
Vaš strokovnjak za embalažo.

Alu folija | Embalaža za pecivo 
| Stojala za finger food | Papirnate brisače | Serviete | 

Papirnati tekači | Živilska folija | Vrečke za 
smeti | Nabodala | Leseni pribor | Bio vrečke | 

Krožniki | Kozarci | Posode za juho | Pladnji 
| Papirnati minjoni | Slamice | Pribor | Posode za 
meso in zelenjavo  | Posodice za vroče jedi | Gorljivi 

gel | Stirbox posode za sladoled | 
Polietilenske vrečke za gospodinjstvo 
| Plastične posodice za hladne jedi  | Papirnate 

vrečke | Zaščitne rokavice | Čistila | Kartoni 
za pizze | Škatle za slaščice | Lončki za 
sladoled | Žličke za sladoled | Smoothie kozarci | 

Zobotrebci | Osvežilni robčki | Degustacijske 
žličke | Pipete | Toaletni papir | Čipke | Podajalniki 

| Termo traki za blagajno | Vakum rebraste 
vrečke  |  Pripomočki za čiščenje in zaščito |  

Izdelava vrečk in folij po 
meri | Stenski nosilci za brisačke | Nosilne 
vrečke | Zavijalni papir | Rmf folija | Oprijemljiva 
folija | Kuharske kape | Lončki Coffee 
to go | Držalo za kozarec | Zaščitne kape

Za več informacij o ponudbi smo vam na voljo.

   386 2 320 41 28

   +386 41 364 756

  info@pakend.si

  www.pakend.si

  DŠ: SI 39970981

Avtoplas, Romana Mavrič s.p. | Tržaška c. 23, Maribor

  PAKend                                       www.pakend.siNaročila sprejemamo na  +386 41 364 756 in narocila@pakend.si         


HITRA DOSTAVA


ZAUPA NAM ŽE 
VEČ KOT 1500 

STRANK 


100 % 

ZADOVOLJSTVO

Design by Zip Solutions

100% reciklirni papir



Več dimenzij

Alu embalaža
Ponujamo velik 
nabor alu folij, 
pladnjev in posodic 
različnih dimenzij.

Več dimenzij

Karton 
embalaža
Široka izbira 
zaščitnih 
kartonastih 
podstavkov in 
škatel za različne 
vrste jedi. 

Več dimenzij

Stiro 
embalaža
Velika izbira 
posodic, pladnjev, 
krožnikov in 
skodelic za tople in 
hladne jedi. 

Več dimenzij

Plastična 
embalaža
Velik nabor 
plastičnih posodic, 
kozarcev ter plošč 
za tople in hladne 
jedi.

FINGER FOOD

Več modelov

Lesene 
posodice
Majhne, 
kakovostne lesene 
posodice v obliki 
ladjice so lahko 
odlična popestritev 
ambienta! Več modelov

Skodelice
Naj so bele, črne ali 
prozorne - imamo 
pravo rešitev 
za vsako Vašo 
zahtevo.

Več modelov

Posodice
Visokokvalitetne 
posodice, primerne 
za tople in hladne 
jedi.  

Več modelov

Degustacijske 
žličke
Ponujamo 
degustacijske žličke 
različnih oblik in 
barv, da bodo vaše 
finger food jedi še 
bolj privlačne.

Lesena 
embalaža
Da boste v 
trendu, opremite 
vaše dogodke z 
lesenim priborom, 
posodicami ter 
pladnji. 

Newspaper 
kartončki
Embalaža z 
zanimivimi 
modernimi vzorci 
za vaše tople in 
hladne jedi.

Več modelov

Skodelice 
Pure
Za vašo ponudbo 
so skodelice pure 
prava izbira, saj so 
visokokakovostne 
in narejene iz 
sladkornega trsa. Več modelov

Več modelov

Papirnate 
vrečke
Različnih dimenzij 
in za različne 
priložnosti 
ponujamo velik 
nabor vrečk.

Več dimenzij

Več vzorcev

Skodelice za 
sladoled
Naj bo pomlad, 
poletje, jesen ali 
zima – posodice 
za sladoled so 
priljubljene vedno. 

Več vzorcev

Slamice
Majhne, velike, 
različnih barv – 
vseeno kakšne, 
saj se k vsaki 
hladni pijači poda 
slamica. 

Več barv

Žličke za 
sladoled
Še tako lepa 
skodelica ni 
popolna brez lepih 
žličk, ki jih dobite v 
različnih barvah in 
dimenzijah. Več dimenzij

Smoothie 
kozarci
Visokokakovostni 
prozorni kozarci, 
primerni za 
pijačo, ledeno 
kavo, shake, sadje 
in smoothie.

Papirnati 
izdelki
Naši kakovostni 
izdelki pripomorejo 
k manjši porabi in 
količini odpadkov.

Folije
Za pakiranje 
lahko pri nas 
dobite živilsko, 
aluminijasto 
ali streč folijo 
v različnih 
dimenzijah. 

Več modelov

Vrečke
Kakšna 
neprijetnost, če 
se vrečka strga. 
Naše vrečke so 
dobre kvalitete 
in odporne proti 
trganju.Več dimenzij

Več dimenzij

Zaščitne 
rokavice
Rokavice se 
dobro prilegajo 
rokam, so iz 
visokokakovostnih 
materialov in se 
ne trgajo. Več modelov

Krožniki
Plastični, stiro in 
papirnati krožniki 
različnih dimenzij, 
da bodo vaše jedi 
še bolj privlačne. 

Pribor
Za uspešno 
izpeljan piknik 
s priborom iz 
lesa, plastike ali 
stiropora. 

Več modelov

Nabodala
Lesena nabodala 
in zobotrebci za 
še bolj sproščen 
piknik. 

Več modelov

Več modelov

Kozarci in 
lončki
Kozarci in lončki 
različnih dimenzij 
in oblik iz plastike, 
stiroporja ter 
papirja za tople in 
hladne napitke.Več modelov

EMBALAŽA ZA HRANO

EMBALAŽA NATUR

EMBALAŽA ZA OSVEŽITEV 

PAPIRNA GALANTERIJA IN INDUSTRIJA

PIKNIK PROGRAM


