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Od 1991 roku rozwijamy się. Podążamy za zmianami, nowocze-
snością, technologią i potrzebami. Tak jak Ty. Obserwujemy 
rynek i staramy się przewidzieć trendy w zakresie potrzeb na-
szych klientów, zapewniamy ciągłe nowości. Jesteśmy z Wami 
w kontakcie, słuchamy jakie macie oczekiwania. Podejmując 
każde kolejne wyzwanie, korzystamy z ogromnego know-how. 
Jakość i aktualność asortymentu, dostosowanego do grupy 
docelowej, to nasz priorytet.
 
Codziennie zdobywamy to, co przynosi największe korzyści – 
doświadczenie. Ma to odniesienie w wiedzy branżowej, a tak-
że do korzystania z rozwiązań technologicznych. Każda nowa 
usługa na stronie bagstar.pl stanowi rezultat intensywnej pra-
cy wielu osób, które wzajemnie uzupełniają swoje pomysły. 
Wszyscy mamy jeden cel – ułatwiać pracę klientów w najlepszy 
możliwy sposób. Na naszym Blogu przekazujemy istotne infor-
macje dotyczące zmian w prawie polskim, jak i UE.

Zdobywamy lojalność klientów, najpierw przewidując, a na-
stępnie zaspokajając potrzeby, dzięki wyjątkowym doświad-
czeniom zakupowym i obsłudze skoncentrowanej na kliencie. 
Dbamy i będziemy dbać o długoterminowe interesy wszystkich 
naszych Partnerów – klientów i pracowników. Pragniemy też 
podkreślić, że jesteśmy zdeterminowani, by dostarczać coraz 
to nowe rozwiązania.

We have been growing since 1991. We follow change, moderni-
ty, technology and needs. Just like you. We observe the mar-
ket and try to anticipate the trends of our customers’ needs, 
we provide constant innovations. We stay in touch with you, 
we listen to what your expectations are. We use our extensi-
ve know-how for every new challenge. The quality and topica-
lity of the range, tailored to the target group, is our priority. 
  
Every day, we gain what brings the greatest benefit - experien-
ce. This applies to industry knowledge as well as to the use of 
technological solutions. Each new service on bagstar.pl/en is the 
result of intensive work by many people who complement each 
other’s ideas. We all have one goal - to make our customers’ 
work easier in the best possible way. On our Blog, we provide 
relevant information on changes in Polish as well as EU law. 
 
We win customer loyalty by first anticipating and then 
meeting your needs with an exceptional shopping expe-
rience and customer-focused service. We care and will 
continue to care for the long-term interests of all our Part-
ners- customers and employees. We would also like to em-
phasise that we are determined to deliver more and more. 
 1991

2006

2013

2020
2023
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Jeśli cenisz sobie idealną funkcjonalność, kontrolowaną ja-
kość  oraz doskonały stosunek jakości do ceny, powinieneś 
poznać nasze marki własne. Znajdziesz je w każdej kategorii 
w naszym sklepie. Obejmują takie obszary: jak opakowania 
naczynia jednorazowe, ekologiczne rozwiązania, linia produk-
tów czystościowych i higienicznych, produkty eksploatacyjne 
niezbędne do funkcjonowania Twojego biznesu oraz produk-
ty dekoracyjne. Na przykład serwetki natural marki Think`n 
deco, pojemniki do zgrzewu marki Think`n pack, torby papie-
rowe marki Think`n green, ręczniki składane typu ZZ marki 
Think`n clean czy rolki termiczne marki Think`n k i t. Produk-
ty marki BAGSTAR to produkty starannie wyselekcjonowane. 
Przykładamy dużą wagę do ich bezpieczeństwa i zgodności     
z normami obowiązującymi w Polsce i UE. Oczywiście to, cze-
go wymagamy od siebie, dotyczy również naszych dostaw-
ców.

If you value perfect functionality, controlled quality and excellent 
value for money, you should get to know our own brands. You will 
find them in every category in our shop. They cover areas such as 
disposable packaging and crockery, eco-friendly solutions, a line 
of cleaning and hygiene products, consumable products neces-
sary for the operation of your business and decorative products. 
For example, natural napkins by Think`n deco, sealing containers 
by Think`n pack, paper bags by Think`n green, ZZ folded towels 
by Think`n clean or thermal rolls by Think`n k and t. BAGSTAR 
brand products are carefully selected. We attach great importan-
ce to safety and compliance with Polish and EU standards. Of co-
urse, what we demand of ourselves also applies to our suppliers. 

U nas znajdziesz wszystko, co używa się w całej Europie – 
nowoczesne, ładne, z innowacyjnych i ekologicznych mate-
riałów. Przyjdź, porozmawiajmy, omówmy wspólne plany 
na przyszłość. BAGSTARowy showroom został pomyślany, 
jako miejsce spotkań z Wami. Doradzimy w doborze opako-
wań, oraz niezbędnego sprzętu do indywidualnych, Twoich 
potrzeb. My, jako biznes również chcemy patrzeć optymi-
stycznie w przyszłość, utrzymać nasz standard oraz jakość 
produktów, które Wam oferujemy. Zapraszamy. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z klientów jest w stanie 
do nas dotrzeć, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom, przygotowaliśmy przedsmak showroomu w postaci 
wirtualnej prezentacji naszej siedziby. 

With us, you’ll find everything what’s used all over Europe - 
modern, pretty, with innovative and eco-friendly materials.  
Come, let’s talk, let’s discuss future plans. The BAGSTAR sho-
wroom has been conceived as a meeting point with you. We will 
advise you on the choice of packaging as well as the necessary 
equipment for your individual needs. We as a business also want 
to look to the future with optimism, to maintain our standard 
and the quality of the products we offer you. You are welcome.  
We are aware that not every customer is able to visit us, so to 
meet your expectations we have prepared a preview of the sho-
wroom in the form of a virtual presentation of our premises.  
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Materiały i ich właściwości
Materials and their characteristics

Współpracujemy z dostawcami, którzy podzielają nasze wartości i wysokie standardy w zakresie 
działania na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów oraz zrównoważonego zacho-
wania w biznesie. Jakość to kluczowy element wszystkiego, co robimy. Dla zapewnienia naszym 
klientom najwyższej jakości produktów wybieramy dostawców, którzy posiadają certyfikaty stwier-
dzające zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami i pochodzeniem. 

We work with suppliers who share our values and high standards for environmental performance and product 
safety and sustainable business behaviour. Quality is a key element in everything we do. To ensure that our 
customers receive the highest quality products, we select suppliers who are certified that the product con-
forms to its declared properties and origin.  

Pochodzi z naturalnych pozostałości po pro-
dukcji cukru trzcinowego. Opakowania z trzciny 
cukrowej są miłe w dotyku, sztywne, neutralne 
smakowo i odporne na działanie wody, tłusz-
czu, temperatury. Nie deformują się w mikrofa-
lówce. Są w 100% biodegradowalne i kompo-
stowalne.

It is derived from the natural residues of sugar cane 
production. Cane packaging is pleasant to the touch, 
stiff, taste-neutral and resistant to water, fat, tempe-
rature. They do not deform in the microwave. They 
are 100% biodegradable and compostable.

Najczęściej używane jest do produkcji sztućców. Jest przyjazne dla 
środowiska i ulega biodegradacji. W procesie produkcyjnym wyko-
rzystuje się wyłącznie drewno specjalnie wyselekcjonowane i posia-
dające certyfikat FSC. Dzięki naturalnym właściwościom drewna nie 
trzeba powlekać naczyń warstwą wodo- i tłuszczodporną. 

It is most commonly used in the manufacture of cutlery. It is environmen-
tally friendly and biodegradable. Only specially selected and FSC-certified 
wood is used in the production process. Thanks to the natural properties of 
the wood, it is not necessary to coat the cutlery with a water- and grease-
-resistant layer. 

Trzcina cukrowa Sugar cane Drewno Wood

To jedna z najszybciej rosnących roślin na świecie- nawet 40 cm dziennie. Uprawa 
bambusa jest niezwykle prosta, ponieważ nie wymaga on dużej ilości wody, zabie-
gów pielęgnacyjnych i jakiejkolwiek chemii. To jeden z najpopularniejszych mate-
riałów do produkcji opakowań, sztućców i akcesoriów w branży HoReCa.

It is one of the fastest growing plants in the world- even 40 cm per day. Growing bamboo is 
extremely easy as it does not require a lot of water, maintenance or any chemicals. It is one 
of the most popular materials for packaging, cutlery and accessories in the HoReCa industry.

PLA i CPLA to bioplastik wyprodukowany z roślin. PLA 
oznacza kwas polimlekowy wykonany z surowców od-
nawialnych jak np. skrobia kukurydziana lub trzcina 
cukrowa. Ten naturalny polimer pozwala zastąpić two-
rzywa sztuczne wyprodukowane na bazie ropy nafto-
wej. Opakowania wykonane z PLA są w 100% biode-
gradowalne. Dzięki PLA opakowania są szczelne i nie 
przeciekają. CPLA posiada te same właściwości, ale jest 
bardziej odporny na temperaturę – wytrzymują do 97 
stopni Celsjusza. PLA stosowane jest także w formie 
powłoki do naczyń papierowych lub z trzciny cukrowej 
– kubków, pojemników, misek i pudełek. 

PLA and CPLA are bioplastics made from plants. PLA stands 
for polylactic acid made from renewable raw materials such as 
corn starch or sugar cane. This natural polymer makes it pos-
sible to replace petroleum-based plastics. Packaging made 
from PLA is 100% biodegradable. Thanks to PLA, packaging 
is airtight and does not leak. CPLA has the same properties, 
but is more heat resistant - they can withstand up to 97 de-
grees Celsius. PLA is also used as a coating for paper or cane 
utensils - cups, containers, bowls and boxes. 

Bambus Bamboo

PLA i  CPLA
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Liście palmowe Palm leaves Papier i tektura Paper and cardboard

Szkło Glass

Sprasowane liście palmowe doskonale nadają się 
do produkcji talerzy i misek. Naczynia te przezna-
czone są do krótkotrwałego przechowywania po-
karmów, zwłaszcza mokrych, takich jak zupy czy 
gulasze. Naczynia z liści palmowych mogą wchło-
nąć wilgoć zawartą w żywności lub nieznacznie 
zmienić smak potrawy. Naczynia z liści palmowych 
nie mają żadnych powłok, dodatków ani chemika-
liów, tylko naturalny liść. Można używać ich w mi-
krofalówce, nie zaleca się wkładania do piekarnika.

Compressed palm leaves are ideal for making plates and 
bowls. These dishes are designed for short-term stora-
ge of food, especially wet food such as soups or stews. 
Palm leaf cookware can absorb the moisture in the food 
or slightly alter the taste of the food. Palm leaf cookware 
has no coatings, additives or chemicals, just natural leaf. 
They can be used in the microwave, putting them in the 
oven is not recommended.

Ekologiczne opakowania z masy papierowej nadają się w 
100% do recyklingu, są biodegradowalne i kompostowalne. 
Opakowania papierowe są produkowane z różnych rodza-
jów papieru i tektury, o różnych grubościach i strukturach. 
Ten typ opakowań daje duże możliwości brandingu. Papie-
rowe naczynia występują w wielu rodzajach i wielkościach. 
Można używać ich w mikrofalówce oraz zamrażarce. W 
ofercie mamy papierowe kubki, talerze, menuboxy, miski, 
pudełka na pizze, frytki.   

Ecological paper pulp packaging is 100% recyclable, biodegradable 
and compostable. Paper-based packaging is produced from diffe-
rent types of paper and cardboard, with different thicknesses and 
structures. This type of packaging offers great branding opportu-
nities. Paper dishes appear in many types and sizes. They can be 
used in the microwave and the freezer. We offer paper cups, plates, 
menuboxes, bowls, pizza and fries boxes.

Szkło jest popularnym materiałem używanym do produkcji opakowań, po-
nieważ jest bezpieczne dla żywności, jest trwałe i może być używane wie-
lokrotnie. Szkło jest bezwonne i nie przenosi zapachów, co jest ważne dla 
niektórych produktów żywnościowych. Jest łatwe do recyklingu.

Glass is a popular material used for packaging because it is food safe, is durable and 
can be used repeatedly. Glass is odourless and does not transfer odours, which is 
important for some food products. It is easy to recycle.

PP

RPET

PET
PET (Politereftalan etylenu) to tworzywo sztuczne z wiel-
kim potencjałem. Ma szerokie zastosowanie w wytwarza-
niu wszelkiego rodzaju opakowań, naczyń, folii, butelek 
czy tacek. Odznacza się dużą trwałością oraz lekkością. 
Może zostać podany procesowi recyklingu, co sprawia, 
że jest cennym surowcem wtórnym, który z powodze-
niem można ponownie wykorzystać.

PET (polyethylene terephthalate) is a plastic with great poten-
tial. It is widely used in the manufacture of all types of packa-
ging, dishes, films, bottles or trays. It is highly durable and li-
ghtweight. It can be recycled, making it a valuable secondary raw 
material that can be successfully reused.

RPET to tworzywo odzyskane z przetworzonych opa-
kowań, takich jak butelki, pojemniki, tacki. Ze względu 
na podobne właściwości, jakie posiada pierwotny su-
rowiec PET, może być wykorzystany ponownie do ich 
produkcji.

RPET is a plastic recovered from recycled packaging such as 
bottles, containers and trays. Due to its similar properties to 
initial PET raw material, it can be reused in their production.

PP ( Polipropylen) to tworzywo sztuczne o dużej wytrzy-
małości. Jego mnogość zastosowań oraz nietoksycz-
ność sprawia, że jest bardzo popularnym surowcem wy-
korzystywanym między innymi do produkcji opakowań 
dla branży gastronomicznej i spożywczej.

PP ( Polypropylene) is a high-strength plastic. Its multitude of 
applications and non-toxicity make it a very popular raw mate-
rial used, among others, for packaging in the catering and food 
industries.
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Treści zawarte w tabelach są oparte o dane  producentów przedstawione w kartach charakterystyki produktów. Zamierzeniem informacji w tabeli jest dostarczenie generalnych wskazówek 
o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktów. Wytrzymałość opakowań może być różna w zależności od rodzaju zawartości. Przed użyciem należy przeprowadzać testy.

The contents of the tables are based on manufacturers’ data presented in the product data sheets. The intention of the information in the tables is to provide general guidance on handling, storage and use of the products. 
The strength of packaging may vary depending on the type of contents. Tests should be carried out before use.
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Coraz większa liczba osób prywatnych i przedsiębiorców prowadzi 
politykę ekologiczną, która opiera się na odpowiednim gospodaro-
waniu zasobami. My również ciągle się zmieniamy w imię zasady 
„myślimy już o jutrze”, starając się dołożyć swoją „cegiełkę” do dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska. W naszej ofercie znajdziecie mnó-
stwo produktów pochodzących z recyklingu. Daj się zaskoczyć! 
Na terenie Unii Europejskiej, gdzie oznaczenia funkcjonują obowiąz-
kowo, każde opakowanie jest oznaczone licznymi piktogramami, aby 
jasno informować o charakterystyce opakowań. Niektóre z nich do-
tyczą sposobu postępowania z danym produktem. W tym kontek-
ście, jednym z najistotniejszych piktogramów, jest znak recyklingu, 
znany jako „Möbius loop”. Ten charakterystyczny symbol przypo-
mina trójkąt ułożony z trzech załamujących się w środkowej części 
strzałek. Recykling jest szalenie istotny dla gospodarki krajów roz-
winiętych. Umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu 
mniejszej ilości surowców i energii. 
Kwestia ekologii zawładnęła wyobraźnią konsumentów. Nasi Klien-
ci podejmują decyzję zakupową przez pryzmat tego, jak wybrany 
przez niego produkt wpisuje się w rachunek zysków dla środowiska. 

An increasing number of individuals and businesses are pursuing an environ-
mental policy that is based on appropriate resource management. We, too, 
are constantly changing in the name of the principle „we are already thin-
king about tomorrow”, trying to make our „contribution” to environmental 
protection. You will find a lot of recycled products in our range. Be amazed!  
In the European Union, where labelling is compulsory, each package is 
marked with a number of pictograms to clearly communicate the charac-
teristics of the packaging. Some of these relate to the handling of the pro-
duct. In this context, one of the most relevant pictograms is the recycling 
sign, known as the „Möbius loop”. This distinctive symbol resembles a 
triangle arranged with three arrows collapsing in the middle. Recycling is 
insanely important for the economy of developed countries. It enables new 
products to be manufactured using less raw materials and less energy.  
The issue of ecology has captured the imagination of consumers. Our custo-
mers make their purchasing decision through the prism of how their chosen 
product fits into the environmental calculus.

Czy recykling jest ważny?
Is recycling important?

15
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Pojemniki do zgrzewu 
Welding boxes

Zgrzew jest świetnym sposobem pakowania dań, 
aby uchronić żywność przed kontaktem z czynnika-
mi zewnętrznymi. To jedna z najbezpieczniejszych 
metod nie tylko przechowywania, ale także trans-
portowania potraw. Zależnie od tego, jakie danie 
zamierzamy schować do pojemnika, warto wybrać 
właściwe opakowanie. W naszej ofercie są dostępne 
zarówno niedzielone pojemniki, jak również warian-
ty dwudzielne lub trójdzielne. Dodatkowo posiada-
my kategorię - miski oraz pojemniki na zupy, które 
w znaczny sposób ułatwiają serwowanie na wynos 
tego typu dań. Pojemniki do zgrzewu wykonane są 
m.in. z wysokiej klasy polipropylenu PP, który jest 
odporny na wysokie temperatury w kontakcie z go-
rącą żywnością (nie uwalniają się szkodliwe związki 
chemiczne).

Sealing is a great way of packaging dishes to protect food 
from contact with the outside elements. It is one of the 
safest methods of not only storing, but also transporting 
food. Depending on what dish you intend to put in the con-
tainer, it is worth choosing the right packaging. We offer 
both non-split containers, as well as bipartite or tripartite 
variants. In addition, we have a category - bowls and soup 
containers, which make serving takeaway dishes of this 
type much easier. Among other things, the sealable conta-
iners are made of high-quality PP polypropylene, which is 
resistant to high temperatures in contact with hot food (no 
harmful chemical compounds are released).
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Maszyny pakujące
Welding machines

W naszej ofercie posiadamy zgrzewarki ręczne i półau-
tomatyczne, budujemy również w pełni zautomatyzo-
wane linie pod potrzeby klienta. Wieloletnie doświad-
czenie stanowi gwarancję, że oferujemy najlepsze 
modele zgrzewarek, dzięki którym proces zgrzewania 
odbywa się niemal bezwysiłkowo. Maszyna pakująca 
do pojemników obiadowych służy do zamykania folią 
wieczkową wszystkich rodzajów gotowych potraw. 
Firma cateringowa musi pracować wydajnie. Dlatego 
zakup odpowiedniego sprzętu, który ułatwi zapako-
wanie potraw w dużej ilości, ma ogromne znaczenie. 
Szeroka gama zgrzewarek i folii do zgrzewu pozwoli 
każdemu znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla siebie.  

Our product range includes manual and semi-automatic wel-
ding machines, and we also build fully automated lines to 
meet customer requirements. Our many years of experien-
ce guarantee that we offer the best sealing machine models, 
which make the sealing process almost effortless. The packa-
ging machine for lunch containers is used to seal all types of 
ready-made food with lid film. A catering company needs to 
work efficiently. Therefore, purchasing the right equipment to 
facilitate the packaging of food in large quantities is of para-
mount importance. The wide range of sealing machines and 
sealing films will allow everyone to find the right solution for 
themselves. w
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Pojemniki obiadowe 
Lunchboxes

Oferowane przez nas pojemniki obiadowe wytrzymują szeroki zakres temperatur i są niezbędnym elementem w gastro-
nomii, cateringach, w barach fast food, kawiarniach. Opakowania do żywności muszą stanowić szczelną barierę dla czyn-
ników zewnętrznych, takich jak wilgoć, zanieczyszczenia, promieniowanie UV. Nasze opakowania obiadowe są niezwykle 
wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Nowoczesne metody produkcji pojemników obiadowych pozwalają 
uzyskać ciekawe i wytrzymałe opakowania, dzięki którym dany produkt przyciąga wzrok i sprawia, że klient decyduje się 
sięgnąć właśnie po niego.

The lunch containers we offer can withstand a wide range of temperatures and are an indispensable item in catering, catering, fast food 
bars, cafes. Food packaging must provide an airtight barrier against external factors such as moisture, contaminants, UV radiation. Our 
lunch packaging is extremely robust and resistant to mechanical damage. Modern production methods for lunchboxes make it possible to 
achieve interesting and robust packaging that draws the eye to the product and makes the customer decide to reach for it.
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Pojemniki do zup 
Soup containers

Prowadząc punkt gastronomiczny, oferujący jedzenie na wynos, potrzebujesz jednorazowych pojemników na zupę, 
ponieważ zupy stanowią tradycyjne danie obiadowe i zawsze zajmowały szczytne miejsce w wielu kuchniach świata. 
Dobrze, by pojemniki na zupę były dopasowane do porcji oraz odporne na uszkodzenia. W naszej ofercie mamy bar-
dzo szeroką gamę pojemności, materiałów i kolorów pojemników na zupy. Konstrukcja pojemników na zupę sprawia, 
że można z nich jeść bezpośrednio, bez konieczności przelewania.

If you run a catering outlet offering takeaway food, you need disposable soup containers, as soups are a traditional dinner dish and 
have always held a prominent place in many kitchens around the world. It’s a good idea for soup containers to be portion-appropriate 
and damage-resistant. We offer a very wide range of capacities, materials and colours for soup containers. The design of the soup 
containers means that you can eat directly from them without having to pour.
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Pojemniki sałatkowe 
Salad containers

Pojemniki sałatkowe wykonane są ze sprawdzonych i bezpiecznych 
w kontakcie z żywnością surowców. Sposób ich wykonania gwaran-
tuje ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, jak również 
utrzymanie świeżości gotowego dania. Nasza oferta jest mocno zróż-
nicowana, dlatego bez trudu znajdziesz w niej coś, co Cię zainteresu-
je. Wybór sprawdzonych pojemników sałatkowych jest szczególnie 
ważny dla osób prowadzących działalność gastronomiczną, kładącą 
nacisk na zadowolenie i bezpieczeństwo klienta. Dzięki naszym opako-
waniom sałatkowym możesz mieć pewność, że danie nie tylko utrzy-
ma swoją świeżość, ale również będzie skutecznie chronione w trakcie 
transportu.

The salad containers are made of tested and food-safe raw materials. The way 
in which they are manufactured guarantees protection from external influen-
ces, as well as maintaining the freshness of the finished dish. Our range is hi-
ghly diverse, so you will easily find something that interests you. The choice of 
tried-and-tested salad containers is particularly important for those running a 
catering business with an emphasis on customer satisfaction and safety. With 
our salad packaging, you can be sure that your dish will not only maintain its 
freshness, but will also be effectively protected during transport.

w
w

w
.b

ag
st

ar
.p

l

https://bagstar.pl/pl/opakowania/pojemniki-salatkowe?utm_source=offline-katalog-pdf-interaktywny&utm_medium=pojemniki-salatkowe&utm_campaign=pojemniki-salatkowe&utm_id=katalogi-offline


26 27

Pojemniki cukiernicze
Confectionery containers

Kompleksowa oferta opakowań dedykowanych dla piekarni, 
przemysłu cukierniczego oraz do prezentacji w sklepie. Za-
pewniamy, że jesteśmy w stanie dopasować kształt opako-
wania cukierniczego do Twoich produktów i wymagań logi-
stycznych. Wiemy, jakie znaczenie nabiera jakość opakowań 
w czasach, kiedy większość lokali gastronomicznych oferuje 
jedzenie na wynos. Mamy szalenie bogatą ofertę opakowań 
na ciasta, torty i desery, ponieważ opakowania cukiernicze 
to jedne z najistotniejszych produktów w ofercie naszego 
sklepu. Kupisz u nas krążki cukiernicze pod torty oraz pudeł-
ka na torty piętrowe. Wśród naszego asortymentu znajdzie-
cie również papiloty do muffinek, idealne do wypieku różne-
go rodzaju babeczek.

A comprehensive range of dedicated packaging for bakeries, the 
confectionery industry and in-store presentation. We ensure that we 
are able to tailor the shape of the confectionery packaging to your 
products and logistical requirements. We know the importance of 
packaging quality at a time when most catering establishments offer 
takeaway food. We have an insanely wide range of packaging for ca-
kes, pastries and desserts, as confectionery packaging is one of the 
most essential products on offer in our shop. You can buy confectio-
nery discs for cakes and boxes for piled cakes from us. Among our 
assortment you will also find muffin liners, ideal for baking various 
types of cupcakes. w
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Pojemniki street food 
Street food containers 

Bądź najlepszy na rynku street food. Potrawy na wynos to już nie 
tylko frytki, gofry czy hamburgery. Food trucki serwują teraz da-
nia na wynos z kuchni polskiej, amerykańskiej, chińskiej, japońskiej, 
włoskiej i wielu innych. Imprezy food truckowe znajdują coraz więcej 
zwolenników. Bądź na to przygotowany i zaplanuj zakupy pudełek 
na wynosy - bio food boxów, menuboxów, pudełek na frytki, pudełek 
na hamburgery, torebek papierowych na kebaby czy wrapy, karto-
nów na pizzę czy na calzone, kubełków wrap czy na tortille, opako-
wania na zapiekankę. Mamy w ofercie również pełną gamę opako-
wań na sushi.

Be the best in the street food market. Takeaway food is no longer just fries, 
waffles or burgers. Food trucks now serve takeaway dishes from Polish, 
American, Chinese, Japanese, Italian and many other cuisines. Food truck 
events are finding more and more followers. Be prepared for this and plan to 
buy takeaway boxes - bio food boxes, menuboxes, fries boxes, burger boxes, 
paper bags for kebabs or wraps, cartons for pizza or calzone, wrap or tortilla 
buckets, casserole packaging. We also have a full range of sushi packaging 
in offer.
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Opakowania do sushi
Packaging for sushi

Sushi to charakterystyczna potrawa japońska, która zdobyła popu-
larność praktycznie na całym świecie. Sushi możemy kupić wszędzie: 
w małych i dużych gastronomiach, marketach czy foodtruckach. Ja-
poński przysmak jest równie łatwo dostępny i konsumowany jak, 
hot dog czy kebab. Sushi zamawiamy w jednorazowych pojemnikach                      
z dostawą do biura, do domu, czy na imprezę. U nas znajdziecie sze-
roki wybór pojemników skrojonych idealnie pod zestawy sushi zarów-
no te małe, jak i duże imprezowe, pałeczek czy pojemników na sosy. 
Oferowane przez nas pojemniki są estetyczne, a co najważniejsze są 
szczelne i odporne na przemiękanie.

Sushi is a distinctive Japanese dish that has gained popularity practically all 
over the world. We can buy sushi everywhere: in small and large caterers, mar-
kets or foodtrucks. The Japanese delicacy is as easily accessible and consu-
med as a hot dog or kebab. Sushi can be ordered in disposable containers for 
delivery to the office, home or a party. We offer a wide range of containers 
ideally suited to both small and large sushi sets, chopsticks and sauce conta-
iners. The containers we offer are aesthetically pleasing and most importantly, 
leak-proof and resistant to soaking.
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Talerze
Plates

Wygląd potrawy często jest głównym kryterium wyboru restauracji. Piękne podanie dań stało się już nie tylko trendem, 
ale wymogiem. Z tego powodu kucharze przykładają bardzo dużą uwagę do tego, jak komponuje się wszystko na talerzu. 
Nieodłącznym elementem tworzenia cieszącej oko kompozycji jest właśnie dobór odpowiedniego talerza. Dzięki różno-
rodności produktów do serwowania, które mamy w asortymencie, każdy będzie mógł wybrać odpowiednią dla siebie 
formę - od ręcznie wykonanych kamionkowych talerzy po talerze z ekologicznych materiałów. Niezależnie od tego, który 
z materiałów wybierzesz, dostarczymy Ci najwyższą jakość produktu.

The appearance of a dish is often the main criterion for choosing a restaurant. Serving dishes beautifully has become not just a trend, 
but a requirement. For this reason, chefs pay a great deal of attention to how everything on the plate is composed. An integral part of 
creating an eye-catching composition is precisely choosing the right plate. Thanks to the variety of serving products we have in our as-
sortment, everyone will be able to choose the right one for themselves - from handmade stoneware plates to plates made of eco-friendly 
materials. Whichever material you choose, we will provide you with the highest quality product.
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Tacki 
Trays

Tacki to idealne jednorazowe opakowanie w lokalach gastro-
nomicznych czy food truckach oferujących dania na wynos. 
Duży wybór rozmiarów sprawia, że znajdziesz u nas opa-
kowanie na duże i małe porcje, z dodatkami i bez. Poręcz-
ny kształt tacek umożliwia wygodną konsumpcję w lokalu 
i poza nim. Tacki jednorazowe są ekonomiczne, nie przecie-
kają, co sprawia, że są bardzo popularne w całej branży Ho-
ReCa. Mamy niezwykle rozbudowaną ofertę tacek z tektury. 
Dzięki ograniczonej chłonności tłuszczu i wilgoci opakowa-
nia z tektury doskonale nadają się do serwowania frytek, 
nuggetsów, burgerów oraz pozostałych dań street food. 
Tacki zajmują mało miejsca, a ich rozłożenie zajmuje kilka 
sekund.

Trays are the ideal disposable packaging for catering establish-
ments or food trucks offering takeaway meals. With our large se-
lection of sizes, you will find packaging for large and small portions, 
with or without extras. The handy shape of the trays allows conve-
nient consumption on and off the premises. Disposable trays are 
economical and do not leak, making them very popular througho-
ut the HoReCa industry. We have an extremely extensive range of 
cardboard trays. Thanks to their limited absorption of fat and mo-
isture, cardboard trays are ideal for serving chips, nuggets, burgers 
and other street food dishes. The trays take up little space and un-
fold in seconds.
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Papiery do żywności 
Food papers

Papier do żywności jest bardzo uniwersalnym produktem. Posiada całą gamę zastosowań, szczególnie w lokalach 
gastronomicznych sprzedających dania na wynos oraz w branży spożywczej. Tworząc naszą ofertę, dużą uwagę 
przykładamy do różnorodności oraz trwałości naszych produktów. Sprzedawane przez nas papiery mają różną gra-
maturę, wielkość oraz wytrzymałość. Znajdą zastosowanie przy zawijaniu burgerów, kanapek, wrappów czy jako 
reklama na tacach czy stołach. Odporność na tłuszcz, wysoka wytrzymałość na rozrywanie, bezpieczeństwo w kon-
takcie z żywnością sprawia, że papiery są bardzo chętnie wybieranym produktem z naszego asortymentu. Ten typ 
opakowań daje duże możliwości brandingu.

Food paper is a very versatile product. It has a whole range of applications, especially in catering establishments selling takeaway 
dishes and in the food industry. In creating our range, we pay great attention to the variety and durability of our products. The pa-
pers we sell vary in grammage, size and durability. They can be used to wrap burgers, sandwiches, wraps or as advertising on trays 
or tables. Resistance to grease, high tear strength and safety in contact with food make the papers a very popular choice from our 
range. This type of packaging offers great branding possibilities.
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Kubki jednorazowe
Single-use cups

Kubki są nieodłącznym elementem naszej codzienności. Kawa, herbata na wynos, 
zimne napoje z food trucka w czasie festiwalu mają dla nas wspólny mianownik, 
jakim jest kubek. Staramy się by nasze produkty a szczególnie, tak często używa-
ne kubki, były zgodne z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Różnorod-
ność pojemności oraz kształtów sprzedawanych przez nas kubków, kieliszków 
czy filiżanek sprawia, że możemy obsłużyć każdy rodzaj gastronomi. Ten typ opa-
kowań daje duże możliwości brandingu.

Mugs are an integral part of our everyday life. Takeaway coffee, tea, cold drinks from 
the food truck during a festival all have a common denominator for us: the mug. 
We do our best to ensure that our products, especially the much-used mugs, com-
ply with the principles of the Closed Circle Economy.  The variety of capacities and sha-
pes of the mugs, glasses or cups we sell means that we can cater for every type of ca-
tering establishment. This type of packaging offers great branding possibilities. 
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Akcesoria do kubków
Cup Accessories

Wszystko w jednym miejscu- (to nasza dewiza) również akce-
soria do kubków, takie jak: mieszadełka, dekielki, saszetki z cu-
krem, łyżeczki, cupholdery idealnie pasujące do jednorazowych 
kubków. Nasz bogaty asortyment ułatwi Ci wybór akcesoriów 
potrzebnych do serwowania zarówno ciepłych, jak i zimnych na-
pojów. Dbamy by nasze produkty były przyjazne środowisku 
oraz posiadały niezbędne atesty do kontaktu z żywnością.

Everything in one place - (this is our motto) also cup accessories such 
as stirrers, sugar sachets, lids, spoons, cupholders perfectly matching 
disposable cups. Our extensive range will make it easy for you to choose 
the accessories you need to serve both hot and cold drinks. We ensure 
that our products are environmentally friendly and have the necessary 
approvals for food contact. 
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Sztućce 
Cutlery

Sztućce wielorazowe, które mamy w ofercie, mają 
wyraźne oznaczenie REUSE. Oznacza to, że pro-
dukt jest do ponownego wykorzystania. Symbole 
te znacząco ułatwiają realizację fundamentalnych 
podstaw idei GOZ, czyli Gospodarki o obiegu za-
mkniętym. Po posiłku można umyć sztućce, nawet 
w zmywarce - 125 cykli w 65°C! Oferujemy również 
wysokiej jakości bio sztućce jednorazowego użyt-
ku, trafiające w gust nawet najbardziej wymagają-
cych klientów. W naszym asortymencie  znajdują 
się sztućce z materiałów, takich jak drewno, bam-
bus, CPLA, papier czy otręby pszenne. Dużym 
ułatwieniem, szczególnie podczas serwowania je-
dzenia na wynos są gotowe konfekcje (zestawy) 
sztućców, pakowane wraz z serwetką.

The reusable cutlery we have on offer is clearly 
marked REUSE. This means that the product is re-
usable. These symbols significantly facilitate the 
fundamental basis of GOZ, the Closed Circuit Eco-
nomy. Cutlery can be washed after a meal, even in 
the dishwasher - 125 cycles at 65°C! We also offer 
high quality bio disposable cutlery to meet the ta-
ste of even the most demanding customers. Our 
range includes cutlery made from materials such 
as wood, bamboo, CPLA, paper or wheat bran. 
The ready-made cutlery confections (sets), packa-
ged with a napkin, are a great convenience, espe-
cially when serving take-away food.
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Folie 
Food films

Pakowanie produktów w folię jest bardzo powszechnym 
rozwiązaniem. Folie stanowią skuteczną barierę dla zanie-
czyszczeń, dlatego dobrze sprawdzą się do pakowania pro-
duktów spożywczych, które mają kontakt z otoczeniem. 
Nie wpływają na smak, barwę czy zapach zapakowanej 
żywności. Folia aluminiowa doskonale nadaje się do pie-
czenia, smażenia, grillowania czy gotowania na parze. Folia 
PVC jest przezroczysta i rozciągliwa, dzięki czemu od razu 
widać zawartość. Folia ta jest w pełni bezpieczna, trwała 
oraz odporna na uszkodzenia. Folia z tworzywa sztuczne-
go jest bardzo szczelna, dzięki temu przechowywana w niej 
żywność nie oddaje swoich zapachów. Folia do zgrzewarek 
przeznaczona jest do zamykania opakowań obiadowych. 
Funkcjonalność folii pozwala również na inne zastosowania, 
np. do pakowania produktów m.in. przemysłu elektronicz-
nego i meblarskiego - folie zabezpieczające palety czy folie 
pęcherzykowe.

Packaging products in foil is a very common solution. Films are an 
effective barrier to contamination and are therefore well suited to 
packaging food products that come into contact with the environ-
ment. They do not affect the taste, colour or smell of the packaged 
food. Aluminium foil is ideal for baking, frying, grilling or steaming. 
PVC foil is transparent and stretchable, so you can see the contents 
immediately. The foil is completely safe, durable and resistant to 
damage. The plastic film is very airtight, so that the food stored in it 
does not give off its odours. The sealing film is designed for sealing 
lunch packs. The functionality of the film also allows for other ap-
plications, for e.g. for the packaging of products in the electronics 
and furniture industries - films for securing pallets or bubble films. w
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Formy aluminiowe są bardzo odporne na wysokie temperatury. Foremki do pieczenia z aluminium są sztywne i trwałe. Podczas 
transportu posiłków upieczonych w formach nie trzeba się martwić o deformację wypieku. Oferowane przez nas pojemniki 
aluminiowe cukiernicze do pieczenia ciast są świetną propozycją dla cukierni, piekarni, jak również dla cateringu i gastronomii. 
Formy alu są najbardziej uniwersalnym opakowaniem do pieczenia w piekarniku czy na grillu. Można w nich upiec wszystko, 
forma aluminiowa nie wpływa na smak i zapach potraw.

Aluminium moulds are highly resistant to high temperatures. Aluminium baking tins are rigid and durable. When transporting meals baked in 
the moulds, you do not have to worry about deformation of the baked goods. The aluminium confectionery baking tins we offer are a great 
option for pastry shops, bakeries, as well as for catering and gastronomy. Alu moulds are the most versatile packaging for baking in the oven 
or on the grill. Anything can be baked in them, the aluminium form does not affect the taste or smell of the food.

Pojemniki aluminiowe
Aluminum containers
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Butelki 
Bottles

Butelki plastikowe do diet i soków cieszą się ogromnym zainteresowaniem firm cateringowych. Coraz więcej konsu-
mentów, przy natłoku obowiązków, nie ma zbyt dużo czasu na przygotowanie samodzielnych, pełnowartościowych 
posiłków. Diety pakowane do butelki cateringowej gwarantują komfort i wygodę. Butelki PET cateringowe są po pro-
stu poręczne i dzięki szczelnej zakrętce można je bezpiecznie transportować, bez obaw o zalanie. W naszej ofercie znaj-
dują się również butelki szklane, świetny zamiennik dla butelki plastikowej. Idealnie sprawdzają się, jako karafki do ser-
wowania wody w restauracji czy naczynia do mrożonej herbaty czy soków. Przy dostarczaniu większej ilości butelek, 
szczególnie w dietach cateringowych, doskonale sprawdzą się wytrzymałe nosidełka. Składane opakowania na butelki 
wykonane są z tektury w brązowym kolorze. Wyposażone są w poręczną rączkę, ułatwiające przenoszenie kartonów.

Plastic bottles for diets and juices are of great interest to caterers. More and more consumers, with their busy schedules, do not have 
much time to prepare their own wholesome meals. Diets packaged in a catering bottle guarantee comfort and convenience. PET cate-
ring bottles are simply handy and, thanks to their leak-proof cap, can be transported safely without fear of flooding. 
We also offer glass bottles, a great replacement for the plastic bottle. They are ideal as carafes for serving water in restaurants or 
vessels for iced tea or juices. When delivering larger quantities of bottles, especially in catering diets, sturdy carriers are ideal. The 
collapsible bottle carriers are made of brown-coloured cardboard. They are equipped with a handy handle, making the cartons easy 
to carry. w
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Torby papierowe 
Paper bags

Torby papierowe znajdujące się w naszej ofercie, idealnie 
sprawdzą się do pakowania dań na wynos, diet pudełko-
wych, pieczywa, owoców czy warzyw. Natomiast torebki 
papierowe fałdowe mogą być użyte również do pakowania 
produktów sypkich, tj. kawa, herbata czy suszone zioła. 
Posiadamy również bardzo szeroki wybór ozdobnych to-
reb papierowych, które idealnie sprawdzą się do pakowa-
nia upominków. Oferujemy możliwość wykonania nadru-
ków indywidualnych na torbach papierowych, dzięki czemu 
mogą one pełnić funkcję reklamową, dbając o umacnianie 
wizerunku firmy. Dzięki możliwości wykorzystania kilku 
technik drukarskich, personalizacja dostępna jest już przy 
niewielkich nakładach. Torby papierowe nie podlegają opła-
cie recyklingowej, ponieważ są wykonane z materiału bio-
degradowalnego.

The paper bags in our range are ideal for packaging take-away me-
als, boxed diets, bread, fruit or vegetables. The gusseted paper 
bags, on the other hand, can also be used to pack loose products 
such as coffee, tea or dried herbs. We also have a very wide range 
of decorative paper bags, which are ideal for gift packaging. We 
offer the possibility of personalised printing on paper bags, so 
that they can fulfil an advertising function, taking care to streng-
then the company image. Thanks to the possibility of using seve-
ral printing techniques, personalisation is available even for small 
print runs. Paper bags are not subject to a recycling fee, as they 
are made of biodegradable material.
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Personalizowane produkty 
Personalized products

Zróbmy szum wokół pozytywnego wizerunku Twojej firmy na torbach 
papierowych, kubkach, kebab boxach, na pojemnikach na makarony, da-
nia gotowe, snack bagach, dieta boxach, papierach pakowych, tackach 
na burgery i frytki, saszetkach do przypraw oraz na serwetkach. Na-
druki na opakowaniach zwiększają zaufanie i lojalność Twoich klientów. 
Dzięki temu, że jesteśmy na rynku od 1991 roku, mamy wypracowane 
konkurencyjne ceny u naszych podwykonawców. Bogato wyposażo-
ne zaplecze magazynowe pozwala nam na wykonanie nadruków w ka-
-żdej ilości. Co najważniejsze, zrobimy to wszystko w jednym miejscu,                                      
pod pełną kontrolą opiekuna z naszego Działu handlowego. Profesjonal-
na, pomysłowa identyfikacja wizualna marki jest w stanie zagwaranto-
wać, że zapadniecie w pamięci klientów szybko i sprawnie. Ceny nadru-
ków zależą od ilości kolorów grafiki, od techniki nadruku oraz nakładu. 
Wybór techniki nadruku zależy od ilości zamówionego produktu oraz 
materiału, na jakim ma być wykonany nadruk. Do każdego projektu do-
bieramy go tak, aby ustalić jak najlepszą jakość druku i aby oferta ceno-
wa była dla Państwa najbardziej atrakcyjna.

Let’s create a buzz around your company’s positive image on paper bags, cups, 
kebab boxes, pasta and ready meal containers, snack bags, diet boxes, wrapping 
paper, burger and fries trays, condiment sachets and napkins. Printing on packa-
ging increases the trust and loyalty of your customers. Because we have been in 
the market since 1991, we have developed competitive prices with our subcontrac-
tors. Our extensive stock facilities allow us to produce prints in any quantity. Most 
importantly, we will do it all in one place, under the full control of a supervisor 
from our Sales Department. A professional, imaginative brand identity is able to 
guarantee that you will be remembered by your customers quickly and efficiently.
Print prices depend on the number of graphic colours, the printing technique and 
the print run. The choice of printing technique depends on the quantity ordered 
and the material on which the print is to be made. We select for each project in 
order to establish the best possible print quality and to make the price offer most 
attractive to you. w
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Słoiki 
Jars

Czas na słoiki szklane. W słoiku możesz podać świeżą sałatkę, zupę czy deser, np. banoffee pie, pudding czekoladowy. Słoiki 
szklane mogą być wykorzystywane do dań na wynos lub bezpośredniego serwowania. Dodatkowo, dzięki temu, że słoik jest 
transparentny, jedzenie kusi wyglądem od pierwszego spojrzenia. W restauracji, firmie cateringowej, w barach czy w domu 
możesz użyć słoika do przetworów, do pasteryzowania lub wekowania. Szklane słoiki można wykorzystać do przechowywania 
produktów sypkich, takich jak przyprawy, herbaty, kawy, kasze, cukier, bakalie czy słodkości. Produkty sypkie przechowywa-
ne w słoikach są dłużej świeże i aromatyczne.

It’s time for glass jars. You can serve a fresh salad, soup or a dessert such as banoffee pie or chocolate pudding in a jar. Glass jars can be 
used for takeaway dishes or direct serving. In addition, because the jar is transparent, the food is tempting in appearance at first glance. In 
restaurants, caterers, bars or at home, you can use the jar for preserves, for pasteurising or for pickling. Glass jars can be used for storing 
loose products such as spices, teas, coffees, cereals, sugar, nuts or sweets. Stored loose products in jars stay fresh and aromatic for longer.
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Serwetki
Napkins

Serwetki służą nie tylko utrzymaniu czystości, ale są rów-
nież elementem dekoracyjnym. Serwetki dostępne są w bo-
gatej gamie kolorystycznej i wzorniczej. Dzięki temu mogą 
być dopasowane do indywidualnych potrzeb, rodzaju przy-
jęcia czy stylu. Różnorodne zdobienia nadają serwetkom nie-
powtarzalnego wyglądu, charakteru oraz elegancji. Serwetki 
różnią się również ilością warstw. Wersje oferowane w na-
szym sklepie mają doskonałą relację ceny do jakości. Reali-
zujemy najbardziej wymagające indywidualne projekty oraz 
doradzamy w celu stworzenia unikalnych serwetek z nadru-
kiem Twojego logo.

Napkins not only serve the purpose of cleanliness, but are also a 
decorative element. Napkins are available in a wide range of colours 
and designs. Thanks to this, they can be adjusted to individual ne-
eds, the type of party or style. Various decorations give the napkins 
a unique look, character and elegance. The napkins also differ in the 
number of layers. The versions offered in our shop have an excellent 
price-quality ratio.   
We realise the most demanding individual designs and advise you to 
create unique napkins with your logo printed on them.
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Obrusy, podkłady, bieżniki 
Tablecloths, placemats, runners 

Oferujemy certyfikowane obrusy, bieżniki, serwetki i pod-
kładki na stół w wielu kolorach i wzorach. Obrusy są wizytów-
ką lokalu. Jeśli szukasz obrusów gładkich i nowoczesnych 
– wybierz klasyczne. Jeśli zaś poszukujesz oryginalnych ob-
rusów, które będą wyróżniać Twój lokal – zainwestuj w dodat-
ki w postaci bieżników i podkładów, których kolorystyka i de-
sign zaaranżują przestrzeń w wyjątkowy sposób. Produkty 
Royal Collection+ są wykonane z celulozy powleczonej PLA, 
dzięki temu są wodoodporne. Są biodegradowalne i kompo-
stowalne. Mamy wszystko, co podkreśli Twoją osobowość, 
styl Twojego lokalu. Akcesoria i materiały dekoracyjne tworzą 
niepowtarzalną atmosferę we wnętrzu. Praktyczne dekoracje 
eksponują walory oferowanych produktów, potraw i napo-
jów.
 
We offer certified tablecloths, table runners, napkins and placemats 
in many colours and designs. Tablecloths are the business card of 
your establishment. If you are looking for tablecloths that are plain 
and modern - go for the classics. If, on the other hand, you are lo-
oking for original tablecloths that will make your establishment stand 
out - invest in accessories in the form of runners and placemats, who-
se colours and design will arrange the space in a unique way. Royal 
Collection+ products are made of PLA-coated cellulose, which makes 
them waterproof. They are biodegradable and compostable. We have 
everything to emphasise your personality, the style of your premi-
ses. Accessories and decorative materials create a unique atmosphe-
re in the interior. Practical decorations highlight the qualities of the 
products, food and beverages on offer.
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Świece
Candles

Migoczący ogień zachwyca oraz relaksuje ludzi od dawien 
dawna. Przyjemne, ciepłe światło bijące ze świec podkreśli 
przytulny charakter każdego pomieszczenia i dodatkowo 
wprowadzi Twoich gości w dobry nastrój. Świece ozdobne   
to nieodzowny element dekoracji każdego stołu. Występują 
w ogromnej ilości wzorów, kolorów, mają różne kształty oraz 
wielkość. Sprawdzają się w każdej aranżacji stołu, przy oka-
zji klimatycznie go doświetlając. Z nami stworzysz aranżacje   
na wesele, komunie, spotkania biznesowe i nie tylko.

A flickering fire has delighted and relaxed people since time imme-
morial. The pleasant, warm light from the candles will emphasise the 
cosy character of any room and will also put your guests in a good 
mood. Decorative candles are an indispensable part of any table de-
coration. They come in a huge variety of designs, colours, shapes 
and sizes. They go well with any table setting, providing atmospheric 
lighting. With us you can create arrangements for weddings, commu-
nions, business meetings and more.
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Etui na sztućce
Cutlery case

Na zadowolenie gości w restauracji czy kawiarni ma wpływ 
wiele czynników, między innymi wystrój i elegancja. Na suk-
ces składają się drobiazgi w postaci migoczących świec, kla-
sycznych obrusów czy etui na sztućce. Pokrowce na sztućce 
są idealnym uzupełnieniem serwetek. Pozwolą na eleganckie 
ułożenie widelców, noży i łyżek, dzięki czemu zaprezentują 
się bardzo efektownie. To doskonały sposób na estetycz-
ne zdobienie stołu i praktyczny sposób, by wyeksponować 
zastawę. Etui na sztućce to idealne rozwiązanie dla restau-
racji dbających o detale, ale również domów weselnych czy 
miejsc, które organizują imprezy dla dużej liczby gości. Ory-
ginalny wzór i odpowiedni materiał etui podkreślą wykwint-
ność i rangę każdego posiłku. Ten typ opakowań daje duże 
możliwości brandingu.

The satisfaction of guests in a restaurant or café is influenced by 
many factors, including decor and elegance. Small details such as 
flickering candles, classic tablecloths or cutlery cases contribute to 
success. Cutlery covers are the perfect complement to napkins. They 
will allow you to elegantly arrange your forks, knives and spoons, 
making them look very impressive. It is an excellent way to decorate 
your table aesthetically and a practical way to display your tablewa-
re. Cutlery cases are ideal for restaurants with an eye for detail, but 
also for wedding houses or venues that organise events for large 
numbers of guests. The original design and suitable material of the 
case will emphasise the exquisiteness and rank of each meal. This 
type of packaging offers great branding possibilities.
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Fingerfood – opakowania
Fingerfood - packaging

Sztuką jest przedstawić potrawę w taki sposób, aby była 
ucztą dla zmysłów. Firmom cateringowym polecamy pojem-
niki fingerfood, czyli uniwersalne opakowania do serwowania 
przekąsek. Jest to wspaniały pomysł na zorganizowanie ory-
ginalnego przyjęcia, cateringu czy degustacji. W ofercie przy-
gotowaliśmy m.in. mini talerzyki, dekoracyjne miseczki czy 
filigranowe słoiki i kubeczki do serwowania przekąsek na zim-
no. Polecamy różne wersje transparentnych, białych, czar-
nych oraz ekologicznych pojemników do fingerfood. Możesz 
wybierać spośród designerskich opakowań o intrygujących 
kształtach i różnych pojemnościach. Wszystkie prezentowa-
ne pojemniki i akcesoria na przekąski wykonane są w niezwy-
kle precyzyjny sposób, co wpływa na atrakcyjność posiłku. 
Oferowane przez nas pojemniczki fingerfood są niezbędnym 
elementem na imprezach, bankietach czy przyjęciach. Prze-
kąski podawane w jednorazowych pojemnikach fingerfood 
stanowią niesamowitą rozkosz dla gości.

The trick is to present a dish in such a way that it is a feast for the 
senses. For catering companies, we recommend fingerfood conta-
iners, which are versatile containers for serving snacks. This is a gre-
at idea for organising an original party, catering or tasting. Our offer 
includes, among others, mini plates, decorative bowls or filigree jars 
and cups for serving cold snacks. We recommend various versions 
of transparent, white, black and eco-friendly fingerfood containers. 
You can choose from designer containers with intriguing shapes and 
different capacities. All the presented snack containers and acces-
sories are made in an extremely precise way, which influences the 
attractiveness of the meal. The fingerfood containers we offer are 
an indispensable element at parties, banquets or receptions. Snacks 
served in disposable fingerfood containers are an incredible delight 
for guests.
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Fingerfood – patyczki 
Fingerfood - sticks

Prostota, naturalność i elegancja w jednym. Patyczki fingerfood 
to modne akcenty do Twoich deserów i przekąsek, dzięki którym 
zachwycisz nawet najbardziej wymagających gości. Nadadzą cha-
rakteru przekąskom przy wszelkiego rodzaju degustacjach, uroczy-
stościach i spotkaniach biznesowych. Patyczki są oryginalnym po-
mysłem na serwowanie mini dań. Nie rozwarstwiają się, są gładkie, 
mocne i dzięki temu, że mają ostre końce, łatwo przebijają się przez 
potrawę. Patyczki fingerfood sprawdzą się również w lokalach ser-
wujących burgery lub kanapki na wynos. Wszystkie patyczki posia-
dają atesty pozwalające stosować je do żywności.

Simplicity, naturalness and elegance in one. Fingerfood sticks are fashiona-
ble accents for your desserts and snacks, thanks to which you will delight 
even the most demanding guests. They will add character to snacks at all 
kinds of tastings, celebrations and business meetings. The sticks are an ori-
ginal idea for serving mini dishes. They do not delaminate, they are smooth, 
strong and thanks to the fact that they have sharp ends, they easily pierce 
through the dish. The fingerfood sticks are also suitable for establishments 
serving burgers or takeaway sandwiches. All the sticks are certified for use 
with food.
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Wyposażenie HoReCa 
HoReCa equipment

Branża HoReCa to niezwykle wymagający klient, z dużym potencjałem, ale i z wyso-
kimi oraz ściśle sprecyzowanymi oczekiwaniami. To jeden z najatrakcyjniejszych ryn-
ków zbytu. Nasz sklep powstał z myślą o biznesie - zadowolenie i sukces naszych 
klientów, to główna motywacja do naszych działań. Oferujemy kompleksowe wyposa-
żenie gastronomiczne, dedykowane dla różnego typu lokali. Naszym zdaniem bardzo 
istotna jest spójna koncepcja. Najważniejszym elementem każdego lokalu gastrono-
micznego jest kuchnia. Stawiając na najwyższą jakość i pełen profesjonalizm, przygo-
towaliśmy bogaty asortyment. Znaczenie mają małe akcesoria gastronomiczne (noże, 
deski HACCP do krojenia), jak również garnki i patelnie, czy profesjonalne urządzenia 
gastronomiczne – piece konwekcyjno-parowe, kuchenki, chłodnie itd.

The HoReCa industry is an extremely demanding customer, with great potential, but also with 
high and strict expectations. It is one of the most attractive markets. Our shop was created with 
business in mind - the satisfaction and success of our customers is the main motivation for our 
actions. We offer comprehensive catering equipment, dedicated to different types of establish-
ments. In our opinion, a coherent concept is very important. The most important element of any 
catering establishment is the kitchen. Focusing on the highest quality and full professionalism, 
we have prepared an extensive assortment. Small gastronomy accessories (knives, HACCP cut-
ting boards), as well as pots and pans or professional gastronomy appliances - convection and 
steam ovens, cookers, refrigerators, etc. - are all important.

Oferowane produkty dla sektora HoReCa muszą być do-
skonałe i podkreślać styl hotelu lub restauracji i pozwolić 
poczuć się ich gościom wyjątkowo. Podzieliliśmy nasze 
produkty na stronie internetowej na kategorie, które uła-
twią odnalezienie kompleksowego wyposażenia gastro-
nomicznego pod względem zastosowania, tj. sprzęt ku-
chenny, obróbka mechaniczna, obróbka termiczna, pizza, 
kebab, piece, chłodnictwo, meble, termosy, higiena, bar, 
bufet, artykuły stołowe oraz grille i lampy.

The products on offer for the HoReCa sector must be excellent and 
highlight the style of the hotel or restaurant and allow their guests 
to feel special. We have divided our products on the website into 
categories that will make it easy to find comprehensive catering 
equipment by application, i.e. kitchen equipment, mechanical pro-
cessing, thermal processing, pizza, kebab, ovens, refrigeration, 
furniture, thermoses, hygiene, bar, buffet, tableware and grills and 
lamps.
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Myślimy już o jutrze
We are already thinking about tomorrow

BAGSTAR uznaje zagadnienie prośrodowiskowe za aspekt istot-
ny z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej. Mamy 
świadomość i czujemy odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, 
jak również za ludzi, z którymi na co dzień pracujemy i współpra-
cujemy. Wprowadzenie zasad prośrodowiskowych w naszej bran-
ży leży w interesie dalszego rozwoju. Współpracujemy z firmami, 
które przedstawiają nam certyfikaty swoich produktów - dbamy 
by, nasze opakowania były ekologiczne, by nadawały się do recy-
klingu lub pochodziły z recyklingu oraz  by materiały użyte do pro-
dukcji opakowań były pozyskane z wiarygodnych, sprawdzonych 
źródeł. Od niemal 31 lat nasza grupa ekspertów stale rośnie. Lu-
dzie są dla nas najważniejsi, ponieważ wiemy, że gdy dbamy o na-
szych pracowników, oni zatroszczą się o Ciebie. Angażujemy się 
w liczne inicjatywy charytatywne, wspierając słabszych i potrze-
bujących pomocy. Wiemy, że jesteśmy częścią lokalnej społecz-
ności, dlatego angażujemy się i wspieramy także lokalny sport, 
dofinansowujemy imprezy kulturalne oraz pomagamy młodym 
talentom w osiągnięciu sukcesu. Współpracujemy z Fundacjami 
wspierającymi seniorów. Inwestujemy w edukację w celu zwięk-
szenia wiedzy na temat emisji dwutlenku węgla wśród dzieci.

BAGSTAR considers the issue of the environment as an important aspect 
of doing business. We are aware of and feel a responsibility for future ge-
nerations, as well as for the people with whom we work and cooperate on 
a daily basis. Introducing pro-environmental principles in our industry is 
in the interest of further growth. We work with companies that present 
us with certificates for their products - we make sure that our packaging 
is environmentally friendly, that it is recyclable or recycled and that the 
materials used for packaging are obtained from reliable, proven sources.  
For almost 31 years, our group of experts has been gro-
wing steadily. People come first for us because we know that 
when we take care of our employees, they will take care of you.  
We are involved in numerous charitable initiatives, supporting the vul-
nerable and those in need of help. We know that we are part of the lo-
cal community, which is why we also get involved and support local 
sports, subsidise cultural events and help young talent to succeed. 
We work with Foundations that support senior citizens. We invest in 
education to raise awareness of carbon emissions among children. 
 

https://www.facebook.com/bagstarpl?utm_source=offline-katalog-pdf-interaktywny&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook&utm_id=katalogi-offline
https://www.instagram.com/bagstar.pl/?utm_source=offline-katalog-pdf-interaktywny&utm_medium=instagram&utm_campaign=instagram&utm_id=katalogi-offline
https://www.linkedin.com/company/bagstar-pl/?utm_source=offline-katalog-pdf-interaktywny&utm_medium=linkedin&utm_campaign=linkedin&utm_id=katalogi-offline
https://www.youtube.com/channel/UC_leVkXco23rSTFybs4D5_A?utm_source=offline-katalog-pdf-interaktywny&utm_medium=youtube&utm_campaign=youtube&utm_id=katalogi-offline



