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pojemność: 
250 ml
kod: 
36356
ilość w kartonie: 
2 400 szt.
ilość na palecie: 
43 200 szt.

Kolekcję jednorazowych kubków papierowych 
PRO NATURA można podzielić na trzy kategorie: 

BIO czyli kubki wykonane z celulozy bielonej 
z powleczeniem pochodzenia naturalnego. 

Subtelny nadruk NU BIO pozwala uświadomić 
Klientom proekologiczną wartość produktu. 

BIO BP czyli kubki wykonane z celulozy 
niebielonej, pochodzącej z szybko odnawialnych 
surowców naturalnych takich jak bambus czy 
zboża. Powleczenie zapewniające odpowiednią 
barierowość również jest pochodzenia 
naturalnego. 

Nadruk NU BIO CUP podnosi świadomość 
użytkownika o proekologicznej wartości produktu. 

Z DYSPERSJI czyli kubki, w których wyeliminowana 
została warstwa powleczenia. Dzięki temu 
materiał jest w pełni odnawialny, a kubki w całości 
nadają się do recyklingu.

pojemność: 
180 ml
kod: 
37681
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
48 000 szt.

pojemność: 
250 ml
kod: 
32595
ilość w kartonie: 
2 400 szt.
ilość na palecie: 
43 200 szt.

pojemność: 
300 ml φ 90 
kod: 
32598
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
20 000 szt.

pojemność: 
380 ml
kod: 
36102
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
13 500 szt.

pojemność: 
300 ml φ 90 
kod: 
34016
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
20 000 szt.

pojemność: 
380 ml
kod: 
34017
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
13 500 szt.

KUBEK NU BIO

KUBEK BIO
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pojemność: 
100 ml
kod: 
37083
ilość w kartonie: 
3 000 szt.
ilość na palecie: 
60 000 szt.

pojemność: 
300 ml φ 90
kod: 
37085
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
20 000 szt.

pojemność: 
180 ml
kod: 
37645
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
48 000 szt.

pojemność: 
250 ml
kod: 
37084
ilość w kartonie: 
2 400 szt.
ilość na palecie: 
43 200 szt.

pojemności: 
250 ml 
300 ml φ 90   
400 ml 
 
WKRÓTCE 
W OFERCIE 

KUBEK BIO BP

KUBEK Z DYSPERSJI

pojemność: 
250 ml
kod: 
36457
ilość w kartonie: 
2 400 szt.
ilość na palecie: 
43 200 szt.

KUBEK NU BIO BP CUP
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TALERZ NIEDZIELONY φ 26, 23, 17

MISKA 500 ML MISKA 400 ML

TALERZ 3-DZIELNY φ 26

rozmiar: 
φ 261x20,6 mm
kod: 
3220
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
18 000 szt.

rozmiar: 
φ 154x55 mm
kod: 
15567
ilość w kartonie: 
600 szt.
ilość na palecie: 
18 000 szt.

rozmiar: 
φ 178x40,6 mm
kod: 
3228
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
24 000 szt.

rozmiar: 
φ 261x25,6 mm
kod: 
3227
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
18 000 szt.

rozmiar:  
φ 230x20,6 mm
kod: 
3226
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
22 000 szt.

rozmiar:  
φ 178x18 mm
kod: 
16522
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
36 000 szt.

Naczynia biodegradowalne FUTURA produkowane są 
na bazie bagassy czyli wysuszonych włókien trzciny 
cukrowej. Po rozdrobnieniu surowiec przechodzi                    
w postać pulpy, która stanowi doskonały materiał do 
produkcji takich wyrobów jak: miski, talerze, czy tacki. 
Naczynia z tego materiału są w 100% biodegradowalne 
i kompostowalne. Opakowania z bagassy są doskonałą 
przeciwwagą dla styropianu oraz innych wyrobów                                                        
z tworzyw sztucznych.
Produkty te nie przeciekają i są odporne na tłuszcz,                       
jak i na wysokie oraz niskie temperatury. Ponadto                   
są sztywne  i wygodne w użyciu.  
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BURGER BOX

MENU BOX

TALERZ KWADRATOWY

PÓMISEK OWALNY

MENU BOX 2-DZIELNY

rozmiar: 
318x255x22 mm
kod: 
3224
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

rozmiar: 
263x199x20 mm
kod: 
3225
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
20 000 szt.

rozmiar: 
262x262x19 mm
kod: 
3222
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

rozmiar: 
155x155x17 mm
kod: 
3221
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
36 000 szt.

rozmiar: 
230x230x75 mm
kod: 
38194
ilość w kartonie: 
200 szt.
ilość na palecie: 
7 200 szt.

rozmiar: 
200x200x75 mm
kod: 
38193
ilość w kartonie: 
200 szt.
ilość na palecie: 
8 000 szt.

rozmiar: 
155x150x75 mm
kod: 
38192
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

rozmiar: 
250x160x70 mm
kod: 
38195
ilość w kartonie: 
250 szt.
ilość na palecie: 
7 500 szt.
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POJEMNIK 650 ML

NO LEAK BIO BP 1000 ML

MISKI BIO BP

TACKA

rozmiar: 
172x118x55 mm
kod: 
38198
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
13 500 szt.

rozmiar: 
150x115x60 mm
kod: 
37175
ilość w kartonie: 
180 szt.
ilość na palecie: 
4 320 szt.

pojemność: 
245 ml
kod: 
37082
ilość w kartonie: 
600 szt.
ilość na palecie: 
14 400 szt.

pojemność:  
130 ml
kod: 
37080
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
24 000 szt.

rozmiar: 
260x130x15 mm
kod: 
38196
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
24 000 szt.

Opakowania typu no leak i miski BIO BP wykonane 
są z celulozy niebielonej, pochodzącej z szybko 
odnawialnych surowców naturalnych takich jak 
bambus czy zboża. 
Powleczenie zapewniające odpowiednią barierowość 
również jest pochodzenia naturalnego.  



8

ŁYŻKA A’100

NÓŻ A’100

WIDELCZYK A’500

ŁYŻECZKA A’100 WIDELEC A’100

rozmiar:  
160 mm
kod: 
37242
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
120 000 szt.

rozmiar:  
110 mm
kod: 
20520
ilość w kartonie: 
5 000 szt.
ilość na palecie: 
400 000 szt.

rozmiar: 
165 mm
kod: 
20519
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
150 000 szt.

rozmiar: 
165 mm
kod: 
20514
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
200 000 szt.

rozmiar: 
160 mm
kod: 
20517
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
180 000 szt.

rozmiar: 
73 mm
kod: 
28095
ilość w kartonie: 
5 000 szt.
ilość na palecie: 
280 000 szt.
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MIESZADEŁKO A’100

MIESZADEŁKO A’1000

ŁOPATKA A’500

SŁOMKA PAPIEROWA

MIESZADEŁKO A’1000 MIESZADEŁKO A’100

rozmiar: 
150 mm
kod: 
19785
ilość w kartonie: 
5 000 szt.
ilość na palecie: 
420 000 szt.

rozmiar: 
176 mm
kod: 
27407
ilość w kartonie: 
10 000 szt.
ilość na palecie: 
640 000 szt.

rozmiar: 
83 mm
kod: 
28097
ilość w kartonie: 
5 000 szt.
ilość na palecie: 
560 000 szt.

rozmiar: 
6x197 mm
kod: 
34810
ilość w kartonie: 
5 000 szt.
ilość na palecie: 
140 000 szt.

rozmiar: 
8x240 mm
kod: 
34813
ilość w kartonie:
5 000 szt.
ilość na palecie:
105 000 szt.

rozmiar:  
176 mm
kod: 
20521
ilość w kartonie: 
10 000 szt.
ilość na palecie: 
390 000 szt.

rozmiar: 
150 mm
kod: 
35995
ilość w kartonie: 
5 000 szt.
ilość na palecie: 
420 000 szt.
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KUBEK DW KARBOWANY

KUBEK DW NATURA

HOLDER 2-KOMOROWY HOLDER 4-KOMOROWYHOLDER 4-KOMOROWY

pojemność: 
250 ml
kod: 
14140
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
10 000 szt.

pojemność: 
250 ml
kod: 
38228
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

kod: 
39408
ilość w kartonie: 
600 szt.

kod: 
16292
ilość w kartonie: 
250 szt.

kod: 
39410
ilość w kartonie: 
300 szt.

pojemność: 
300 ml φ 90 
kod: 
38230
ilość w kartonie: 
450 szt.
ilość na palecie: 
8 100 szt.

pojemność: 
400 ml
kod: 
38231
ilość w kartonie: 
250 szt.
ilość na palecie: 
6 000 szt.

pojemność: 
400 ml
kod: 
14142
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
8 000 szt.

pojemność: 
300 ml
kod: 
14141
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
8 000 szt.
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MISKA KRAFT

DEKIEL PET

pojemność: 
500 ml φ 149
kod: 
37665
ilość w kartonie: 
300 szt.
ilość na palecie: 
6 000 szt.

pojemność: 
1100 ml φ 184
kod: 
37671
ilość w kartonie: 
300 szt.
ilość na palecie: 
4 200 szt.

rozmiar:
do misek φ 149 mm
kod: 
37675
ilość w kartonie: 
300 szt.
ilość na palecie: 
7 800 szt.

rozmiar:
do misek φ 184 mm
kod: 
37676
ilość w kartonie: 
300 szt.
ilość na palecie: 
8 400 szt.

pojemność: 
1300 ml φ 184 
kod: 
37672
ilość w kartonie: 
300 szt.
ilość na palecie: 
3 600 szt.

pojemność: 
750 ml φ 149
kod: 
37669
ilość w kartonie: 
300 szt.
ilość na palecie: 
6 000 szt.

pojemność: 
1000 ml φ 149
kod: 
37670
ilość w kartonie: 
300 szt.
ilość na palecie: 
6 000 szt.
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KEBAB BOX

BURGER BOX

POJEMNIK WRAP 350 ML NO LEAK

pojemność:
500 ml
rozmiar: 
105x146,5 mm
kod: 
24585
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

rozmiar: 
82x60x117 mm
kod: 
38551
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
24 000 szt.

rozmiar M: 
77x90x90 mm
kod: 
24583
ilość w kartonie: 
1000 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

rozmiar XL:  
77x110x110 mm
kod: 
24584
ilość w kartonie: 
600 szt.
ilość na palecie: 
9 600 szt.

rozmiar XXL: 
80x140x140 mm
kod: 
33785
ilość w kartonie: 
450 szt.
ilość na palecie: 
7 200 szt.

pojemność:
1000 ml
kod: 
24588
ilość w kartonie: 
180 szt.
ilość na palecie: 
4 320 szt.

pojemność:
750 ml
rozmiar:  
135x152 mm
kod: 
24586
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
8 000 szt.

pojemność:
1000 ml
rozmiar:  
143x180 mm
kod: 
37674
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
6 000 szt.
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POJEMNIK

WIECZKO DO POJEMNIKA

TACKA GŁĘBOKA

pojemność:
350 ml
rozmiar: 
90x72x84 mm
kod: 
27562
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

średnica: 
90 mm
kod: 
27572
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
12 000 szt.

rozmiar S: 
góra: 140x95x35 mm
dół: 85x51x35 mm
kod: 
27579
ilość w kartonie: 
1 000 (4x250 szt.)
ilość na palecie: 
78 000 szt.

rozmiar L: 
góra: 215x155x50 mm
dół: 135x86x50 mm
kod:
27618
ilość w kartonie: 
500 (2x250 szt.)
ilość na palecie: 
20 000 szt.

rozmiar L: 
góra: 215x155x50 mm
dół: 135x86x50 mm
kod: 
23162
ilość w kartonie:
1000 (20x50 szt.) 
ilość na palecie:
24 000 szt.

rozmiar M: 
góra: 175x120x40 mm
dół: 107x69x40 mm
kod:
27617
ilość w kartonie: 
1 000 (4x250 szt.)
ilość na palecie: 
37 000 szt.

rozmiar M: 
góra: 175x120x40 mm
dół: 107x69x40 mm
kod:
29127
ilość w kartonie: 
1000 (20x50 szt.)
ilość na palecie: 
36 000 szt.

średnica: 
97 mm
kod: 
27573
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
8 500 szt.

średnica: 
117 mm
kod: 
27574
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
7 000 szt.

pojemność:
470 ml
rozmiar: 
97x75x100 mm
kod: 
27563
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
10 000 szt.

pojemność:
770 ml
rozmiar:  
117x93x111 mm
kod: 
27564
ilość w kartonie: 
500 szt.
ilość na palecie: 
4 000 szt.
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TOREBKA HAMBURGER/KEBAB 2-STR. OTWARTA

TOREBKA HAMBURGER/KEBAB 2-STR. OTWARTA

TOREBKA FRYTKI

TOREBKA H0T-DOG 2-STR. OTWARTA TOREBKA H0T-DOG

rozmiar: 
125x140 mm
kod: 
22183
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
252 000 szt.

rozmiar:  
150x160 mm
kod: 
35867
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
252 000 szt.

rozmiar: 
115x100 mm
kod: 
22078
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
360 000 szt.

rozmiar: 
87,5x215 mm
kod: 
22184
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
320 000 szt.

rozmiar:
75x30x170 ml
kod: 
22696
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
216 000 szt.

rozmiar:  
175x170 mm
kod: 
35868
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
180 000 szt.

rozmiar:  
140x100 mm
kod: 
22180
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
378 000 szt.

rozmiar:  
150x160 mm
kod: 
22077
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
252 000 szt.

rozmiar:  
175x170 mm
kod: 
22182
ilość w kartonie: 
2 000 szt.
ilość na palecie: 
180 000 szt.



15

TORBA Z RĄCZKĄ SKRĘTNĄ

TORBA Z RĄCZKĄ SKRĘTNĄ TORBA

TORBA Z RĄCZKĄ PŁASKĄ

rozmiar: 
240x100x320 mm (90 g)
kod: 
15324
ilość w kartonie: 
250 szt.
ilość na palecie: 
6 000 szt.

rozmiar: 
305x170x425 mm (90 g)   
kod:  
30937
ilość w kartonie: 
100 szt.
ilość na palecie: 
3 000 szt.

rozmiar: 
320x120x400 mm (90g)
kod:  
31064
ilość w kartonie: 
200 szt.
ilość na palecie: 
5 600 szt.

rozmiar: 
310x120x410 mm (90g)
kod:  
31223
ilość w kartonie: 
150 szt.
ilość na palecie: 
4 200 szt.

rozmiar: 
320x220x250 mm (70 g)
kod:  
30940
ilość w kartonie: 
250 szt.
ilość na palecie: 
7 500 szt.

rozmiar: 
320x160x420 mm (70 g)
kod:  
36938
ilość w opakowaniu jednostkowym: 
250 szt.
ilość w opakowaniu zbiorczym: 
6 000 szt.

rozmiar: 
220x110x320 mm (60 g)
kod:  
23208
ilość w kartonie: 
250 szt.
ilość na palecie: 
15 750 szt.
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TOREBKA FAŁDOWA

TOREBKA FAŁDOWA

rozmiar: 
100x50x250 mm (32g)
kod: 
27936
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
180 000 szt.

rozmiar: 
100x50x250 mm (32g)
kod: 
18349
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
180 000 szt.

rozmiar: 
120x50x270 mm (32g)
kod: 
27119
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
120 000 szt.

rozmiar: 
150x65x370 mm (32g)
kod: 
19723
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
84 000 szt.

rozmiar: 
100x50x250 mm (30g)
kod: 
29992
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
180 000 szt.

rozmiar: 
150x65x170 mm (32g)
kod: 
22983
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
126 000 szt.

rozmiar: 
180x60x290 mm (32g) 
kod: 
19087
ilość w kartonie:
1 000 szt.
ilość na palecie:
72 000 szt.

rozmiar: 
180x60x290 mm (30g)
kod: 
30140
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
72 000 szt.

rozmiar: 
100x50x490 mm (32g)
kod: 
18205
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
72 000 szt.

rozmiar: 
150x65x280 mm (32g)
kod: 
17938
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
85 000 szt.

rozmiar: 
150x65x290 mm (32g)
kod: 
27937
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
85 000 szt.

rozmiar:  
180x60x330 mm (32g)
kod: 
27938
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
72 000 szt.
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TOREBKA FAŁDOWA

PAPIER SZARY

rozmiar: 
180x60x330 mm (32g)
kod: 
17632
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
72 000 szt.

rozmiar: 
180x80x430 mm (32g)
kod: 
20421
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
48 000 szt.

rozmiar: 
rola 35 cm (10 kg)
kod: 
25610
nadruk: 
uniwersalny
powleczenie: 
PE

rozmiar: 
arkusz 35x30 cm
kod: 
28369
nadruk: 
uniwersalny
powleczenie: 
PE

rozmiar: 
rola 50 cm (10 kg)
kod: 
17687
nadruk: 
brak
powleczenie: 
brak

rozmiar: 
arkusz 35x40 cm
kod: 
29701
nadruk: 
brak
powleczenie: 
PE

rozmiar: 
arkusz 35x40 cm
kod: 
25611
nadruk: 
uniwersalny
powleczenie: 
PE

rozmiar: 
arkusz 30x40 cm
kod: 
30753
nadruk: 
brak
powleczenie: 
PE

rozmiar: 
200x80x360 mm (35g)
kod: 
20294
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
60 000 szt.

rozmiar: 
200x80x400 mm (35g)
kod: 
18641
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
42 000 szt.

rozmiar: 
180x60x330 mm (30g)
kod: 
30142
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
72 000 szt.

rozmiar: 
180x60x370 mm (32g)
kod: 
20129
ilość w kartonie: 
1 000 szt.
ilość na palecie: 
60 000 szt.
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Tacki kartonowe mogą być wykonane z tektury falistej 
bądź tektury litej. Służą do pakowania m.in. owoców, 
warzyw. Produkowane są pod indywidualne zlecenie 
według potrzeb Klienta.






