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SPECJALNA



R edukcja odpadów  
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   sztucz nych
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Postaw na naturalną różnorodność 

MYŚL 
EKOLOGICZNIE

Chcesz, aby koncepcja Twojego biznesu, począwszy od składników  
a skończywszy na opakowaniach, prezentowała się ekologicznie? Sięgnij  
po naszą ofertę! 

Znajdziesz w niej produkty przyjazne dla środowiska, eleganckie  
i praktyczne. Do ich produkcji zastosowano tworzywa pochodzenia roślinnego 
lub odpady gospodarki rolnej, które nie przyczyniają się do degradacji 
surowców kopalnianych. W naszej ofercie materiały z reguły traktowane  
jako bezużyteczne znajdują ponowne zastosowanie. 

Wszystkie z prezentowanych naczyń powstały z całkowicie biodegradowalnych 
surowców, neutralnych pod kątem emisji CO2 (niezależnie od tego, czy są usuwane 
w procesie fermentacji, kompostowania czy spalania). 

produkt/materiał
efektywność  

w gospodarowaniu 
zasobami

odnawialność kompostowalność
odpowiedzialność  

w nabywaniu

bagassa/włókna √ √ √ –

PLA – √ √ –

ecoecho® –  
biodegradowalne 

tworzywo sztuczne
– √ – –

rPET √ – – –

papier z powłoką 
PBS lub PLA

– √ √ –

Karton FSC – √ – √

Wymienione w tabeli materiały charakteryzują się odmiennymi  
właściwościami i przeznaczeniem. Zawarte w niej dane obrazują różnice  
w ich oddziaływaniu na środowisko naturalne.
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BAGASSA
Kompostowalna bagassa stanowi świetny przykład upcyklingu. Pozyskuje się ją jako 
surowiec uboczny produkcji cukru. Powstający w procesie miąższ z łodyg trzciny cukro-
wej w warunkach kontrolowanego kompostowania ulega biodegradacji w ciągu zaledwie 
kilku tygodni. 

·  Odpowiednia do kompostowania przemysłowego
·   Może być usuwana razem z odpadami spożywczymi (w zależności od obowiązujących 

przepisów prawa lokalnego)
·  Certyfikacja EN 13432
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Miska Octabagassa ecoecho®

brązowa, 50 szt.

S, 400 ml
6 opak. kt. !1718-gcgb!
M, 650 ml
6 opak. kt. !1718-gcjc!
L, 1 l
8 opak. kt. !1718-gdbf!

Menubox z bagassy
biały, 240 szt.

239 x 156 x 63 mm, 850 ml 
1 kt. !1463-cbji!

Talerz z bagassy
biały, 50 szt.

160 x 160 mm
20 opak. kt. !1679-egba!

Kubeczek do dressingu z bagassy
biały, 1500 szt.

63 x 63 x 32 mm, 60 ml
1 kt. !1673-ccaj!

Szukasz  przykrywki? 
Zajrzyj na s. 19 

Talerzyk do amuse-bouche z bagassy
biały, 40 szt.

Folio, 9 x 5 x 3 cm, 30 ml
12 opak. kt. !1676-bgaf!
biały, 35 szt.

Piatto, 17 x 10 x 4 cm, 140 ml 
11 opak. kt. !1676-bgbc!
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Życie palm ma charakter cykliczny. Z opadającego listowia powstaje humus, którym od-
żywiają się młode rośliny. Palma betelowa zrzuca liście kilka razy w roku. Część z nich 
przed przekształceniem w humus jest zbierana, a następnie wykorzystywana do produkcji 
naczyń jednorazowych. Nie ma to wpływu na cykl biologiczny flory, ponieważ naczynia 
powstają wyłącznie z wyschniętych liści (zielone pleśniałyby ze względu na wysoką zawar-
tość wilgoci). Gospodarka rabunkowa nie wchodzi w rachubę!

Liście palmowe cechują się niepowtarzalnymi mazerami, które sprawiają, że powstające 
z nich produkty są jedyne w swoim rodzaju. Na uwagę zasługuje też ich uniwersalność  
i żaroodporność. W kontakcie z żywością są w 100% bezpieczne. Nie wchłaniają wody ani 
tłuszczu bez dodatkowych warstw zabezpieczających. Natura w najczystszej postaci!

Produkcja naczyń z liści palmowych odbywa się na terenie Indii w sprawdzonych, uczci-
wych warunkach i spełnia wysokie standardy socjalne (wg normy SA 8000). Produkty 
spełniają normy EN 13432, a od 2015 roku wg Nordic Ecolabeling także 5047 009.

LIŚCIE PALMOWE  
I PAPIER EKOLOGICZNY



LIŚCIE PALMOWE  
I PAPIER EKOLOGICZNY

Talerz z ekologicznego papieru
kompostowalny, 250 szt.

13 x 20 cm
6 opak. kt. !1673-cbaa!

Talerz do przekąsek  
z ekologicznego papieru
kompostowalny, 100 szt.

Ø 18 cm
10 opak. kt. !1673-caab!
Ø 23 cm
5 opak. kt. !1673-bifb!

Talerz z liści palmowych
25 szt.

Ø 240 mm
4 opak. kt. !1596-hfeb!
170 x 170 mm
4 opak. kt.  !1643-cbhi!

Miska z liści palmowych
25 szt.

Ø 180 mm
4 opak. kt.  !1596-hffi!
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BAMBUS
Jednorazowe sztućce z bambusa stanowią świetną alternatywę dla drewna i szkodliwego 
dla środowiska tworzywa sztucznego. Bambus jest surowcem bogatym w celulozę i szcze-
gólnie szybko odnawialnym. Swojemu otoczeniu oferuje wiele korzyści. Dzięki gęstym ko-
rzeniom chroni glebę przed erozją i przekazuje jej cenne składniki odżywcze. Roślina pro-
dukuje 35% więcej tlenu niż drzewa. Może też absorbować duże ilości dwutlenku węgla.

Procesy przetwarzania oraz recyklingu produktów bambusowych są niezwykle ekono-
miczne pod kątem zużycia wody i energii. Wyprzedzają w tej kategorii nie tylko tworzywa 
sztuczne, lecz także artykuły z drewna. 

Najlepsze na koniec! Bambus zajmuje 1 miejsce na podium, zdobywając tytuł najszybciej 
biodegradowalnego surowca, z którego można wykonać naczynia jednorazowe. Czy to nie 
wspaniałe?

Widelec do przekąsek  
typu finger-food
500 szt.

dł. ok. 120 mm
12 opak. kt. !1678-jfig!
dł. ok. 180 mm
8 opak. kt. !1678-jgaj!

Rożen bambusowy 
1000 szt. 

dł. ok. 200 mm, Ø ok. 3 mm 
8 opak. kt. !1681-gdaf!
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Bambusowy pojemnik 
na serwetki  
13 x 13 cm, idealny do złożonych serwetek 
24 x 24 cm  

4 szt. kt.  !1721-cgej!
9



DREWNO
Współpracujemy z producentami posiadającymi certyfikację FSC®. To właśnie ona 
dostarcza nam informacji na temat pochodzenia celulozy stosowanej w przetwórstwie. 
Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi to kwestia, której nie możemy pomijać.  
W lasach, w których stosowane są zasady FSC®, dba się o ich prawidłowe przetrzebianie. 
Dzięki temu drzewa posiadają dostęp do swobodnej przestrzeni, mogą rosnąć i oddychać, 
co wspiera regenerację całego ekosystemu. 

Dzięki dodatkowej warstwie polilaktydowej (PLA) oferowane przez nas kubki są odporne  
na wilgoć oraz wysoką temperaturę. Naczynia mają uniwersalne przeznaczenie i są dostępne 
w różnych rozmiarach. Można je także zadrukować według własnego uznania.
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Drewniane łódeczki
100 szt.

ok. 8 x 5 x 3 cm 
10 opak. kt. !1678-hfbd!
ok. 15 x 8,5 x 3,5 cm
10 opak. kt. !1678-hfca!

Drewniane wykałaczki
luzem, 1000 szt.

dł. ok. 68 mm
12 opak. kt. !1087-gehd!

Drewniane mieszadełka do kawy
1000 szt.

dł. ok. 140 mm
6 opak. kt. !1087-gejh!

Drewniana łyżka
100 szt.

dł. ok. 155 mm
20 opak. kt. !1328-jach!

Drewniany widelec
100 szt.

dł. ok. 165 mm
20 opak. kt. !1328-jade!

Drewniany nóż
100 szt.

dł. ok. 165 mm
20 opak. kt.  !1424-ccbc!

Drewniany widelec do frytek
2000 szt.

dł. ok. 85 mm
8 opak. kt.  !1678-hfag!
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KARTON/PAPIER
Wszystkie papierowe produkty znajdujące się w ofercie powstały z surowców  
odnawialnych i w przeważającej mierze ulegają procesom kompostowania. Aby mogły  
być zakwalifikowane jako ecoecho®, muszą posiadać certyfikat FSC lub kompostowalną 
powłokę wewnętrzną. Niektóre z nich spełniają obydwa kryteria. 

·  Idealny do recyklingu jako tektura
·  Obowiązująca certyfikacja dla produktów PLA lub produktów pokrytych PBS: EN 13432

Zdjęcia: Duni12



Przykrywka do pudełka Viking®

z kartonu/PLA, z okienkiem, brązowa, 300 szt.

sześcian 
113 x 113 x 29 mm
1 kt. !1676-bedi!
blok 
140 x 140 x 29 mm
1 kt. !1676-bfdh!
cegła 
200 x 140 x 30 mm
1 kt. !1676-bfgi!

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Pudełko Viking® 

z kartonu/PLA, brązowe, 300 szt.

sześcian 
113 x 113 x 50 mm, 510 ml
1 kt. !1676-bdhh!
blok
140 x 140 x 75 mm, 1200 ml  
1 kt. !1676-behg!
cegła
200 x 140 x 45 mm, 1100 ml
1 kt. !1676-bffb!

Kubek Thank you
do gorących napojów, kompostowalny,
w 100% z odnawialnych surowców

120 ml, 1620 szt.
1 kt. !1597-aaga!
240 ml, 800 szt.
1 kt. !1533-hicf!
350 ml, 800 szt.
1 kt. !1534-hfgf!

Szukasz  przykrywki? 
Zajrzyj na s. 17
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Serwetki celulozowe ecoecho®

24 x 24 cm, dwuwarstwowe, składane w ¼, 
jasnobrązowe, przyjazne środowisku

300 szt. 
8 opak. kt. !1623-eegi!
33 x 33 cm, trójwarstwowe, składane w ¼,  
jasnobrązowe, przyjazne środowisku

250 szt.
4 opak. kt. !1623-efbc!

Torba Take-Away
papierowa, brązowa

350 x 170 x 245 mm
1 kt. !1553-idhg!

Papierowy zestaw stołowy
organiczne ecoecho®

30 x 40 cm

250 szt.
4 opak. kt. !1721-cggd!Produkt  

na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Słomki papierowe jumbo
dł. ok. 25 cm, Ø 0,8 cm, 150 szt.

czarne
40 opak. kt. !1721-cjeg!
kolorowe
40 opak. kt. !1721-cjcc!
Słomki koktajlowe papierowe
dł. ok. 15 cm, Ø 0,8 cm, 250 szt.

czarne
40 opak. kt. !1721-cjga!

Słomki papierowe
dł. 19,7 cm, Ø 0,6 cm, 250 szt.

czarne
40 opak. kt. !1721-cijc!
kolorowe
40 opak. kt. !1721-cihi!
dł. 25 cm, Ø 0,8 cm, 50 szt.

w czarno-białe paski
9 opak. kt. !1673-ccgb!
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PRODUKTY PLA
Kompostowalny polilaktyd (PLA) powstaje ze sfermentowanej skrobi kukurydzianej, która 
jest odnawialnym produktem ubocznym. W procesie fermentacji powstaje kwas mlekowy, 
który zostaje spolimeryzowany do PLA. Biodegradowalne tworzywa sztuczne (takie jak 
np. PLA) otwierają nowe możliwości w gospodarce, pozwalając na redukcję zużycia paliw 
kopalnych. W ten sposób przyczyniają się również do zmniejszenia zmian klimatycznych.

·  Nadają się do przetwarzania w nowoczesnych urządzeniach recyklingowych
·  Obowiązująca certyfikacja: EN 13432

16



Kieliszek do wódki  
PLA
100 szt.

30 ml
30 opak. kt. !1702-eijb!

Sztućce Amazonia ecoecho®

CPLA, białe, dł. 185 mm, 50 szt. 

łyżki
10 opak. kt. !1709-fjfc!
noże
10 opak. kt. !1692-ajij!
widelce
10 opak. kt.  !1692-bacd!

Łyżka do lodów
CPLA, biała, dł. ok. 9,8 cm, 100 szt.

20 opak. kt.  !1719-hjhh!

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Produkt  
na specjalne 
zamówienie

Przykrywka 
na kubek Thank you
kompostowalna, w 100% z odnawialnych  
surowców, biała, z otworem 
800 szt.

na kubki, 240 ml 
1 kt. !1533-hiab!
na kubki, 350 ml
1 kt. !1534-hfhc!

Przezroczyste słomki PLA 
dł. 21 cm, Ø 0,5 cm, zakres temp.  
od -4 do 40°C, 100 szt.

100 opak. kt. !1630-ahdg! Słomki Jumbo PLA 
dł. ok. 25 cm, Ø 0,8 cm, zakres temp.  
od -10 do 40°C, 250 szt.

czarne
20 opak. kt.  !1708-jaed!
kolorowe
20 opak. kt. !1708-jaji!

Słomki koktajlowe PLA 
dł. 15 cm, Ø 0,7 cm, zakres temp.  
od -10 do 40°C, 250 szt.

czarne
40 opak. kt. !1708-ihgd!
Słomki łamane PLA 
dł. 24 cm, Ø 0,5 cm, zakres temp.  
od -10 do 40°C, 250 szt.

czarne
40 opak. kt. !1708-jbae!
kolorowe
40 opak. kt. !1708-jbci!

Przykrywka  
pasująca na kubek 
Thank you z e s. 13
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rPET jest wytwarzany ze zużytych bezzwrotnych plastikowych butelek po napojach. Ma on 
z reguły o 50% lepszy bilans ekologiczny niż tworzywo sztuczne. W naszej ofercie produkty 
rPET zawierają aż do 80% przetworzonego tworzywa! Pozostałe 20% składu, zgodnie  
z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, musi być tworzywem sztucznym. 
Używany przez nas rPET jest regularnie testowany pod kątem zawartości metali i substan-
cji niebezpiecznych, jak również przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
żywności.

·  Udokumentowany łańcuch logistyczny
·  Nadający się do recyklingu jak standardowe tworzywo sztuczne

rPET
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Przykrywka kopułowa na kubki  
Crystal rPET
przezroczysta, z przyjaznego środowisku rPET, 
wysoki skład materiału recyklingowego, z otworem

50 szt.
20 opak. kt. !1709-ejbh!

Przykrycie rPET 
przezroczyste, do miski z bagassy, 40 szt.

400 ml 
9 opak. kt.  !1718-gdfd!
650 ml 
4 opak. kt.   !1718-gdjb!
1000 ml 
4 opak. kt. !1718-gedi!

Produkt 
na specjalne
zamówienie

Produkt 
na specjalne
zamówienie

Produkt 
na specjalne
zamówienie

Produkt 
na specjalne
zamówienie

Płaska przykrywka na kubki  
Crystal rPET
przezroczysta, z przyjaznego środowisku rPET, 
wysoki skład materiału recyklingowego,  
z otworem krzyżykowym

50 szt.
20 opak. kt. !1709-ejce!

rPET kubek Crystal ecoecho®

przezroczysty, z przyjaznego środowisku rPET, 
wysoki skład materiału recyklingowego

590 ml, 50 szt,
16 opak. kt. !1709-ejei!

Przykrywki pasujące 
na miski z  bagassy  
z e str . 5
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Wydawca: 
CHEFS CULINAR
ODDZIAŁ TARNOBRZEG 
ul. Litewska 10 
39-400 Tarnobrzeg  
tel. +48 15 822 91 47

www.chefsculinar.pl

ŁATWO ZAMÓWIONE I SZYBKO DOSTARCZONE? TAK, CHEF!
ODDZIAŁ TARNOBRZEG
ul. Litewska 10 
39-400 Tarnobrzeg 
tel. +48 15 822 91 47

ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Chomicza 14, Tyniec Mały
55-040 Kobierzyce
tel. +48 691 929 255

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Ożarowska 40/42, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki 
 tel. +48 22 884 34 10

ODDZIAŁ KRAKÓW 
ul. Mieczysława Majdzika 16
32-020 Skawina  
tel. +48 609 583 384

ODDZIAŁ SZCZECIN
ul. Goleniowska 59
70-847 Szczecin  
tel. +48 91 459 10 10

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Jabłoniowa 46a
80-175 Gdańsk  
tel. +48 506 696 813

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Syrenia 4
61-017 Poznań  
tel. +48 608 921 317

ODDZIAŁ KOŁOBRZEG
ul. Miła 1
78-100 Niekanin 
tel. +48 94 351 75 75
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