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OCHRONA ŚRODOWISKA  JEST DLA NAS 
WARTOŚCIĄ PRIORYTETOWĄ. 

DOŁĄCZ DO NAS W WALCE  
O  LEPSZE JUTRO NASZEJ PLANETY!  

Jako jeden z  europejskich liderów w  branży słodyczy reklamowych, stale wdrażamy różnorodne proekologiczne 
rozwiązania, nie tylko w zakresie produktu, ale także w samym procesie produkcji w naszej fabryce.

Projektując nowe produkty pamiętamy o bezpieczeństwie naszych słodkości i zapewnieniu im optymalnych warunków 
przechowywania, ale jednocześnie stale przyświeca nam myśl o  zminimalizowaniu nieekologicznych materiałów 
opakowaniowych. Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że rok 2020 jest dla nas przełomowy:
• naszą ofertę uzupełniliśmy w tym roku o produkty w opakowaniach z folii, która jest w 100% biodegradowalna, 

a tym samym bezpieczna dla środowiska!

• proponujemy także drobne słodkości w opakowaniach, w których zużycie folii udało nam się zmniejszyć o 65%, 
zastępując tworzywo sztuczne – papierem,

• stale zmniejszamy ilość wykorzystywanej folii, zastępując ją papierem, w  tym takim, który pochodzi w  100% 
z  recyklingu, a  opakowania papierowe, które znajdziecie Państwo w  naszej ofercie są certyfikowane 
międzynarodowym znakiem FSC, co oznacza, że papier ten pochodzi z kontrolowanych wycinek lub recyklingu 
i jest pozyskiwany w sposób chroniący ekosystemy leśne i zapobiegający degradacji lasów,

• zastąpiliśmy plastikowe patyczki, do tak popularnych wśród naszych klientów lizaków, patyczkami papierowymi,

• stale pracujemy nad tym, aby etykiety naszych produktów były „czyste”, a ich składy coraz krótsze, eliminujemy 
sztuczne aromaty i barwniki,

• nasze produkty czekoladowe otrzymały certyfikat UTZ, który zapewnia zrównoważony rozwój rolnictwa 
i  przetwórstwa, który gwarantuje zachowanie wysokich standardów etycznych i  ekologicznych w  procesie 
produkcji surowców!

Na początku 2019 roku rozpoczęliśmy akcję #My dla Planety! Wierzymy, że każde działanie jest ważne, każdy mały 
krok się liczy. Działania, którymi już teraz możemy się pochwalić to:
• zastąpiliśmy foliową taśmę klejącą jej w  pełni biodegradowalnym odpowiednikiem, taśmą papierową, użycie 

taśmy foliowej udało nam się zredukować o 90%, 
• wprowadziliśmy w 100% biodegradowalne wypełniacze zabezpieczające nasze produkty w transporcie, 
• zastąpiliśmy plastikowe naczynia jednorazowe, papierowymi,
• propagujemy zdrowy tryb życia wśród naszych pracowników oferując im świeże owoce oraz zachęcając 

do jazdy rowerem.

Za każdym z naszych słodkich upominków stoi szereg wieloletnich już działań, m.in.:
• ciepło wytwarzane w trakcie produkcji jest odzyskiwane i wykorzystywane do 

ogrzewania budynków,
• nasza instalacja wodna wyposażona jest w perlatory, pozwalające znacznie 

zredukować zużycie wody,
• segregujemy odpady i przekazujemy je do recyklingu,
• sadzimy drzewka,
• sukcesywnie wymieniamy oświetlenie na ledowe,
• przygotowujemy się do montażu paneli fotowoltaicznych,
• wymieniliśmy samochód firmowy, na nowszy, o mniejszej emisji CO2.
Jesteśmy przekonani, że tą metodą małych, acz konsekwentnie stawianych,  
kroków uda nam się zmienić świat na lepsze. 



ENVIRONMENTAL PROTECTION  
IS OUR PRIORITY.

JOIN US IN THE FIGHT FOR  
A BETTER TOMORROW FOR OUR PLANET!

As a European leader in the advertisement sweets industry we are constantly implementing various 
environmentally friendly solutions, both for our products and the production processes in our facilities. 

When designing new products we always keep in mind the safety and optimum storage conditions of our sweets. 
Additionally, we always try to minimise the use of non-organic packaging materials. We take great pleasure in 
informing you that 2020 is a landmark year for us:
• our products now have the option of packaging foil that is 100% biodegradable and therefore safe for the 

environment!

• we also offer some sweets in packaging that helped us to reduce the use of foil by 65% by replacing plastic 
with paper,

• we are constantly reducing the amount of foil we use and replacing it with paper, either 100% recycled paper,  
or FSC certified paper packaging, (FSC certification means using sources from controlled logging or recycling 
in order to protect forest ecosystems and prevent forest degradation),

• with one of our most popular products, lollipops, we replaced the plastic sticks with paper ones,
• we are constantly working to ensure that our product labels are “clean” by eliminating synthetic flavours and 

colours so that the ingredients list becomes shorter,
• our chocolate products have received UTZ certification for using sourcing which ensures sustainable 

development of the agriculture and food processing industries and guarantees that high ethical and ecological 
standards are maintained in the production of raw materials!

At the beginning of 2019 we started the #We for the Planet! campaign. We believe that everything we do is important, 
and each small step matters. The actions we are already proud of are:
• we replaced foil adhesive tape with a fully biodegradable paper equivalent and managed to reduce the use of 

foil tape by 90%,
• we introduced 100% biodegradable packing fillers to secure our products in transport,
• we replaced disposable plastic dishes with paper ones,
• we are promoting healthy lifestyles among our employees by offering them fresh fruit and encouraging them  

to ride bicycles.

Each of our sweet gifts is takes part in many long-standing activities, including:
• heating buildings with heat recovered from the manufacturing process,
• significantly reducing the use of water by installing tap inserts,
• segregating and recycling waste,
• planting trees,
• continuously replacing old lighting with LED lighting,
• our future plan to install photovoltaic panels,
• upgrading our vehicle fleet to newer models which emit less CO2.
We are sure that with these small well thought out steps we will be able to change the world for the better. 



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. 
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.

Ten symbol oznacza, że do produkcji opakowania użyliśmy folii w 100% biodegradowalnej, a tym samym przyjaznej dla środowiska. 
Klient ma możliwość wyboru folii standard lub biodegradowalnej. 
This symbol means that we used 100% biodegradable, i.e. environmentally friendly, foil for the production of packaging. Customers can 
choose between standard or biodegradable foils.

Ta ikona przypisana została do opakowań wykonanych w całości z materiałów w 100% biodegradowalnych. 
This icon has been assigned to packaging fully made of 100% biodegradable materials.

Produkty oznaczone tym symbolem możemy zapakować w papier z domieszką folii - materiał, w którym zawartość tworzyw sztucznych 
obniżono aż o 65%! 
We can pack products marked with this symbol in paper containing foil – the content of plastics in the material has been reduced by as 
much as 65%!

Zawartość
Content

Smak
Flavour

Dodatkowe informacje 
Additional Information

Rodzaj nadruku
Printing options

Minimalne zamówienie 
Minimum order

Opakowanie zbiorcze 
Packaging

Termin min. trwałości
Best before date

Waga produktu
Product weight

Wymiary 
Dimensions

Opcje produktu 
Product options

  100%   
BIODEGRA DABLE 

PACKAGE

INSTRUKCJA/INSTRUCTION
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Jako jedyni w Polsce oraz nieliczni w Europie, w branży 
słodyczy reklamowych, posiadamy wdrożoną Globalną Normę 
Bezpieczeństwa Żywności BRC. System BRC funkcjonuje 
w naszej firmie już od 2013 roku, a jego skuteczność 
potwierdzamy coroczną certyfikacją prowadzoną przez uznaną 
na całym świecie jednostkę certyfikującą Bureau Veritas. 

Certyfikacja ta, prowadzona wedle najostrzejszych spośród 
funkcjonujących na rynku wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
produkcji spożywczej, daje absolutną gwarancję, iż:

1. Nasze produkty są w pełni bezpieczne:
• poddawane są regularnym badaniom w akredytowanych 

laboratoriach,
• przechodzą testy na detektorach metalu,
• wysoko kwalifikowany personel obsługuje procesy produkcji,  

magazynowania surowców i produktów gotowych  
w sterylnych warunkach o kontrolowanej wilgotności  
i temperaturze, 

• podlegają licznym procedurom zapobiegającym 
zanieczyszczeniom,

• każdy użyty surowiec i produkt gotowy jest w pełni 
identyfikowalny.

2. Współpracujemy tylko z zaufanymi dostawcami surowców  
i  opakowań – tylko takimi, którzy spełniają wymagania stawiane 
przez standard BRC i zapewniają najwyższą jakość produktu  
i bezpieczeństwo procesu produkcyjnego.

3. Jakość naszych słodyczy jest powtarzalna i na najwyższym 
poziomie:

• nieustannie szkolimy naszych pracowników, pogłębiamy 
wiedzę i świadomość zespołu w zakresie bezpieczeństwa 
produktu, realizując niemal 20 szkoleń rocznie,

• w obszarze produkcji i w magazynie obowiązują podwyższone 
standardy higieny i bezpieczeństwa,

• każde zgłoszenie klienta jest przez nas skrupulatnie 
analizowane i wyjaśniane,

• a nasze słodycze od wielu lat cieszą swym smakiem klientów 
w całej Europie.

We are the only company in Poland, and one of only a few in 
Europe, in the advertising sweets industry to have implemented 
the BRC Global Food Safety Standard. Our company has 
been operating under the BRC system since 2013 and our 
effectiveness is confirmed with annual certification by an 
internationally recognised certifying authority – Bureau Veritas.   
 
This certification, conducted in accordance with the strictest 
requirements for food production safety in the market, absolutely 
guarantees that:

1. Our products are completely safe:
• they are regularly subjected to tests in accredited 

laboratories,
• they are tested with metal detectors,
• highly qualified personnel handles, the production process, 

the storage of raw materials and finished products, and the 
continuous maintenance of sterile conditions with controlled 
humidity and temperature,

• they are subject to numerous procedures that prevent 
contamination,

• every raw material and finished product is fully identifiable.
• We only work with trusted suppliers of raw materials and 

packaging – exclusively those which meet the requirements 
of the BRC standard, thereby ensuring the highest product 
quality and the safety of the manufacturing process.

2. The quality of our sweets is consistent and of the highest level:
• we constantly train our employees, deepening our team’s 

knowledge and awareness of product safety topics,  
with almost 20 training courses a year,

• higher hygiene and safety standards are required in the 
production and warehouse areas,

• we meticulously analyse and clarify each customer 
complaint,

• and customers all around Europe have been enjoying our 
sweets for over 20 years.
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Czekolada biała 
White chocolate

Czekolada mleczna 
Milk chocolate

Czekolada deserowa 
Dark chocolate
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Czekolada biała 
White chocolate

Czekolada mleczna 
Milk chocolate

Czekolada deserowa 
Dark chocolate
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CZEKOLADOWY SAMOCHÓD 
CHOCOLATE CAR

czekoladowy samochód 9 g 
chocolate car 9 g
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

0014

CZEKOLADOWY SAMOLOT 
CHOCOLATE AIRPLANE

czekoladowy samolot 9 g 
chocolate airplane 9 g
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

115 x 45 2 000 125 8

115 x 30 2 000 125 8

NEW!

NEW!
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Czekolada biała 
White chocolate

Czekolada mleczna 
Milk chocolate

Czekolada deserowa 
Dark chocolate
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0176

CZEKOLADOWA RÓŻOWA WSTĄŻKA 
CHOCOLATE PINK RIBBON

czekoladowa wstążka 9 g 
chocolate ribbon 9 g
czekolada rubinowa 
ruby chocolate
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

0187

CZEKOLADOWY LUDZIK Z PIERNIKA 
CHOCOLATE GINGERBREAD MAN

czekoladowy ludzik z piernika 15 g 
chocolate gingerbread man 15 g
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

NEW!

NEW!

100 x 45 5 000 200 8

100 x 55 2 000 200 8

Nasza Różowa Wstążka wykonana jest z różowej czekolady, zrodzonej  
z rubinowego ziarna kakaowca, bez dodatku jakichkolwiek barwników i aromatów. 
Dodatkowym atutem tego produktu jest możliwość zapakowania go w folię w 100% 
biodegradowalną. Część zysku ze sprzedaży każdej sztuki przekazujemy wybranej 
fundacji specjalizującej się w propagowaniu profilaktyki i walce z tym nowotworem. 
Our Pink Ribbon is made of pink chocolate manufactured based on ruby cocoa 
seeds, without any coloring agents or flavorings added. The fact that the product 
may be packaged in 100% biodegradable foil is another advantage. Some profits 
made on selling each ribbon are transferred to a foundation that promotes the 
knowledge about breast cancer prevention.

i
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 CIASTECZKO W FOLII  MATOWEJ 
COOKIE IN MATTE FOIL 

 CIASTECZKO W FOLII  BIODEGRADOWALNEJ 
PRZEZROCZYSTEJ LUB Z NADRUKIEM 

INDYWIDUALNYM 
COOKIE IN TRANSPARENT BIODEGRADABLE FOIL 

OR WITH CUSTOM PRINTED FOIL 

0006

SŁODKI KARNET 
SWEET VOUCHER

Jelly Pack Serce 10 g (truskawkowy)
lub Karmelizowane Ciastko Korzenne 5,5 g
lub Heart Candies 3 g (wiśniowy) 
Jelly Pack Heart 10 g (strawberry)
or Spice – Caramel Cookie 5,5 g
or Heart Candies 3 g (cherry)
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
opakowanie w 100% biodegradowalne  
foil or 100% biodegradable foil
100% biodegradable packaging
możliwość indywidualnego nadruku na folii
possibility to print on the foil

karnet - digital
folia - flexodruk
voucher - digital printing
foil - flexo printing

100 x 60 x 10 1 000 150
6 - Jelly Pack Serce, Ciastko Korzenne  

6 - Jelly Pack Heart, Spice - Caramel Cookie
12 - Heart Candies

OPCJA STANDARD  
STANDARD OPTION

NA ZAMÓWIENIE 
TO ORDER
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Jelly Pack Serce 
Jelly Pack Heart

Karmelizowane Ciastko 
Korzenne 

Spice – Caramel Cookie

Heart Candies

  100%   
BIODEGRA DABLE 

PACKAGE NEW!
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Słodki Karnet - aż z czterema różnymi zawartościami - to idealna propozycja na targi, event lub inne okazje,  
w których oprócz małego, słodkiego „miło Cię widzieć” chcemy przekazać klientowi dodatkową informację. 
Słodki Karnet może stać się wizytówką lub kuponem rabatowym, może być również zaproszeniem na wydarzenie. 
Sweet Voucher - with four different types of content to choose from - is a perfect solution for fairs, events or 
other occasions at which we would like to provide customers with some more information rather than just the 
regular, sweet “nice to see you” gift. The Sweet Voucher may become a business card or a discount coupon.  
It may also serve as an invitation to a specific event. 

i

PRAKTYCZNA  
PERFORACJA 

PRACTICAL 
PERFORATION

KARTA PODARUNKOWA 
WIZYTÓWKA 

KUPON ZNIŻKOWY 
KARNET LOJALNOŚCIOWY 

GIFT CARD 
BUSINESS CARD 

DISCOUNT COUPON 
LOYALTY CARD 
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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
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Żelki mini misie 
Mini jelly bears

Ciasteczka korzenne  
w białej, mlecznej  

i deserowej 
czekoladzie 

Gingerbread cookies 
in milk, dessert and 

white chocolate

Heart Candies  
Plus

Żelki serduszka  
w cukrze 

Heart jellies covered  
with sugar

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
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
opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging
banderola: digital 
banderole: digital printing

0028

SWEET CUP

ciasteczka korzenne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 40 g 
lub żelki mini - misie 60 g (owocowe) 
lub żelki serduszka w cukrze 60 g (truskawkowe z jogurtową pianką) 
lub Heart Candies Plus 70 g (owocowe lub ziołowe)
gingerbread cookies in milk, dessert and white chocolate 40 g 
or mini jelly bears 60 g (fruit) 
or heart jellies covered with sugar 60 g (strawberry with yoghurt mousse) 
or Heart Candies Plus 70 g (fruit or herbal)
opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging
banderola: digital 
banderole: digital printing

  100%   
BIODEGRA DABLE 

PACKAGE

  100%   
BIODEGRA DABLE 

PACKAGENEW! NEW!

Pojemniczki wykonane są z tworzywa PLA. Jest to materiał w 100% biodegradowalny, który przeszedł jednocześnie skrupulatne testy i jest certyfikowany 
do kontaktu z żywnością, zapewniając świeżość i bezpieczeństwo produktów spożywczych. 
The containers are made of PLA. It is a 100% biodegradable material that has been subjected to thorough tests and is certified for use in the food 
industry, ensuring that the food products remain fresh and perfectly safe. 

i

70 x 70 x 28 250 125 6

70 x 70 x 50 250 100 6 - ciasteczka w czekoladzie,  
żelki mini, żelki serduszka   

6 - cookies in chocolate, mini jelly bears,  
heart jellies

12 - Heart Candies Plus
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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 50 12 6
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Ciastka ze skórką 
pomarańczową i kawałkami 

czekolady deserowej  
Oatmeal cookies with 
orange peel and dark 

chocolate pieces

Ciasteczka migdałowe vege  
Vegan almond cookies

Ciastka z żurawiną  
i kawałkami białej czekolady  

Oatmeal cookies with 
cranberry and white 

chocolate pieces

  100%   
BIODEGRA DABLE 

PACKAGE NEW!

Cookie Pure Box to opakowanie w 100% biodegradowalne. Pokrywka wykonana jest z tworzywa PLA. Jest to materiał w 100% biodegradowalny, który 
przeszedł jednocześnie skrupulatne testy i jest certyfikowany do kontaktu z żywnością, zapewniając świeżość i bezpieczeństwo produktów spożywczych. 
Pudełko natomiast jest wyprodukowane z papieru kraft, a jego wnętrze pokryte jest tworzywem PLA. Cookie Pure Box to nie tylko ekologiczny gadżet 
reklamowy, to również pyszna zawartość w postaci ciasteczek migdałowych Vege, słodzonych syropem z agawy, bez dodatku cukru lub kruchych 
ciasteczek z żurawiną i kawałkami białej czekolady czy ze skórką pomarańczową i kawałkami czekolady deserowej. 
Cookie Pure Box has 100% biodegradable packaging. The package is made of a material PLA. It is a 100% biodegradable material that has undergone 
meticulous testing and is certified for contact with food, and ensures the freshness and safety of food products. The box is made of craft paper and its 
interior is covered with PLA plastic. Cookie Pure Box is not only an ecological advertising gadget, but is also filled with delicious content in the form 
of Vege almond cookies, sweetened with agave syrup (without additional sugar), or crunchy cookies with pieces of cranberry and white chocolate, or 
cookies with pieces of orange peel and dessert chocolate.

i
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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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BATONIK DAKTYLOWY 
DATES CANDY BAR

batonik daktylowy 11 g 
dates candy bar 11 g
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 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

70 x 40 5 000 125 6

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 
opakowanie w 100% biodegradowalne  
foil or 100% biodegradable foil
100% biodegradable packaging
digital  
digital printing 

70 x 70 x 83 200 25 6
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  100%   
BIODEGRA DABLE 

PACKAGE

NEW!

NEW!

NEW!
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0012

CIASTKO FIT 
FIT COOKIE

ciastko bez dodatku cukru, słodzone maltitolem 13 g 
cookie sweetened with maltitol, no sugar added 13 g
waniliowy 
vanilla
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

115 x 55 5 000 250 6

0221

CIASTKO MIGDAŁOWE VEGE 
VEGAN ALMOND COOKIE

ciastko migdałowe słodzone syropem z agawy,  
bez dodatku cukru 9 g 
almond cookie sweetened with agave nectar,  
no sugar added 9 g
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

85 x 60 5 000 250 6

0201

PIERNIK SERCE W CZEKOLADZIE 
GINGERBREAD HEART IN CHOCOLATE 

piernik nadziewany w polewie czekoladowej 11 g 
gingerbread heart with filling and chocolate coating 11 g
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

VEGAN VEGANVEGAN

VEGAN VEGAN VEGAN

1 2 3

4 5 6

7

10 11 12 13

8 9

NEW!

NEW!

NEW!

90 x 55 5 000 250 6
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Srebrna 
Silver

Złota 
Gold

Czerwona 
Red

Granatowa 
Navy blue

Czarna 
Black

Czekolada  
biała 
White 

chocolate

Czekolada 
mleczna 

Milk 
chocolate

Czekolada 
deserowa 

Dark 
chocolate
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PRAKTYCZNA  
PERFORACJA 

PRACTICAL 
PERFORATION

KARTA PODARUNKOWA 
WIZYTÓWKA 

KUPON ZNIŻKOWY 
KARNET LOJALNOŚCIOWY 

GIFT CARD 
BUSINESS CARD 

DISCOUNT COUPON 
LOYALTY CARD 

Czekolada  
mleczno-biała 

Milk & white  
chocolate

NEW!
0006

SŁODKI KARNET -MINI BAR 
SWEET VOUCHER - MINI BAR

Mini Tabliczka 10 g 
Mini Bar 10 g
czekolada mleczna, deserowa, biała lub mleczno - biała
milk, dark, white or milk and white chocolate
digital
digital printing

100 x 60 x 10 1 000 150 8
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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!

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.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY CHOCO4MAT

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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Dostępne kształty Choco4Mat na str. 18-19 
Available Choco4Mat shapes on page 18-19

0314 

CHOCO4MAT CZEKOLADOWE KSZTAŁTY 
CHOCOLATE SHAPES CHOCO4MAT  

czekolada 65 g 
chocolate 65 g
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate
możliwość personalizacji czekolady i opakowania 
possibility of placing logo directly on the chocolate and box
digital 
digital printing

w zależności 
od kształtu 
dependant  
of shape 

100
w zależności  
od kształtu 
dependant  
of shape

8

NEW!

NEW!
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NEW!

Mr. Cookie
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Airplane  
Box Dimensions
232 x 98 x 20 mm

Chocolate Gift   
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Chocolate Forklift   
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Poland
Box Dimensions

135 x 135 x 15 mm

Chocolate Celebration Cake
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Robot
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Chocolate I Like It
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Chocolate Tape
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Van
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Heart 
Box Dimensions

135 x 135 x 15 mm

Chocolate Medal/Circle 
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Oferujemy Państwu maksymalną czekoladową przyjemność, która płynie nie tylko ze smaku naszej czekolady, ale również z możliwości wykonania tabliczek 
personalizowanych Państwa logotypem! W ofercie posiadamy aż 29 kształtów, a na życzenie klienta wyczarowujemy kolejne!
We are offering an exquisite chocolate experience, not only due to the superb the taste of our chocolate, but also due to the fact that the bars may be personalized 
by including your logotype! As many as 29 different bar shapes are available. Upon your request, we may magically create some new ones as well!

i
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NEW!

NEW!

Chocolate Horseshoe
Box Dimensions

135 x 135 x 15 mm

Chocolate House
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate No. 1
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Chocolate Train
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Clover 
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Chocolate Calendar Card  
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Truck  
Box Dimensions
232 x 98 x 20 mm

Chocolate Tank  
Box Dimensions
232 x 98 x 20 mm

Chocolate Steering Wheel 
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Chocolate Cloud  
Box Dimensions

182 x 132 x 15 mm

Chocolate Smartphone 
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm

Chocolate Bus
Box Dimensions

175 x 107 x 15 mm
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0219

PROMO CARD DWA MISIE 
PROMO CARD TWO TEDDY BEARS

2 misie czekoladowe (łącznie 10 g) 
2 teddy bears (total 10 g)
czekolada mleczna 
milk chocolate 
digital 
digital printing

154 x 102 x 18 500 100 8

0189

CZEKOLADOWY LIZAK WĄSY 
CHOCOLATE LOLLIPOP MOUSTACHE

lizak wąsy z czekolady 25 g 
chocolate lollipop moustache 25 g
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate
dwustronny nadruk 
two-sided printing
digital 
digital printing

130 x 205 x 20 300 50 8

NEW!

0183

KARTKA Z MISIAMI 
CARD WITH TEDDY BEARS

4 czekoladowe misie (łącznie 30 g)
4 chocolate teddy bears (30 g total)
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 
digital 
digital printing

210 x 140 x 12 250 30 8

NEW!

NEW!
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Srebrny 
Silver

Srebrny 
Silver

Złoty 
Gold

Złoty 
Gold

Czerwony 
Red

Czerwony 
Red
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0030

CZEKOLADOWE MONETY 
CHOCOLATE COINS

czekoladka 5,2 g 
chocolate 5,2 g
czekolada mleczna 
milk chocolate 
kolor folii: złoty lub srebrny 
kolor nadruku: czerwony, zielony, niebieski, srebrny, złoty 
colour of foil: silver or gold 
colour of printing: red, green, blue, silver, gold
etykieta: hot stamping 
label: hot stamping

ø 38 2 000 360 8

0195A

2 GWIAZDKI SASZETKA 
2 STARS BAG

czekoladowe gwiazdki (łącznie 8 g) 
chocolate stars (8g total)
czekolada mleczna 
milk chocolate 
folia: srebrna, złota lub czerwona
saszetka: folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil: silver, gold or red  
bag: foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

70 x 80 5 000 100 8

0195B

2 SERCA SASZETKA 
2 HEARTS BAG

czekoladowe serca (łącznie 10 g) 
chocolate hearts (10 g total)
czekolada mleczna 
milk chocolate 
folia: srebrna, złota lub czerwona
saszetka: folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil: silver, gold or red  
bag: foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

70 x 80 5 000 100 8

0183

KARTKA Z MISIAMI 
CARD WITH TEDDY BEARS

4 czekoladowe misie (łącznie 30 g)
4 chocolate teddy bears (30 g total)
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 
digital 
digital printing

210 x 140 x 12 250 30 8

NEW!

NEW!

NEW!
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0184

CZEKOLADOWE CLUSTERS 
CHOCOLATE CLUSTERS

clusters: ciasteczka z karmelem w mlecznej czekoladzie oraz 
clusters: orzechy ziemne w  solonym karmelu (łącznie 80 g) 
clusters with milk chocolate cookies and caramel and clusters 
with peanuts in salted caramel (80 g total)
digital 
digital printing

0185

PUSZKA CLUSTERS 
CLUSTERS TIN

clusters: ciasteczka z karmelem w mlecznej czekoladzie  
oraz clusters: orzechy ziemne w solonym karmelu (łącznie 180 g) 
clusters: cookies coated in milk chocolate and caramel and 
clusters: peanuts coated in salty caramel (180 g total)
kolor puszki: biały lub srebrny 
colour of tin: white or silver
wieczko: digital; etykieta: digital
lid: digital; label: digital

ø 190, h 42 50 16 6

NEW!

NEW!

KOLORY PUSZEK 
COLOURS OF TIN

Biały 
White

Srebrny 
Silver

100 x 120 x 32 100 45 6
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0227

MEGA BAR

tabliczka czekolady 200 g z dodatkami 
a bar of chocolate 200 g with additions
czekolada mleczna, biała lub deserowa z dodatkami do wyboru  
milk, dark or white chocolate with additions
digital 
digital printing 

205 x 175 x 10 100 24 8

DODATKI ADDITIONS

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 liofilizowana  

truskawką 
Salty caramel  

with freeze-dried 
strawberry

Liofilizowana  
żurawina 

Freeze-dried  
cranberry

Ciasteczka 
Cookies

NEW!

Do grona naszej czekoladowej rodziny dołączyła kolejna tabliczka, a właściwie tafla! To aż 200 gramów aksamitnej czekolady z całym mnóstwem chrupiących 
dodatków do wyboru, wedle Państwa preferencji. Prostota i elegancja nowoczesnej koperty z geometrycznym wycięciem stwarza ogromną powierzchnię 
reklamową, która może być dowolnie spersonalizowana przez klienta.
The family of our chocolate products has now been expanded by another bar - or a tablet, we should say. 200 grams of silky chocolate with a wide range 
of crunchy extras to choose from to match your personal preferences. The simple and elegant design of the envelope with a geometrical cut-out offers an 
enormous advertising space that may be personalized to match the customer’s preferences. 

i
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C H O C O L A T E  B O X E S
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0180

BOMBONIERKA ART DECO 4  
ART DECO 4 BOX

4 dekorowane trufle Art Deco (łącznie 34 g) 
4 Art Deco decorated truffles (34 g total)
digital 
digital printing

55 x 190 x 30 200 70 6

0181

BOMBONIERKA ART DECO 8  
ART DECO 8 BOX

8 dekorowanych trufli Art Deco (łącznie 68 g) 
8 Art Deco decorated truffles (68 g total)
digital 
digital printing

90 x 190 x 30 100 50 6

0182
BOMBONIERKA ART DECO 12  
ART DECO 12 BOX

12 dekorowanych trufli Art Deco (łącznie 102 g)
12 Art Deco decorated truffles (102 g total)
digital 
digital printing

90 x 268 x 30 100 30 6

Black Currant CalvadosMintBlueberry Caramel Passion fruit

Cheesecake CranberryTiramisuCherry Dark Orange Zabaglione

NEW!

NEW!

NEW!
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0421

BOMBONIERKA ART DECO 10 PLUS 
ART DECO 10 PLUS BOX

10 dekorowanych trufli Art Deco + czekoladowy medal  
(łącznie 150 g) 
10 Art Deco decorated truffles + a chocolate medal  
(150 g total)
czekolada mleczna, deserowa lub biała  
milk, dark or white chocolate 
kolor puszki: srebrny z okienkiem  
colour of tin: silver with a window
możliwość umieszczenia logo bezpośrednio  
na czekoladowym medalu  
possibility of placing logo directly on the chocolate medal
wieczko: digital; etykieta: digital
lid: digital printing; label: digital printing

Ø 190, h 42 100 16 6

0398

BOMBONIERKA ART DECO 16 
ART DECO 16 BOX

16 dekorowanych trufli Art Deco (łącznie 136 g) 
16 Art Deco decorated truffles (136 g total)
kolor puszki: srebrny z okienkiem  
colour of tin: silver with a window
wieczko: digital; etykieta: digital
lid: digital printing; label: digital printing

Ø 190, h 42 50 16 6

0177

BOMBONIERKA NOBLE 12  
NOBLE 12 BOX

asortyment 12 belgijskich pralin czekoladowych Noble Chocolates 
(łącznie 144 g) 
an assortment of 12 Noble Chocolates (144 g total)
kolor puszki: srebrny z okienkiem  
colour of tin: silver with a window
wieczko: digital; etykieta: digital
lid: digital printing; label: digital printing

Ø 190, h 42 50 16 6

 Digital bezpośrednio na wieczku 
 Digital directly on the lid

 Digital bezpośrednio na wieczku 
 Digital directly on the lid

Digital na naklejce  
Digital on the label

Digital na naklejce  
Digital on the label

NEW!

NEW!

NEW!
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0196

PUSZKA ZŁOTA SZTABA 
GOLD BAR TIN 

10 francuskich trufli (łącznie 55 g) 
10 french truffles (55 g total)
czekoladowy 
chocolate
digital 
digital printing

110 x 235 x 45 50 16 6

0198

CZEKOLADKI Z ŻURAWINĄ I  ORZECHAMI LASKOWYMI 6  
CHOCOLATES WITH CRANBERRIES AND HAZELNUTS 6  

3 czekoladki mleczne z kawałkami żurawiny liofilizowanej  
oraz 3 czekoladki białe z całymi orzechami laskowymi (łącznie 54 g) 
3 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 3 white chocolates with whole hazelnuts (54 g total)
digital 
digital printing

55 x 190 x 30 200 70 8

0199

CZEKOLADKI Z ŻURAWINĄ I  ORZECHAMI LASKOWYMI 12  
CHOCOLATES WITH CRANBERRIES AND HAZELNUTS 12  

6 czekoladek mlecznych z kawałkami żurawiny liofilizowanej oraz  
6 czekoladek białych z całymi orzechami laskowymi (łącznie 108 g) 
6 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 6 white chocolates with whole hazelnuts (108 g total)
digital 
digital printing

90 x 190 x 30 200 40 8

NEW!

NEW!

NEW!

Mocno czekoladowe trufle o intensywnym kakaowym smaku, których receptura powstała 70 lat temu to prawdziwa uczta dla 
smakoszy. Te specjały, certyfikowane UTZ, nie zawierają oleju palmowego, przygotowane są za to z dodatkiem naturalnych aromatów.
Strongly chocolate truffles offering intense, cocoa flavor. The recipe that was created 70 years ago is an unimaginable treat for every 
gourmet. The UTZ-certified specialties contain no palm oil and are made with the use of natural flavorings.

i
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0224

GALARETKI OWOCOWE 
FRUIT JELLIES

ręcznie robione galaretki owocowe w cukrze (łącznie 110 g) 
hand-made, sugar-coated fruit jellies (110 g total)
mix: jabłko, wiśnia, pomarańcza, cytryna 
mix: apple, cherry, orange, lemon 
substancja żelująca: pektyny 
gelling agent: pectin
digital 
digital printing

195 x 65 x 28 100 36 4

Mocno owocowe, ręcznie robione marmoladki pektynowe o smaku jabłek, wiśni, pomarańczy i cytryny to tegoroczna nowość  
w naszej ofercie. Słodycz idealna nawet na upalne dni. Galaretki wyprodukowane na bazie cennych pektyn owocowych, bez dodatku 
żelatyny. W naszej ofercie dostępne w pudełeczku mieszczącym aż 110 gramów tej słodko-kwaskowej przyjemności. 
Intensely fruity, hand-made, apple, cherry, orange and lemon jellies are this year’s addition to our range. Pure indulgence, even on 
the hottest of days. Jellies based on highly valuable fruit pectin, with no gelatin added. Available in a box containing as much as 110 
grams of this sweet-and-sour pleasure. 

i

NEW!
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C O O K I E S
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0023

WOODEN BOX Z CIASTECZKAMI MAŚLANYMI 
WOODEN BOX WITH BUTTER COOKIES

ciasteczka maślane klasyczne i kakaowe (łącznie 60 g)  
classic and cocoa-flavoured butter cookies (60 g total)
wieczko: digital; etykieta: digital
lid: digital printing; label: digital printing

Ø 140, h 35 100 30 6

0047
WOODEN BOX Z CIASTECZKAMI 
KORZENNYMI 170 G 
WOODEN BOX WITH SPICE - CARAMEL 
COOKIES 170 G

30 ciasteczek korzennych (łącznie 170 g)
30 spice – caramel cookies (170 g total)
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
foil or 100% biodegradable foil
wieczko: digital; banderola: digital 
lid: digital printing; banderole: digital printing 

Ø 230, h 35 50 10 6

0210
KALENDARZ WIEŻA  
TOWER CALENDAR

24 karmelizowane ciasteczka korzenne (łącznie 132 g) 
24 spice – caramel cookies (132 g total)
opakowanie w 100% biodegradowalne
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
100% biodegradable packaging
foil or 100% biodegradable foil
digital 
digital printing

42 x 95 x 205 100 32 6

Ten display to po prostu gigantyczna powierzchnia reklamowa. Całe pudełko wypełnimy treścią według indywidualnego projektu klienta. Nasze kruche ciasteczka korzenne 
uprzyjemnią chwile oczekiwania na promowane wydarzenie - premierę filmu lub płyty, otwarcie sklepu lub salonu czy event. Warto rozważyć także oferowaną przez nas możliwość 
zapakowania ciasteczek w folię w 100% biodegradowalną.
This display is nothing less than a huge advertising space. Simply. The entire box will be filled with content that will be designed based on the customer’s specific requirements. 
Our crunchy spice-flavored cookies will make the wait for a specific event - a movie or a music album premiere, a grand opening of a store or a salon, or another event - a truly 
enjoyable experience. It is also worth considering an option in which the cookies are packed in 100% biodegradable foil.

 Wieczko: digital
Lid: digital printing

Banderola: digital 
Banderole: digital printing 

  100%   
BIODEGRA DABLE 

PACKAGE

NEW!

NEW!

i



31CIASTKA COOKIES

0005
BUTELKA CONFETTI Z LENTILKAMI 
CONFETTI BOTTLE WITH CHOCOLATE LENTILS

lentilki czekoladowe 200 g
chocolate lentils 200 g
digital 
digital printing

0147

BUTELKA SEZAMKOWA 
SESAME BOTTLE

sezamki 90 g
sesame seed candy 90 g 
digital 
digital printing

Ø 60, h 135 200 36 6

0532

BUTELKA CHOCO COOKIES 
CHOCO COOKIES BOTTLE

ciasteczka korzenne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 110 g 
mini cookies in milk, white and dessert chocolate 110 g
digital 
digital printing

Ø 60, h 135 200 36 6

NEW!

Ø 60, h 135 200 36 6
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0032

SMALL PIECE OF CAKE

1 francuska trufla czekoladowa 8 g 
3 ciasteczka owsiane mini z czekoladą (łącznie 12 g) 
5 cukierków Heart Candies o smaku wiśniowym (łącznie 15 g) 
1 French truffle 8 g
3 mini oatmeal cookies with chocolate chips (12 g total)
5 Heart Candies cherry flavour (15 g total)
12 pudełek tworzy pełne koło 
12 boxes form a complete circle
digital 
digital printing

90 x 47 x 47 500 50 4 - ciasteczka owsiane  4 -oatmeal cookies
6 - francuskie trufle  6 - french truffles

12 - Heart Candies 

0033

BIG PIECE OF CAKE

2 francuskie trufle czekoladowe (łącznie 16 g) 
6 ciasteczek owsianych mini z czekoladą (łącznie 24 g) 
10 cukierków Heart Candies o smaku wiśniowym (łącznie 30 g) 
2 French truffles (16 g total)
6 mini oatmeal cookies with chocolate chips (24 g total)
10 Heart Candies cherry flavour (30 g total)
12 pudełek tworzy pełne koło 
12 boxes form a complete circle
digital 
digital printing

120 x 60 x 60 250 36 4 - ciasteczka owsiane 4 -oatmeal cookies
6 - francuskie trufle 6 - french truffles

12 - Heart Candies

Francuskie trufle 
French truffles

Heart Candies 
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Ciasteczka owsiane 
mini z kawałkami 

czekolady  
Mini oatmeal cookies 
with chocolate chips

NEW! NEW!
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Świętujesz rocznicę, premierę nowego produktu czy inną okazję? Polecamy naszą nowość – pudełeczko, dzięki któremu ułożysz swój tort reklamowy! 
Opakowanie w kształcie kawałka tortu to nasza najnowsza propozycja, 2 różne wielkości, a w każdej 3 różne zawartości do wyboru. 12 pudełeczek tworzy pełne 
koło. Każde z tych opakowań może być także gwiazdą samą w sobie – decyzję pozostawiamy inwencji Klienta!
Are you celebrating an anniversary, an unveiling of your new product or any different occasion? Check out our new arrival - a box enabling you to create your 
own advertising cake! Cake slice-shaped packaging is our latest proposal. Two different sizes, each offering three different ingredients of your choice. 12 boxes 
form a complete circle. Each of those packages may be a star in its own right - it is the Customer who decides!

1  KAWAŁEK - WIELE MOŻLIWOŚCI 
1  PIECE -  MANY POSSIBILITIES

12 PUDEŁEK TWORZY PEŁNE KOŁO 
12 BOXES FORM A COMPLETE CIRCLE

1  KAWAŁEK - WIELE MOŻLIWOŚCI 
1  PIECE -  MANY POSSIBILITIES

DZIEL WAŻNY MOMENT ZE SWOIMI KLIENTAMI  
SHARE WITH YOUR CLIENTS CPECIAL MOMENTS

JUST IMAGINE. . .

i
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0080

SLIDE BOX MINI

cukierki pudrowe mini 10 g (miętowe),
lub drażetki Minis 12 g (miętowe, owocowe),
lub drażetki Dots 12 g (miętowe, owocowe),
lub pastylki mini bez cukru 10 g (miętowe) 
10 g of mini powder pastilles (mint)
or 12 g of Minis pastilles (mint, fruit)
or 12 g of Dots pastilles (mint, fruit)
or 10 g of sugar-free pastilles (mint)  
kolor puszki: biały 
colours of tin: white  
digital 
digital printing

60 x 34 x 11 250 200 12

NEW!

0078
PUSZKA PROSTOKĄTNA MINI 
MINI RECTANGULAR TIN

cukierki pudrowe owalne 20 g (miętowe)
lub cukierki pudrowe mini 20 g (miętowe)
lub drażetki Minis 20 g (miętowe, owocowe)
lub drażetki Dots 20 g (miętowe, owocowe)
lub pastylki mini bez cukru 20 g (miętowe) 
20 g of oval powder pastilles (mint)
or 20 g of mini powder pastilles (mint)
or 20 g of Minis pastilles (mint, fruit)
or 20 g of Dots pastilles (mint, fruit)
or 20 g of sugar-free pastilles (mint) 
kolor puszki: biały, srebrny
colours of tin: white, silver  
digital 
digital printing

i
Możliwość umieszczenia dyspensera wewnątrz puszki, który możliwia łatwe 
i higieniczne dozowanie zawartości. Dyspenser dostępny jest w kolorze 
czarnym i transparentnym. 
A dispenser can be placed inside the tin, which enables the easy and 
hygienic dispensing of the contents. Dispenser is available in black and 
transparent versions.

Dyspenser czarny 
Black dispenser

Dyspenser transparentny 
Transparent dispenser

VEGAN VEGANVEGAN

VEGAN VEGAN VEGAN

1 2 3

4 5 6

7

10 11 12 13

8 9

dots

VEGAN VEGANVEGAN

VEGAN VEGAN VEGAN

1 2 3

4 5 6

7

10 11 12 13

8 9

KOLOR PUSZKI 
COLOUR OF TIN

KOLORY PUSZEK 
COLOURS OF TIN

Biały 
White

Biały 
White

Srebrny 
Silver59 x 47 x 18 200 100 12

Pastylki  
mini bez  

cukru 
Sugar-free 

pastilles

Drażetki 
Minis 
Minis 

pastilles

Drażetki  
Dots 
Dots 

pastilles

Cukierki  
pudrowe mini 
Mini powder 

pastilles

Drażetki Minis 
Minis pastilles 

Drażetki Dots 
Dots pastilles

OWOCOWE FRUITMIĘTOWE MINT

ZAWARTOŚCI CONTENTS

Cukierki  
pudrowe  
owalne 

Oval powder  
pastilles 
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0339

PUSH THE BUTTON 
 

drażetki Dots 4 g 
4 g of Dots pastilles
owocowy, miętowy
fruit, mint
digital 
digital printing

140 x 70 x 8 1 000 250 12 Samolot
Airplane

Hashtag
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Odpowiadając na Państwa pomysły, stale rozwijamy naszą oryginalną ofertę Push The Button. Oprócz nowych kształtów: hashtag i samolot proponujemy całkiem 
nowe rozwiązanie – zawieszkę! Zawieszka Push The Button pozwala umieścić produkt np. na klamce drzwi, na butelce czy na lusterku wewnątrz samochodu. 
Dostępne kształty zawieszki to: serce, I like it, hashtag, koło, kierownica, piłka oraz kula. Dowolny kształt wypełniony słodką, owocową lub miętową zawartością może 
stać się elementem kampanii marketingowej każdej branży. Dodatkowym atutem jest możliwość personalizacji całego kartonika.
In an attempt to keep up with your ideas, we are expanding our original Push the Button range. In addition to new shapes of a hashtag and a plane, we offer 
a completely new solution - a hanger. The Push The Button hanger allows you to attach the product to a door handle, a bottle or a rear view mirror of your 
car. The hangers are available in the following shapes: heart, I like it, hashtag, circle, steering wheel, ball and sphere. Any of those shapes, filled with sweet, 
fruity or mint contents, may become an element of a marketing campaign conducted in any sector of the industry. The ability to personalize the entire box is 
an additional advantage.

0340

ZAWIESZKA PUSH THE BUTTON 
PUSH THE BUTTON HANGER

drażetki Dots 4 g 
4 g of Dots pastilles
owocowy, miętowy
fruit, mint
digital 
digital printing

140 x 70 x 8 1 000 250 12

dotsKOLORY I  SMAKI DRAŻETEK 
COLOURS AND FLAVOURS  

OF DRAGEES

Truskawkowy 
Strawberry

Miętowy 
Mint

Jabłkowy 
Apple

Pomarańczowy 
Orange

Cytrynowy 
Lemon

NEW!

i
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0194 

CZEKOLADOWA PIŁKA  
CHOCOLATE BALL

czekoladowa piłka 9 g
chocolate ball 9 g 
czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

45 x 85 5 000 250 8

0259

CZEKOLADOWA PIŁKA W PUDEŁKU 
CHOCOLATE BALL IN A BOX

czekoladowa piłka 25 g 
chocolate ball 25 g
digital 
digital printing

55 x 55 x 68 100 98 8

0119
LIZAKI CZEKOLADOWE 
CHOCO LOLLY

czekolada mleczna 
milk chocolate 

Ø 62 25g 500 50 8



40 SPORT

KOLORY PUSZEK 
COLOURS OF TIN

BIAŁY 
WHITE

SREBRNY 
SILVER

KOLORY PUSZEK 
COLOURS OF TIN

Biały 
White

Srebrny 
Silver

Promo card 
mini  
0562

Promo card 
two teddy bears 

0219

Promo card  
two hearts 

0158

Promo card  
stars 
0159

Promo card  
clic clac 

0563

DOSTĘPNE RODZAJE PROMO CARDS  
AVAILABLE TYPES OF PROMO CARDS

Promo card   
mini bar 

0560 

Promo card  
super mini  

0561

Promo mint  
credit card  

0564

0562

PROMO CARD - MINI

cukierki pudrowe owalne 20 g (miętowe)
lub cukierki pudrowe mini 20 g (miętowe)
lub drażetki Minis 20 g (miętowe, owocowe)
lub drażetki Dots 20 g (miętowe, owocowe)
lub pastylki mini bez cukru 20 g (miętowe) 
20 g of oval powder pastilles (mint)
or 20 g of mini powder pastilles (mint, fruit)
or 20 g of Minis pastilles (mint, fruit)
or 20 g of Dots pastilles (mint, fruit)
or 20 g of sugar-free pastilles (mint)
kolor puszki: biały, srebrny
colours of tin: white, silver
możliwość umieszczenia dyspensera
a dispenser may be added
digital 
digital printing

154 x 102 x 18 200 200 12

0563

PROMO CARD - CLIC CLAC 
 

cukierki pudrowe mini 12 g (miętowe)
lub drażetki Minis 14 g (miętowe, owocowe)
lub drażetki Dots 14 g (miętowe, owocowe)
lub pastylki mini bez cukru 14 g (miętowe) 
12 g of mini powder pastilles (mint)
or 14 g of Minis pastilles (mint, fruit)
or 14 g of Dots pastilles (mint, fruit)
or 14 g of sugar-free pastilles (mint)
kolor puszki: biały, srebrny 
colours of tin: white, silver
digital 
digital printing

154 x 102 x 18 250 250 12

dots

dots
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0339

PUSH THE BUTTON

drażetki Dots 4 g 
4 g of Dots pastilles
owocowy, miętowy
fruit, mint
digital 
digital printing

140 x 70 x 8 1 000 250 12

41

Kwadrat 
Square

Koło 
Circle

Kierownica 
Steering wheel

Prostokąt 
Rectangle

Serce 
Heart

I Like It Kwiatek 
Flower

Owal 
Oval

Kapsułka 
Capsule

Plus Polska 
Poland

Samolot 
Airplane

Hashtag

DOSTĘPNE KSZTAŁTY PUSH THE BUTTON 
AVAILABLE SHAPES

Koniczynka 
Clover

NEW!

NEW!
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VEGAN VEGANVEGAN

VEGAN VEGAN VEGAN

1 2 3

4 5 6

7

10 11 12 13

8 9

dots

dots

0446
SMILEBOX

cukierki pudrowe mini 10 g (miętowe)
lub drażetki Minis 10 g (miętowe, owocowe)
lub drażetki Dots 10 g (miętowe, owocowe)
lub guma do żucia bez cukru 10 g 
10 g of mini powder pastilles (mint)  
or 10 g of Minis pastilles (mint, fruit)   
or 10 g of Dots pastilles (mint, fruit)  
or 10 g of sugar-free chewing gum  
digital 
digital printing

62 x 23 x16 500 250 12

0003/0003A

GUMY DO ŻUCIA W BLISTRZE 6 SZT. 
CHEWING GUM BLISTER 6 PCS

guma do żucia bez cukru 6 szt. 
6 pcs of sugar-free chewing gum
miętowy 
mint 
pudełko zamknięte z okienkiem  
pudełko wsuwka  
możliwość nadruku na folii na tyle blistra  
closed box with a window  
sliding box  
possibility to print on the back of the blister  
opakowanie: digital
package: digital printing
blister: flexodruk
blister: flexo printing

58 x 58 x 10 1 000 500 12

0254

PUSZKA T-SHIRT 
T-SHIRT TIN

cukierki pudrowe owalne 18 g (miętowe) 
lub cukierki pudrowe mini 18 g (miętowe) 
lub drażetki Minis 18 g (miętowe, owocowe)  
lub drażetki Dots 18 g (miętowe, owocowe)  
lub pastylki mini bez cukru 18 g (miętowe) 
lub jelly&jelly 18 g (owocowe)
lub guma do żucia bez cukru 18 g 
18 g of oval powder pastilles (mint)
or 18 g of mini powder pastilles (mint)
or 18 g of Minis pastilles (mint, fruit)
or 18 g of Dots pastilles (mint, fruit)
or 18 g of sugar-free pastilles (mint)
or 18 g of Jelly&Jelly (fruit)
or 18 g of sugar-free chewing gum
kolor puszki: srebrny 
colours of tin: silver
digital 
digital printing

60 x 65 x 16 200 100 12

KOLOR PUSZKI 
COLOUR OF TIN

Srebrny 
Silver
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Precelki 
Salty pretzels

Candy Pack Mini ciasteczka  
w czekoladzie 

Mini cookies in milk, 
white and dark 

chocolate

Ciasteczka owsiane 
mini z kawałkami 

czekolady  
Mini oatmeal cookies 
with chocolate chips

ZAWARTOŚCI CONTENTS 

0003/0003A

GUMY DO ŻUCIA W BLISTRZE 6 SZT. 
CHEWING GUM BLISTER 6 PCS

guma do żucia bez cukru 6 szt. 
6 pcs of sugar-free chewing gum
miętowy 
mint 
pudełko zamknięte z okienkiem  
pudełko wsuwka  
możliwość nadruku na folii na tyle blistra  
closed box with a window  
sliding box  
possibility to print on the back of the blister  
opakowanie: digital
package: digital printing
blister: flexodruk
blister: flexo printing

58 x 58 x 10 1 000 500 12

0072

PROMO ROLLER

ciasteczka owiane mini z kawałkami czekolady 70 g  
lub ciasteczka korzenne w czekoladzie białej,  
mlecznej i deserowej 130 g  
lub słone precelki 60 g  
lub cukierki Candy Pack 65 g    
mini oatmeal cookies with chocolate chips 80 g  
or mini cookies in milk, white and dark chocolate 130 g  
or salty pretzels 60 g  
or Candy Pack 65 g 
digital 
digital printing

Ø 58, h 145 200 50 4 - ciasteczka owsiane 4 - oatmeal cookie
6 - mini ciasteczka w czekoladzie, precelki

6 - mini cookies in chocolate, pretzels 
12 - Candy Pack

0482

PROMO SLIM

ciasteczka owiane mini z kawałkami czekolady 40 g  
lub ciasteczka korzenne w czekoladzie białej,  
mlecznej i deserowej 70 g  
lub słone precelki 30 g  
lub cukierki Candy Pack 45 g  
mini oatmeal cookies with chocolate chips 40 g  
or mini cookies in milk, white and dark chocolate 70 g  
or salty pretzels 30 g  
or Candy Pack 45 g 
digital 
digital printing

Ø 55, h 88 200 100 4 - ciasteczka owsiane 4 - oatmeal cookie
6 - mini ciasteczka w czekoladzie, precelki

6 - mini cookies in chocolate, pretzels 
12 - Candy Pack

NEW!

0473

SŁONE PRECELKI 
SALTY PRETZELS

słone precelki 10 g
salty pretzels 10 g
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
foil or 100% biodegradable foil
flexodruk 
flexo printing

110 x 80 5 000 100 6



CHCESZ POZNAĆ NASZĄ, PEŁNĄ OFERTĘ?  
 

WOULD YOU LIKE TO KNOW OUR FULL OFFER?  

www.sweet-seller.com 

POBIERZ KATALOG ONLINE
 

DOWNLOAD ONLINE CATALOGUE


