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Ciastka

indeks rodzaj
SP059 malinowe
SP060 morelowe
SP061 pomarańczowe
SP062 wiśniowe

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

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

indeks rodzaj
SP362 cafe
SP361 classic z bakaliami
SP631 wiśniowe
SP1313 z kokosem

indeks rodzaj
SP822 kokosowe
SP829 maślane
SP991 kakaowe
SP308 deserowe z cukrem

CIASTKA ŁAKOTKI
Cudownie kruche i delikatne

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

indeks
SP231
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CIASTKA PIERNICZKI W CZEKOLADZIE BAŚNIOWE
Prawdziwy smak piernika
• Pierniczki w czekoladzie z aromatycznym nadzieniem

indeks rodzaj
SP1096 jabłkowe 150 g
SP1097 śliwkowe 150 g
SP1098 truskawkowe 150 g

indeks rodzaj
SP106 z czekoladą i rodzynkami
SP105 z czekoladą
SP068 z czekoladą i orzechami

CIASTKA PIEGUSKI
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

indeks rodzaj
SP1392 kakaowe

CIASTKA WAFELKI PRYNCY TEKA
Pakowane pojedynczo
• Delikatnie chrupiący wafelek przełożony 
 jedwabistym kremem o smaku kakaowym  
oblany prawdziwą czekoladą  
• Zapakowany w formie cukierka  
– idealny na konferencje • Pojemność 600 g

CIASTKA PRINCE POLO CLASSIC 17,5 G
Z prawdziwą mleczną czekoladą
• Niepowtarzalne połączenie kruchego wafelka i pysznej, prawdziwej czekolady

indeks rodzaj
SP393 28 szt. w kartoniku

indeks rodzaj
SP072 śmietankowe
SP094 orzechowe
SP070 kokosowe
SP069 kakaowe
SP1314 truskawkowo-śmietankowe

CIASTKA WAFLE FAMILIJNE
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
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Cukier

indeks rodzaj ilość
SP001 biały sypki 1 kg
SP000 biały kostka 1 kg
SP165 biały saszetki 200 szt. x 5 g
SP200 brązowy trzcinowy 0,5 kg
SP979 trzcinowy saszetki 200 szt. x 5 g

indeks kolor rodzaj poj. moc
PB404 biały z tworzywa 1,8 l 2000 W

indeks kolor rodzaj poj. moc
PB430 srebrny metalowy 1,7 l 2000 W

indeks kolor rodzaj poj. moc
PB481 transparentny szklany 1,7 l 2000 W

Cukierki Cukiernice

CUKIERKI LANDRYNKI
Mieszanka smaków pomarańczy, maliny, czarnej porzeczki i jabłka
• Mini landrynki • Idealne do wykorzystania w recepcji lub na wszelkiego rodzaju 
spotkania • Waga 1000 g

indeks ilość
PB601 1000 g

CUKIERNICA MONACO AMBITION
• Wymiary: 
szerokość 10 cm 
długość 10 cm 
wysokość 11,5 cm

indeks
DA273

Czajniki

POJEMNOŚĆ
1,8 l

CZAJNIK ELEKTRYCZNY AD 1208
• Czajnik rodzinny • Pojemność 1,8 l • Moc 2000 W • 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

CZAJNIK ELEKTRYCZNY AD 1216
• Czajnik elektryczny o ergonomicznym kształcie • Pojemność 1,7 l • Moc 2000 W 
• 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

CZAJNIK ELEKTRYCZNY AD 1225
• Czajnik elektryczny, pozwalający sprawnie zagotować wodę na herbatę dla 6-7 osób 
• Pojemność 1,7 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

POJEMNOŚĆ
1,7 l

POJEMNOŚĆ
1,7 l
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Czekoladki

Dzbanki

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

indeks
SP238

CZEKOLADKI RAFFAELLO 230 G
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 pezenna, skrobia z tapioki, 
emulgator: lecytyny (soja), aromaty, substancja spulchniająca (wodorowęglan sodu), sól

indeks
SP193

indeks rodzaj ilość
SP243 kokosowe 280 g
SP244 klasyczne 280 g
SP260 mieszanka krakowska 280 g

CZEKOLADKI WAWEL MICHAŁKI 280G
Oblane kultową czekoladą Wawel
• Legendarne czekoladki o tradycyjnej recepturze i niepowtarzalnym smaku • Po brzegi 
wypełnione orzechami arachidowymi, wiórkami kokosowymi lub owocową galaretką

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

indeks
DA302

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

 Linia Monaco wykonana jest z wysokiej jakości 
porcelany New Bone China, dodatkowo wzmacnianej, co 
gwarantuje wyższą wytrzymałość na obtłuczenia oraz wy-
sokie temperatury •  Nowoczesna linia porcelany Monaco 
to prawdziwe piękno na stole • Połyskującą biel podkreśla 
geometryczny kształt, dodając całej zastawie niezwykłego 
charakteru
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Klasycznie owocowo
- smacznie i zdrowo

Herbaty ekspresowe owocowe i czarne 

indeks rodzaj ilość torebek
EM936 owocowa 25
EM938 dzika róża 25
EM939 malina 25
EM940 owoce leśne 25
EM941 żurawina 25

indeks rodzaj ilość torebek
EM942 zielona classic 20
EM943 zielona z cytryną 20
EM949 6 smaków kopertowana 60
EM950 9 smaków kopertowana 90

HERBATA BIFIX
Zdrowe herbaty produkowane z naturalnych składników
• Najwyższa jakość składników pochodzących z ekologicznych plantacji usytuowanych 
w najczystszych rejonach Polski

Herbaty
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HERBATA BIAŁA KOPERTOWANA TEEKANNE
• Nazwa białej herbaty pochodzi od biało-srebrnego puszku pokrywającego delikatne 
pączki krzewu herbacianego • Do produkcji tej znakomitej herbaty używane są wyłącznie 
najwyższej jakości młode listki, którym herbata biała zawdzięcza swój delikatny smak 
• Wszystkie białe herbaty TEEKANNE są oddzielnie kopertowane

HERBATA CZARNA LIPTON

indeks rodzaj smak w opak.
TK020 White Tea klasyczna 20 sztuk
TK046 White Tea Red Berries żurawina 20 sztuk
TK055 White Tea Apple-Elderflower jabłko z czarnym bzem 20 sztuk
TK057 White Tea Citrus cytryna i mango 20 sztuk

indeks rodzaj
SP011 Yellow Label 100 szt. 
SP012 Yellow Label 50 szt.
SP013 Earl Grey 100 szt.

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

indeks rodzaj
SP018 herbata czarna 90 szt.
SP019 herbata czarna 40 szt.

indeks rodzaj w opak.
TK031 Black Label kopertowana 20 sztuk
TK038 Black Label 100 sztuk
TK050 Black Label Lemon kopertowana 20 sztuk
TK049 Earl Grey 100 sztuk
TK033 Earl Grey Lemon 100 sztuk
TK034 Earl Grey kopertowana 20 sztuk
TK035 Earl Grey Lemon kopertowana 20 sztuk
TK060 Earl Grey Orange kopertowana 20 sztuk

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

Sok cytrynowy 
znajdziesz na str. 30
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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.

TK017 Cherry Berry wiśnia z czarną porzeczką 20 sztuk
TK004 Limited edition „LOVE” granat ☞ Nasza Rekomendacja 20 sztuk
TK043 Passion marakuja ☞ Nasza Rekomendacja 20 sztuk
TK051 Temptation jabłko z karmelem ☞ Nasza Rekomendacja 20 sztuk
TK059 Hot Love mango z chili ☞ Nasza Rekomendacja 20 sztu;
TK018 Superfruits acerola, żurawina i wiśnia 20 sztuk
TK015 Ginger & Orange imbir z pomarańczą 20 sztuk

indeks rodzaj smak w opak.
TK016 Garden Selection czarny bez z cytryną 20 sztuk
TK013 Magic Apple jabłko z cynamonem 20 sztuk
TK039 Ginger&Lemon imbir z cytryną 20 sztuk
TK012 Cranberry-Raspberry żurawina z maliną 20 sztuk
TK011 Citrus Fruits pomarańcza z limonką 20 sztuk
TK006 Sweet Cherry słodka wiśnia 20 sztuk
TK008 Strawberry Sunrise truskawkowy wschód słońca 20 sztuk
TK001 Black Currant czarna porzeczka z cytryną 20 sztuk
TK014 Magic Moments pomarańcza, rum, winogrona i cynamon 20 sztuk

indeks rodzaj smak w opak.
TK003 Fresh Orange świeża pomarańcza 20 sztuk
TK030 Fruit Kiss wiśnia z truskawką 20 sztuk
TK036 Fruit Love miłosny mix owocowy 20 sztuk
TK040 Winter Time owoce, cynamon i herbatniki migdałowe 20 sztuk
TK019 Wild Berry jagody 20 sztuk
TK002 Forest Fruits owoce lasu 20 sztuk
TK005 Raspberry malina 20 sztuk
TK061 LOVE Pear-Fig gruszka z figą 20 sztuk
TK062 WOF Blueberry borówka 20 sztuk

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 smak w opak.
TK028 Green Tea Ginger-Lemon imbir z cytryną 20 sztuk
TK023 Green Tea Orange pomarańcza 20 sztuk
TK042 Green Tea Echinacea Lime echinacea z limonką 20 sztuk
TK025 Green Tea Classic klasyczna 20 sztuk
TK024 Green Tea Lemon cytryna 20 sztuk
TK022 Green Tea Peach brzoskwinia 20 sztuk
TK021 Green Tea Opuncia opuncja 20 sztuk
TK029 Green Tea Zen Chai aromat cytryny i mango 20 sztuk
TK048 Green Tea Sencha Royal aromat owoców egzotycznych 20 sztuk
TK056 Green Tea Grapefruit grejfrut 20 sztuk
TK026 Green Tea Jasmine jaśminowa 20 sztuk

HERBATA ZIOŁOWA KOPERTOWANA TEEKANNE

indeks rodzaj smak w opak.
TK058 Curcuma Ginger kurkuma z imbirem 20 sztuk
TK047 Peppermint mięta 20 sztuk
TK053 Rooibos Caramel rooibos z karmelem 20 sztuk
TK054 Melisa Lemon melisa z cytryną 20 sztuk
TK064 Camomile rumianek 20 sztuk
TK065 Salvia szałwia 20 sztuk
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indeks rodzaj
SP023 Jacobs Krönung 250 g
SP082 Jacobs Krönung 500 g

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 • 100% Arabiki

Kawy mielone

indeks rodzaj typ waga
SP723 mielona 100% Arabika 250 g
SP1398 mielona 100% Arabika 500 g

KAWA MIELONA MK CAFE PREMIUM
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• MK CAFE Premium swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza unikalnej kompozycji 
ziaren pochodzących z najlepszych plantacji kawy na trzech kontynentach: Ameryce 
Południowej, Afryce i Azji • Na jej wyjątkowy smak i niepowtarzalny aromat, oprócz 
wysokiej jakości ziaren, mają także wpływ: odpowiedni proces prażenia oraz właściwy 
stopień zmielenia • Kawa ta idealnie pasuje do parzenia zarówno w ekspresie 
jak i w sposób tradycyjny

indeks rodzaj
SP020 Tchibo Exclusive 250 g

KAWA MIELONA TCHIBO EXCLUSIVE 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

indeks rodzaj
SP022 Tchibo Family 250 g

KAWA MIELONA TCHIBO FAMILY 250 G
• 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
SP025 Jacobs Cronat Gold 200 g

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

Kawy rozpuszczalne

indeks rodzaj
SP219 Jacobs Krönung 200 g

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

Śmietankę do kawy  
znajdziesz na str. 32
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indeks rodzaj
SP553 Jacobs Velvet 200 g

KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS VELVET
• 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

indeks rodzaj
SP073 Nescafé Classic 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
SP331 Nescafé Sensazione Créme 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
SP074 Nescafé Gold 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
SP031 Tchibo Family 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 typ waga
SP721 rozpuszczalna 100% Arabika 175 g
SP722 rozpuszczalna 100% Arabika 75 g

KAWA ROZPUSZCZALNA MK CAFE GOLD
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• MK CAFE Gold – to 100% naturalnej kawy rozpuszczalnej liofilizowanej • To perfekcyjna 
kompozycja cechująca się delikatnością, aksamitnym smakiem i subtelnym aromatem 
• Mieszankę wyróżnia harmonijny balans słodyczy, aksamitnej cielistości i mocno 
zredukowanej goryczki
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indeks rodzaj typ waga
SP719 rozpuszczalna 100% Arabika 175 g
SP720 rozpuszczalna 100% Arabika 75 g

KAWA ROZPUSZCZALNA MK CAFE PREMIUM
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• MK CAFE Premium – to 100% naturalnej kawy rozpuszczalnej liofilizowanej 
• Wyróżnia się wyrazistym, doskonale zbalansowanym smakiem • Cechuje ją doskonałe 
zrównoważenie wyraźnych nut głębokiego palenia i słodkiego karmelu połączonych 
z delikatną kwasowością

KAWA ZIARNISTA DALLMAYR PRODOMO
Ziarna kawy Arabika z płaskowyżu Etiopii
• Ziarnista • Arabika • Opakowanie 500 g

indeks rodzaj
SP642 Dallmayr Prodomo 500 g

Kawy ziarniste

KAWA ZIARNISTA JACOBS KRÖNUNG
Ziarna kawy Arabika 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 • 100% Arabiki

indeks rodzaj
SP211 Jacobs Krönung 500 g

KAWA ZIARNISTA LAVAZZA CREMA E AROMA
• 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 • 50% Arabika, 50% Robusta

indeks rodzaj
SP276 Lavazza Crema e Aroma 1 kg

Mleko znajdziesz  
na str. 27-28

Cukier 
znajdziesz na str. 15
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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

indeks rodzaj
SP1334 Lavazza Espresso 1 kg

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
SP312 Lavazza Qualita Rossa 1 kg

KAWA ZIARNISTA LAVAZZA CREMA AROMA 
ESPRESSO BLUE
• Udoskonalona wersja kawy ziarnistej Lavazza Crema e Aroma • Połączenie 
intensywnego smaku i bogatego aromatu z efektowną, długo utrzymującą się pianką 
• Skład: 40% Arabika, 60% Robusta 
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
• Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy

indeks rodzaj

SP1401 Lavazza Crema Aroma 
Espresso Blue 1kg

KAWA ZIARNISTA LAVAZZA QUALITA ORO
• Mieszanka ziaren pochodzących z Ameryki i Afryki, słynąca głównie z intensywnego 
aromatu • Delikatna, ledwie wyczuwalna kwiatowa nuta zapachowa, charakterystyczna 
dla ziaren pochodzących z Ameryki Centralnej, nadaje tej kawie unikalny charakter 
• Dzięki odpowiedniemu procesowi palenia uzyskuje ona pełny, naturalny smak 
• 100% Arabika

indeks rodzaj
SP370-1 Lavazza Qualita Oro 1 kg

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

NAPOLI
• Kraj pochodzenia – Brazylia • Gatunek – 100% Arabika (Brazylia Santos) • Profil palenia 
– ciemne • Aromat – wyrazisty, gorąca czekolada • Smak – nuty kakao, gorzkiej czekolady 
i orzechów • Kwasowość – niska

indeks rodzaj
SP1117 Brasilia 1 kg
SP1116 Amsterdam 1 kg
SP840 Napoli 1 kg
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KAWA ZIARNISTA PELLINI
Pakowane pojedynczo
• Wysoka jakość gwarantowana Certyfikatem Jakości Systemu • Kontrola palenia kawy 
w optymalnej temperaturze • Oryginalne mieszanki ziaren • Pojemność 1 kg

Espresso Bar Vivace
• Doskonale zrównoważona mieszanka ziaren arabiki i robusty, kawa palona średnio 
mocno, aromatyczna i bardzo wyrazista w smaku, bez nadmiernej kwasowości i goryczki 
• 70% Arabika, 30% Robusta

Top
• Wyjątkowo  harmonijny smak – 100% ziaren arabiki • Intensywny aromat 
i wyrafinowany słodki posmak

indeks rodzaj
SP1389 Espresso Bar Vivace
SP1390 Top

KAWA ZIARNISTA UNICOFFEE TRIEST 1 KG
• Kawa produkowana w Polsce • Wysokiej jakości świeże ziarna, które nie są poddawane 
żadnym chemicznym procesom dodatkowej aromatyzacji ziaren • 100% Arabika

indeks rodzaj
SP298 Unicoffee Triest 1 kg

indeks rodzaj typ waga
SP724 ziarnista Brazylijska Arabika 1 kg

indeks rodzaj typ waga
SP725 ziarnista 100% Arabika 1 kg
SP726 ziarnista 100% Arabika 500 g

KAWA ZIARNISTA MK CAFE BRAZIL
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• MK CAFÉ Brasil to jednorodna mieszanka wyselekcjonowanych ziaren pochodzących 
z brazylijskich plantacji • Rosnąc i dojrzewając pod gorącym słońcem Ameryki 
Południowej, oprócz idealnej gleby kawa ta ma optymalną temperaturę i ilość opadów 
w okresie kwitnienia • 100% Arabika

KAWA ZIARNISTA MK CAFE PREMIUM
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• Esencja smaku czarnej kawy • To intensywny smak i aromat 100% Arabiki • Polecana 
przez baristów ze względu na unikalną kompozycję ziaren pochodzących z najlepszych 
plantacji w Brazylii i Kolumbii • W jej profilu smakowym wyczuwalne są nuty ciemnej 
czekolady, prażonych migdałów i skórki pomarańczowej

indeks rodzaj typ waga

SP727 ziarnista mieszanka  
Arabiki i Robusty 1 kg

KAWA ZIARNISTA MK CAFE CREMA
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• Świetnie zbalansowana mieszanka ziaren gwarantująca aksamitne body, jedwabistą 
cremę i delikatną goryczkę • To specjalnie skomponowana mieszanka Arabiki i Robusty, 
dedykowana do przygotowania idealnego cappuccino • Arabika wchodząca w jej skład 
wypełnia kawowy bukiet aromatów, natomiast łagodna Robusta, użyta do tej kompozycji 
sprawia, że napar jest pełny i ma kremowe body
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indeks rodzaj typ waga
SP728 ziarnista 100% Arabika 1 kg

indeks rodzaj typ waga
SP729 ziarnista 100% Arabika 1 kg

KAWA ZIARNISTA MK CAFE ESPRESSO 
PROFESSIONAL FRESH
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• Autorska mieszanka 100% Arabiki aby stworzyć perfekcyjne espresso • Ziarna skrywają 
w sobie wyraziste, ale i wytworne aromaty gorzkiej czekolady, kakao, karmelu, prażonych 
migdałów przełamanych nutami brzoskwini i cytrusów • Dzięki powolnemu paleniu ma 
łagodniejszą kwasowość i uzyskuje zdecydowaną goryczkę i oczekiwaną intensywność 
• Skład: Brazylia Mogiana, Costa Rica SHG, Kenia AA, Colombia Soprano • Profil 
aromatyczny: ciemna czekolada, prażone migdały, skórka pomarańczy • Stopień palenia: 
średnio ciemny • Kwasowość 2 • Intensywność 4

MK CAFE ESPRESSO PROFESSIONAL MASTER
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• Kompozycja specjalnie wyselekcjonowanych ziaren 100% Arabiki, pochodzących 
z upraw Brazylii i górskiego regionu Ameryki Środkowej • Mieszanka jest doskonale 
zbilansowana i posiada charakterystyczny słodki aromat • Dzięki doskonałemu 
połączeniu ziaren o różnym pochodzeniu otrzymujemy pełne body i jedwabistą gładkość 
• Profil aromatyczny: owoce cytrusowe, skórka pieczonego chleba • Stopień palenia: 
średnio ciemny • Kwasowość 3 • Intensywność 4

indeks rodzaj typ waga

SP730 ziarnista mieszanka 
Arabiki i Robusty 1 kg

KAWA ZIARNISTA MK CAFE ESPRESSO PROFESSIONAL 
CERTIFIED UTZ
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• Znakomicie zbilansowana mieszanka ziaren południowo amerykańskich Arabik • Kawa 
posiada certyfikat UTZ CERTIFIED – niezależnej organizacji non-profit, zrzeszającej 
farmerów i firmy zaangażowane w odpowiedzialną uprawę oraz dostawy kawy na całym 
świecie • Wybierając tę kawę masz pewność, że powstała z kawy uprawianej i zbieranej 
z troską o ludzi i środowisko • Profil aromatyczny: kakao, orzechy, prażone migdały 
• Stopień palenia: średnio ciemny • Kwasowość 2 • Intensywność 3,5

indeks rodzaj typ waga

SP663 ziarnista mieszanka 
Arabiki i Robusty 1 kg

KAWA ZIARNISTA MK CAFE ESPRESSO 
PROFESSIONAL EXPERT
Polecana i rekomendowana przez mistrzów parzenia kawy – baristów
• Wyselekcjonowane ziarna Arabik pochodzących z centralnej i południowej Ameryki, 
z azjatycką Robustą, uzyskiwaną metodą płukania • Specjalny proces palenia 
gwarantuje idealną konsystencję oraz odpowiedni poziom kwasowości, wydobywa też 
najprzyjemniejsze aromaty cytrusowe • Obecność Robusty gwarantuje doskonały efekt 
jedwabistej cremy • Profil aromatyczny: karmel, czekolada, przyprawy, owoce cytrusowe 
• Stopień palenia: mocno ciemny • Kwasowość 2 • Intensywność 4,5

indeks
DA237

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

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

indeks
DA298

Komplety kawowe

Dzbanek z linii Monaco  
znajdziesz pod hasłem  
„Dzbanki” na str. 16
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KOMPLET KAWOWY TRIANON 8-ELEMENTOWY 
LUMINARC
• W skład kompletu wchodzi: 
4 x filiżanka 280 ml, 9 cm 
4 x spodek 16 cm

indeks
DA075

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 produkt rodzaj/kolor pojemność/rozmiar ilość w opak.
ST257 kubek papierowy 200 ml 80 szt.
ST261 kubek papierowy 300 ml 50 szt.
ST079-10 wieczko biały 80 mm 100 szt.
ST262-10 wieczko biały 90 mm 100 szt.
ST079-2 wieczko czarny 80 mm 100 szt.
ST262-2 wieczko czarny 90 mm 100 szt.

Kubeczki jednorazowe

EKO

KUBEK PAPIEROWY OFFICE PRODUCTS
• Papierowy 
• Pojemność 200 ml 
• Kolor biały 
• 100 sztuk w opakowaniu

indeks
PB870

KUBEK PODRÓŻNY LEITZ WOW
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z kolekcji WOW
• Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką utrzymuje temperaturę 
ciepłych i zimnych napojów przez wiele godzin • Idealny wybór, aby cieszyć się ulubionym 
napojem podczas podróży • Podwójne ścianki izolowane próżniowo wykonane ze stali 
nierdzewnej • Całkowicie szczelny • Pojemność 380 ml • Pasuje do większości uchwytów 
montowanych w samochodach • Bezpieczny dla żywności, nie zawiera BPA • Gdy kubek 
wypełniony jest gorącym napojem, zewnętrzna ścianka pozostaje chłodna i nie skrapla 
się na niej para wodna • Zaleca się ręczne mycie kubka, przykrywka może być myta 
w zmywarce • Przyjazny dla środowiska dzięki możliwości wielokrotnego używania

indeks kolor
ES1464-10 biały
ES1464-2 czarny
ES1464-6 żółty
ES1464-8 różowy

indeks kolor
ES1464-1 niebieski
ES1464-13 turkusowy
ES1464-4 zielony
ES1464-12 fioletowy

Kubki termiczne
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Lizaki

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

LIZAK BAJKA PŁASKI
• Lizak płaski o smakach owocowych i cola

indeks rodzaj
SP982 7 g

Cukierki do recepcji  
znajdziesz na str. 15

Mleka

MLEKO ŁOWICKIE BEZ LAKTOZY
Bogate w białko, witaminy z grupy A, B, D, wapń, fosfor, magnez i cynk
• Mleko UHT  bez laktozy jest bogate w białko, witaminy z grupy A, B, D, a także wapń, 
fosfor, magnez i cynk • Dzięki dodaniu enzymu odpowiedzialnego za rozkładanie 
cukru mlecznego, z dobrodziejstw mleka łowickiego mogą skorzystać wszyscy, którzy 
po spożyciu “zwykłego” mleka cierpią na przykre dolegliwości trawienne • Jest to 
rozwiązanie dla każdego, kto ogranicza lub całkowicie eliminuje laktozę ze swojej diety

indeks rodzaj pojemność
ŁO003 3,20% 1 litr
ŁO004 1,5% 1 litr

indeks rodzaj
SP005 Łaciate 1 l / 2,0%
SP006 Łaciate 1 l / 3,2%
SP003 Łaciate 500 ml / 2,0%
SP004 Łaciate 500 ml / 3,2%

MLEKO ŁACIATE
• 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!

indeks rodzaj
SP101 350 g / 7,5%
SP007 500 g / 7,5%
SP374 500 g / 4% light

MLEKO ZAGĘSZCZONE GOSTYŃ NIESŁODZONE
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NAPÓJ COCA-COLA

Napoje gazowane

indeks rodzaj
SP044 0,5 l

PAPIER ŚNIADANIOWY ANNA ZARADNA
Nie przepuszcza tłuszczu
• Niezastąpiony produkt podczas pakowania kanapek, tostów, owoców, itp. • Jedzenie 
zachowuje swój naturalny smak, zapach i świeżość • Uniwersalny rozmiar ułatwia 
pakowanie wszelkiego rodzaju kanapek czy przekąsek • Wysoka gramatura papieru 
gwarantuje zwiększoną wytrzymałość i odporność papieru na przypadkowe rozerwanie

Papier śniadaniowy

indeks rozmiar w opak. kolor
ST277 23x30 cm 50 ark. biały

indeks
DA300

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

PrzekąskiPatery

indeks rodzaj
SP1412-GRZ grzyby w śmietanie
SP1412-P pizza
SP1412-WA mix warzyw

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

BRUSCHETTA MARETTI CHRUPKI CHLEBOWE
Smaczna przekąska w pracy i podróży
•Chrupkie pieczywo typu Bruschetta w postaci małych obustronnie wypiekanych, 
okrągłych chlebków

indeks rodzaj ilość
SP055 Lajkonik 200 g

MLEKO ŁOWICKIE PREMIUM
Wolne od niebezpiecznych drobnoustrojów
• Pyszny smak zdrowego mleka, zamknięty w praktycznym opakowaniu z wygodną 
nakrętką • Idealne w codziennej diecie – źródło łatwo przyswajalnego wapnia, 
białka i witamin • Dzięki procesowi UHT wolne od niebezpiecznych drobnoustrojów 
• Po otwarciu należy przechowywać je w lodówce • Produkt ze znakiem jakości PDŻ 
– (Poznaj Dobrą Żywność) – znak ten umieszczony na opakowaniu jest informacją 
dla konsumentów, że dany produkt spełnia najwyższe kryteria pod względem jakości, 
warunków produkcji oraz użytych surowców

indeks rodzaj pojemność
ŁO001 3,20% 1 litr
ŁO002 2% 1 litr
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Serwetki

Serwetniki Słomki

TALARKI LAJKONIK
Lekka i delikatna przekąska
• Pyszne, cienkie, wyjątkowo chrupiące krążki wypiekane w tradycyjny sposób 
na złocisty kolor

indeks rodzaj ilość
SP372 Lajkonik 155 g

SERWETKI DWUWARSTWOWE ANNA ZARADNA
Wykonane w 100% z celulozy
• Stanowią nieodłączny element nakrycia stołu w każdych warunkach • Są bardzo 
chłonne i wytrzymałe • Mogą stanowić niezastąpioną dekorację każdego stołu 
• Delikatne tłoczenie na serwetkach dodaje klasy i elegancji • Dwuwarstwowe

SERWETKI GASTRONOMICZNE ANNA ZARADNA
Jednowarstwowe serwetki gastronomiczne
• Przydadzą się w każdej sytuacji w domu, w pracy, restauracji, na przyjęciu czy pikniku 
• Stanowią nieodłączny element nakrycia stołu w każdych warunkach • Wykonane 
w 100% z celulozy

indeks rozmiar w opak. kolor
ST280-10 33x33 cm 50 szt. biały
ST280-9 33x33 cm 50 szt. bordowy
ST280-25 33x33 cm 50 szt. kremowy

indeks rozmiar w opak. kolor
ST281-10 15x15 cm 500 szt biały

SERWETKI TRÓJWARSTWOWE ANNA ZARADNA
Delikatne tłoczenie na serwetkach dodaje klasy i elegancji
• Stanowią nieodłączny element nakrycia stołu w każdych warunkach • Są bardzo 
chłonne i wytrzymałe • Mogą stanowić niezastąpioną dekorację każdego stołu 
• Wykonane w 100% z celulozy • Trójwarstwowe

indeks rozmiar w opak. kolor
ST186-10 33x33 cm 20 szt. biały
ST186-9 33x33 cm 20 szt. bordowy
ST186-3 33x33 cm 20 szt. czerwony
ST186-25 33x33 cm 20 szt. łososiowy
ST186-6 33x33 cm 20 szt. żółty

indeks
DA301

SERWETNIK KUBIKO/FALA AMBITION
• 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

SŁOMKI BIO ANNA ZARADNA
Cecha szczególna
• Idealna ekologiczna alternatywa dla słomek 
plastikowych • Przyjazne dla środowiska 
• Sprawdzą się przy napojach zimnych 
i ciepłych, podczas towarzyskich spotkań 
na świeżym powietrzu, jak i w domowym 
zaciszu • Wykonane z mączki kukurydzianej, 
która jest tworzywem wytwarzanym 
z odnawialnych surowców roślinnych i jest 
surowcem w 100% kompostowalnym 
i biodegradowalnym • Pity przez słomkę napój 
nie zmienia smaku • Produkt jednorazowego 
użytku • Woreczek posiada tasiemkę z klejem 
pozwalającą na wielokrotne otwieranie 
i zamykanie torebki

indeks w opak. kolor
ST283 20 szt. mix kolorów

EKO
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SOK CYTRYNOWY DO HERBATY
Idealny do herbaty
• Ze skoncentrowanego soku cytrynowego • Estetyczna forma saszetki • Pojemność 
saszetki 4 ml • Opakowanie zbiorcze 100 saszetek

indeks
SP832

Sok cytrynowy

Soki i 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 pojemność
SP691 malinowy 5 l
SP692 pomarańczowy 5 l

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

indeks rodzaj
SP1319 czarna porzeczka 400 ml
SP1321 malina 400 ml
SP1322 wiśnia 400 ml
SP1371 pomarańcza 400 ml

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

indeks rodzaj pojemność
SP401 malinowy 430 ml

indeks rodzaj
SP039 czarna porzeczka 0,3 l butelka PET
SP041 jabłkowy 0,3 l butelka PET
SP1272 pomarańczowy 0,3 l butelka PET
SP1269 multiwitamina 0,3 l butelka PET

indeks rodzaj
SP1271 pomidorowy 0,3 l butelka PET
SP305 pomarańczowy 1 l karton
SP1025 grapefruitowy żółty 1 l karton
SP448 czarna porzeczka 1 l karton

indeks rodzaj
SP1318 jabłkowy 1 l karton
SP1270 brzoskwinia, jabłko, marchew 0,3 l butelka PET

SOKI TYMBARK
Bez sztucznych barwników i konserwantów
• Wyjątkowy smak produktów Tymbark to zasługa dojrzałych, wyselekcjonowanych 
owoców • Soki i napoje nie zawierają sztucznych barwników ani konserwantów

Soki
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Szklanki

Sztućce

SOKI TARCZYN
Soki w szklanej butelce o pojemności 330 ml
• Dostępne są w wielu pysznych, owocowych smakach • Cechą charakterystyczną 
marki Tarczyn są ciekawostki językowe, które można znaleźć pod nakrętkami butelek 
• Zawierają one nietypowe słówka i inne informacje lingwistyczne

indeks rodzaj
SP102 czerwony grapefruit
SP076 jabłko
SP378 multiwitamina czerwona

indeks rodzaj
SP090 multiwitamina zielona
SP079 pomarańcza
SP077 wiśnia

KOMPLET 6 SZKLANEK OCTIME LUMINARC
• Wymiary: 
wysokość 15,1 cm 
pojemność 330 ml

indeks
DA233

KOMPLET 6 SZKLANEK OCTIME LUMINARC
• Wymiary: 
wysokość 9 cm 
średnica 7,5 cm 
pojemność 300 ml

indeks
DA331

SZTUĆCE JEDNORAZOWE „BIO” 
ZESTAW ANNA ZARADNA
Idealnie sprawdzą się zarówno przy zimnych, 
jak i ciepłych potrawach
• Przyjazne dla środowiska • Ekologiczna alternatywa 
dla jednorazowych sztućców plastikowych • Sztućce są 
wyjątkowo mocne i wytrzymałe • Wykonane z mączki 
kukurydzianej, która jest tworzywem wytwarzanym 
z odnawialnym surowców roślinnych • Surowiec jest 
w 100% kompostowalny i biodegradowalny, który ulega 
rozkładowi do 6 miesięcy • Produkt jednorazowego 
użytku • Temperatura użytkowa do 70°C • 6 kompletów 
w opakowaniu

indeks w opak. kolor
ST297 6 kpl biały

EKO SZTUĆCE JEDNORAZOWE DREWNIANE 
ZESTAW ANNA ZARADNA
Drewniane sztućce to idealna alternatywa 
dla wyrobów z plastiku
• Zawiera 6 noży i 6 widelców • Wykonane w 100% 
z drzewa brzozowego • Są ekologiczne oraz łatwo ulegają 
biodegradacji • Mają poręcznym kształt, który gwarantuje 
komfort podczas użytkowania • Polecane zarówno 
do potraw zimnych, jak i gorących • Są bezzapachowe 
i bezsmakowe • Produkt jednorazowego użytku 
• Temepratura użytkowa do 70°C

indeks w opak. kolor
ST298 6 kpl naturalne drewno

EKO

Szukasz wyposażenia kuchni biurowej? 
Skontaktuj się z nami. Pomożemy! 
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Sztućce London to jedna z najbardziej 

popularnych serii, która od lat zna-

komicie sprawdza się w gastronomii 

• Dobra cena i dobra jakość sprawia, 

że seria London stale powiększa grono 

zadowolonych użytkowników • Pro-

dukty London wykonane są ze stali 

nierdzewnej

indeks rodzaj długość
DA263-łyżeczka łyżeczka 13 cm
DA263-łyżka łyżka 19,5 cm
DA263-nóż nóż 20,5 cm
DA263-widelec widelec 19,5 cm

SZTUĆCE LONDON DOMOTTI

Śmietanki do kawy

Talerze

indeks rodzaj
SP010 Łaciata
SP009 Cremona 200 g

TALERZE BIO ANNA ZARADNA
Można na nich serwować zarówno potrawy zimne, jak i gorące 
(max 70°C, do 2 godzin)
• Wykonane z pulpy trzciny cukrowej pozyskiwanej w trakcie procesu wyciskania soku 
z łodyg trzciny cukrowej • Są w pełni biodegradowalne i kompostowalne • Ulegają 
rozkładowi w czasie 8-10 tygodni • Specjalny proces produkcyjny sprawia, że talerze 
są wytrzymałe, nieprzemakalne oraz odporne na tłuszcz

indeks średnica w opak. kolor
ST292 23 cm 6 szt. biały
ST293 17 cm 6 szt. biały

EKO

indeks
DA243

TALERZ DESEROWY MONACO AMBITION
• Wymiary: 
szerokość 18 cm 
długość 18 cm

TALERZ DESEROWY TRIANON LUMINARC
• 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 • Średnica 15,5 cm

indeks
DA009
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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

indeks rodzaj pojemność
SP287 gazowana 0,5 l
SP286 niegazowana 0,5 l
SP289 gazowana 1,5 l
SP1278 niegazowana 1,5 l

Wody mineralne i źródlane
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SP636
WODA 

MINERALNA 500ml 
NIEGAZOWANA 
ŻYWIEC ZDRÓJ 

12szt.

SP675
WODA 

MINERALNA 1,5L
NIEGAZOWANA
ŻYWIEC ZDRÓJ

6szt.

SP1027
WODA

MINERALNA 5,0L
ŻYWIEC ZDRÓJ
NIEGAZOWANA

SP1125
WODA

MINERALNA 500ml
LEKKO GAZOWANA 

ŻYWIEC ZDRÓJ
12szt.

SP635
WODA 

MINERALNA 1,5L
LEKKO GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
6szt.

SP593
WODA

MINERALNA 500ml
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
12szt.

SP117
WODA

MINERALNA 1,5L
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
6szt.

SP830-NGAZ
WODA

MINERALNA 0,30L
NIEGAZOWANA
ŻYWIEC ZDRÓJ

BUTELKA SZKLANA
18szt.

SP619-NGAZ
WODA

MINERALNA 700ml
NIEGAZOWANA
ŻYWIEC ZDRÓJ

BUTELKA SZKLANA
12szt.

SP619-GAZ
WODA

MINERALNA 700ml
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
BUTELKA SZKLANA

12szt.

SP830-GAZ
WODA

MINERALNA 0,30L
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
BUTELKA SZKLANA

18szt.

indeks rodzaj pojemność ilość butelek
SP570 niegazowana 0,5 l 12 szt.
SP4663 niegazowana 1,5 l 6 szt. 
SP883 lekko gazowana 0,5 l 12 szt.
SP4664 lekko gazowana 1,5 l 6 szt. 
SP880 gazowana 0,5 l 12 szt.
SP6621 gazowana 1,5 l 6 szt. 

WODA MINERALNA KINGA PIENIŃSKA 
BUTELKA SZKLANA
• 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

WODA CISOWIANKA
Pochodząca z nałęczowskich pokładów wodonośnych
• Orzeźwiająca woda pochodząca z terenów nierozerwalnie związanych z mikroklimatem 
uzdrowiskowym • Uzyskiwana z pokładów wodonośnych na głębokości 100 metrów

indeks rodzaj pojemność
SP457-GAZ gazowana 0,33 l
SP457-NGAZ niegazowana 0,33 l
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SP636
WODA 

MINERALNA 500ml 
NIEGAZOWANA 
ŻYWIEC ZDRÓJ 

12szt.

SP675
WODA 

MINERALNA 1,5L
NIEGAZOWANA
ŻYWIEC ZDRÓJ

6szt.

SP1027
WODA

MINERALNA 5,0L
ŻYWIEC ZDRÓJ
NIEGAZOWANA

SP1125
WODA

MINERALNA 500ml
LEKKO GAZOWANA 

ŻYWIEC ZDRÓJ
12szt.

SP635
WODA 

MINERALNA 1,5L
LEKKO GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
6szt.

SP593
WODA

MINERALNA 500ml
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
12szt.

SP117
WODA

MINERALNA 1,5L
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
6szt.

SP830-NGAZ
WODA

MINERALNA 0,30L
NIEGAZOWANA
ŻYWIEC ZDRÓJ

BUTELKA SZKLANA
18szt.

SP619-NGAZ
WODA

MINERALNA 700ml
NIEGAZOWANA
ŻYWIEC ZDRÓJ

BUTELKA SZKLANA
12szt.

SP619-GAZ
WODA

MINERALNA 700ml
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
BUTELKA SZKLANA

12szt.

SP830-GAZ
WODA

MINERALNA 0,30L
GAZOWANA

ŻYWIEC ZDRÓJ
BUTELKA SZKLANA

18szt.
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