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  1.  CIASTKA – LUZEM (FLOWPACK)  
 

 

 
   

  MINI BISZKOPTY   HERBATNIKI   KRUCHE Z NADZIENIEM  
 BISZKOPTY  

Z GALARETKĄ  

 

 

Dostępne smaki biszkoptowy maślany 
toffi, wanilia,  

adwokat, wiśnia 
biszkopt z galaretką wiśniową, 

w czekoladzie 

Druk full color full color full color full color 

Opakowanie 
folia termozgrzewalna 

bezbarwna 
folia termozgrzewalna 

bezbarwna 
folia termozgrzewalna 

bezbarwna 
folia termozgrzewalna 

bezbarwna 

Ilość ciastek w 1 kg ok. 416 szt. ok. 182 szt. ok. 77 szt. ok. 71 szt. 

Wymiary 1 szt. ciastka  40 mm x 10 mm 65 x 45 x 5 mm  50 mm x 10 mm  50 mm x 14 mm 

Wymiary opakowania ok. 42 x 65 x 10 mm ok. 90 x 52 x 5 mm ok. 80 x 58 x 10 mm ok. 90 x 56 x 14 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

4 miesiące 6 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące 

Minimalne zamówienie 1000 szt. (ok. 2,4 kg) 1000 sztuk (ok. 5,5 kg) 1000 sztuk (ok 13 kg) 1000 sztuk (ok. 14 kg) 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

1 000 szt. 0,89 zł/szt. 0,90 zł/szt. 1,03 zł/szt. 1,06 zł/szt. 

2 000 szt. 0,77 zł/szt. 0,79 zł/szt. 0,91 zł/szt. 0,94 zł/szt. 

4 000 szt. 0,52 zł/szt. 0,56 zł/szt. 0,68 zł/szt. 0,71 zł/szt. 

6 000 szt. 0,44 zł/szt. 0,48 zł/szt. 0,60 zł/szt. 0,62 zł/szt. 

8 000 szt. 0,38 zł/szt. 0,41 zł/szt. 0,52 zł/szt. 0,55 zł/szt. 
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   CIASTKA W KARTONIKU  
 

 

  

  
CIASTKA KRUCHE  

W OPAKOWANIU UCHYLANYM 
  

CIASTKA KRUCHE  

W OPAKOWANIU Z WIECZKIEM 

 

 

Dostępne smaki toffi, wanilia, adwokat, wiśnia toffi, wanilia, adwokat, wiśnia 

Druk full color full color 

Opakowanie papier Arktika 250 gr/m2 lub ozdobne papier Arktika 250 gr/m2 lub ozdobne 

Zawartość 
9 ciastek zapakowanych w folię, 

 a następnie w kartonik z nadrukiem reklamowym 
9 ciastek zapakowanych w folię, 

 a następnie w kartonik z nadrukiem reklamowym 

Wymiary opakowania 194 x 45 x 75 mm 194 x 45 x 75 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

4 miesiące 4 miesiące 

Minimalne zamówienie 100 sztuk (ok. 12 kg) 100 sztuk (ok. 12 kg) 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt.  4,32 zł/szt.   4,91 zł/szt.  

200 szt.  4,12 zł/szt.   4,68 zł/szt.  

500 szt.  3,94 zł/szt.   4,48 zł/szt.  

1 000 szt.  3,76 zł/szt.   4,28 zł/szt.  

2 000 szt.  3,59 zł/szt.   4,09 zł/szt.  
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  2.  GUMY DO ŻUCIA  
 

 

   

  
GUMY W LISTKACH  

LUZEM 
  

GUMY W LISTKACH 

KARTONIK 5 SZT. 
  

GUMY W LISTKACH 

KARTONIK 10 SZT. 
 

 

Dostępne smaki miętowe, owocowe miętowe, owocowe miętowe, owocowe 

Znakowanie full color full color full color 

Papier  powlekany papier etykietowy 
powlekany papier etykietowy; kartonik: 

wysokiej jakości powlekana tektura 
powlekany papier etykietowy 

Wymiary 1 szt. 72 x 20 x 2 mm 72 x 20 x 2 mm 72 x 20 x 2 mm 

Wymiary kartonika - 76 x 22 x 15 mm 76 x 22 x 26 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 500 szt. 100 szt. 100 szt. 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. - 3,35 zł/szt. 5,11 zł/szt. 

200 szt. - 3,10 zł/szt. 4,75 zł/szt. 

500 szt. 0,56 zł/szt. 2,92 zł/szt. 4,15 zł/szt. 

1 000 szt. 0,52 zł/szt. 2,49 zł/szt. 3,44 zł/szt. 

2 000 szt. 0,48 zł/szt. 2,14 zł/szt. 3,19 zł/szt. 

5 000 szt. 0,42 zł/szt. cena na zapytanie cena na zapytanie 

0,41 
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  3.  LIZAKI  
 

 

   

  KOSTKI   PIRAMIDKI   DESENIOWE  
 

Dostępne smaki 
miks: truskawka, cytryna, zielone 

jabłuszko, pomarańcza 
miks: truskawka, cytryna, zielone 

jabłuszko, pomarańcza 
miks: truskawka, cytryna, zielone 

jabłuszko, pomarańcza 

Druk full color full color full color 

Papier 
papier Arktika 200 gr/m2, 

przezroczysta folia na lizaku 
papier Arktika 200 gr/m2, 

przezroczysta folia na lizaku 
przezroczysta folia na lizaku 

Wymiary opakowania sześcian o boku 28 mm piramidka o boku 58 mm  45 mm 

Ilość lizaków w 1 kg ok. 93 szt. ok. 93 szt. ok. 38 szt. 

Waga i wymiary 1 szt. ok. 11 gram ( ok 24 mm) ok. 11 gram ( ok 24 mm) ok. 26 gram ( ok 55 mm) 

Okres przydatności  
do spożycia 

9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy 

Minimalne zamówienie 500 szt. (ok. 4,65 kg) 500 szt. (ok. 4,65 kg) 250 szt. (ok. 6,5 kg) 

Kraj pochodzenia Polska Polska Polska 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

250 szt. - - 1,13 zł/szt. 

500 szt. 0,74 zł/szt. 0,77 zł/szt. 1,01 zł/szt. 

1 000 szt. 0,67 zł/szt. 0,69 zł/szt. 0,93 zł/szt. 

2 000 szt. 0,56 zł/szt. 0,58 zł/szt. 0,83 zł/szt. 

5 000 szt. 0,49 zł/szt. 0,51 zł/szt. 0,77 zł/szt. 

10 000 szt. 0,46 zł/szt. 0,49 zł/szt. 0,74 zł/szt. 
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  4.  CUKIERKI  
 

 

   

  KRÓWKI   MICHAŁKI   MIESZANKA WIEDEŃSKA  
 

Dostępne smaki mleczne 
czekoladowe z dodatkiem  
orzechów arachidowych 

truskawka, malina, wiśnia, cytryna, 
czarna porzeczka, pomarańcza 

Druk full color full color full color 

Papier powlekany papier etykietowy 
powlekany papier etykietowy, 

srebrna folia aluminiowa 
powlekany papier etykietowy 

Wymiary etykiety 76 x 76 mm 34 x 92 mm 62 x 58 mm 

Ilość cukierków w 1 kg ok. 70 szt. ok. 63 szt. ok. 165 szt. 

Waga 1 szt. ok. 14 gram ok. 16 gram ok. 6 gram 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 5 kg (ok. 350 szt.) 15 kg (ok. 945 szt.) 15 kg (ok. 2475 szt.) 

Kraj pochodzenia Polska Polska Polska 
 

 CENY NETTO ZA 1 KG PRODUKTU 

5 kg  46,80  27,99 zł/kg - - 

10 kg  36,30 25,80 zł/kg 28,08 zł/kg 32,35 zł/kg 

15 kg  24,80 zł/kg 25,74 zł/kg 31,15 zł/kg 

25 kg  23,80 zł/kg 24,57 zł/kg 29,94 zł/kg 

50 kg  21,70 zł/kg 23,99 zł/kg 28,75 zł/kg 
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  5.  CZEKOLADY  
 

 

   
 

  
15 GRAM  

W ETYKIECIE 
  

15 GRAM  

W KARTONIKU 
  

50 GRAM  

W ETYKIECIE 
 

 50 GRAM  

W KARTONIKU 

 

 

Dostępne smaki mleczny mleczny mleczny mleczny 

Druk full color full color full color full color 

Papier 
powlekany papier etykietowy, 

srebrna folia aluminiowa 
papier Arktika 230 gr/m2  

lub ozdobne 
powlekany papier etykietowy 

papier Arktika 200 gr/m2  
lub ozdobne 

Wymiary etykiety 120 x 77 mm 83 x 48 x 8 mm 170 x120 mm 128 x 66 x 8 mm 

Ilość czekolad w 1 kg ok. 66 szt. ok. 66 szt. ok. 20 szt. ok. 20 szt. 

Waga 1 szt. ok. 15 gram ok. 15 gram ok. 50 gram ok. 50 gram 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 200 szt. (ok. 3 kg) 200 szt. (ok. 3 kg) 200 szt. (ok. 10 kg) 200 szt. (ok. 10 kg) 

Kraj pochodzenia Polska Polska Polska Polska 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

200 szt. 1,45 zł/szt. 1,63 zł/szt. 2,71 zł/szt. 2,89 zł/szt. 

500 szt. 1,37 zł/szt. 1,55 zł/szt. 2,58 zł/szt. 2,75 zł/szt. 

1 000 szt. 1,30 zł/szt. 1,47 zł/szt. 2,45 zł/szt. 2,60 zł/szt. 

2 000 szt. 1,24 zł/szt. 1,39 zł/szt. 2,32 zł/szt. 2,47 zł/szt. 
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   CZEKOLADY  
 

 

   

  
100 GRAM  

W ETYKIECIE 
  

100 GRAM  

W KARTONIKU 
  

100 GRAM Z ORZECHAMI 

W KARTONIKU 
 

 

Dostępne smaki mleczny, gorzki mleczny mleczny z orzechami 

Druk full color full color full color 

Papier powlekany papier etykietowy papier Arktika 200 gr/m2 lub ozdobne papier Arktika 250 gr/m2 lub ozdobne 

Wymiary etykiety 162 x 78 x 7 mm 164 x 80 x 8 mm 163 x 80 x 15 mm 

Ilość czekolad w 1 kg ok. 10 szt. ok. 10 szt. ok. 10 szt. 

Waga 1 szt. ok.100 gram ok.100 gram ok.100 gram 

Okres przydatności  
do spożycia  

6 miesięcy 6 miesięcy 4 miesiące 

Minimalne zamówienie 100 szt. (ok. 10 kg) 100 szt. (ok. 10 kg) 100 szt. (ok. 10 kg) 

Kraj pochodzenia Polska Polska Polska 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. 4,27 zł/szt. 4,63 zł/szt. 8,48 zł/szt. 

200 szt. 4,06 zł/szt. 4,40 zł/szt. 8,06 zł/szt. 

500 szt. 3,85 zł/szt. 4,18 zł/szt. 7,66 zł/szt. 

1 000 szt. 3,67 zł/szt. 3,97 zł/szt. 7,27 zł/szt. 

2 000 szt. 3,47 zł/szt. 3,77 zł/szt. 6,91 zł/szt. 
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  6.  CZEKOLADKI  
 

 

    

  NEAPOLITANKI   GRANDE   BELGIJSKIE   KOKTAJLOWE  

 

Dostępne smaki mleczny mleczny mleczny, gorzki 
miks w czekoladzie deserowej: 

wiśnia, adwokat, wódka 

Druk full color full color full color full color 

Papier powlekany papier etykietowy 
powlekany papier etykietowy, 

srebrna folia aluminiowa 
powlekany papier etykietowy, 

złota folia aluminiowa 
powlekany papier etykietowy, 

złota folia aluminiowa 

Wymiary etykiety 63 x 33 mm 90 x 30 mm 93 x 30 mm 95 x 24 mm 

Ilość czekoladek w 1 kg ok. 185 szt. ok. 185 szt. ok. 185 szt. ok. 80 szt. 

Waga i wymiary 1 szt. 
ok. 5,5 gram  

(35 x 20 x 7 mm) 
ok. 5,5 gram  

(34 x 34 x 3,5 mm) 
ok. 5,5 gram  

(34 x 34 x 4 mm) 
ok. 13 gram  

(30 x 25 x 20 mm) 

Okres przydatności  
do spożycia 

12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 1000 szt. (ok. 5,5 kg) 1000 szt. (ok. 5,5 kg) 1000 szt. (ok. 5,5 kg) 500 szt. (ok. 6,5 kg) 

Kraj pochodzenia Polska Polska Belgia Polska 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

500 szt. - - - 0,86 zł/szt. 

1 000 szt. 0,47 zł/szt. 0,51 zł/szt. 0,58 zł/szt.* 0,72 zł/szt. 

2 000 szt. 0,43 zł/szt. 0,47 zł/szt. 0,55 zł/szt.* 0,67 zł/szt. 

4 000 szt. 0,38 zł/szt. 0,45 zł/szt. 0,53 zł/szt.* 0,66 zł/szt. 

6 000 szt. 0,37 zł/szt. 0,43 zł/szt. 0,52 zł/szt.* 0,64 zł/szt. 
 

* Ceny czekoladek belgijskich uzależnione są od kursu Euro 
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   CZEKOLADKI  
 

 

   

  SUŁTAŃSKIE   KRÓLEWSKIE   SMYKOŁAKI  
 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga,  
pomarańcza, ananas, brzoskwinia 

podstawowe: truskawka, karmel,  
orzech laskowy, late macchiato, kokos; 
sezonowe: irish cream, curacao, malaga 

jogurtowo-truskawkowy,  
śmietankowy 

Druk full color full color full color 

Papier 
powlekany papier etykietowy,  

złota folia aluminiowa 
powlekany papier etykietowy, 

złota folia aluminiowa 

powlekany papier etykietowy, 
folia aluminiowa: złota, niebieska 

oraz różowa (miks) 

Wymiary etykiety 110 x 26 mm 88 x 69 mm 70 x 67 mm 

Ilość czekoladek w 1 kg ok. 60 szt. ok. 55 szt. ok. 73 szt. 

Waga i wymiary 1 szt. ok. 16,5 gram (34 x 34 x 15 mm) ok. 18 gram (94 x 18 x 10 mm) ok. 13,7 gram (77 x 18 x 9mm) 

Okres przydatności  6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

do spożycia 500 szt. (ok. 8,35 kg) 500 szt. (ok. 9 kg) 500 szt. (ok. 6,85 kg) 

Minimalne zamówienie Polska Polska Polska 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

500 szt. 

P
O

D
S
T
A
W

O
W

E
 0,98 zł/szt. 

S
E
Z
O

N
O

W
E
 

1,07 zł/szt. 0,95 zł/szt. 0,75 zł/szt. 

1 000 szt. 0,90 zł/szt. 0,98 zł/szt. 0,86 zł/szt. 0,66 zł/szt. 

2 000 szt. 0,82 zł/szt. 0,91 zł/szt. 0,79 zł/szt. 0,62 zł/szt. 

4 000 szt. 0,80 zł/szt. 0,89 zł/szt. 0,74 zł/szt. 0,58 zł/szt. 

6 000 szt. 0,79 zł/szt. 0,87 zł/szt. 0,73 zł/szt. 0,57 zł/szt. 
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  7.  DISPLAY’E Z CZEKOLADKAMI  
 

 

   

  SUŁTAŃSKI MAŁY   SUŁTAŃSKI DUŻY   KRÓLEWSKI  
 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

podstawowe: truskawka, karmel,  
orzech laskowy, late macchiato, kokos; 
sezonowe: irish cream, curacao, malaga 

Druk full color na czekoladkach oraz dipslay’u full color na czekoladkach oraz dipslay’u full color na czekoladkach oraz dipslay’u 

Papier 
powlekany papier etykietowy, sztywny 
powlekany karton Arktika 250 gr/m2 

powlekany papier etykietowy, sztywny 
powlekany karton Arktika 250 gr/m2 

powlekany papier etykietowy, sztywny 
powlekany karton Arktika 250 gr/m2 

Wymiary display’a 138 x 108 x 33 mm (24 czekoladki) 172 x 108 x 48 mm (45 czekoladek) 180 x 95 x 42 mm (30 czekoladek) 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 10 kpl. 10 kpl. 10 kpl. 

Numer katalogowy DSP-006 DSP-007 DSP-001 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 KOMPLET 

10 kpl. 37,20 zł/kpl. 49,96 zł/kpl. 39,02 zł/kpl. 

15 kpl. 35,04 zł/kpl. 47,82 zł/kpl. 36,86 zł/kpl. 

20 kpl. 33,30 zł/kpl. 46,08 zł/kpl. 35,12 zł/kpl. 

40 kpl. 31,89 zł/kpl. 44,66 zł/kpl. 33,71 zł/kpl. 

60 kpl. 30,75 zł/kpl. 43,53 zł/kpl. 32,57 zł/kpl. 

80 kpl. 29,85 zł/kpl. 42,62 zł/kpl. 31,67 zł/kpl. 
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  8.  BOMBONIERKI  
 

 

   

  AKSAMITNA ŚREDNIA   AKSAMITNA DUŻA   BELGIJSKA  
 

Zawartość 9 szt. czekoladek sułtańskich 16 szt. czekoladek sułtańskich 4 szt. czekoladek belgijskich 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 
mleczny, gorzki 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo  

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo  

na opakowaniu 

Opakowanie złote lub inne ozdobne złote, srebrne lub inne ozdobne 
złote lub inne ozdobne  

przyozdobione elegancką wstążką 

Wymiary bombonierki 167 x 167 x 45 mm 202 x 202 x 45 mm 120 x 120 x 11 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 12 miesięcy 

Minimalne zamówienie 25 szt. 25 szt. 50 szt. 

Numer katalogowy B-036 B-037 B-021 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. 21,67 zł/szt. 30,03 zł/szt. - 

50 szt. 18,97 zł/szt. 26,38 zł/szt. 8,17 zł/szt. 

100 szt. 17,94 zł/szt. 25,11 zł/szt. 7,39 zł/szt. 

200 szt. 17,06 zł/szt. 24,02 zł/szt. 6,71 zł/szt. 

500 szt. 16,45 zł/szt. 23,25 zł/szt. 6,24 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

 
  

  BURSZTYNOWA DUŻA   CUBE LIGHT   CUBE  
 

Zawartość 6 szt. czekoladek sułtańskich 8 szt. czekoladek sułtańskich 20 szt. czekoladek sułtańskich 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie Złote, srebrne lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne 

Wymiary bombonierki sześciokąt o boku 110 mm i wys. 48 mm 75 x 70 x 75 mm 75 x 70 x 75 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 25 szt. 25 szt. 25 szt. 

Numer katalogowy B-040 B-026 B-014 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. 25,45 zł/szt. 18,74 zł/szt. 26,68 zł/szt. 

50 szt. 21,79 zł/szt. 15,93 zł/szt. 23,52 zł/szt. 

100 szt. 20,52 zł/szt. 14,94 zł/szt. 22,42 zł/szt. 

200 szt. 19,43 zł/szt. 14,11 zł/szt. 21,48 zł/szt. 

500 szt. 18,66 zł/szt. 13,51 zł/szt. 20,82 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

   

  CLASSIC   DE LUX   ELEGANT  
 

Zawartość 12 szt. czekoladek neapolitanek 10 szt. czekoladek sułtańskich 9 szt. czekoladek sułtańskich 

Dostępne smaki mleczny 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie 
złote lub inne ozdobne 

przyozdobione elegancką wstążką 
złote lub inne ozdobne 

złote lub inne ozdobne przyozdobione 
elegancką wstążką 

Wymiary bombonierki 114 x 143 x 17 mm 208 x 101 x 17 mm 136 x 134 x 16 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

12 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 50 szt. 25 szt. 25 szt. 

Numer katalogowy B-011 B-020 B-002 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. - 17,92 zł/szt. 12,61 zł/szt. 

50 szt. 10,57 zł/szt. 15,11 zł/szt. 11,82 zł/szt. 

100 szt. 9,79 zł/szt. 14,12 zł/szt. 11,16 zł/szt. 

200 szt. 9,12 zł/szt. 13,29 zł/szt. 10,69 zł/szt. 

500 szt. 8,65 zł/szt. 12,69 zł/szt. 10,38 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

 
 

 

  ETIUDA   EXCLUSIVE   GALA  

Zawartość 6 szt. czekoladek belgijskich 6 szt. czekoladek sułtańskich 6 szt. czekoladek sułtańskich 

Dostępne smaki mleczny, gorzki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo na 

opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie złote lub inne ozdobne złote złote lub inne ozdobne 

Wymiary bombonierki 136 x 102 x 16 mm 136 x 102 x 16 mm 136 x 102 x 16 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

12 miesięcy 12 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 50 szt. 25 szt. 50 szt. 

Numer katalogowy B-022 B-004 B-024 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. - 20,41 zł/szt. - 

50 szt. 9,85 zł/szt. 17,03 zł/szt. 11,42 zł/szt. 

100 szt. 8,97 zł/szt. 15,86 zł/szt. 10,63 zł/szt. 

200 szt. 8,25 zł/szt. 14,86 zł/szt. 9,96 zł/szt. 

500 szt. 7,73 zł/szt. 14,15 zł/szt. 9,49 zł/szt. 

 

http://www.winners-gadzety.pl/


Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   ∎   Ceny obowiązują od 1.08.2017 r. do wyczerpania zapasów 
 

www.winners-gadzety.pl  
 

 
15 

   BOMBONIERKI  
 

 

   

  FINEZJA MAŁA   FINEZJA ŚREDNIA   FINEZJA DUŻA  
 

Zawartość 4 szt. czekoladek sułtańskich 9 szt. czekoladek sułtańskich 16 szt. czekoladek sułtańskich 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie złote lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne 

Wymiary bombonierki 114 x 113 x 22 mm 147 x 148 x 22 mm 186 x 188 x 30 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 50 szt. 25 szt. 25 szt. 

Numer katalogowy B-030 B-031 B-032 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. - 19,82 zł/szt. 26,76 zł/szt. 

50 szt. 10,72 zł/szt. 16,53 zł/szt. 23,11 zł/szt. 

100 szt. 9,91 zł/szt. 15,37 zł/szt. 21,83 zł/szt. 

200 szt. 9,22 zł/szt. 14,38 zł/szt. 20,75 zł/szt. 

500 szt. 8,73 zł/szt. 13,69 zł/szt. 19,97 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

   

  FANTAZJA MAŁA   FANTAZJA DUŻA   IMPRESJA  
 

Zawartość 6 szt. czekoladek sułtańskich 12 szt. czekoladek sułtańskich 6 szt. czekoladek belgijskich 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 
mleczny, gorzki 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie złote lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne 
złote lub inne ozdobne 

przyozdobione elegancką wstążką 

Wymiary bombonierki 143 x 70 x 17 mm 179 x 104 x 17 mm 171 x 106 x 16 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 15 miesięcy 

Minimalne zamówienie 50 szt. 25 szt. 50 szt. 

Numer katalogowy B-027 B-028 B-025 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. - 19,10 zł/szt. - 

50 szt. 11,53 zł/szt. 16,29 zł/szt. 10,89 zł/szt. 

100 szt. 10,65 zł/szt. 15,30 zł/szt. 10,00 zł/szt. 

200 szt. 9,90 zł/szt. 14,47 zł/szt. 9,25 zł/szt. 

500 szt. 9,36 zł/szt. 13,89 zł/szt. 8,71 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

   

  KRÓLEWSKA   LIGHT   LUKSUSOWA  
 

Zawartość 5 szt. czekoladek królewskich 4 szt. czekoladek sułtańskich 9 szt. czekoladek sułtańskich 

Dostępne smaki 
podstawowe: truskawka, karmel, orzech 

laskowy, late macchiato, kokos; 
sezonowe: irish cream, curacao, malaga 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie 
złote lub inne ozdobne 

przyozdobione elegancką wstążką 
złote lub inne ozdobne 

przyozdobione elegancką wstążką 

złote lub inne ozdobne 
z podwójnym ozdobnym wieczkiem, 
przyozdobione elegancką wstążką 

Wymiary bombonierki 120 x 115 x 13 mm 104 x 101 x 16 mm 136 x 134 x 16 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 50 szt. 25 szt. 50 szt. 

Numer katalogowy B-001 B-010 B-029 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. - 10,90 zł/szt. - 

50 szt. 8,66 zł/szt. 8,94 zł/szt. 15,90 zł/szt. 

100 szt. 8,03 zł/szt. 8,25 zł/szt. 14,97 zł/szt. 

200 szt. 7,48 zł/szt. 7,66 zł/szt. 14,17 zł/szt. 

500 szt. 7,09 zł/szt. 7,25 zł/szt. 13,62 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

   

  MAGICZNA   PASJA   PLATINIUM  
 

Zawartość 10 szt. czekoladek neapolitanek 6 szt. czekoladek neapolitanek 9 szt. czekoladek belgijskich 

Dostępne smaki mleczny mleczny mleczny, gorzki 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie złote, srebrne lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne 
złote lub inne ozdobne przyozdobiony 

elegancką wstążką 

Wymiary bombonierki 215 x 79 x 18 mm 106 x 93 x 16 mm 156 x 154 x 11 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 

Minimalne zamówienie 50 szt. 50 szt. 50 szt. 

Numer katalogowy B-038 B-007 B-023 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

50 szt. 10,21 zł/szt. 8,61 zł/szt. 11,26 zł/szt. 

100 szt. 9,47 zł/szt. 7,92 zł/szt. 10,38 zł/szt. 

200 szt. 8,84 zł/szt. 7,34 zł/szt. 9,62 zł/szt. 

500 szt. 8,40 zł/szt. 6,92 zł/szt. 9,09 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

   

  PRESTIGE   PRESTIGE LUX   QUATRO  
 

Zawartość 20 szt. czekoladek sułtańskich 30 szt. czekoladek sułtańskich 4 szt. czekoladek sułtańskich 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie złote lub inne ozdobne złote, srebrne lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne 

Wymiary bombonierki 223 x 185 x 44 mm 258 x 220 x 44 mm 102 x 99 x 16,5 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 25 szt. 25 szt. 50 szt. 

Numer katalogowy B-006 B-034 B-003 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. 34,64 zł/szt. 47,84 zł/szt. - 

50 szt. 30,49 zł/szt. 42,02 zł/szt. 9,57 zł/szt. 

100 szt. 29,05 zł/szt. 39,98 zł/szt. 8,88 zł/szt. 

200 szt. 27,81 zł/szt. 38,25 zł/szt. 8,30 zł/szt. 

500 szt. 26,94 zł/szt. 37,02 zł/szt. 7,88 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

   

  SONATA   SZTABKA MAŁA   SZTABKA DUŻA  
 

Zawartość 5 szt. czekoladek królewskich 4 szt. czekoladek sułtańskich 10 szt. czekoladek sułtańskich 

Dostępne smaki 
podstawowe: truskawka, karmel, orzech 

laskowy, late macchiato, kokos; 
sezonowe: irish cream, curacao, malaga 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie złote lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne złote lub inne ozdobne 

Wymiary bombonierki 131 x 127 x 14 mm podstawa 173 x 68 mm, wys. ok 33 mm podstawa 216x111 mm, wys. ok 45 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 50 szt. 50 szt. 25 szt. 

Numer katalogowy B-019 B-033 B-035 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. - - 21,43 zł/szt. 

50 szt. 10,52 zł/szt. 11,64 zł/szt. 18,27 zł/szt. 

100 szt. 9,74 zł/szt. 10,73 zł/szt. 17,16 zł/szt. 

200 szt. 9,07 zł/szt. 9,96 zł/szt. 16,22 zł/szt. 

500 szt. 8,60 zł/szt. 9,42 zł/szt. 15,55 zł/szt. 
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   BOMBONIERKI  
 

 

   

  SUŁTAŃSKA   TERCET   TRÓJKĄTNA  
 

Zawartość 12 szt. czekoladek sułtańskich 3 szt. czekoladek sułtańskich 1 czekoladka sułtańska 

Dostępne smaki 
podstawowe: pistacja, czekolada; 

sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 
ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

podstawowe: pistacja, czekolada; 
sezonowe: kawa, malaga, pomarańcza, 

ananas, brzoskwinia 

Znakowanie 
druk full color na czekoladkach; 

opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 
na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

druk full color na czekoladkach; 
opcjonalnie: tłoczenie wypukłego logo 

na opakowaniu 

Opakowanie 
złote lub inne ozdobne 

przyozdobione elegancką wstążką 
złote lub inne ozdobne 

przyozdobione elegancką wstążką 
złote lub inne ozdobne 

Wymiary bombonierki 175 x 135 x 16 mm 138 x 67 x 16 mm trójkąt o boku 161 mm, wys. 26 mm 

Okres przydatności  
do spożycia 

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 

Minimalne zamówienie 25 szt. 25 szt. 25 szt. 

Numer katalogowy B-005 B-008 B-016 
 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

25 szt. 16,68 zł/szt. 8,18 zł/szt. 17,46 zł/szt. 

50 szt. 14,45 zł/szt. 7,49 zł/szt. 14,03 zł/szt. 

100 szt. 13,65 zł/szt. 6,91 zł/szt. 12,82 zł/szt. 

200 szt. 12,99 zł/szt. 6,49 zł/szt. 11,79 zł/szt. 

500 szt. 12,51 zł/szt. 6,21 zł/szt. 11,07 zł/szt. 
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  9.  OPAKOWANIA  
 

 

 
 

 
 

  KUFEREK MAŁY   KUFEREK DUŻY   KWIATEK MAŁY   KWIATEK DUŻY  

 

Wymiary opakowania 
50 x 50 x 40 mm  
+ część ozdobna 

74 x 74 x 60 mm  
+ część ozdobna 

60 x 60 x 60 mm  
+ część ozdobna 

90 x 90 x 90 mm  
+ część ozdobna 

Druk full color full color full color full color 

Papier  
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 

Wypełnienie 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

Minimalne zamówienie 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 

Numer katalogowy OP-001 OP-002 OP-003 OP-004 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. 2,28 zł/szt. 2,63 zł/szt. 2,34 zł/szt. 2,76 zł/szt. 

200 szt. 1,82 zł/szt. 2,15 zł/szt. 1,89 zł/szt. 2,25 zł/szt. 

500 szt. 1,53 zł/szt. 1,82 zł/szt. 1,59 zł/szt. 1,92 zł/szt. 

1 000 szt. 1,30 zł/szt. 1,60 zł/szt. 1,37 zł/szt. 1,69 zł/szt. 

2 000 szt. 1,19 zł/szt. 1,46 zł/szt. 1,25 zł/szt. 1,55 zł/szt. 

5 000 szt. 1,11 zł/szt. 1,38 zł/szt. 1,17 zł/szt. 1,47 zł/szt. 
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   OPAKOWANIA  
 

 

 
   

  PROSTOKĄTNE MAŁE   PROSTOKĄTNE DUŻE   Z KLAPKĄ   TACKA Z WIEKIEM  

 

Wymiary opakowania 75 x 75 x 35 mm 100 x 100 x 45 mm 98 x 44 x 105 mm 220 x 150 x 18 mm 

Druk full color full color full color full color 

Papier  
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 

Wypełnienie 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

Minimalne zamówienie 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 

Numer katalogowy OP-005 OP-006 OP-007 OP-008 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. 2,28 zł/szt. 2,63 zł/szt. 2,46 zł/szt. 2,76 zł/szt. 

200 szt. 1,82 zł/szt. 2,15 zł/szt. 1,98 zł/szt. 2,27 zł/szt. 

500 szt. 1,53 zł/szt. 1,82 zł/szt. 1,66 zł/szt. 1,93 zł/szt. 

1 000 szt. 1,30 zł/szt. 1,60 zł/szt. 1,43 zł/szt. 1,69 zł/szt. 

2 000 szt. 1,19 zł/szt. 1,46 zł/szt. 1,30 zł/szt. 1,55 zł/szt. 

5 000 szt. 1,11 zł/szt. 1,38 zł/szt. 1,23 zł/szt. 1,47 zł/szt. 
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   OPAKOWANIA  
 

 

  
 

 

  RÓŻA   TRÓJKĄTNE   PODUSZKA MAŁA   PODUSZKA DUŻA  

 

Wymiary opakowania 65 x 65 x 55 mm 65 x 65 x 55 mm 105 x 75 x 20 mm 160 x 120 x 50 mm 

Druk full color full color full color full color 

Papier  
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 

Wypełnienie 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

Minimalne zamówienie 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 

Numer katalogowy OP-009 OP-010 OP-011 OP-012 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. 2,27 zł/szt. 2,28 zł/szt. 2,23 zł/szt. 2,69 zł/szt. 

200 szt. 1,82 zł/szt. 1,82 zł/szt. 1,79 zł/szt. 2,21 zł/szt. 

500 szt. 1,51 zł/szt. 1,53 zł/szt. 1,47 zł/szt. 1,89 zł/szt. 

1 000 szt. 1,30 zł/szt. 1,30 zł/szt. 1,27 zł/szt. 1,67 zł/szt. 

2 000 szt. 1,17 zł/szt. 1,19 zł/szt. 1,14 zł/szt. 1,54 zł/szt. 

5 000 szt. 1,11 zł/szt. 1,11 zł/szt. 1,07 zł/szt. 1,46 zł/szt. 
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   OPAKOWANIA  
 

 

   
 

  CUBE ŚREDNI   UPOMINEK MINI   UPOMINEK ŚREDNI   UPOMINEK DUŻY  

 

Wymiary opakowania 70 x 75 x 75 mm 
43 x 22 x 28 mm  
+ część ozdobna 

65 x 33 x 42 mm  
+ część ozdobna 

89 x 45 x 58 mm  
+ część ozdobna 

Druk full color full color full color full color 

Papier  
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 

Wypełnienie 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

Minimalne zamówienie 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 

Numer katalogowy OP-013 OP-018 OP-019 OP-020 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. 3,05 zł/szt. 2,12 zł/szt. 2,28 zł/szt. 2,58 zł/szt. 

200 szt. 2,55 zł/szt. 1,67 zł/szt. 1,82 zł/szt. 2,11 zł/szt. 

500 szt. 2,21 zł/szt. 1,37 zł/szt. 1,53 zł/szt. 1,79 zł/szt. 

1 000 szt. 1,99 zł/szt. 1,15 zł/szt. 1,30 zł/szt. 1,58 zł/szt. 

2 000 szt. 1,85 zł/szt. 2,33 zł/szt. 1,19 zł/szt. 1,43 zł/szt. 

5 000 szt. 1,77 zł/szt. 0,95 zł/szt. 1,11 zł/szt. 1,37 zł/szt. 
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   OPAKOWANIA  
 

 

 
  

 

  CUBE DUŻY   JAŚMIN MAŁY   JAŚMIN ŚREDNI   JAŚMIN DUŻY 
 

 

Wymiary opakowania 90 x 90 x 90 mm 
50 x 50 x 50 mm  
+ część ozdobna 

65 x 65 x 65 mm  
+ część ozdobna 

80 x 80 x 80 mm  
+ część ozdobna 

Druk full color full color full color full color 

Papier  
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 

Wypełnienie 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

Minimalne zamówienie 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 

Numer katalogowy OP-026 OP-021 OP-022 OP-023 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. 3,16 zł/szt. 2,23 zł/szt. 2,58 zł/szt. 2,64 zł/szt. 

200 szt. 2,64 zł/szt. 1,79 zł/szt. 2,14 zł/szt. 2,18 zł/szt. 

500 szt. 2,29 zł/szt. 1,47 zł/szt. 1,82 zł/szt. 1,86 zł/szt. 

1 000 szt. 2,05 zł/szt. 1,27 zł/szt. 1,62 zł/szt. 1,64 zł/szt. 

2 000 szt. 1,89 zł/szt. 1,14 zł/szt. 1,49 zł/szt. 1,51 zł/szt. 

5 000 szt. 1,81 zł/szt. 1,07 zł/szt. 1,42 zł/szt. 1,43 zł/szt. 
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   OPAKOWANIA  
 

 

  
 

 

  KLASYCZNE MAŁE   KLASYCZNE DUŻE   TOREBKA MAŁA   TOREBKA DUŻA  

 

Wymiary opakowania 
podstawa 60 x 45mm, 

wysokość 52 mm  
+ część ozdobna 

podstawa 87 x 65 mm, 
wysokość 76 mm  
+ część ozdobna 

podstawa 65 x 30, 
wysokość 120 mm 

podstawa 95 x 45 mm 
wysokość 180 mm 

Druk full color full color full color full color 

Papier  
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 230 gram/m2 
sztywny powlekany karton 

Arktika 250 gram/m2 

Wypełnienie 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

możliwość zakupu samego 
opakowania bez słodyczy  

lub wypełnienia  
dowolnym produktem 

Minimalne zamówienie 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 

Numer katalogowy OP-024 OP-025 OP-028 OP-029 
 

 CENY NETTO ZA 1 SZT. PRODUKTU 

100 szt. 2,41 zł/szt. 2,64 zł/szt. 2,34 zł/szt. 2,76 zł/szt. 

200 szt. 1,94 zł/szt. 2,18 zł/szt. 1,89 zł/szt. 2,25 zł/szt. 

500 szt. 1,63 zł/szt. 1,86 zł/szt. 1,59 zł/szt. 1,92 zł/szt. 

1 000 szt. 1,41 zł/szt. 1,64 zł/szt. 1,37 zł/szt. 1,69 zł/szt. 

2 000 szt. 1,28 zł/szt. 1,51 zł/szt. 1,25 zł/szt. 1,55 zł/szt. 

5 000 szt. 1,20 zł/szt. 1,43 zł/szt. 1,17 zł/szt. 1,47 zł/szt. 
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 INFORMACJE DODATKOWE
 

1. Podane ceny stanowią koszt 1 kg produktu (cukierki), 1 szt. produktu (czekoladki, lizaki, bombonierki, gumy do żucia, ciastka, opakowania)  

lub 1 kompletu (display’e). 

2. Opakowania dostarczamy posklejane do samodzielnego składania. 

3. Wizualizację znakowania wykonujemy gratis.  

W przypadku rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu projektu, naliczana będzie opłata w wysokości 20,00 zł netto. 

4. Koszt znakowania ustalany jest indywidualnie, w zależności od ilości kolorów druku. 

5. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Winners ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. 

6. Ceny bombonierek podane są dla opakowania złotego lub srebrnego. Inne kolory opakowania zwiększają koszt produktu o 5% niezależnie od nakładu. 

7. Czas realizacji zamówienia – ok. 14 dni roboczych od opłacenia proformy i zaakceptowania wizualizacji. 

8. Koszty dostawy: 

 paczka do 25 kg – 22,00 zł netto 

 paleta do 500 kg – 150,00 zł netto (zalecana przy zamówieniach powyżej 150 kg) 

 bombonierki – koszt wysyłki ustalany indywidualnie, w zależności od nakładu oraz gabarytu bombonierki. 

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie z winy spedytora (prosimy o weryfikację zawartości przesyłki w obecności 

kuriera). Reklamacje, co do zawartości ilościowej przesyłki, przyjmowane są pisemnie w terminie 3 dni od momentu otrzymania towaru.  

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia przesyłki za dopłatą 

10. Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć 23% VAT. 

11. Poszczególne partie towaru mogą nieznacznie różnić się odcieniem, co wynika z procesu i technologii produkcji. 

12. Rezygnację z zamówienia należy potwierdzić drogą mailową w ciągu 24h od złożenia zamówienia. 

13. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
 

 

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY: 

Anita Okulicz 
tel./fax: 52 330 69 60 

mail: biuro@winners-gadzety.pl 

 

http://www.winners-gadzety.pl/

