


Relacje to element niezbędny do osiągnięcia sukcesu.  Relacje rozumiemy jako sieć połączeń pomiędzy ludźmi, niezależnie od 
tego czy są naszymi dostawcami, klientami czy partnerami. Najtrwalszym budulcem relacji są dobre emocje – My, pomożemy Ci je 
wywołać przy pomocy naszych słodyczy. Wszak nic nie rozbudza dobrych emocji bardziej, niż odrobina słodkości.

To co dla was tworzymy i prezentujemy w naszym najnowszym katalogu, to nie tylko najwyższa jakość produktów, 
wyróżniających się wyjątkowym smakiem oraz stylowym opakowaniem – to budulec dobrych i trwałych relacji biznesowych. 
Nasze słodycze będą idealnym upominkiem biznesowym, podziękowaniem, wyrazem wdzięczności i uznania – nasze słodycze 
to po prostu dobre emocje.

• Jesteśmy uczestnikiem programu certyfikacji 
Rainforest Alliance, a nasze wyroby z czekolady  
posiadają certyfikat UTZ, 

• Do produkcji naszych opakowań stosujemy papier 
z certyfikatem FSC co oznacza, że pochodzi on z kon-
trolowanych wycinek drewna, lub recyklingu i jest po-
zyskiwany w sposób chroniący ekosystemy leśne, 

• Do pakowania naszych produktów stosujemy rów-
nież folię biodegradowalną oraz bio-plastik PLA, 

• Stosujemy opakowania, w których zużycie folii uda-
ło nam się zmniejszyć o 65%, zastępując tworzywo 
sztuczne papierem, 

• Pakując zamówienia używamy taśmy papierowej 
i stosujemy 100% biodegradowalne wypełniacze  
zabezpieczające Twoją słodką paczkę w transporcie. 

Ale to nie wszystko… W swojej pracy kierujemy się mottem „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, 
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”, dlatego każdy nasz produkt, kreujemy z poczuciem 
wysokiej świadomości ekologicznej. 

Dbamy również o to, aby nasze produkty spełniały najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Posiadany przez nas certyfikat 
International Featured Standard (IFS Food) jest gwarancją tego, że są one wytwarzane, pakowane i dystrybuowane zgodnie  
z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności. 

Poznaj nasze nowe produkty …

Wiemy, że każde nawet najmniejsze działanie to istotny krok dla Nas i dla naszych partnerów. 

International Featured Standard (IFS Food) jest 
gwarancją najwyższego poziomu, bezpieczeństwa 
żywności, zgodności z prawem i powtarzalnej 
jakości oferowanych produktów. Jest on również 
zapewnieniem, że nasze słodycze są w pełni 
bezpieczne. 

UTZ Better farming Better future – produkty oznaczone 
UTZ wytwarzane są z surowców pochodzących  
z uczciwych i zrównoważonych upraw. Program UTZ 
Better farming Better future umożliwia rolnikom: stałe 
doskonalenie nienaruszających równowagi ekologicznej 
metod uprawy, poprawę warunków pracy, życia  
i edukację dzieci oraz dba o środowisko naturalne.

Ta ikona przypisana została do opakowań, które mogą 
być  wykonane z folii biodegradowalnej. Klienci mają do 
wyboru folię standordową lub biodegradowalną.

Ta ikona przypisana została do opakowań wykonanych 
w całości z materiałów biodegradowalnych.

Ta ikona, została przypisana do produktów pakowanych 
w papier z domieszką folii – zawartość tworzyw 
sztucznych zredukowano o 65%.

Etykieta FSC oznacza, że papier użyty do opakowania  
danego produktu został  pozyskany w sposób 
chroniący ekosystemy leśne.

Zawartość

Dodatkowe Informacje 

Rodzaj nadruku

Minimalne zamówienie 

Waga produktu

Wymiary produktu

Opcje produktu 

Smak

Termin przydatności (w miesiącach)

Instrukcja
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Opakowanie Zbiorcze 



Relations are essential to success. We understand relations as a network of connections between people, regardless of 
whether they are our suppliers, customers or partners. At the end of the day, good emotions have the biggest influence on 
building business relations. We will help you to evoke emotions with our sweets. After all, nothing arouse emotions more than 
a little bit of sweetness.

What we are presenting to you in our newest catalog, are not only  high quality products, distinguished by their unique taste and 
stylish packaging - these are the sweet bricks for good and long lasting business relations. Our sweets will be perfect business 
gift, expression of gratitude, appreciation and  acknowledgements - our sweets are simply good emotions.

• We are a participant in the Rainforest Alliance 
certification program, and our chocolate products are  
UTZ certified,

• For  production of our packaging, we use FSC certified 
paper, which means that it came from recycling 
or wood for the production of paper comes from  
controlled cuttings and it’s obtained in a way that 
protects forest ecosystems,

• We also use biodegradable films and PLA bio-plastic 
to pack our products,

• We use packaging in which we have managed  
to reduce the use of film by 65%, replacing plastic  
with paper,

• For packing parcels, we use paper tape and 100% 
biodegradable fillers to protect your sweet order 
during the delivery.

We also make sure that our products meet the highest safety requirements. The International Featured Standard (IFS 
Food) certificate we hold is a guarantee that they are produced, packed and distributed in accordance with the highest 
international food safety standards.

But that’s not all... In our work we follow the motto „We only have one Earth, and its future depends on every seemingly small  
human action, depends on each of us”, therefore each of our products is created with a sense of high environmental awareness.

En
vi

ro
nm

en
ta

l p
ro

te
ct

io
n

2

This icon has been assigned to products packed in paper 
with thin layer of film - the content of plastics has been 
reduced by 65%.

Meet our new products ...

We know that even the smallest action is an important step for us and our partners.

International Featured Standard (IFS Food) which 
guarantees the highest level of safety of food, ompliance 
with law and a consistent quality of products offered.  
It is also an assurance that produced sweets are 
completely safe.

All UTZ certified products are produced according to 
the UTZ standard, which is guided by the principles of 
fairness and transparency. The UTZ program enables 
farmers to learn better farming methods, improve 
working conditions and take better care of their children  
and the environment.

This symbol means that we can use biodegradable 
and  environmentally friendly, film for the production of 
packaging. Customers can choose between standard or 
biodegradable films.

This icon has been assigned to packaging fully made of 
biodegradable materials.

The FSC® label means that materials used for this 
products have been responsibly sourced.

Content

Additional Information

Pinting options

Minimum order

Packaging

Product weight

Product dimensions

Product options

Flavor

Best before date (months)

Instruction
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0098 
FIL IŻANKA GORĄCEJ CZEKOLADY 
HOT CHOCOLATE CUP  

czekoladowa filiżanka z mieszadełkiem (mix kształtów) 18 g 
chocolate cup on a stir stick (mix of shapes) 18 g
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
film or 100% biodegradable film

porcja na 1 kubek gorącej czekolady 
makes 1 serving of hot chocolate

flexodruk  
flexo printing

  

175 x 60 mm 2 000 50 8 

0099 
ZESTAW GORĄCEJ CZEKOLADY 
HOT CHOCOLATE SET  

3 czekoladowe filiżanki z mieszadełkiem do przyrządzenia  
gorącej czekolady (mix kształtów) 54 g 
3 chocolate cups on stir sticks for preparing hot chocolate  
(mix of shapes) 54 g
czekolada mleczna, deserowa, biała lub mix smaków 
milk, dark, white chocolate or mix of flavours 

3 porcje gorącej czekolady 
makes 3 servings of hot chocolate

digital 
digital printing

185 x 185 x 33 mm 100 szt.; 500 szt.  
mix smaków

100 pcs; 500 pcs  
mix of flavours

20 8
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Czekolada mleczna  
Milk chocolate

Czekolada deserowa  
Dark chocolate

Czekolada biała  
White chocolate

0227 
MEGA BAR  

tabliczka czekolady 200 g z orzechami laskowymi i karmelową posypką 
a bar of chocolate 200 g with hazelnuts and caramel topping
czekolada mleczna, deserowa lub biała z dodatkiem orzechów 
laskowych i karmelową posypką 
milk, dark or white chocolate with hazelnuts and caramel topping

digital 
digital printing

205 x 175 x 10 mm 100 24 8

Produkt promocyjny MEGA BAR, to aż 200 g aksamitnej belgijskiej czekolady z chrupiącą karmelową 
posypką i orzechami laskowymi, zamkniętej w nowoczesnym opakowaniu z geometrycznym okienkiem. 
Ta pokaźna powierzchnia nadruku jest gotowa do spersonalizowania Twoim indywidualnym projektem. 
MEGA BAR - podwójna radość z czekolady w formacie XXL.  

MEGA BAR – double joy from chocolate in XXL format. Our promotional chocolate – MEGA bar, it’s not 
only  200 g of velvety Belgian chocolate with crunchy caramel sprinkle and hazelnuts, offered in modern 
paper box with a geometric window, but it’s also significant printing area, that is just waiting  
for personalization.  
With MEGA BAR you can have MEGA FUN!
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0086 
MINI  MODERN BAR  

tabliczka czekolady 35 g z posypkami do wyboru
a bar of chocolate 35 g with sprinkles to choose from
czekolada rubinowa, mleczna, deserowa  
lub biała z posypkami
ruby, milk, dark or white chocolate with sprinkles

opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

digital 
digital printing

80 x 80 x 15 mm 200 100 8

0094 
ELEGANT BAR  

tabliczka czekolady 65 g z posypkami do wyboru 
a bar of chocolate 65 g with sprinkles to choose from
czekolada rubinowa, mleczna, deserowa lub biała z posypkami 
ruby, milk, dark or white chocolate with sprinkles

opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

digital 
digital printing

140 x 40 x 75 mm 100 20 8

Czekolada rubinowa  
Ruby chocolate

Czekolada mleczna  
Milk chocolate

Czekolada deserowa  
Dessert chocolate 

Czekolada biała  
White chocolate

Folia, w które zapakowane są obie te tabliczki jest BIO – KOMPOSTOWALNA i w połączeniu  
z opakowaniem papierowym, tworzy produkt w pełni biodegradowalny. 

Both chocolate bars are wrapped in BIO-COMPOSTABLE foil and combined with paper  
box which creates fully biodegradable packaging.

DODATKI  ADDIT IONS

Prażone  
ziarno kakaowca 

Roasted  
cocoa beans

Sól 
Salt

ChilliLiofilizowana  
skórka  

pomarańczy 
Freeze-dried 
orange peel

Liofilizowana  
truskawka 

Freeze-dried  
strawberry 

Liofilizowana 
wiśnia  

z gruszką 
Freeze-dried

cherry with pear

 Słony karmel  
z liofilizowaną  

truskawką 
Salty caramel  

with freeze-dried 
strawberry

Liofilizowana  
żurawina 

Freeze-dried  
cranberry

Ciasteczka 
Cookies
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1.   Wybierz formę z naszej oferty lub stwórz własny kształt, np. 
Choose from our selection of shapes or create your own shape.

Twój Choco4Mat jest gotowy! 
Your Choco4Mat is ready!

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY CHOCO4MAT

CREATE YOUR OWN CHOCO4MAT

2.   Wyślij nam dowolną treść jaką chcesz umieścić na czekoladzie, np. 
Send us the text you want to put on the chocolate, eg.:

3.  Treść umieścimy na wybranym przez ciebie kształcie. 
We will print that in chocolate and put it on your shape.

4.  Wyślij nam zaprojektowaną grafikę na pudełko lub my zaprojektujemy ją za Ciebie. 
Send us your design for packaging graphics or use our design services.
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Więcej czekoladowych kształtów znajdziesz na naszej stronie www.choco4mat.pl

More chocolate shapes can be viewed at www.choco4mat.pl

CZEKOLADOWA ŻARÓWKA 
CHOCOLATE L IGHT BULB

czekolada 65 g 
chocolate 65 g
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

możliwość personalizacji czekolady i opakowania 
the ability to personalize chocolate and packaging

digital 
digital printing

0314 

182 x 132 x 15 mm 100 50 8

Czekolada mleczna  
Milk chocolate

Czekolada deserowa  
Dark chocolate

Czekolada biała  
White chocolate
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0247 
BICIE SERCA 
HEARTBEAT  

czekolada 65 g 
chocolate 65 g
czekolada rubinowa, mleczna, deserowa lub biała  
ruby, milk, dark or white chocolate

digital 
digital printing

135 x 135 x 15 mm 100 36 8

0246 
ZASTRZYK ENDORFIN 
ENDORFIN INJECTION  

czekolada 65 g 
chocolate 65 g
czekolada rubinowa, mleczna, deserowa lub biała  
ruby, milk, dark or white chocolate

digital 
digital printing

232 x 98 x 20 mm 100 40 8
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0246 
ZASTRZYK ENDORFIN 
ENDORFIN INJECTION  

czekolada 65 g 
chocolate 65 g
czekolada rubinowa, mleczna, deserowa lub biała  
ruby, milk, dark or white chocolate

digital 
digital printing

232 x 98 x 20 mm 100 40 8

0244
GWIAZDA ŻYCIA 
THE STAR OF L IFE  

czekolada 65 g 
chocolate 65 g
czekolada rubinowa, mleczna, deserowa lub biała  
ruby, milk, dark or white chocolate

digital 
digital printing

182 x 132 x 15 mm 100 50 8

0245
PIERWSZA POMOC 
FIRST AID  

czekolada 65 g 
chocolate 65 g
czekolada rubinowa, mleczna, deserowa lub biała  
ruby, milk, dark or white chocolate

digital 
digital printing

182 x 132 x 15 mm 100 50 8
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0419
CHOCO FONT 3  

3 czekoladki z indywidualnym zdobieniem (łącznie 30 g) 
3 mini bars of chocolate with personalised decoration (30 g total)
czekolada biała 
white chocolate

czekolada:  digital, barwniki spożywcze 
opakowanie: digital 
chocolate: digital, food coloring 
package: digital printing

192 x 65 x 22 mm 100 100 8

0418
CHOCO FONT 1  

czekoladka z indywidualnym zdobieniem 10 g 
mini bar of chocolate with personalised decoration 10 g
czekolada biała 
white chocolate

czekolada:  digital, barwniki spożywcze 
opakowanie: digital 
chocolate: digital, food coloring 
package: digital printing

77 x 77 x 22 mm 300 150 8

0420
CHOCO FONT 6  

6 czekoladek z indywidualnym zdobieniem (łącznie 60 g) 
6 mini bars of chocolate with personalised decoration (60 g total)
czekolada biała 
white chocolate

czekolada:  digital, barwniki spożywcze 
opakowanie: digital 
chocolate: digital, food coloring 
package: digital printing

192 x 126 x 22 mm 100 50 8

CHOCO FONT to rewelacyjny produkt promocyjny, w którym czekolada wykorzystana została jako doskonałe „płótno” do 
tworzenia małych dzieł sztuki. Odkryj nowy nadruk cyfrowy na czekoladzie, cechujący się bogactwem koloru i precyzją 
odwzorowywania detali. Ten efekt uzyskaliśmy przy pomocy jadalnych i całkowicie bezpiecznych tuszy spożywczych.

CHOCO FONT – połącznie słodyczy i oryginalności.

CHOCO FONT - sensational promotional product where chocolate has been used, as a perfect „canvas” to create 
small pieces of art. Discover our new digital imprint characterized by richness of colors and precision in reproducing 
details. Marking is made with edible and completely safe food inks.

CHOCO FONT – perfect proportions of sweetness and originality.
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0338A
PUSH THE CHOCO BUTTON ZAWIESZKA 
PUSH THE CHOCO BUTTON HANGER  

czekolada mleczna 5 g 
milk chocolate 5 g 
dostępne kształty: I like it, serce
available shapes: I like it, heart

digital 
digital printing

140 x 70 x 8 mm 1 000 500 8

0338
PUSH THE CHOCO BUTTON 
PUSH THE CHOCO BUTTON  

czekolada mleczna 5 g 
milk chocolate 5 g 
dostępne kształty: I like it, serce
available shapes: I like it, heart

digital 
digital printing

140 x 70 x 8 mm 1 000 500 8

DOSTĘPNE KSZTAŁTY/ AVAIL ABLE SHAPES

I like it Serce
Heart

DOSTĘPNE KSZTAŁTY/ AVAIL ABLE SHAPES

I like it Serce
Heart

Mały klasyk wśród słodyczy promocyjnych w całkiem nowym wydaniu. 5 g belgijskiej czekolady dostępnej 
w dwóch kształtach do wyboru. Idealny gadżet na konferencje i eventy, jak również dla branży hotelarskiej. 
PUSH THE CHOCO BUTTON dostępny również w formie zawieszki, którą możesz umieścić na klamce czy butelce wody

PUSH THE CHOCO BUTTON - pyszny i pomysłowy.
Check NEW edition of our small classic among promotional sweets - PUSH THE CHOCO BUTTON. It’s 5 g of Belgian 
chocolate available in two shapes to choose. It will be perfect promotional item not only at conferences and events 
but also in the hotel industry. PUSH THE CHOCO BUTTON is also available as a hanger which can be placed on a door 
handle or a water bottle.

It’s delicious and inventive, it’s brand new PUSH THE CHOCO BUTTON.



T I N Y  B A G
 c o n v e n i e n t  a n d  h a n d y  p a c k a g i n g

m o n o p o r t i o n 
l i t t l e  p r o d u c t  i d e a l  n o t  o n l y  f o r  b i g 

e v e n t s ,
m a n y  f l a v o r s  t o  c h o o s e 

b o t t l e - s h a p e d  p a c k a g i n g
m a n y  f l a v o r s  t o  c h o o s e 

p l a s t i c  c o n t e n t  l e s s  t h a n  6 5  %

S W E E T  B O T T L E
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0209
TINY BAG

drażetki Minis 3 szt.
Minis pastilles 3 pcs

owocowy, miętowy 
fruit, mint

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
film or 100% biodegradable film

flexodruk 
flexodruk printing

50 x 45 mm 5 000 500 12

0214
BUTELKA SŁODYCZY 
SWEET BOTTLE 

drażetki Minis 10 szt. 
Minis pastilles 10 pcs

owocowy, miętowy
fruit, mint

papier z domieszką folii (zawartość tworzyw sztucznych  
w opakowaniu < 65 %) kolor folii: biały lub kraft 
paper with foil (plastic content – less than 65%) 
colour of foil: white or craft

flexodruk 
flexodruk printing

65 x 130  mm 2 000 250 12

Miętowy
Mint

Truskawkowy 
Strawberry

Jabłkowy 
Apple

Pomarańczowy 
Orange

Cytrynowy 
Lemon

Cola

DOSTĘPNE SMAKI  AVAIL ABLE FL AVORS
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0232 
L ITTLE SWEET MOMENTS  

9 czekoladowych pralin 63 g
9 chocolate pralines 63 g
pistacja w deserowej czekoladzie, orzech laskowy  
w mlecznej czekoladzie, cappuccino w białej czekoladzie
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio filling  
in a dessert chocolate, cappuccino cream in a white chocolate

banderola: digital 
banderole: digital printing

115 x 115 x 35 mm 100 45 4

0233
SWEET MOMENTS  

16 czekoladowych pralin 112 g 
16 chocolate pralines 112 g
pistacja w deserowej czekoladzie, orzech 
laskowy w mlecznej czekoladzie, cappuccino  
w białej czekoladzie
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio 
filling in a dessert chocolate, cappuccino cream 
in a white chocolate

banderola: digital 
banderole: digital printing

153 x 153 x 35 mm 100 28 4

Orzech Laskowy  
w Mlecznej Czekoladzie 

Hazelnut filling  
in a milk chocolate

Pistacja w Deserowej  
Czekoladzie 

Pistachio filling  
in a dessert chocolate

Cappuccino w Białej  
Czekoladzie 

Cappuccino cream  
in a white chocolate

Asortyment PRALIN z pysznej belgijskiej czekolady, wykonany został przez naszą własną czekoladownię. Dzięki temu 
posiadamy pełną kontrolę nad procesem ich wytworzenia, zapewniając tym samym najwyższą jakość produktu.  
Tego wyjątkowego zestawu nie znajdziesz nigdzie indziej!

PRALINY – czekoladowe perły.

Assortment of PRALINES made with delicious Belgian chocolate, is shaped by our own chocolate confectionary line. 
Therefore we have full control over the process of their production, thus ensuring the highest quality of the product.
This unique set can be found exclusively in our offer.

PRALINES - chocolate pearls
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Czekolada z Miętą i Maliną 
Chocolate with Mint  

and Raspberry

Cappucino z Miodem  
Cappuccino with Honey

Wiśniowa Nuta  
Cherry Notes

Orzech w Karmelu  
Hazelnuts & Caramel

0230 
GOLD CUPS  

8 nadziewanych czekoladek Gold Cups 120 g
8 Gold Cup chocolates with filling 120 g
wiśniowa nuta, cappucino z miodem, orzech w karmelu, 
czekolada z miętą i maliną 
cherry notes, cappuccino with honey, hazelnuts & caramel, 
chocolate with mint and raspberry

banderola: digital 
banderole: digital printing

153 x 153 x 35 mm 100 28 4

0231
PRIME GOLD CUPS  

12 nadziewanyh czekoladek Gold Cups 180 g
12 Gold Cup chocolates with filling 180 g
wiśniowa nuta, cappucino z miodem, orzech w karmelu, 
czekolada z miętą i maliną 
cherry notes, cappuccino with honey, hazelnuts & caramel, 
chocolate with mint and raspberry

banderola: digital 
banderole: digital printing

195 x 195 x 40 mm 50 12 4

Asortyment PRALIN z pysznej belgijskiej czekolady, wykonany został przez naszą własną czekoladownię. Dzięki temu 
posiadamy pełną kontrolę nad procesem ich wytworzenia, zapewniając tym samym najwyższą jakość produktu.  
Tego wyjątkowego zestawu nie znajdziesz nigdzie indziej!

PRALINY – czekoladowe perły.

Assortment of PRALINES made with delicious Belgian chocolate, is shaped by our own chocolate confectionary line. 
Therefore we have full control over the process of their production, thus ensuring the highest quality of the product.
This unique set can be found exclusively in our offer.

PRALINES - chocolate pearls
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0211
COFFEE BREAK  

4 praliny w kształcie filiżanek z belgijskiej czekolady 80 g
4 cup shaped Belgian chocolate pralines 80 g
truskawka w śmietanie, czekolada z miętą, orzech laskowy, caffè crema  
strawberries in cream, mint chocolate, hazelnut, caffè crema

digital 
digital printing

200 x 115 x 38 mm 100 24 4

0212
LONG COFFEE BREAK 

6 pralin w kształcie filiżanek z belgijskiej czekolady 120 g
6 cup shaped Belgian chocolate pralines 120 g
truskawka w śmietanie, czekolada z miętą, orzech laskowy, caffè crema  
strawberries in cream, mint chocolate, hazelnut, caffè crema

digital 
digital printing

275 x 115 x 38 mm 100 20 4

Caffè Crema 
Caffè Crema 

Orzech Laskowy  
Hazelnut

Czekolada z Miętą  
Mint Chocolate

Truskawka w Śmietanie  
Strawberries in Cream

Asortyment PRALIN z pysznej belgijskiej czekolady, wykonany został przez naszą własną czekoladownię. Dzięki temu 
posiadamy pełną kontrolę nad procesem ich wytworzenia, zapewniając tym samym najwyższą jakość produktu.  
Tego wyjątkowego zestawu nie znajdziesz nigdzie indziej!

PRALINY – czekoladowe perły.

Assortment of PRALINES made with delicious Belgian chocolate, is shaped by our own chocolate confectionary line. 
Therefore we have full control over the process of their production, thus ensuring the highest quality of the product.
This unique set can be found exclusively in our offer.

PRALINES - chocolate pearls
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COINTREAUCINNAMON CHAMPAGNEWHISKY WHITE 
PRALINE

FOREST FRUITSMOCHA

KIRSCHPISTACHECOFFEE 
LIQUEUR

VANILLA AMARETTO CRISP 
PRALINE

ALMOND  
PRALINE

0124
BOMBONIERKA NOBLE 5 
NOBLE 5 BOX

asortyment 5 belgijskich pralin czekoladowych  
Noble Chocolates (łącznie 60 g)  
an assortment of 5 Noble Chocolates (60 g total)

digital 
digital printing

 

130 x 130 x 33 mm 200 45 6

0125
BOMBONIERKA NOBLE 9 
NOBLE 9 BOX

asortyment 9 belgijskich pralin czekoladowych  
Noble Chocolates (łącznie 108 g)  
an assortment of 9 Noble Chocolates (108g total)

digital 
digital printing

145 x 145 x 33 mm 100 28 6

FULL ECO PACKING 
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0125
BOMBONIERKA NOBLE 9 
NOBLE 9 BOX

asortyment 9 belgijskich pralin czekoladowych  
Noble Chocolates (łącznie 108 g)  
an assortment of 9 Noble Chocolates (108g total)

digital 
digital printing

145 x 145 x 33 mm 100 28 6

0225
BOMBONIERKA NOBLE HEARTS 5 
NOBLE HEARTS 5 BOX  

asortyment 5 belgijskich pralin czekoladowych  
Noble Chocolates (łącznie 55 g)
an assortment of 5 Noble Chocolates (55 g total)

digital 
digital printing

 

130 x 130 x 33 mm 200 45 6

ALMOND-PRALINE CHERRY CHOCOMOUSSE

0226
BOMBONIERKA NOBLE HEARTS 9 
NOBLE HEARTS 9 BOX    

asortyment 9 belgijskich pralin czekoladowych  
Noble Chocolates (łącznie 100 g)
an assortment of 9 Noble Chocolates (100 g total)

digital 
digital printing

145 x 145 x 33 mm 100 28 6

FULL ECO PACKING 
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0198
ŻURAWINA I  ORZECH W CZEKOLADZIE 4 
CHOCOLATES WITH CRANBERRIES AND HAZELNUTS 4  

2 czekoladki mleczne z kawałkami żurawiny liofilizowanej  
i 2 czekoladki białe z orzechami laskowymi (łącznie 36 g)   
2 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 2 white chocolates with whole hazelnuts (36 g total)

digital 
digital printing

55 x 190 x 30 mm    200 60 8

0199
ŻURAWINA I  ORZECH W CZEKOLADZIE 8 
CHOCOLATES WITH CRANBERRIES  
AND HAZELNUTS 8  

4 czekoladki mleczne z kawałkami żurawiny liofilizowanej  
i 4 czekoladki białe z orzechami laskowymi (łącznie 72 g)    
4 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 4 white chocolates with whole hazelnuts (72 g total)

digital 
digital printing

90 x 190 x 30 mm 100 40 8
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0203
ART DECO & FRIENDS GOLD 

8 dekorowanych trufli czekoladowych Art Deco, 
migdały w czekoladzie mlecznej z cynamonem 
oraz marcepanowe groszki w czekoladzie 
deserowej (łącznie 212 g)
8 Art Deco decorated truffles, almonds in milk 
chocolate with cinnamon and dark chocolate 
coated marzipan peas (212 g total)

kolor pudełka: biały lub czarny
colour of box: white or black

banderola: digital
banderole: digital printing

195 x 195 x 40 mm 100 12 6

0204
 NOBLE GOLD

16 belgijskich pralin czekoladowych Noble Chocolates  192 g
an assortment of 16 Noble Chocolates (192 g total)

kolor pudełka: biały lub czarny
colour of box: white or black

banderola: digital
banderole: digital printing

195 x 195 x 40 mm 50 12 6

0202
ART DECO GOLD  

16 dekorowanych trufli Art Deco (łącznie 136 g)
16 Art Deco decorated truffles (136 g total)
kolor pudełka: biały lub czarny
colour of box: white or black

banderola: digital
banderole: digital printing

195 x 195 x 40 mm 100 12 6
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0207
TUBA KRAFT M 
CRAFT TUBE M

orzechy ziemne w karmelu 70 g,
lub rodzynki w białej czekoladzie 70 g,
lub marcepanowe kulki w czekoladzie deserowej 70 g
lub fudge rumowy z rodzynkami 70 g
peanuts in caramel 70 g
or raisin jumbo in white chocolate 70 g
or dark chocolate coated marzipan peas 70 g
or rum fudge with raisins 70 g
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

digital 
digital printing

Ø 75 mm, h 70 mm 200 50 6

0208
TUBA KRAFT L 
CRAFT TUBE L

orzechy ziemne w karmelu 100 g,
lub rodzynki w białej czekoladzie 100 g,
lub marcepanowe kulki w czekoladzie deserowej 100 g
lub fudge rumowy z rodzynkami 100 g
peanuts in caramel 100 g
or raisin jumbo in white chocolate 100 g
or dark chocolate coated marzipan peas 100 g
or rum fudge with raisins 100 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

digital 
digital printing

Ø 75 mm, h 100 mm 100 25 6

0206
TUBA KRAFT S 
CRAFT TUBE S  

karmelki twarde 40 g 
lub draże czekoladowe z orzechami 40 g 
lub cukierki do żucia Mint&More 40 g 
lub gumy do żucia bez cukru 40 g 
hard candies 40 g 
or peanuts core in milk chocolate, coated with shiny,  
smooth sugar shell 40 g 
or chewing candy Mint&More 40 g 
or sugar-free chewing gum 40 g

digital 
digital printing

Ø 50 mm, h 53 mm 1 000 100 6
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0117
KOSTKA FUDGE 
FUDGE CUBE 

fudge rumowy z rodzynkami 13,5 g
rum fudge with raisins 13,5 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

flexodruk 
flexo printing

70 x 40 mm 5 000 200 6

Migdały w mlecznej  
czekoladzie z cynamonem  

Almonds in milk  
chocolate with cinnamon

Marcepanowe kulki  
w deserowej czekoladzie 
Dark chocolate coated  

marzipan peas

Prażone ziarna kawy  
w czekoladzie  
Coffee beans 

in dark chocolate

0130
KUBECZEK SŁODKOŚCI 
CUP OF SWEETS

migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem 55 g 
lub marcepanowe kulki w czekoladzie deserowej 55 g 
lub prażone ziarna kawy w czekoladzie 55 g  
almonds in milk chocolate and cinnamon 55 g 
or marzipan peas in dark chocolate 55 g 
or chocolate coated roasted coffee beans 55 g

digital 
digital printing

Ø 63 mm, h 63 mm 200 75 6

0131
KUBECZEK PRZYJEMNOŚCI 
CUP OF JOY

ciasteczka korzenne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 100 g, 
lub kule daktylowe z żurawiną 65 g, 
lub kule z pełnych ziaren z suszoną morelą 65 g 
gingerbread cookies coated  in white, milk, or dessert chocolate 100 g,  
or date balls with cranberry 65 g,  
or whole grain balls with dried apricots 65 g

digital 
digital printing

Ø 80 mm, h 95 mm 100 25 6

Kule z pełnych ziaren  
z suszoną morelą  
Whole grain balls  

with dried apricots

Kule daktylowe  
z żurawiną  
Date balls  

with cranberry

Ciasteczka korzenne 
w białej, mlecznej 

i deserowej czekoladzie  
Gingerbread cookies in milk,  
dessert and white chocolate
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0228
NUT TREAT 

ciasteczka korzenne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie  
oraz suszona żurawina w deserowej czekoladzie (łącznie 90 g)
gingerbread cookies in milk, dessert and white chocolate and   
dried cranberries in dessert chocolate (90 g total)
dwustronny nadruk
two-sided printing

digital 
digital printing

135 x 135 x 31 mm 100 32 6

0229
NUT COLLECTION 

migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem, suszona żurawina  
w czekoladzie deserowej, rodzynki w białej czekoladzie, 
ciasteczka korzenne w czekoladzie białej, mlecznej i deserowej (łącznie 160 g) 
almonds in milk chocolate with cinnamon, dried cranberries in dessert 
chocolate, raisin jumbo in white chocolate, gingerbread cookies in milk, 
dessert and white chocolate (160 g total)

dwustronny nadruk
two-sided printing

digital 
digital printing

190 x 190 x 31 mm 100 20 6

Migdały w mlecznej  
czekoladzie z cynamonem  

Almonds in milk  
chocolate with cinnamon

Suszona żurawina 
w deserowej czekoladzie 

Dried cranberries  
in dessert chocolate

Rodzynki w białej 
czekoladzie 
Raisin jumbo  

in white chocolate

Ciasteczka korzenne 
w białej, mlecznej 

i deserowej czekoladzie 
Gingerbread cookies in milk,  
dessert and white chocolate
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0473
SNACK BAG  

słone precelki 10 g  
lub krakersy ryżowe 15 g  
lub orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce 25 g  
lub ciecierzyca prażona 25 g 
salty pretzels 10 g or rice crackers 15 g  
or peanuts in a crispy shell 25 g  
or roasted chickpeas 25 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

flexodruk 
flexo printing

110 x 80 mm 5 000 100 6

0027
SNACK CUP

mix ziaren dyni, słonecznika i suszonej żurawiny (łącznie 20 g) 
lub mix orzechów laskowych, migdałów i suszonej żurawiny (łącznie 25 g) 
lub orzechy w karmelu 25 g 
lub ciecierzyca prażona 25 g 
lub kuleczki zbożowe 25 g
mix of dried cranberry, pumpkin and sunflowers seeds (20 g total) 
or mix of hazelnuts, almonds and dried cranberries (25 g total) 
or peanuts in caramel (25 g total) 
or roasted chickpeas (25 g total) 
or cereal balls (25 g total)

opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging

banderola: digital 
banderole: digital printing

70 x 70 x 28 mm 250 125 6

Mix ziaren dyni, 
słonecznika  

i suszonej żurawiny 
Mix of dried cranberry, 

pumpkin and 
sunflowers seeds

Mix orzechów 
laskowych, migdałów  

i suszonej żurawiny 
Mix of hazelnuts, 

almonds and dried 
cranberries

Orzechy w karmelu 
Peanuts in caramel

Ciecierzyca prażona 
Roasted chickpeas

Ciecierzyca prażona 
Roasted chickpeas

Kuleczki zbożowe 
Cereal balls

Precelki 
Salty pretzels

Krakersy ryżowe 
Rice crackers

Orzeszki ziemne  
w chrupiącej skorupce 

Peanuts in a crispy shell
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0213

SNACK COLLECTION

słone precelki, krakersy ryżowe, orzeszki ziemne  
w chrupiącej skorupce, ciecierzyca prażona (łącznie 75 g) 
salty pretzels, rice crackers, peanuts in a crispy shell,  
roasted chickpeas (75 g in total)

dwustronny nadruk
two-sided printing

digital 
digital printing

Ciecierzyca prażona 
Roasted chickpeas

Precelki 
Salty pretzels

Krakersy ryżowe 
Rice crackers

Orzeszki ziemne  
w chrupiącej skorupce 
Peanuts in crispy shell 

Kampania na słodko, czy słono? SNACK COLLECTION to duży mix wytrawnych smaków, który świetnie 
sprawdzi się jako gadżet reklamowy na premierę filmu, czy festiwalową przekąskę. Dwustronny zadruk 
opakowania to jeszcze więcej możliwości na kreatywną i nieszablonową komunikację z klientami. 
Znajdź swój balans promocyjnych smaków z nowym SNACK COLLECTION.

Tired of sweet promotional campaigns? Stand out and choose spicy! SNACK COLLECTION - mix of four crunchy 
snacks. It will be perfect advertising gadget for a film premiere or music festival. Double-sided printing on 
the box gives twice as much possibilities for creative and unconventional communication with your clients. 
Find your balance of promotional tastes with the new SNACK COLLECTION.
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0236
PURE FRUIT BAR

galaretki owocowe 55 g
fruit jellies 55 g
mix smaków: truskawka, brzoskwinia, cytryna, gruszka, malina
mix of flavors: strawberry, peach, lemon, pear, raspberry
digital 
digital printing

170 x 43 x 17 mm 200 80 6

Zdrowy i kolorowy promocyjny zawrót głowy? – tylko z naszymi nowymi galaretkami z linii PURE FRUIT. Galaretki 
zawierają minimum 50% owoców, są w 100% wegańskie i w 200% przepyszne! Jest to idealna propozycja dla 
poszukiwaczy naturalnych promocyjnych słodyczy bezglutenowych, bez laktozy i bez sztucznych barwników.  
PURE FRUIT – Pure Fun!

Your promotional world will spin off with our NEW PURE FRUIT products. These jellies contain minimum 50% of 
fruits, are 100% vegan and 200% delicious! This is our fruity and colorful proposition for those, who are looking 
for natural promotional products which are gluten-free, lactose-free and do not contain any artificial colors. 
PURE FRUIT – Pure Fun!

0237
PURE FRUIT SQUARE

galaretki owocowe 117 g
fruit jellies 117 g

mix smaków: truskawka, brzoskwinia, cytryna, gruszka, malina
mix of flavors: strawberry, peach, lemon, pear, raspberry

digital 
digital printing

135 x 135 x 17 mm 100 36 6
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0406
LOGO COOKIE BAG 

7 ciasteczek korzennych Logo Cookie  
z indywidualnym zdobieniem (łacznie 38,5 g) 
7 pcs of Logo Cookie - ginger spice cookies with 
individual decoration (38,5 g total)

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film 
opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging

digital 
digital printing 
ciastko: nadruk full kolor bezpośrednio na ciastku 
cookie: full colour printing directly on the cookie

50 x 80 x 168 mm 300 30 6

0407
LOGO COOKIE T IN 

20 ciastek korzennych Logo Cookie z indywidualnym 
zdobieniem (łącznie 110 g)
20 pcs of Logo Cookie - ginger spice cookies with 
individual decoration  (110 g total)

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna, 
kolor puszki: srebrna z okienkiem
film or 100% biodegradable film, 
colour of tin: silver with a window

wieczko: digital; etykieta: digital 
lid: digital printing; label: digital printing 
ciastko: nadruk full kolor bezpośrednio na ciastku 
cookie: full colour printing directly on the cookie

Ø 190 mm, h 42 mm 100 16 6

0351
LOGO COOKIE 

ciasteczko korzenne 5,5 g z indywidualnym zdobieniem
spice cookie 5,5 g with individual decoration

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

ciastko: nadruk full kolor bezpośrednio na ciastku 
opakowanie: flexodruk 
cookie: full colour printing directly on the cookie 
package: flexo printing

90 x  60 mm 2 000 200 6

Pyszna promocja w full kolorze? Z naszym LOGO COOKIE jest to możliwe! Nadruk cyfrowy na ciasteczku, to 
nie tylko precyzja odwzorowania detali ale przede wszystkim bogactwo kolorów. Wykonany przy pomocy 
jadalnych i całkowicie bezpiecznych tuszy spożywczych, pozwala odzwierciedlić nie tylko logo ale i cały obraz.  
LOGO COOKIE – zabawa kolorem i smakiem.

Tasty campaign in full colour? Our LOGO COOKIE is what you are looking for! Digital printing on 
a cookie is not only precise in reproducing details but above all, the rich of colours. Printing with 
edible and completely safe food inks allows to recreate not only a logo, but even a whole picture. 
LOGO COOKIE – tasteful play with colours.
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0121
KUBEK HERBATY 
CUP OF TEA 

saszetka z herbatą 1,4 g 
teabag 1,4 g

herbata czarna Earl grey, 
herbata zielona ze skórką cytryny 
Earl grey black tea, 
green tea with lemon peel

indywidualny nadruk na saszetce powyżej 5 000 szt.
customized printing on teabags with orders over 5 000 pcs.
dwustronny nadruk
two-sided printing

digital 
digital printing

115 x 105 x 8 mm 500 100 12

0122
PUDEŁKO 6 HERBAT 
6 TEABAGS BOX

6 saszetek z herbatą 8,4 g 
6 teabags 8,4 g

herbata czarna Earl grey, 
herbata zielona ze skórką cytryny 
Earl grey black tea, 
green tea with lemon peel

indywidualny nadruk na saszetce powyżej 1 000 szt.
custom printing on teabags with orders over 1 000 boxes

digital 
digital printing

65 x 40 x 75 mm 200 50 12

0123
PUDEŁKO 24 HERBATY 
24 TEABAGS BOX 

24 saszetki z herbatą 33,6 g 
24 teabags 33,6 g

herbata czarna Earl grey, 
herbata zielona ze skórką cytryny 
Earl grey black tea, 
green tea with lemon peel

indywidualny nadruk na saszetce powyżej 250 szt.
custom printing on teabags with orders over 250 boxes

digital 
digital printing  

140 x 65 x 75 mm 100 30 12



Amazing combination of white 

caramel with full-color edible 

printing. Juicy colours. Incredible 

printing precision.

Phenomenal fusion of sweet 
caramel with natural fruit. 

Clean label product – without 
artificial colors and flavors
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0161
LOGOPOP PLUS

lizak z dodatkiem liofilizowanych owoców 40 g 
lollipop with the addition of freeze-dried fruit 40 g

malinowy, truskawkowy, pomarańczowy 
raspberry, strawberry, orange

digital na etykiecie 
digital printing on the label

Ø 80 mm 500 125 12

0190
LOGOPOP PRINT

lizak cukrowy biały z nadrukiem 40 g 
white sugar lollipop with an imprint 40 g

nadruk bezpośrednio na lizaku 
printing directly on the lollipop

digital na lizaku
digital printing on the lollipop

Ø 80 mm 500 125 12

Malinowy 
Raspberry

Pomarańczowy 
Orange

 Truskawkowy 
Strawberry

Przedstawiamy naszą najnowszą  propozycję! Rewolucyjne lizaki reklamowe LOGOPOP PLUS i LOPOPOP PRINT.  
40 g słodkiego karmelu z prawdziwymi owocami lub z soczyście kolorowym, w pełni jadalnym, nadrukiem cyfrowym. 
Nasze oryginalne lizaki to nietuzinkowe rozwiązania dla każdej kampanii promocyjnej.  
LOGOPOP – feeria smaków i kolorów. 

With great pleasure we are presenting you our latest product! Revolutionary advertising lollipops -  LOGOPOP PLUS 
and LOPOPOP PRINT. It’s 40 g of sweet caramel with dried fruit, or with a vividly colorful, edible digital print.  
This original lollipops will be extraordinary addition for any promotional campaign.

LOGOPOP - feast of flavors and colours.
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0019
PUDEŁECZKO DAKTYLOWE 
BOX OF DATES

6 batoników daktylowych (łącznie 66 g) 
6 dates candy bars (66 g total)
batonik daktylowy ze śliwką i orzechami 
laskowymi w czekoladzie deserowej 
dates candy bar with plums and hazelnuts,  
with dessert chocolate coating

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
film or 100% biodegradable film

digital  
digital printing 

70 x 70 x 83 200 25 6

0006
SŁODKI  KARNET 
SWEET VOUCHER

Jelly Pack Serce 10 g (truskawkowy) 
lub Karmelizowane Ciastko Korzenne 5,5 g 
lub Mini Tabliczka 10 g 
lub Heart Candies 3 g (wiśniowy) 
Jelly Pack Heart 10 g (strawberry) 
or Spice – Caramel Cookie 5,5 g 
or Mini Bar 10 g 
or Heart Candies 3 g (cherry)

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna  
(nie dotyczy zawartości Mini Tabliczka 10 g)
film or 100% biodegradable film  
(does not apply to Mini Bar 10 g) 

flexodruk; digital - Mini Tabliczka 10 g
flexo printing; digital printing - Mini Bar 10 g

100 x 60 x 10 1000 150 6 miesięcy - Jelly Pack Serce, Karmelizowane Ciastko Korzenne;  
8 - Mini Tabliczka;  
12 - Heart Candies 

6 - Jelly Pack Heart, Spice - Caramel Cookie 5,5 g;  
8 - Mini Bar 10 g;  

12 - Heart Candies  

0336
SWEET BAG MINI

żelki serduszka w cukrze 10 g (truskawkowe z jogurtową pianką)
lub żelki mini - misie 10 g (owocowe)
lub Jelly&Jelly 10 g (owocowe)
lub draże czekoladowe z orzechami w cukrowej skorupce 10 g 
10 g heart jellies coated with sugar (strawberry with yoghurt mousse)
or 10 g mini jelly bears (fruit)
or 10 g Jelly&Jelly (fruit)
or 10 g peanuts core in milk chocolate, coated with shiny,  
smooth sugar shell

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
albo papier z domieszką folii (zawartość tworzyw sztucznych  
w opakowaniu  < 65%) 
foil or 100% biodegradable foil or paper with foil  
(plastic content - less than 65%)

flexodruk 
flexo printing

70 x 70 5 000 100 6

Żelki mini  
- misie  

Mini jelly 
bears

Jelly&Jelly Draże 
czekoladowe  
z orzechami 

Peanuts core in 
milk chocolate

Żelki serduszka  
w cukrze 

Heart jellies  
coated with sugar
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0214
BUTELKA SŁODYCZY 
SWEET BOTTLE 

drażetki Minis 10 szt. 
Minis pastilles 10 pcs

owocowy, miętowy
fruit, mint

papier z domieszką folii (zawartość tworzyw sztucznych  
w opakowaniu < 65 %) kolor folii: biały lub kraft 
paper with foil (plastic content – less than 65%) 
colour of foil: white or craft

flexodruk 
flexo printing

65 x 130  mm 2 000 250 12
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0042
COOKIE PURE BOX

kruche ciastka z żurawiną i kawałkami białej czekolady 
(łącznie 190 g)
lub kruche ciastka ze skórką pomarańczową i kawałkami 
czekolady deserowej (łącznie 190 g) 
lub ciasteczka migdałowe vege bez cukru  (łącznie 150 g)  
oatmeal cookies with cranberry and white chocolate 
pieces (190 g total)
or oatmeal cookies with orange peel and dark chocolate 
pieces (190 g total)
or vegan almond cookies (150 g total)

opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging

banderola: digital
banderole: digital printing

150 x 150 x 60 mm 50 12 6

0079
CIASTKO ZBOŻOWE 
CEREAL COOKIE

ciastko zbożowe z kawałkami czekolady i orzechów  
laskowych 12,5 g 
cereal cookie with chocolate chips and hazelnuts  
pieces 12,5 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil

flexodruk
flexo printing

125 x 50 mm 2 000 250 6

0151
KOSTKA SEZAMOWA  
SESAME CUBE

sezamek 4 g
sesame seed candy 4 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil

flexodruk
flexo printing

70 x 35 mm 5 000 5 kg 6

0028
SWEET CUP

ciasteczka korzenne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 40 g
lub Heart Candies Plus 70 g (owocowe lub ziołowe)
lub draże czekoladowe z orzechami w cukrowej skorupce 70 g 
gingerbread cookies in milk, dessert and white chocolate 40 g 
or Heart Candies Plus 70 g (fruit or herbal) 
or peanuts core in milk chocolate, coated with shiny, smooth sugar shell 70 g

opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging

banderola: digital 
banderole: digital printing

70 x 70 x 50 250 100 6; 12 - Heart Candies Plus   
6; 12 - Heart Candies Plus
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0160
HEART CANDIES PLUS

karmelek twardy z dodatkiem owoców lub ziół (ok. 3 g) 
hard candy with fruits or herbs (approx. 3 g)
malinowy, pomarańczowy, miętowy lub tymiankowy 
raspberry, orange, mint or thyme

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil

flexodruk 
flexo printing

50 x 25 mm 50 kg 5 kg 12

0004
JELLY PACK

galaretka pektynowa w cukrze w kształcie owoców (ok. 7 g)  
pectin jellies covered with sugar – fruits shape (approx. 7 g)
mix smaków: pomarańczowy, truskawkowy, jabłkowy 
mix: orange, strawberry, apple

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil

flexodruk 
flexo printing

70 x 40 25 kg 5 kg 6

0079
CIASTKO ZBOŻOWE 
CEREAL COOKIE

ciastko zbożowe z kawałkami czekolady i orzechów  
laskowych 12,5 g 
cereal cookie with chocolate chips and hazelnuts  
pieces 12,5 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil

flexodruk
flexo printing

125 x 50 mm 2 000 250 6

0157
L IZAK MINI  PLUS

lizak mini  z dodatkiem liofilizowanych owoców
mini lollipop with addition of freeze-dried fruit

malinowy, truskawkowy, pomarańczowy 
raspberry, strawberry, orange

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil

produkt wegański 
vegan product 
patyczki w 100% biodegradowalne 
100% biodegradable sticks

flexodruk
flexo printing

52 x 65 mm  
52 x 110 mm with stick 7 000 1 000 12

0171
CZEKOLADOWA KARTA 20 G  
CHOCOLATE CARD 20 G

tabliczka czekolady 20 g
a bar of chocolate 20 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging

możliwość umieszczenia logo na czekoladce  
this chocolate can have a custom logo

digital
digital printing

88 x 56 x 8 mm 500 125 8

Malinowy 
Raspberry

Pomarańczowy 
Orange

 Truskawkowy 
Strawberry



Chcesz poznać 
naszą ofertę?

Would you like to know our full offer?

www.sweet-seller.com


