Ciastka
CIASTKA DELICJE
Smaczne i chrupiące ciastka typu markizy
• Ciastka typu jaffa cakes, biszkopty z galaretką pokryte czekoladą • Produkowane
nieprzerwanie od 1976 roku nadal zachwycają swoim smakiem • Istnieją nawet
specjalne metody jedzenia Delicji, a ich zwolennicy toczą nierostrzygnięty spór o to,
która jest lepsza

indeks

rodzaj

SP059
SP060
SP061
SP062

malinowe
morelowe
pomarańczowe
wiśniowe

CIASTKA JEŻYKI
Wyjątkowe połączenie smaków
• To ciastka najeżone dodatkami • Klasyka w najlepszym wydaniu, a wszystko to
oblane pyszną mleczną czekoladą • Łączą w sobie wyjątkowe walory smakowe
z pięknym wyglądem i niezwykłą konsystencją

CIASTKA KORZENNE TAGO

CIASTKA ŁAKOTKI

Każde ciasteczko pakowane osobno
• Ciasteczka korzenne • Opakowanie zawiera 600 g (ok. 115 ciasteczek)

Cudownie kruche i delikatne

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SP362
SP361
SP631
SP1313

cafe
classic z bakaliami
wiśniowe
z kokosem

SP822
SP829
SP991
SP308

kokosowe
maślane
kakaowe
deserowe z cukrem

indeks
SP231
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl
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CIASTKA W CZEKOLADZIE BAŚNIOWE
Prawdziwy smak piernika
• Pierniczki w czekoladzie z aromatycznym nadzieniem

SP603

Maślane

SP1063 Zbożowe
SP586

Kokosowe

SP1094 Paluszki pomarańczowe
SP1095 Paluszki wiśniowe
SP1093 Paluszki malinowe

indeks

rodzaj

SP1092 Paluszki karmelowe

SP1096
SP1097
SP1098

jabłkowe 150 g
śliwkowe 150 g
truskawkowe 150 g

SP632

Duelki

SP1315

Florianki

SP436

Serduszka

CIASTKA PIEGUSKI

CIASTKA PRINCE POLO CLASSIC 17,5 G

CIASTKA WAFLE FAMILIJNE

Z dużą ilością czekolady
• Jedne z najlepszych ciasteczek dostępnych na polskim rynku – takie właśnie są
Pieguski • Kruche, delikatne, o odpowiednio słodkim smaku, z dużą ilością czekolady,
która rozpływa się w ustach • Można zabrać je ze sobą wszędzie • Stanowią idealny
dodatek do kawy czy herbaty • Mimo wielu zalet jest jeden poważny minus – ich
jedzenie uzależnia

Z prawdziwą mleczną czekoladą
• Niepowtarzalne połączenie kruchego wafelka i pysznej, prawdziwej czekolady

Bardzo delikatny wafelek
• Chrupiący wafelek i delikatny krem to połączenie, któremu trudno się oprzeć!
• Śmietankowe - uwielbiane za łagodną słodycz śmietanki • Kakaowe – szlachetny
smak kakao zawarty w delikatnym kremie • Orzechowe – wyśmienity smak
orzechów laskowych • Kokosowe – wszystko co najlepsze w orzechach kokosowych
zawarte w pysznym kremie • Truskawkowo-śmietankowe – wszystko co najlepsze
w truskawkach połączone ze zniewalającą śmietankową słodyczą

indeks

rodzaj

SP106
SP105
SP068

z czekoladą i rodzynkami
z czekoladą
z czekoladą i orzechami
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indeks

rodzaj

SP393

28 szt. w kartoniku
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

rodzaj

SP072
SP094
SP070
SP069
SP1314

śmietankowe
orzechowe
kokosowe
kakaowe
truskawkowo-śmietankowe

Czajniki

Cukierki
PRZEKĄSKI
DLA
BIZNESU
PRZEKĄSKI
DLA
BIZNESU
Mieszanki Bakal Meeting to trzy pyszne zestawy

DLA BIURA. DO DOMU. DO PEŁNA.

Mieszanki
Bakali orzechów,
Meeting toprzygotowane
trzy pyszne zestawy
suszonych
owoców
z myślą
suszonychspotkań
owocówbiznesowych.
i orzechów, przygotowane
z myślą
o uczestnikach
Nasze produkty
o uczestnikach
spotkań
biznesowych.
Naszewprodukty
pochodzą
z całego świata
i zapakowane
zostały
wypochodzą
z
całego
świata
i
zapakowane
zostały
godne opakowania z przegródkami, które oddzielają w wyz przegródkami,
które
oddzielają
każdygodne
rodzajopakowania
przekąski. Wyjęta
bezpośrednio
z opakowakażdy rodzaj
przekąski.
Wyjęta
bezpośrednio
z opakowania praktyczna
tacka,
doskonale
prezentuje
się na stole
nia praktyczna
tacka,
doskonale prezentuje
się na stole
i stanowi
alternatywę
dla standardowych
propozycji.
i stanowi alternatywę dla standardowych propozycji.

Cukier

CUKIERKI LANDRYNKI ELFIKI

BAKAL
MEETING LONDON
KUJAWSKIE

BAKAL
MEETING
TOKYO
BAKAL
MEETING
TOKYO
EKSKLUZYWNA MIESZANKA SUSZONYCH OWOCÓW

EKSKLUZYWNA MIESZANKA ORZECHÓW

EKSKLUZYWNA MIESZANKA SUSZONYCH OWOCÓW

Mieszanka smaków pomarańczy, maliny, czarnej
porzeczki i jabłka
• Mini landrynki • Idealne do wykorzystania
SKŁAD: w recepcji lub
SKŁAD:
Miechunka,
Jagody Goji, Rodzynki Gold, Żurawina, Śliwka suszona
SKŁAD: na wszelkiego rodzaju spotkania • Waga
1000
g Jagody Goji, Rodzynki Gold, Żurawina, Śliwka suszona
Miechunka,
Arachid smażony, solony; Arachid w papryce;
Kompozycja Bakal Meeting London to typ mieszanki,która z pewnością
pobudzi nas do aktywności i uatrakcyjni każde spotkanie. W zestawie
znajdują się: migdały, nerkowce, orzechy laskowe, a także orzechy
arachidowe w dwóch smakach: smażone i solone oraz z dodatkiem
papryki.

Kompozycja Bakal Meeting Tokyo jest mieszanką bakalii o wyjątkowym i zrównoważonym smaku.
Kompozycja
Bakal
Meeting
Tokyo jest
mieszanką
bakalii
o wyjątkowym
i zrównoważonym
smaku.
Opakowanie
zawiera
zestaw,
suszonych
owoców.
Tworzą
go żurawina,
rodzynki,
jagody Goji, śliwki
Opakowanie
zawiera
suszonych owoców.
Tworzą go„złotą
żurawina,
rodzynki,
jagody
Goji, śliwki
i miechunka
doceniona
jużzestaw,
przez starożytnych
Inków i nazywana
jagodą”.
Wszystkie
produkty
i miechunka
doceniona
już przez
i nazywana „złotą jagodą”. Wszystkie produkty
stanowią
połączenie
oryginalnych
oraz starożytnych
wyjątkowychInków
smaków.
stanowią połączenie oryginalnych oraz wyjątkowych smaków.

Nerkowiec smażony, solony; Migdał smażony, solony; Orzech laskowy

POJEMNOŚĆ
1,7 l

BAKAL MEETING NEW YORK
EKSKLUZYWNA MIESZANKA BAKALII

Kompozycja Bakal Meeting New York to słodka kombinacja
najsmaczniejszych suszonych owoców, w której znajdują się morele,
rodzynki, żurawina i suszone jabłko. Zestaw urozmaicają chrupiące
chipsy z banana. Bakal New York to słodka przekąska, która sprawi,
że każde spotkanie stanie się wartościowe i przyjemne.

Czajnik elektryczny AD 1216

SKŁAD:

• czajnik elektryczny o ergonomicznym kształcie • pojemność min: 0,5 l
• obrotowa podstawa i płaskie dno • wskaźnik poziomu wody z podziałką
• filtr zatrzymujący osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • obudowa
INOX • wnętrze plastikowe • podświetlany wskaźnik poziomu wody
• automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody • rok gwarancji

Morela, Żurawina, Chips bananowy, Jabłko suszone, Rodzynki Gold

indeks

rodzaj

ilość

SP001
SP000
SP165
SP200

biały sypki
biały kostka
biały saszetki
brązowy trzcinowy

1 kg
1 kg
200 szt. x 5 g
0,5 kg

indeks

ilość

PB601

1000 g

indeks

kolor

PB430

srebrny

rodzaj

poj.

moc

metalowy

1,7 l

2000 W

POJEMNOŚĆ
1,8 l

Czekoladki

Czajnik elektryczny AD 1208

CZEKOLADKI RAFFAELLO 230 G

CZEKOLADKI TOFFIFEE

Chrupiący wafelek z kokosem i całym migdałem
w środku
• Skład: suszony kokos (25,5%), tłuszcze roślinne (palmowy,
shea), cukier, MIGDAŁ (8%), MLEKO odtłuszczone
w proszku, SERWATKA w proszku, mąka PSZENNA, skrobia
z tapioki, emulgator: lecytyny (SOJA), aromaty, substancja
spulchniająca (wodorowęglan sodu), sól

• Orzech laskowy (10%) w karmelu (41%), kremie orzechowym
(37%) i czekoladzie (12%) • W jednym opakowaniu znajduje się
125g cukierków – 15 sztuk

• czajnik rodzinny • pojemność min: 0,5 l • obrotowa podstawa i płaskie
dno • nowoczesne wzornictwo • wskaźnik poziomu wody z podziałką • filtr
zatrzymujący osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • automatyczne
wyłączanie po zagotowaniu wody • lampka kontrolna • rok gwarancji

indeks

kolor

PB404

biały

rodzaj

poj. moc

z tworzywa

1,8 l 2000 W

POJEMNOŚĆ
1,7 l

Czajnik elektryczny AD 1225
• czajnik elektryczny, pozwalający sprawnie zagotować wodę na herbatę
dla 6-7 osób • pojemność min: 0,5 l • moc: 2000 W • obrotowa podstawa
i płaskie dno • wskaźnik poziomu wody z podziałką • filtr zatrzymujący
osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • automatyczne wyłączanie
po zagotowaniu wody • lampka kontrolna • rok gwarancji

indeks
SP193

indeks

indeks

PB481

SP238
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

kolor
transparentny

rodzaj

poj.

szklany

1,7 l 2000 W

moc
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Klasycznie owocowo
- smacznie i zdrowo

Herbaty ekspresowe owocowe i czarne
HERBATA BIFIX
Zdrowe herbaty produkowane z naturalnych składników
• Najwyższa jakość składników pochodzących z ekologicznych plantacji
usytuowanych w najczystszych rejonach Polski
indeks

rodzaj

ilość torebek

indeks

rodzaj

ilość torebek

EM936
EM938
EM939
EM940
EM941

owocowa
dzika róża
malina
owoce leśne
żurawina

25
25
25
25
25

EM942
EM943
EM949
EM950

zielona classic
zielona z cytryną
6 smaków kopertowana
9 smaków kopertowana

20
20
60
90
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Herbaty

HERBATA SAGA
Łagodny smak i aromat
• Znakomity naturalny smak pochodzący z wysokiej jakości listków herbaty
i jedwabista torebka, w 100% z naturalnych składników pochodzenia roślinnego

HERBATA LIPTON

HERBATA ZIELONA
KOPERTOWANA TEEKANNE
Wyselekcjonowane najlepsze listki zielonej herbaty
• TEEKANNE oferuje doskonały wybór różnych gatunków zielonej herbaty z Chin,
zarówno o tradycyjnym smaku, jak i z wyśmienitym aromatem owoców • Torebki
pojedyńczo kopertowane

indeks

rodzaj

SP011
SP012
SP013

Yellow Label 100 szt.
Yellow Label 50 szt.
Earl Grey 100 szt.

indeks

rodzaj

SP018
SP019

herbata czarna 90 szt.
herbata czarna 40 szt.

HERBATA CZARNA TEEKANNE
Mocny, wyrazisty charakter, aromat i smak
• Czarna herbata TEEKANNE jest najwyższej jakości mieszanką specjalnie
wyselekcjonowanych gatunków herbaty o mocnym, pełnym smaku • Earl Grey
jest wyśmienitą mieszanką herbat czarnych wzbogaconą smakiem bergamotki
• Earl Grey Lemon to czarna herbata połączona z nutą bergamotki i orzeźwiającym
smakiem dojrzałej cytryny i witaminą C

indeks

rodzaj

w opak.

TK031
TK038
TK050
TK049
TK033
TK034
TK035

Black Label kopertowana
Black Label
Black Label Lemon kopertowana
Earl Grey
Earl Grey Lemon
Earl Grey kopertowana
Earl Grey Lemon kopertowana

20 sztuk
100 sztuk
20 sztuk
100 sztuk
100 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

rodzaj

smak

w opak.

TK028
TK023
TK042
TK025
TK024
TK022
TK021
TK026

Green Tea Ginger-Lemon
Green Tea Orange
Green Tea Echinacea Lime
Green Tea Classic
Green Tea Lemon
Green Tea Peach
Green Tea Opuncia
Green Tea Jasmine

imbir z cytryną
pomarańcza
echinacea z limonką
klasyczna
cytryna
brzoskwinia
opuncja
jaśminowa

20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
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HERBATA OWOCOWA KOPERTOWANA
TEEKANNE
Intensywny i niezwykle wyrazisty aromat
• Gama herbat TEEKANNE z serii Worlds of Fruits oferuje wyjątkowy wybór
najlepszych herbatek owocowych • Torebki pojedyńczo kopertowane
indeks

rodzaj

smak

w opak.

indeks

rodzaj

smak

w opak.

indeks

rodzaj

smak

w opak.

TK019
TK017
TK004
TK018
TK015
TK016
TK013
TK039

Wild Berry
Cherry Berry
Limited edition „LOVE”
Superfruits
Orange&Ginger
Garden Selection
Magic Apple
Ginger&Lemon

z aromatem jagód
wiśnia z czarną porzeczką
granat
acerola, żurawina i wiśnia
pomarańcza z imbirem
czarny bez z cytryną
jabłko z cynamonem
imbir z cytryną

20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk

TK012
TK011
TK009
TK006
TK008
TK001
TK014
TK003

Cranberry-Raspberry
Citrus Fruits
Granny's Finest
Sweet Cherry
Strawberry Sunrise
Black Currant
Magic Moments
Fresh Orange

żurawina z maliną
pomarańcza z limonką
czarny bez, wanilia, cynamon i śliwki
słodka wiśnia
truskawkowy wschód słońca
czarna porzeczka z cytryną
pomarańcza, rum i winogrona
świeża pomarańcza

20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk

TK030
TK036
TK040
TK041
TK043
TK051
TK002
TK005

Fruit Kiss
Fruit Love
Winter Time
Desiere
Passion
Temptation
Forest Fruits
Raspberry

wiśnia z truskawką
miłosny mix owocowy
owoce, cynamon i herbatniki migdałowe
wiśnia z czekoladą
marakuja
jabłko z karmelem
owoce lasu
malina

20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk

Kawa mielona
KAWA MIELONA JACOBS KRONUNG
• Szlachetny aromat wyczuwalny od razu po otwarciu paczki, idealnie towarzyszyć
będzie podczas spotkań biznesowych • Doskonała do parzenia w ekspresie oraz
metodą tradycyjną • Cechuje ją głębia smaku oraz magia aromatu

indeks

rodzaj

SP023
SP082

Jacobs Krönung 250 g
Jacobs Krönung 500 g
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KAWA MIELONA TCHIBO EXCLUSIVE 250 G

KAWA MIELONA TCHIBO FAMILY 250 G

• Aby stworzyć wyjątkowy smak Tchibo Exclusive, eksperci wybierają tylko najlepsze
ziarna Arabiki dojrzewające powoli w wybranych regionach i dodają do nich nieco
wyrazistych ziaren Robusty • Każda partia ziarna wypalana jest oddzielnie, by mieć
pewność, że osiągnie idealną intensywność • W ten sposób wydobywa się pełnię
aromatu ukrytego w każdym ziarenku • Następnie eksperci Tchibo komponują
te mistrzowsko palone ziarna w bogaty i harmonijny smak Tchibo Exclusive

• Kawa o mocnym, pełnym smaku z wyraźnie wyczuwalną nutką goryczki
• Od ponad 60 lat eksperci Tchibo przemierzają cały świat w poszukiwaniu
najlepszych gatunków kawy • Dla Tchibo Family wybierają jedynie naturalnie
mocne ziarna Robusty, które łączą w sobie pobudzający smak i intensywny aromat
• Tchibo Family to prawdziwa przyjemność picia kawy

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SP020

Tchibo Exclusive 250 g

SP022

Tchibo Family 250 g

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

Kawy rozpuszczalne

KAWA ROZPUSZCZALNA
JACOBS KRÖNUNG

KAWA ROZPUSZCZALNA
JACOBS VELVET

• Jacobs Krönung to kawa o bogatym smaku i prawdziwie
królewskim aromacie • Kawa rozpuszczalna jest
otrzymywana w 100% z ziaren kawy – liofilizowana

• Jacobs Velvet to bogata, aromatyczna kawa
rozpuszczalna z naturalną kawową pianką • Aksamitna
warstwa pianki delikatne uwalnia pełnię smaku i aromatu
kawy, sprawiając, że Jacobs Velvet smakuje wyjątkowo

KAWA ROZPUSZCZALNA
JACOBS CRONAT GOLD
• Jacobs Cronat Gold to kawa o prawdziwie harmonijnym
smaku • Kawa rozpuszczalna jest otrzymywana w 100%
z ziaren kawy • Kawa rozpuszczalna liofilizowana

indeks

rodzaj

SP025

Jacobs Cronat Gold 200 g

KAWA ROZPUSZCZALNA
NESCAFÉ CLASSIC ORIGINAL
• Nescafé Classic to najpopularniejsza kawa rozpuszczalna
w Polsce i na świecie • To kawa, która towarzyszy Polakom
w ciągu całego dnia, zwłaszcza podczas poranków
• Nowa Nescafé Classic dzięki metodzie podwójnej
filtracji ma teraz to co najlepsze w kawie – pełniejszy
smak pozbawiony goryczy, oraz głębszy aromat świeżo
zmielonych ziaren

indeks

rodzaj

SP073

Nescafé Classic 200 g

KAWA ROZPUSZCZALNA
TCHIBO FAMILY
• Kawa rozpuszczalna liofilizowana o idealnym smaku
i wyrazistym aromacie • Starannie wyselekcjonowane
ziarna kryją w sobie blask słonecznych promieni oraz
klimat i krajobrazy najlepszych południowoamerykańskich
plantacji • Odkryj wyjatkową przyjemność picia kawy
i ciesz się doskonałym nastrojem

indeks

rodzaj

SP031

Tchibo Family 200 g

indeks

rodzaj

SP219

Jacobs Krönung 200 g

KAWA ROZPUSZCZALNA
NESCAFÉ CREME SENSAZIONE
• 100% naturalnej kawy rozpuszczanej w postaci lekkiego
proszku o niezwykle łagodnym smaku i aromacie
• Wyróżnia ją crema, czyli aksamitna kawowa pianka, która
tworzy się naturalnie na jej powierzchni • Jej delikatny
smak i wyjątkowy aromat sprawiają, że Nescafé Sensazione
Créme jest idealna na długie rozmowy

indeks

rodzaj

SP331

Nescafé Sensazione Créme 200 g

indeks

rodzaj

SP553

Jacobs Velvet 200 g

KAWA ROZPUSZCZALNA
NESCAFÉ GOLD
• Kawa rozpuszczalna o wyjątkowym smaku
i niepowtarzalnym aromacie • Powstała z wysokiej
jakości ziaren kawy palonych na złoty kolor • Jest w 100%
naturalna • Głębia smaku jest szczelnie zamknięta
w szklanym pojemniku, zabezpieczonym dodatkowo
membraną, dzięki temu kawa nie traci swoich właściwości
i kusi charakterystycznym zapachem przez cały czas • Kawa
Nescafé Gold jest produkowana z pasją od 75 lat • Bogaty
smak kawy rozpuszczalnej rozbudzi i pobudzi organizm
do działania

indeks

rodzaj

SP074

Nescafé Gold 200 g

Kawy ziarniste
KAWA ZIARNISTA DALLMAYR PRODOMO
Ziarna kawy Arabica z płaskowyżu Etiopii
• Ziarnista • Arabica • Opakowanie 500 g

Śmietankę do kawy
znajdziesz na str. 28

indeks

rodzaj

SP642

Dallmayr Prodomo 500 g
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl
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KAWA ZIARNISTA LAVAZZA
CREMA E AROMA
KAWA ZIARNISTA JACOBS KRÖNUNG
Ziarna kawy Arabica z płaskowyżu Etiopii
• Kawa Jacobs Krönung zniewala swoim smakiem i aromatem • Każdy łyk przynosi
delikatne pobudzenie • Powstała na bazie starannie dobranej mieszanki ziaren kawa
Jacobs Krönung, pozwoli Ci zacząć dzień od prawdziwej przyjemności

indeks

rodzaj

SP211

Jacobs Krönung 500 g

• Lavazza Crema e Aroma jest jedną
z najpopularniejszych włoskich kaw
• Charakteryzuje się intensywnym, pełnym głębi
smakiem oraz wyjątkowym aromatem i gęstą
pianką • Specjalnie wyselekcjonowane ziarna
sprawiają, że Lavazza Crema e Aroma zachwyca
kawoszy na całym świecie • Idealna do zaparzenia
w każdym ekspresie, możemy z niej przygotować
nie tylko smaczne espresso, ale również latte

indeks

rodzaj

SP276

Lavazza Crema e Aroma 1 kg

Mleko do kawy
znajdziesz na str. 22

KAWA ZIARNISTA LIFE UP
Aromatyczna kawa świeżo palona
• Kawa świeżo palona – data palenia znajduje się na każdym opakowaniu • Pochodzi
wyłącznie z wyselekcjonowanych ziaren • Delikatny, lekko słodkawy smak, połączony
z aromatem czekolady i orzechów pobudzi każdy zespół do działania • Doskonała
do parzenia w ekspresach ciśnieniowych, automatycznych, przelewowych oraz
metodą klasyczną • Sprawdza się zarówno do espresso jak i kaw mlecznych
• Dostępna kawa 100% Arabika oraz mieszanka Rodusty i Arabiki o wyższej
zawartości kofeiny
BRASILIA
• Kraj pochodzenia – Brazylia • Gatunek – 100% Arabika • Profil palenia – średnie
• Smak – nuty czekolady i orzechów • Aromat – słodki • Kwasowość – niska
AMSTERDAM
• Kraj pochodzenia – Brazylia, Etiopia, Indie • Gatunek: 60% Robusta (India Cherry)
oraz 40% Arabika (Brazylia Santos i Etiopia Djimmah) • Profil palenia – średnie
• Aromat – słodki • Smak – nuty czekolady i orzechów • Kwasowość – niska • Kawa
posiada wyższą zawartość kofeiny.

KAWA ZIARNISTA LAVAZZA ESPRESSO
• Rewelacyjna kawa Lavazza Espresso jest mieszanką arabiki w 100% o intensywnym,
długo wyczuwalnym smaku • Składa się wyłącznie z wyselekcjonowanych,
najwyższej jakości ziaren • Szczególnie polecana konsumentom lubiącym
zdecydowany smak espresso i doceniającym idealne napoje kawowe, również
te podawane z mlekiem • Długo utrzymuje się jedwabisty smak kawy w ustach
• Możesz na jej bazie podać klasyczne włoskie espresso, jak i cappuccino, latte oraz
kawy parzone w tygielku i kawiarce

KAWA ZIARNISTA LAVAZZA QUALITA ROSA
• Lavazza Qualita Rossa to pełna i łagodna kawa, która łączy w sobie duszę
południowej Ameryki z sercem Afryki • Mieszanka kilku odmian robust afrykańskich
nadaje kawie czekoladowy aromat, podczas gdy naturalna arabika, pochodząca
z plantacji brazylijskich czyni ją słodkawą • Skład: Arabika 40% Robusta 60% • Poziom
palenia – średni Zawartość kofeiny – wysoka

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SP1334

Lavazza Espresso 1 kg

SP312

Lavazza Qualita Rossa 1 kg
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indeks

rodzaj

SP1117
SP1116

Brasilia 1 kg
Amsterdam 1 kg

Kwasek cytrynowy
KWASEK CYTRYNOWY SASZETKA
• Niezbędny w każdej kuchni, doskonały do zakwaszenia potraw, przetworów
i napojów • Kwasek cytrynowy jest też pomocny w czyszczeniu m.in. czajników
i posiada właściwości odświeżające

indeks

rodzaj

SP524

citric-acid-gellwe-20g

Lizaki
LIZAK BAJKA PŁASKI
• Lizak płaski o smakach owocowych i cola

indeks

rodzaj

SP982

7g
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Cukierki
do recepcji
znajdziesz
na str. 15
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Mleka

MLEKO ŁACIATE

MLEKO WYDOJONE BEZ LAKTOZY

• Znakomite mleko ŁACIATE, to marka znana w całej Polsce, które słynie
z naturalnego smaku • Konsumenci w sklepach proszą nie o „mleko”, ale o ŁACIATE,
ponieważ ŁACIATE – to samo mleko!

• Mleko jest cenionym składnikiem diety • Doskonale smakuje i zawiera wiele
niezbędnych do utrzymania dobrej kondycji składników, takich jak białko i wapń
• Jednak nie wszyscy mogą spożywać mleko oraz produkty mleczne • Przeszkodą
w ich spożywaniu jest nietolerancja laktozy – cukru występującego w jego składzie
• Nietolerancja laktozy spowodowana jest niezdolnością organizmu do rozłożenia
laktozy • Alternatywą jest mleko bez laktozy

MLEKO HEJ

indeks

rodzaj

SP1250
SP664

Hej 1 l / 2%
Hej 1,0 l / 3,2%

indeks

rodzaj

SP005
SP006
SP003
SP004

Łaciate 1 l / 2,0%
Łaciate 1 l / 3,2%
Łaciate 500 ml / 2,0%
Łaciate 500 ml / 3,2%

MLEKO ZAGĘSZCZONE
GOSTYŃ NIESŁODZONE

indeks

rodzaj

SP1248

1 l / 3,20%

Napoje gazowane
NAPÓJ COCA-COLA
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indeks

rodzaj

SP101
SP007
SP374

350 g / 7,5%
500 g / 7,5%
500 g / 4% light
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

rodzaj

SP044

0,5 l

SOKI TARCZYN

Soki

Soki w szklanej butelce o pojemności 330 ml

SOK CYTRYNOWY DO HERBATY

Paluszki

Idealny do herbaty
• Naturalny sok cytrynowy (100%) • Nieklarowany • Pasteryzowany
• Pojemność 7,5 g x 10 szt.

PALUSZKI
Najpopularniejsza słona przekąska na każdą okazję
• Niezastąpione podczas szkoleń i konferencji

indeks

rodzaj

ilość

SP055

Lajkonik

200 g

indeks

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SP1279

SP102
SP076
SP378

czerwony grapefruit
jabłko
multiwitamina czerwona

SP090
SP079
SP077

multiwitamina zielona
pomarańcza
wiśnia

SOKI TYMBARK

Syropy
SOK – SYROP HERBAPOL
• Doskonale wzbogaca smak koktajli, drinków oraz herbaty • Stanowi również
idealną bazę dla smacznych i orzeźwiających napojów, jest wyśmienitym dodatkiem
do deserów • Pyszny, gęsty i wydajny • Przechowywać w temperaturze pokojowej
• Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych • Zastosowanie:
do sporządzania napojów: 1 cz. syropu, 9 cz. wody oraz jako dodatek do herbaty,
deserów i koktajli

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SP039
SP041
SP1272
SP1269
SP1271

czarna porzeczka 0,3 l butelka PET
jabłkowy 0,3 l butelka PET
pomarańczowy 0,3 l butelka PET
multiwitamina 0,3 l butelka PET
pomidorowy 0,3 l butelka PET

SP305
SP1025
SP448
SP1318
SP1270

pomarańczowy 1 l karton
grapefruitowy żółty 1 l karton
czarna porzeczka 1 l karton
jabłkowy 1 l karton
brzoskwinia, jabłko, marchew 0,3 l butelka PET
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

rodzaj

SP691
SP692

malinowy
5l
pomarańczowy 5 l

pojemność
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SOK – SYROP PAOLA

SOK – SYROP ŁOWICZ

• W celu przygotowania napoju do picia rozcieńczać w proporcji 1:10
• Niewielka pianka na powierzchni produktu świadczy o zawartości soku
owocowego

Wyśmienicie naturalny smak
• Syrop smakowy z dodatkiem witamin • Idealny do rozcieńczania z wodą
oraz połączenia z herbatą

indeks

rodzaj

SP1319
SP1321
SP1322
SP1371

czarna porzeczka 440 ml
malina 440 ml
wiśnia 440 ml
pomarańcza 430 ml

Sztućce i naczynia
KUBECZKI JEDNORAZOWE Z WIECZKAMI
HUHTAMAKI
Przeznaczone do gorących napojów
• Papierowe kubki jednorazowe z wieczkami • Na gorące napoje
• Kubki z estetycznym nadrukiem, biodegradowalne • Kubki posiadają
Certyfikat PEFC

indeks

rodzaj

pojemność

SP401

malinowy

430 ml

indeks

produkt

rodzaj/kolor pojemność/rozmiar ilość w opak.

ST257
ST261
ST079-10
ST262-10
ST079-2
ST262-2

kubek
kubek
wieczko
wieczko
wieczko
wieczko

papierowy
papierowy
biały
biały
czarny
czarny

200 ml
300 ml
80 mm
90 mm
80 mm
90 mm

80 szt.
50 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

SZTUĆCE LONDON DOMOTTI

Sztućce London to jedna z najbardziej
popularnych serii, która od lat znakomicie
sprawdza się w gastronomii • Dobra cena
i dobra jakość sprawia, że seria London
stale powiększa grono zadowolonych
użytkowników • Produkty London wykonane są ze stali nierdzewnej

24

indeks

rodzaj

długość

DA263-łyżeczka
DA263-łyżka
DA263-nóż
DA263-widelec

łyżeczka
łyżka
nóż
widelec

13 cm
19,5 cm
20,5 cm
19,5 cm

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

Zapytaj
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Talerz płaski, plastikowy
biały, śr.: 22 cm
indeks
PB860

Nóż plastikowy
biały, dł.: 17 cm
indeks
PB865

kolor
biały

kolor
biały

Flaczarka plastikowa
biała, śr.: 16 cm, poj. 500 ml

opak.

indeks

100 szt.

PB861

Łyżka stołowa,
plastikowa
biała, dł.: 17 cm

Widelec plastikowy
biały, dł.: 17 cm
opak.

indeks

100 szt.

PB866

Kubek termiczny
niebieski, poj.: 250 ml

kolor
biały

opak.

indeks

100 szt.

PB862

Kubek termiczny
biały, poj.: 200 ml

indeks

kolor

opak.

indeks

PB869

niebieski

100 szt.

PB867

kolor
biały

kolor
biały

kolor
biały

Mieszadełko
plastikowe
białe, dł.: 14 cm
opak.

indeks

100 szt.

PB864

kolor
biały

Kubek termiczny
brązowy, poj.: 200 ml

opak.
100 szt.

Łyżeczka plastikowa
biała, dł.: 12 cm
opak.

indeks

500 szt.

PB863

kolor
biały

opak.
100 szt.

Kubek papierowy
biały, poj.: 250 ml

opak.

indeks

kolor

opak.

indeks

100 szt.

PB868

brązowy

100 szt.

PB870

kolor
biały

opak.
100 szt.
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KOMPLET KAWOWY MONACO 220 ML
12-ELEMENTOWY AMBITION
Serwis kawowy 12-elementowy linii Monaco
•W skład kompletu wchodzi:
6 x filiżanka 220 ml
6 x spodek 14 x 14 cm

Linia Monaco wykonana jest z wysokiej jakości porcelany New Bone China, dodatkowo wzmacnianej, co gwarantuje wyższą wytrzymałość na obtłuczenia oraz wysokie temperatury • Nowoczesna linia porcelany Monaco to prawdziwe piękno na stole
• Połyskującą biel podkreśla geometryczny kształt, dodając całej zastawie niezwykłego
charakteru
KOMPLET KAWOWY MONACO 220 ML
17-ELEMENTOWY AMBITION
• W skład kompletu wchodzi:
6 x filiżanka 220 ml
6 x spodek 14 x 14 cm
1 x dzbanek z pokrywką 1,12 l
1 x mlecznik 280 ml
1 x cukiernica z pokrywką 10 x 10 cm

DZBANEK MONACO AMBITION
• Wymiary podstawy 7,5 x 7,5 cm
• Wymiary dzbanka w górnej części 12 x 12 cm
• Pojemność 1,12 l

indeks
DA299

PATERA TRZYPOZIOMOWA MONACO AMBITION
• Patera trzypoziomowa Monaco to świetny sposób na efektowne podanie ciast,
ciasteczek oraz owoców • Doskonale sprawdzi się podczas spotkań w gronie
najbliższych i będzie świetnie prezentować się na stole • Patera posiada stylowy
uchwyt ułatwiający przenoszenie
• Wymiary talerzy:
1 poziom 14 x 14 cm
2 poziom 18 x 18 cm
3 poziom 25,5 x 25,5 cm

indeks

indeks

indeks

DA237

DA298

DA300
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CUKIERNICA MONACO AMBITION

TALERZ DESEROWY MONACO AMBITION

SERWETNIK KUBIKO/FALA AMBITION

• Wymiary:
szerokość 18 cm
długość 18 cm

• Produkt o wysokiej jakości, oryginalnym wzornictwie oraz atrakcyjnej cenie
• Serwetnik z porcelany w kolorze marmurowej bieli • Ze względu na zwiększoną
odporność na temperaturę wyjątkowo trwałe naczynie można myć w zmywarce,
używać w kuchence mikrofalowej • Produkty z kolekcji Kubiko/Fala charakteryzują się
bardzo wysoką jakością materiałów użytych do produkcji • Produkt pasuje również
do kolekcji Monaco
• Wymiary:
szerokość 3,2 cm
długość 13 cm
wysokość 6 cm

• Wymiary:
szerokość 10 cm
długość 10 cm
wysokość 11,5 cm

indeks

indeks

indeks

DA273

DA243

DA301

DZBANEK BISTRO PASABAHCE
• Produkty z logiem Pasabahce są wyprodukowane z dbałością o każdy szczegół,
dzięki czemu mają niepowtarzalny charakter • Dzbanek wykonany jest ze
szkła niehartowanego, które jest 2–3 razy bardziej odporne na uszkodzenia
niż porcelitowe czy porcelanowe produkty o podobnej grubości • Jego powierzchnia
jest idealnie gładka • Dzbanek przeznaczony do zimnych napojów
• Wymiary:
długość 19,5 cm
pojemność 1000 ml

indeks

DZBANEK OCTIME LUMINARC

Octime – linia dla poszukujących świeżości • Seria Octime dedykowana jest dla
klientów poszukujących w produktach
zarówno funkcjonalności, uniwersalności, jak i odrobiny świeżości • Luminarc
proponuje tutaj klasyczne linie zastawy
stołowej, kieliszków i szklanek • Są to
produkty bardzo dobrej jakości, spełniające szereg funkcji użytkowych, a przy
tym i dekoracyjnych • Produkty Luminarc to gwarancja bezpieczeństwa • Idealnie gładka powierzchnia zapobiega
gromadzeniu się bakterii i zanieczyszczeń, zapewniając najwyższe walory higieniczne i użytkowe

DA302

• Produkt bardzo dobrej jakości, spełniający szereg funkcji użytkowych, a przy tym
i dekoracyjnych • Dzbanek wykonany ze szkła sodowego, przeznaczony do zimnych
napojów • Produkty Luminarc to gwarancja bezpieczeństwa • Idealnie gładka
powierzchnia zapobiega gromadzeniu się bakterii i zanieczyszczeń, zapewniając
najwyższe walory higieniczne i użytkowe
• Wymiary:
wysokość 24,5 cm
pojemność 1100 ml

indeks
DA303

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl
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KOMPLET 6 SZKLANEK OCTIME LUMINARC
• Wymiary:
wysokość 15,1 cm
pojemność 330 ml

Klasyka, najpopularniejsza linia zastawy
stołowej z białego szkła hartowanego
Trianon • Szkło hartowane poddawane jest specyficznej obróbce termalnej
w celu zagwarantowania lepszej jakości
i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia
• Szkło jest materiałem nieporowatym,
dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest 100% higieniczne

Śmietanki do kawy

TALERZ DESEROWY TRIANON LUMINARC
• Wymiary:
średnica 15,5 cm

indeks

rodzaj

SP010
SP009

Łaciata
Cremona 200 g

Wody

indeks
DA233

KOMPLET 6 SZKLANEK OCTIME LUMINARC

WODA MINERALNA KINGA PIENIŃSKA
BUTELKA SZKLANA

• Wymiary:
wysokość 9 cm
średnica 7,5 cm
pojemność 300 ml

• Naturalna woda mineralna gazowana Kinga Pienińska to woda klasy premium,
czysta, górska i niskosodowa • Dodatkowo jest to jedyna naturalna woda mineralna
pochodząca z podziemnych źródeł Pienin, jednych z najczystszych gór Europy,
o budowie geologicznej działającej jak naturalny filtr

indeks
DA009

KOMPLET KAWOWY TRIANON 8-ELEMENTOWY
LUMINARC
• W skład kompletu wchodzi:
4 x filiżanka 280 ml, 9 cm
4 x spodek 16 cm

indeks
indeks

indeks

DA331

DA075
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rodzaj

SP457-GAZ gazowana
SP457-NGAZ niegazowana
Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

pojemność
0,33 l
0,33 l

WODA ŻRÓDLANA AQUAREL PURE LIFE
Jakość potwierdzona przez Instytut Matki i Dziecka
• Woda źródlana, doskonale czysta i zdrowa, zaliczana do wód o średniej
mineralizacji • Produkowana w Polsce i wydobywana z krystalicznie czystego, w pełni
chronionego przez naturę źródła „Dąb” o głębokości 100 m • Wysoka jakość została
potwierdzona przez niezależny autorytet w zakresie żywienia dzieci i niemowląt –
Instytut Matki i Dziecka

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

rodzaj

pojemność

SP287
SP286
SP289
SP1278

gazowana
niegazowana
gazowana
niegazowana

0,5 l
0,5 l
1,5 l
1,5 l
29

Dzięki odpowiedniej mineralizacji i zawartości sodu
to optymalny wybór na co dzień dla każdego,
bez względu na wiek i stan zdrowia.

Woda Żywiec Zdrój 0,5 L

30

Woda Żywiec Zdrój 1,5 L

Woda Żywiec Zdrój 5 L

Kod

Rodzaj

Ilość

SP675

Żywiec Zdrój woda niegazowana 1,5 l

6 szt.

SP636

Żywiec Zdrój woda niegazowana 0,5 l

12 szt.

SP1027

Żywiec Zdrój woda niegazowana 5 l

1 szt.

SP117

Żywiec Zdrój woda gazowana 1,5 l

6 szt.

SP635

Żywiec Zdrój woda lekko gazowana 1,5 l

6 szt.

SP593

Żywiec Zdrój woda gazowana 0,5 l

12 szt.
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