
CE označenie 4-miestny kód úradu

rok výroby

Nový cenník

Pripravujeme vydanie nového cenníka s platnosťou od 01. 05. 2017. V ňom sa prejaví aktuálny vývoj cien na trhu, o ktorom sme už 
informovali. Cenník dostanete, v druhej polovici apríla.

NOVINKY PAPIEROVÉ POHÁRIKY

200 ml ”S” (PAP) Ø 73 mm

Papierový pohár biely
76220  bal. = 50 ks, kart. = 20 bal.

420 ml ”L” (PAP) Ø 90 mm

Papierový pohár biely
76242  bal. = 50 ks, kart. = 16 bal.

200 ml ”S” (PAP) Ø 73 mm l ”L” (PAP) Ø

Nový BIO riad

Pripravujeme pre Vás novú radu BIO riadu z cukrovej trstiny-bagasy. 
Tovar bude v predaji od konca mája 2017.

Ciachy(rysky) pohárov musia mať označenie CE

Chceli by sme Vás upozorniť na nový predpis, ktorý stanovuje, že ak je pri predaji odmeriavané
množstvo obsahu v pohári / miske s ciachou(ryskou), tak táto ciacha musí byť úradne overená.
Preto odporúčame nakupovať iba poháriky, ktoré majú na dne uvedé značky CE, rok výroby

(v obdĺžnikovom rámčeku, napr. M16) a štvormiestny číselný kód úradu, ktorý schválenie vydal
(viď foto dna našeho pohárika). V opačnom prípade hrozí riziko postihu kontrolných orgánov
(SOI).
Ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/32 / EÚ platnú od 04/2016, príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z.z. MATERIALIZOVANÉ MIERY (MI-008).

INFORMÁCIE



BAMBUSOVÉ NAPICHOVADLÁ, KLIEŠTE,  ŠPAJDLE

(Bambus) 9 cm

Bambusové napichovadlá VIDLIČKA
66743  bal. = 100 ks, kart. = 100 bal.

(Bambus) 10 cm

Bambusové fi ngerfood kliešte
66726  bal. = 50 ks, kart. = 40 bal.

(Bambus) 12 cm

Bambusové napichovadlá NATUR
66742  bal. = 100 ks, kart. = 50 bal.

(Bambus) 18 cm

Bambusové napichovadlá SRDCE
66722  bal. = 100 ks, kart. = 50 bal.

(Bambus) 4 x 4 mm, 40 cm

Bambusové špajdle na cukrovú vatu 
66774  bal. = 100 ks, kart. = 20 bal.


