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Nový ceník

Připravujeme vydání nového ceníku s platností od 01. 05. 2017. V něm se projeví aktuální vývoj cen na trhu, o kterém jsme již infor-
movali. Ceník obdržíte v druhé polovině dubna.

NOVINKY PAPÍROVÉ KELÍMKY

200 ml ”S” (PAP) Ø 73 mm

Papírový kelímek bílý
76220  bal. = 50 ks, kart. = 20 bal.

420 ml ”L” (PAP) Ø 90 mm

Papírový kelímek bílý
76242  bal. = 50 ks, kart. = 16 bal.

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

Nové BIO nádobí

Připravujeme pro Vás novou řadu BIO nádobí z cukrové třtiny. 
Zboží bude v prodeji od konce května 2017.

CE označení 4místný kód úřadu

rok výroby

Cejchy kelímků musí mít označení CE

Chtěli bychom Vás upozornit na nový předpis, který stanoví, že pokud je při prodeji 
odměřováno množství obsahu v kelímku/sklenici/misce s cejchem, tak tento cejch musí být 

úředně ověřený. 
Proto doporučujeme nakupovat pouze kelímky, které mají na dně uvedené značky CE, 

rok výroby (v obdélníkovém rámečku, např. M16) a čtyřmístný číselný kód úřadu jež schválení 
vydal (viz foto dna našeho kelímku). V opačném případě hrozí riziko postihu kontrolních orgánů 
(ČOI).
Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU platné od 04/2016, 
příloha č. 10 k nařízení vlády č. 120/2016 Sb. ZTĚLESNĚNÉ MÍRY (MI-008).



BAMBUSOVÉ BODCE, KLEŠTĚ, ŠPEJLE

(Bambus) 9 cm

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

(Bambus) 10 cm

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

(Bambus) 12 cm

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

(Bambus) 18 cm

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

(Bambus) 4 x 4 mm, 40 cm

Bambusové špejle na cukrovou vatu 
66774  bal. = 100 ks, kart. = 20 bal.

(Bambus) 10 cm


