• Atraktivní prezentace obsahu.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm Barva Karton,

ks
Balení

váha, kg / objem, m3

25.02010 Papírový pásek EKO na bagetu hnědý 230x91 Kraft 600 6 / 0,02

Box na wrap / tortillu s okénkem

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebí minimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro kavárny, fast food, street food a take away restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebí minimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro kavárny, fast food, street food a take away restaurace.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01970 Papírový box EKO na wrap / tortillu hnědý 90x50x130 450 500 8,1 / 0,03
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Dortová krabice “Sweet”

Krabička na makronky s okénkem “Sweet”

Krabička na muffiny s okénkem “Sweet”

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekaře, cukráře, catering i domácnosti.

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelného papíru.
• Biologicky rozložitelný obal.
• K dispozici v různých velikostech.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02560 Dortová krabice EKO s potiskem 150x100x85 1200 250 8,1 / 0,03

25.02590 Dortová krabice EKO s potiskem 230x140x60 1900 300 13,3 / 0,06

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekaře a cukráře.

• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ks

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02740 Papírová krabička EKO na muffiny s potiskem 330x250x100 12 100 12,7 / 0,06

1200
ECO CAKE

SWEET
1900
ECO CAKE

SWEET

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ks

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02640 Papírová krabička EKO na makronky s potiskem 180x55x55 6 500 12 / 0,03

25.02660 Papírová krabička EKO na makronky s potiskem 180x110x55 12 300 11 / 0,03

• Atraktivní prezentace obsahu, balení s okénkem.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• V barevném provedení bílá a kraft.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekaře a cukráře.

Průměrmakronek: 4,5 – 5 cm Tloušťkamakronek: 2 – 3 cm
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Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Vhodné pro všechny velikosti hamburgerů.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• 100% recyklovatelné.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému použití.
Ekologické řešení pro fast food, street food, take away restaurace, kavárny a catering.
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Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01270 Papírový box EKO na jídlo kraft 130х105х64 600 450 11,4 / 0,1

Box na jídlo “Pure Kraft”

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02060 Papírová miska EKO na polévku kraft s víčkem 75x60 230 250 5,25 / 0,06

25.02100 Papírová miska EKO na polévku kraft s víčkem 70x85 340 250 6,3 / 0,07

25.02140 Papírová miska EKO na polévku kraft s víčkem 75x100 445 250 6,9 / 0,09

25.02180 Papírová miska EKO na polévku kraft s víčkem 90x110 760 250 9,8 / 0,12

Miska na polévku s papírovým víčkem

Miska na salát s transparentním víčkem

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému pužití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván složený, připravený k okamžitému pužití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Ideální řešení pro balení teplých a studených jídel.
• Speciální papírové víčko s otvory pro únik páry.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Voděodolný a nepropustný obal.
• Biologicky rozložitelný obal.

• Ideální řešení pro balení teplých a studených jídel.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě (bez víčka).
• Atraktivní design.
• Voděodolný a nepropustný obal.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01170 Papírový box / krabička EKO na hamburger kraft 115x115x60 150 2,4 / 0,03

25.01210 Papírový box / krabička EKO na hamburger kraft 140x140x70 150 3,7 / 0,03

Krabička na hamburger “Pure Kraft”

Kód Název produktu Průměr
vršek/dno, mm

Výška,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02030 Papírová miska EKO na polévku / salát 128/150 45 500 240 6,3 / 0,09

25.02040 Papírová miska EKO na polévku / salát 128/150 60 700 240 6,3 / 0,1

25.02020 Papírová miska EKO na polévku / salát 128/150 77 1000 240 8,9 / 0,15

25.02050 Papírová miska EKO na polévku / salát 160/185 68 1300 240 8,9 / 0,15



• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Nelaminované.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Biologicky rozložitelný obal.
• Individuální potisk možný.
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Kód Název produktu Rozměry,
mm Barva Karton,

ks
Balení

váha, kg / objem, m3

25.01440 Papírová miska EKO na párek v rohlíku / fast food 165x70x40 Kraft 600 6,5 / 0,02

Miska na párek v rohlíku / fast food “Pure Kraft”

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Nelaminované.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01680 Papírový box / krabička EKO na nugety kraft 115х75х45 350 300 4,4 / 0,02

25.01650 Papírový box / krabička EKO na nugety kraft 150х91х70 900 350 7,7 / 0,03

Box / krabička na nugety “Pure Kraft”

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pizzerie, street food, fast food a take away restaurace.

Obal je stohovatelný, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Karbice na pizzu “Pure Kraft”

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02490 Krabice na pizzu EKO kraft 250x250x40 50 3,68 / 0,02

25.02500 Krabice na pizzu EKO kraft 300x300x40 50 4,72 / 0,02

25.02510 Krabice na pizzu EKO kraft 330x330x40 50 5,51 / 0,02

25.0252 0 Krabice na pizzu EKO kraft 400x400x40 50 7,22 / 0,02



• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Biologicky rozložitelný obal.
• Individuální potisk možný.
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Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro fast food, street food, take away restaurace, kavárny a catering.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01980 Papírová kapsa EKO na wrap / tortillu kraft 200х70х55 750 500 8,2 / 0,02

Kapsa na wrap / tortillu “Pure Kraft”

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01620 Papírová kapsa EKO na hranolky kraft 105x50x110 110 1000 7,5 / 0,032

25.01590 Papírová kapsa EKO na hranolky kraft 126x50x135 150 1000 7,5 / 0,032

Obal na hranolky “Pure Kraft”

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• K dispozici ve 2 velikostech.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Biologicky rozložitelný obal.
• Individuální potisk možný.

Miska na hranolky / fast food “Pure Kraft”

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• K dispozici ve 2 velikostech.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Individuální potisk možný.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01480 Papírová miska EKO na hranolky / fast food kraft 139х139х42 550 300 3,8 / 0,29

25.01510 Papírová miska EKO na hranolky / fast food kraft 115х220х42 800 300 5 / 0,05

Obal je stohovatelný, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.
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Řada výrobků
"Enjoy"
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Box / krabička na hamburger “Enjoy”

Kapsa na wrap / tortillu “Enjoy”

Kapsa na hranolky “Enjoy”

Obal je stohovatelný, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Vhodné pro všechny velikosti hamburgerů.
• Obal je odolný proti mastnotě.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• 100% recyklovatelné.
• Biologicky rozložitelný obal.

• Elegantní design.
• Obal je odolný proti mastnotě.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Nelaminované.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Biologicky rozložitelný obal.

• Obal je odolný proti mastnotě.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• K dispozici ve 2 velikostech.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Biologicky rozložitelný obal.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01230 Papírový box / krabička EKO na hamburger s potiskem 140х140х70 150 3,7 / 0,03

25.01190 Papírový box / krabička EKO na hamburger s potiskem 115х115х60 150 2,4 / 0,03

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02000 Papírová kapsa EKO na wrap / tortillu s potiskem 200x70x55 750 500 8,2 / 0,02

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Váha,
g

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01640 Papírová kapsa EKO na hranolky s potiskem 105х50х110 110 1000 7,5 / 0,032

25.01610 Papírová kapsa EKO na hranolky s potiskem 126х50х135 150 1000 7,5 / 0,032
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Miska na hranolky / fast food “Enjoy”

Miska na párek v rohlíku / fast food “Enjoy”

Obal je dodáván složený, připravený k použití.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace. je stohovatelný, pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Biologicky rozložitelný obal.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z recyklovatelné lepenky.
• Biologicky rozložitelný obal.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01500 Papírová miska EKO na hranolky / fast food s potiskem 139х139х42 550 300 3,8 / 0,29

25.01530 Papírová miska EKO na hranolky / fast food s potiskem 115х220х42 800 300 5 / 0,05

Kód Název produktu Rozměry,
mm Barva Karton,

ks
Balení

váha, kg / objem, m3

25.01460 Papírová miska EKO na párek v rohlíku / fast food 165x70x40 Kraft 600 6,5 / 0,02

Box na nugety “Enjoy”

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Bez laminace.
• Biologicky rozložitelný obal.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01700 Papírový box / krabička EKO nanugety s potiskem 115х75х45 350 400 4,4 / 0,02

25.01670 Papírový box / krabička EKO nanugety s potiskem 150х91х70 900 400 7,7 / 0,03
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Nosič na kelímky “Enjoy”

Kornout na hranolky s kapsou na dip “Enjoy”

Box na nudle “Enjoy”

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebíminimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro pekárny, kavárny, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván rozložený. Pro skladování je zapotřebí minimum skladovacího prostoru.
Ekologické řešení pro street food, fast food a take away restaurace.

Obal je dodáván složený, připravený k použití.
Ekologické řešení pro italské, asijské a take-away restaurace.

• Nastavitelné upevnění pro různé druhy kelímků.
• Vyrobeno z ekologického papíru, šetrného k
životnímu prostředí.

• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Obsahuje 20 ml kapsu na dip.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.02440 Papírový nosič EKO na 2 kelímky s potiskem 180x80x70 250 7 / 0,03

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01580 Papírový kornout EKO na hranolky s potiskem 80x200 300 400 5,7 / 0,02

Kód Název produktu Rozměry,
mm

Objem,
ml

Karton,
ks

Balení
váha, kg / objem, m3

25.01740 Papírový box EKO na nudle s potiskem 95х95х100 560 420 8,6 / 0,09

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.
• Ideální pro pokrmy z nudlí, rýže a těstovin.
• Nastavitelné chlopně.
• Vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
• Vyrobeno z obnovitelných zdrojů.

• Obal je odolný proti vodě a mastnotě.




