OFERTA
SPECJALNA
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
DLA GASTRONOMII

Wygodniej na wynos?
Tak, Chef!
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Clarina

Wykałaczki
drewniane

Clarina

Nóż drewniany
dł. 160 mm, 100 szt.

24 pa. kt.

!1782-ddfh!

pakowane indywidualnie
65 mm, 1000 szt.

50 pa. kt.

!1782-ddjf!

Kögler

Drewniane łódki
ok. 8 x 5 x 3 cm, 100 szt.

Clarina

Łyżka drewniana
dł. 160 mm, 100 szt.

!1678-hfbd!
!1678-hfca!
1 pa.

24 pa. kt.

!1782-dcjg!

1 pa.

ok. 15 x 8,5 x 3,5 cm, 100 szt.

Duni

Clarina

Widelec drewniany
dł. 160 mm, 100 szt.

24 pa. kt.

!1782-ciff!

Talerzyk
do amuse-bouche
„Folio”
z trzciny cukrowej
30 ml, biały

ok. 9 x 5 x 3 cm, 40 szt.

1 pa.

!1676-bgaf!

Duni

Kögler

Drewniany widelczyk
do frytek
dł. 8,5 cm, 2000 szt.

1 pa.

!1678-hfag!

Talerzyk
do amuse-bouche
„Piatto”
z trzciny cukrowej
140 ml, biały

ok. 17 x 10 x 4 cm, 35 szt.

1 pa.

!1676-bgbc!

Bunzl

Miska
do zupy
z uchwytem
z tworzywa
sztucznego PP
biała
Kögler

Mieszadełka do kawy
drewniane
dł. 140 mm, 1000 szt.

500 ml, 100 szt.
1 pa.

!1087-gejh!

10 pa. kt.

!1411-fgga!
!1411-fghh!
10 pa. kt.

750 ml, 100 szt.

3

TRZCINA
CUKROWA
Nóż
jednorazowy PS
biały
16,5 cm, 100 szt.

20 pa. kt.

!1789-ahei!

Widelec
jednorazowy PS
biały
16,5 cm, 100 szt.

20 pa. kt.

!1789-ahce!

Łyżka
jednorazowa PS
biała
16,5 cm, 100 szt.

Łyżeczka
jednorazowa
do kawy PS
bezbarwna
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100 szt.

20 pa. kt.

!1789-agih!

20 pa. kt.

!1789-bgjb!

Kompostowalna masa z trzciny cukrowej stanowi świetny przykład
upcyklingu. Pozyskuje się ją jako surowiec uboczny produkcji
cukru. Powstający w procesie miąższ z łodyg trzciny 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).

Clarina

Patera owalna
z trzciny ECO
25,7 x 19,2 cm, 50 szt.

8 pa. kt.

!1782-eage!
!1782-eafh!

8 pa. kt.

31,8 x 25,4 cm, 50 szt.

Clarina

Talerz okrągły
z trzciny ECO
Ø 26,1 cm, 50 szt.

8 pa. kt.

!1782-deha!
!1782-eaea!

8 pa. kt.

Ø 23 cm, 50 szt.

Talerzyk papierowy
powlekany
biały

prostokątny
9 x 14 x 3 cm, 250 szt.
owalny
9 x 16 x 3 cm, 250 szt.
owalny
10,5 x 17,5 x 3 cm, 250 szt.
owalny
11 x 19 x 3,5 cm, 250 szt.

8 pa. kt.

!1789-jgjh!
!1789-fjeb!
!1789-fjhc!
!1789-fjjg!
8 pa. kt.

8 pa. kt.

4 pa. kt.
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Kubek jednorazowy
biały

0,3 l, 80 szt.

30 pa. kt.

!1789-ddbc!
!1789-iehi!
16 pa. kt.

0,4 l, 75 szt.

Kubek papierowy
biały

200 ml, 100 szt.

25 pa. kt.

!1789-djgb!
!1789-eabc!
20 pa. kt.

300 ml, 100 szt.

Kubek papierowy
„Coffee-to-go”
z neutralnym nadrukiem
200 ml, 50 szt.

20 pa. kt.

!1789-iidg!
!1789-jdhg!
!1789-eagh!
20 pa. kt.

300 ml, 50 szt.

Pokrywka do kubka
„Coffee-to-go”
biała

200 i 250 ml, 50 szt.

20 pa. kt.
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400 ml, 50 szt.

10 pa. kt.

!1789-aieh!
!1789-aigb!
10 pa. kt.

300 i 400 ml, 100 szt.

Filiżanka do kawy
biała

180 ml, 50 szt.

10 pa. kt.

!1789-ddaf!

SŁOMKI 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.

Duni

Słomki
przezroczyste
z PLA
zakres temp.
od -4 °C do +40 °C

Ø 5 mm, dł. ok. 21 cm, 100 szt.

Kögler

100 pa. kt.

!1630-ahdg!

Słomki
papierowe
czarno-białe

Ø 8 mm, dł. ok. 25 cm, 50 szt.

Kögler

9 pa. kt.

!1673-ccgb!

Słomki
papierowe
kolorowe

Ø 6 mm, dł. ok. 19,7 cm, 250 szt.

10 pa. kt.

!1721-cihi!
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Opakowanie jednorazowe
z pokrywką
bezbarwne

1 pa.

125 ml, 108 x 82 mm, 250 szt.

!1789-caej!
1 pa.

250 ml, 108 x 82 mm, 250 szt.

!1789-cagd!
1 pa.

500 ml, 108 x 82 mm, 250 szt.

!1789-cbbh!

Opakowanie jednorazowe
z pokrywką
bezbarwne, okrągłe

1 pa.

250 ml, 250 szt.

!1789-bjji!

Pojemnik jednorazowy na sałatkę
z pokrywką
bezbarwny

10 pa. kt.

250 ml, 50 szt.

!1789-aefi!
10 pa. kt.

500 ml, 50 szt.

!1789-aejg!
6 pa. kt.

750 ml, 50 szt.

!1789-igah!
6 pa. kt.

1000 ml, 50 szt.

!1789-afea!
4 pa. kt.

1500 ml, 25 szt.

!1789-afge!

Miska na sałatkę

bezbarwna, bez pokrywki

10 pa. kt.

610 ml, 50 szt.

!1789-djaj!

Pokrywka do miski
na sałatkę 610 ml
bezbarwna

10 pa. kt.

50 szt.

!1789-djda!
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Opakowanie
na hamburgery XL
białe

150 x 160 x 80 mm, 125 szt.

fala E 380 g/m², biało-szary
330 x 330 mm, 50 szt.

1 pa.

!1632-jbii!

Tekbud

Karton do pizzy Ø46
fala B 380 g/m², biało-szary
460 x 460 mm, 50 szt.

!1789-bgdj!

Tekbud

Tekbud

Karton do pizzy Ø33

4 pa. kt.

Karton do pizzy Ø41
fala B 380 g/m², biało-szary
410 x 410 mm, 50 szt.

1 pa.

!1632-jcdc!

Tekbud
1 pa.

!1632-jcgd!

Karton do pizzy Ø51
fala B 440 g/m², biało-szary
510 x 510 mm, 25 szt.

1 pa.

!1632-jcih!

Menubox

bez przegródki, biały
245 x 210 x 72 mm, 100 szt.

2 pa. kt.

!1789-aijc!

Duni

Menubox
z trzciny cukrowej
bez przegródki, biały
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850 ml, 239 x 156 x 63 mm, 60 szt.

2 pa. kt.

!1779-ehih!

Menubox

trójdzielny, biały
245 x 210 x 72 mm, 100 szt.

2 pa. kt.

!1789-ajdj!

Menubox

dwudzielny, biały
245 x 210 x 72 mm, 100 szt.

2 pa. kt.

!1789-ajcc!

Duni

Pojemnik
do zgrzewu

1115 ml, czarny, do zimnych
i gorących potraw, do użytku
w kuchence mikrofalowej i piekarniku
do temp. 120 °C, nadaje się
do mrożenia do temp. -20 °C
227 x 178 x 40 mm, 216 szt.

1 kt.

!1411-gddj!

Duni

Pojemnik
do zgrzewu
dwudzielny

480/550 ml, czarny, do zimnych
i gorących potraw, do użytku
w kuchence mikrofalowej i piekarniku
do temp. 120 °C, nadaje się
do mrożenia do temp. -20 °C
227 x 178 x 40 mm, 216 szt.

1 kt.

!2016-ihec!

Duni

Pojemnik
do zgrzewu
trzydzielny

445/205/280 ml, czarny,
do zimnych i gorących potraw,
do użytku w kuchence mikrofalowej
i piekarniku do temp. 120 °C,
nadaje się do mrożenia
do temp. -20 °C
227 x 178 x 40 mm, 216 szt.

1 kt.

!1411-gdcc!

Duni

Folia zabezpieczająca
do pojemników
bezbarwna

185 mm x 250 m

1 szt.

!1356-hjba!
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Duni

Deiss

Torba foliowa HDPE
10 μm, bezbarwna

250 + 130 x 450 mm, 200 szt.

10 pa. kt.

!1376-cjac!

Torba „Take-Away”
brązowa

350 x 170 x 250 mm, 200 szt.

1 pa.

!1553-idhg!

Bunzl

Torebka na frytki
biała

19 cm, poj. 125 g, 1000 szt.

1 pa.

!1791-hdcc!

Clarina

Serwetki
jednowarstwowe
białe, 17 g/m²

15 x 15 cm, 500 szt.

Opakowanie
na hot-doga
z nadrukiem

1 + 8,5 x 21 cm, 500 szt.

1 pa.

!1257-dafj!

Duni

Torebka na przekąski
60 pa. kt.

!1665-dccb!

brązowa, odporna na tłuszcz,
praktyczna w podróży
160 x 160 mm, 1000 szt.

1 pa.

!1594-biei!

Base Elements

Serwetki dwuwarstwowe
składane 1/8
100 % celuloza

Clarina

Serwetki składane 1/4

33 x 33 cm, 300 szt.

100 % celuloza

dwuwarstowe
30 g/m², 33 x 33 cm, 250 szt.
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jednowarstowe
15,5 g/m², 33 x 33 cm, 400 szt.

10 pa. kt.

Base Elements

!1782-eajf!
!1782-ebab!

100 % celuloza

10 pa. kt.

Serwetki trzywarstwowe
składane 1/4
33 x 33 cm, 250 szt.

4 pa. kt.

!1538-cidc!
4 pa. kt.

!1538-ciej!

Kubek do lodów
papierowy
brązowy, papier
powlekany PLA
100 ml, 50 szt.

20 pa. kt.

!1789-ihdh!
!1789-ihee!
!1789-ihfb!

20 pa. kt.

150 ml, 50 szt.

20 pa. kt.

240 ml, 50 szt.

APS

Papier do burgerów
„Snack-Holder”

woskowany, z motywem gazety
42 x 25 cm, 500 szt.

1 pa.

!1604-hchd!

Julia

Pergafin
(papier pergaminowy)
1/8
12,5 kg

250 x 375 mm, ok. 2660 arkuszy

1 pa.

!1037-gcab!

Julia

Pergafin
(papier pergaminowy)
1/4
12,5 kg

500 x 375 mm, ok. 1350 arkuszy

1 pa.

!1037-gccf!

Julia

Pergafin
(papier pergaminowy)
1/2
12,5 kg

500 x 750 mm, ok. 666 arkuszy

1 pa.

!1037-gbii!
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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 szczególnie szybko odnawialnym.
Swojemu otoczeniu zapewnia wiele korzyści. Dzięki gęstym korzeniom
chroni glebę przed erozją i przekazuje jej cenne składniki odżywcze.
Roślina produkuje 35 % więcej tlenu niż drzewa. Może też absorbować
duże ilości dwutlenku węgla. Procesy przetwarzania oraz recyklingu
produktów bambusowych są niezwykle ekonomiczne 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?
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Kögler

Patyczki bambusowe
do przekąsek
dł. 12 cm, 500 szt.

12 pa. kt.

!1678-jfig!
!1678-jgaj!
8 pa. kt.

dł. 18 cm, 500 szt.

z pętelką

dł. 100 mm, 100 szt.

1 pa.

!1279-djja!

rozdzielne

dł. 15 cm, 60 szt.

1 pa.

!1334-fabd!

brązowe

dł. 10,5 cm, 80 szt.

!1681-gdaf!

Patyczki bambusowe
do przekąsek
z pętelką

dł. 180 mm, 50 szt.

1 pa.

!1465-bbic!

Patyczki drewniane
do przekąsek
dekoracyjne

dł. 15 cm, 1000 szt.

1 pa.

!1185-acaf!

Kögler

Kögler

Patyczki bambusowe „Twister”
do przekąsek

dł. 200 mm, 1000 szt.

8 pa. kt.

Kögler

Kögler

Szczypce bambusowe
do przekąsek

ø 3 mm

Kögler

Kögler

Patyczki bambusowe
do przekąsek

Kögler

Patyczki bambusowe
do szaszłyków

1 pa.

!1464-iejg!

Patyczki bambusowe
do przekąsek
ciemnobrązowe, spiralne
dł. 12 cm, 50 szt.

1 pa.

!1465-bfcg!
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Gotowi
na świeżą
dostawę?
Tak, Chef!

ODDZIAŁ TARNOBRZEG
ul. Litewska 10
39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 822 91 47

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Ożarowska 40/42, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733 44 10

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

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

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

ODDZIAŁ KRAKÓW
Panattoni Park Kraków IV
ul. M. Majdzika 16
32-050 Skawina
tel. +48 505 900 325

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Jabłoniowa 46a
80-175 Gdańsk
tel. +48 697 995 532

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

ZAMÓWIENIA
Poznaj nasz asortyment i kompleksową ofertę doradców kulinarnych.
Pobierz katalogi i aktualne promocje. Klikaj na www.chefsculinar.pl
Korzystaj z naszego sklepu internetowego – platformy, która zapewnia
łatwy i szybki dostęp do ok. 12 000 artykułów.
Skontaktuj się z doświadczonymi przedstawicielami handlowymi,
którzy pomogą przy realizacji każdego, nawet najbardziej niestandardowego zamówienia.
Bądź na bieżąco! Kulinarne trendy, prezentacje produktów, przepisy Chefa,
relacje z gastronomicznych wydarzeń, wywiady i porady... To wszystko na naszym profilu.

