
Przyjazny dla klimatu z certyfikatem FSC, z wysokiej jakości słodyczami  

Zrównoważone pozyskiwanie ziaren kakaowych.

Ziarna kakaowe są najważniejszą podstawą czekolady premium i produkcja jej to wspaniała różnorodność

to pasja Maitres Chocolatiers.

Ale tylko najwyższa jakość gdzie człowiek i natura współpracują ze sobą w harmonii.

Dlatego Lindt & Sprungli inwestuje w program farmy w ochronie środowiska i podnoszenie standardów życia Rolników.

w ten sposób można również przyjąć odpowiedzialność za przyszłość.

Więcej dowiesz się na stronie: www.farming-program.com 



Kalendarz adwentowy ECO-LINE
Produkt neutralny dla klimatu, wykonany z materiału z certyfikatem FSC.

Wkładka wykonana z surowców odnawialnych,

biodegradowalny i nadający się do recyklingu wraz z papierowym kartonem.

Ciężarówka
Adwentowa atrakcja!
Logistyka kwitnie! Co może być lepsze od takiego kalendarza?

Szczególnie miły prezent, który na pewno znajdzie honorowe miejsce

na biurku twojego klienta.

Wkładka do kalendarza dostępna w dwóch wersjach:

Wykonana w 100% materiałów z recyklingu lub 100% biodegradowalny.

Idealny prezent dla branży logistycznej

Kalendarz adwentowy 3D, Ciężarówka.
Wymiary kalendarza ok. 273 x 74 x 119 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 120 g.) 
Ekskluzywnej marki czekoladek Lindt
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 5,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 22 sztuk w kartonie, 264 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
16 sztuk w kartonie, maksymalnie 192 sztuk na palecie

Koszt przygotowalni nadruku : 190,00 Euro (jednorazowo)

Wkładka 
100% z recyklingu

Wkładka: Kompostowa
100% biodegradowalna

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

29,25 zł

29,89 zł

30,81 zł

32,93 zł

34,79 zł

29,81 zł

30,39 zł

31,41 zł

34,95 zł

36,45 zł

Cena netto za sztukę
Vat 23%



Kalendarz adwentowy ECO-LINE
Produkt neutralny dla klimatu, wykonany z materiału z certyfikatem FSC.

Wkładka wykonana z surowców odnawialnych,

biodegradowalny i nadający się do recyklingu wraz z papierowym kartonem.

Ciężarówka lub Kontener.
Adwentowa kalendarze dla Logistyki
Logistyka kwitnie! Co może być lepsze od takiego kalendarza?

Szczególnie miły prezent, który na pewno znajdzie honorowe miejsce

na biurku twojego klienta.

Wkładka do kalendarza dostępna w dwóch wersjach:

Wykonana w 100% materiałów z recyklingu lub 100% biodegradowalny.

Idealny prezent dla branży logistycznej

Kalendarz adwentowy 3D, Ciężarówka i kontener
Wymiary Ciężarówki ok. 273 x 74 x 119 mm.
Wymiary kontenera   ok. 216 x 75 x 104 mm.

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek pralin lindt ( ok. 110 g.) 
Ekskluzywnej marki pralin Lindt.
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie
Ciężarówka: 
pakowane po 22 sztuk w kartonie, 264 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
16 sztuk w kartonie, maksymalnie 192 sztuk na palecie
Kontener: 
pakowane po 18 sztuk w kartonie, 540 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
18 sztuk w kartonie, maksymalnie 216 sztuk na palecie

Koszt przygotowalni nadruku : 190,00 Euro (jednorazowo)

Wkładka 
100% z recyklingu

Wkładka: Kompostowa
100% biodegradowalna

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

31,34 zł

Cena netto za sztukę
Vat 23%

31,71 zł

32,44 zł

33,81 zł

37,64 zł

33,16 zł

33,98 zł

34,21 zł

35,97 zł

38,22 zł



Koszt przygotowalni nadruku : 190,00 Euro (jednorazowo)

Wkładka 
100% z recyklingu

Wkładka: Kompostowa
100% biodegradowalna

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

31,34 zł

Cena netto za sztukę
Vat 23%

31,71 zł

32,44 zł

33,81 zł

37,64 zł

33,16 zł

33,98 zł

34,21 zł

35,97 zł

38,22 zł
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