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Bądź eco

z Maped Picnik

KOLEKCJA

Nightfall

Butelki ze stali nierdzewnej Picnik Concept Kids Nightfall
` Wyposażone w uchwyt.
` Trwałe i odporne na uszkodzenia.
` Doskonałe do przechowywania wody i napojów w szkole, podczas pikników, podróży i spacerów.
` Proste do oczyszczenia: szeroki otwór w butelce ułatwia dostęp do jej wnętrza,
dzięki czemu butelkę można dokładnie umyć ręcznie.

Szczelna zakrętka
z silikonową uszczelką
zapobiega wyciekaniu
płynów z butelki

Łatwe i szybkie
automatyczne
otwieranie jedną ręką

Lekka, poręczna
i wygodna w użyciu
zarówno dla dzieci,
młodzieży jak
i dorosłych

TYLKO
NAKRĘTKA DO
MYCIA
W ZMYWARCE

Butelki 430 ml

Pojedyncza
ścianka
ze stali
nierdzewnej

indeks

•/••

871299

1-6

KOLEKCJA

CONCEPT KIDS

Butelki stalowe

` Lekkie, poręczne i wygodne w użyciu.
` Doskonałe do przechowywania wody
i napojów w szkole, przedszkolu, podczas
wycieczki, pikniku, podróży i spaceru
` Nie chłoną innych zapachów. Szczelne zakrętki 		
z silikonową uszczelką zapobiegają wyciekaniu.

Pudełka lunchowe

` Wytrzymałe na uderzenia i stłuczenia.
` Dzięki swojemu kształtowi są wygodne
i praktyczne w używaniu. Można ich używać
razem z pudełkiem Snack z tej samej serii.
` Dostosowane do podgrzewania posiłków 		
w kuchence mikrofalowej bez przykrycia.
` W wersji 3w1: górny, szczelny pojemnik
jest dedykowany do przechowywania dań płynnych.
Dolny przeznaczony na przekąski i suche dodatki.

Pudełka lunchowe Snack

` Niewielkie, lekkie, z elastyczną pokrywką.
` Dedykowane do przechowywania przekąsek, deserów,
jogurtów, małych bądź pokrojonych owoców i wszelkich
smakołyków małych rozmiarów.

Termosy lunchowe

` Utrzymują ciepło przez 4 godziny, a zimno przez 6 godzin.
` Szeroki otwór ułatwia włożenie dania do środka.
` Wyposażone w wygodny uchwyt na szczelnej pokrywie.

Zestaw sztućców
` 4-częściowy zestaw: tekstylne etui, łyżeczka, widelec i nóż.
` Lekkie i w kompaktowym rozmiarze.

Torby

` Dolna komora ze specjalną warstwą termoizolacyjną sprawia,
że produkty dłużej zachowują swoją świeżość.
` W górnej komorze znajdą swoje miejsce: butelka z napojem,
pudełka lunchowe Snack, a nawet etui ze sztućcami.
` Dostosowane do przenoszenia pojemników w pozycji poziomej.
` Torbę można nosić na 4 sposoby: jak plecak - założoną na
oba ramiona, jak worek na jedno ramię, można ją przytroczyć
klipsem do tornistra szkolnego albo po prostu nieść w ręce
trzymając za krótki uchwyt.

KOLEKCJA CONCEPT KIDS
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TYLKO
NAKRĘTKA DO
MYCIA
W ZMYWARCE

Butelki ze stali nierdzewnej

INOX

304

Butelki 430 ml
Łatwe i szybkie
automatyczne
otwieranie jedną ręką
Wyposażona
w wygodny uchwyt

indeks

•/••

871201

1-6

871203

1-6

TYLKO
NAKRĘTKA DO
MYCIA
W ZMYWARCE

Butelki 580 ml

Pojedyncza
ścianka ze stali
nierdzewnej

Trwała i odporna
na uszkodzenia

indeks

•/••

871301

1-6

871303

1-6

INOX

304

KOLEKCJA CONCEPT KIDS
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MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

Pudełka lunchowe 3 w 1

BPA
FREE

BEZ POKRYWKI

Pudełka dwupoziomowe 1.4 l

Skład zestawu:
• 1 pojemnik jednokomorowy
• 1 pojemnik dwukomorowy
• 1 mały pojemnik Snack
z elastyczną pokrywką
o pojemności 150 ml
• pokrywa główna z klamrami

Można używać
2 spiętrowanych pojemników
z pokrywką lub tylko jednego
- z pudełkiem Snack
lub bez w środku
Przegródka
w jednym z pojemników
daje jeszcze więcej możliwości
osobnego przechowywania
składników posiłku

indeks

•/••

870701

1-6

870703

1-6

MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

Pudełka lunchowe

BPA
FREE

BEZ POKRYWKI

Pudełka jednokomorowe 740 ml

Bezpieczne zamknięcie:
4 klamry i silikonowa
uszczelka gwarantują
szczelność pojemnika

Duża wytrzymałość na
uderzenia i stłuczenia

indeks

•/••

870801

1-6

870803

1-6
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MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

Pudełka lunchowe Snack

Zestaw 2 x 150 ml
Bardzo szczelne: pokrywka
ściśle przylega do pudełka

Idealnie pasuje do
pudełek lunchowych
z tej samej kolekcji

Mały rozmiar

indeks

•/••

870901

1-6

870903

1-6

Torby lunchowe
Torby 9.3 l
Bezpieczeństwo na
drodze - odblaskowe
szare grafiki

Dolna komora
termoizolacyjna mieści
pudełko lunchowe
3w1

4 sposoby
noszenia

indeks

•/••

872301

1-6

872303

1-6

BPA
FREE

BEZ POKRYWKI

KOLEKCJA CONCEPT KIDS
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TYLKO
NAKRĘTKA DO
MYCIA
W ZMYWARCE

Termosy lunchowe
Wygodny uchwyt służy do
przenoszenia pojemnika oraz
bezwysiłkowego otwierania

Izolowane próżniowo
- podwójne ścianki
ze stali nierdzewnej

Termosy 350 ml
` Wymiary: 88 x 85 mm, wysokość 157 mm

Utrzymuje ciepło przez
4 godziny a zimno 6 godzin

indeks

•/••

876003

1-6

Sztućce w tekstylnym etui
Wykonane ze stali, dzięki
czemu nadają się do
kontaktu z żywnością
i są odporne na korozję

Wygodny tekstylny
pojemnik, który pozwala
utrzymać sztućce zawsze
w czystości

Zestaw sztućców: 4 elementy

indeks

•/••

878003

1-6
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KOLEKCJA

origins

MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

BPA
FREE

Butelki 430 ml

Butelki
` Automatyczne uszczelnienie 				
po zakończeniu picia.
` Proste otwieranie jedną ręką 			
poprzez uniesienie zatyczki.
` Przystosowane do mycia w zmywarce.

Pudełka lunchowe
` Przystosowane do mycia w zmywarce 			
i podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
` Proste otwieranie jednym ruchem.
` Nie przenoszą i nie utrzymują 			
zapachów żywności.
` Dwie komory umożliwiają oddzielenie od siebie
składników i pozwalają dłużej zachować ich świeżość.

Torby lunchowe

indeks

•/••

871501

1-6

871502

1-6

871503

1-6

871504

1-6

` Niewielki, poręczny rozmiar.
` Łatwy do czyszczenia materiał wierzchni.
` Wzmocniony uchwyt.

MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

Butelki 430 i 580 ml
Butelki 580 ml
Nie przenosi
i nie utrzymuje
zapachów płynów

Szeroki otwór
i demontowalne
elementy dzióbka
do picia umożliwiają
dokładne umycie

indeks

•/••

871701

1-6

871702

1-6

871703

1-6

871704

1-6

BPA
FREE

KOLEKCJA ORIGINS
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MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

Pudełka lunchowe
Dwukomorowe:
wyjmowany
element ułatwia
podgrzewanie
części posiłku

Pudełka
lunchowe 1.4 l

BPA
FREE

BEZ POKRYWKI

Pudełka
lunchowe Snack 520 ml

Niewielkie
pudełka Snack
- doskonałe
na przekąski
indeks

•/••

indeks

•/••

870101

1-6

870301

1-6

870102

1-6

870302

1-6

870103

1-6

870303

1-6

870104

1-6

870304

1-6

Torby lunchowe

ZEWNĄTRZ

100%
POLIESTER

WEWNĄTRZ

PEVA

Termiczne torby lunchowe 6.3 l
` Wymiary: wysokość 190 mm, szerokość 250 mm, głębokość 170 mm
` Waga: 169 g

Całkowicie odpinana
górna klapa
ułatwia dostęp
do środka

Izolowane wnętrze
utrzymuje temperaturę
i świeżość posiłków
przez długi czas

Poręczny rozmiar,
sprawdza się
w każdym miejscu
indeks

•/••

872101

1-6

872102

1-6

872103

1-6

872104

1-6

KOLEKCJA CONCEPT ADULTS
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KOLEKCJA

CONCEPT Adult
Butelki

Szklane pojemniki lunchowe

` Automatyczne uszczelnienie po zakończeniu picia.

` Wykonane ze szkła borokrzemowego - trwalszego
mechanicznie i odporniejszego niż tradycyjne szkło.

` Przystosowane do mycia ręcznie i w zmywarce.
` Nie przenoszą i nie utrzymują zapachów napojów.

` Przystosowane do użytku w piekarniku (bez pokrywki),
zamrażalce, zmywarce i kuchence mikrofalowej.

Stalowe kubki termiczne

Pudełka lunchowe

` Silikonowa opaska antypoślizgowa ułatwiająca
trzymanie zapobiega wyślizgiwaniu się kubka z ręki.

` Przystosowane do mycia w zmywarce i podgrzewania
w kuchence mikrofalowej.

` Proste otwieranie i zamykanie - jedną ręką i przyciskiem.

` Szczelne dla każdego rodzaju żywności.

` Kompatybilne z większością uchwytów samochodowych.

` Nie przenoszą i nie utrzymują zapachów żywności.

Stalowe butelki termiczne

Torby lunchowe

` Utrzymuje ciepło przez 15 godzin, a zimno 30 godzin
dzięki podwójnym ściankom ze stali nierdzewnej.

` Niewielki i poręczny rozmiar, ale duża pojemność.

` Butelkę należy myć ręcznie. Nakrętkę można myć
w zmywarce.

` Całkowicie odpinana górna klapa ułatwia dostęp 		
do środka.

` Utrzymują świeżość i temperaturę dań przez długi czas.

Zestaw sztućców
` 4-częściowy zestaw: pudełeczko, łyżeczka,
widelec i nóż.
` Lekkie i kompaktowe.

MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

Butelki

Nakrętka
może służyć
jako kubek

Wykonane
z Tritanu transparentnego
jak szkło
i bardzo trwałego
materiału

Butelki 500 ml

indeks

•/••

871803

1-6

BPA
FREE

TRITAN

KOLEKCJA CONCEPT ADULT
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MYCIE
W GÓRNEJ
CZĘŚCI
ZMYWARKI

Kubki i butelki termiczne

BPA
FREE

Kubki termiczne 320 ml
Utrzymuje ciepło
przez 6 godzin,
a zimno przez
10 godzin

Izolowane próżniowo
- podwójne ścianki
ze stali nierdzewnej

indeks

•/••

871903

1-6

871905

1-6

TYLKO
NAKRĘTKA DO
MYCIA
W ZMYWARCE

Utrzymuje ciepło
przez 15 godzin,
a zimno przez
30 godzin

Butelki termiczne 500 ml

Szczelna
nakrętka

Elegancki design
w kolorze
stalowo-szarym
lub
stalowo-niebieskim

indeks

•/••

871103

1-6

871105

1-6

INOX

304

KOLEKCJA CONCEPT ADULT
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Szklane pojemniki lunchowe

BEZ POKRYWKI

PODGRZEWANIE
Z OTWARTYM
ZAWOREM NA
POKRYWCE

BPA
FREE

Pojemnik lunchowy 800 ml
Bardzo szczelny dzięki
silikonowej uszczelce

Szklany pojemnik to zdrowy
sposób na przechowywanie
żywności w domu

BEZ POKRYWKI

Płytki, okrągły
kształt ułatwia
jedzenie
prosto
z pojemnika

PODGRZEWANIE
Z OTWARTYM
ZAWOREM NA
POKRYWCE

indeks

•/••

875905

1-6

BPA
FREE

Pojemnik w formie
talerza 700 ml

BEZ POKRYWKI

Do użytku
w piekarniku,
zamrażalce,
zmywarce
i kuchence
mikrofalowej

PODGRZEWANIE
Z OTWARTYM
ZAWOREM NA
POKRYWCE

BPA
FREE

Pojemnik
lunchowy 1.2 l

indeks

•/••

indeks

•/••

870603

1-6

870503

1-6

870605

1-6

870505

1-6
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PODGRZEWANIE
Z OTWARTYM
ZAWOREM NA
POKRYWCE

Bezpieczne w
transporcie obiadu do
pracy lub na piknik

BPA

BPA

FREE

FREE

Pudełka lunchowe
900 ml

Zestaw sztućców:
4 elementy

Wykonane
ze stali
nierdzewnej

Płytki, okrągły
kształt

indeks

•/••

870203

1-6

` łyżeczka
` widelec
` nóż
` wygodne,
plastikowe
pudełeczko

Torby lunchowe

ZEWNĄTRZ

Odczepiany pasek
i uchwyt

Podkładka na stół
w zestawie

100%
POLIESTER

indeks

•/••

870403

1-6

870405

1-6

WEWNĄTRZ

80%
PVC

20%
POLIESTER

Termiczne torby lunchowe 4.4 l

Kształt torby umożliwia
przenoszenie pojemników
w pozycji poziomej

indeks

•/••

872201

1-6

872203

1-6

DISPLAYE I POS
14

Listwa

indeks

•/••

Y992806

1

Display naladowy

Materiał: PVC.
Wymiary:
- wysokość: 36 mm
- szerokość: 2000 mm

Display podłogowy - ¼ palety
Propozycja
wypełnienia

indeks

•/••

Y993304

1

Materiały: karton.
Wymiary:
- wysokość: 450 mm
- szerokość: 590 mm
- głębokość: 390 mm

Podstawka kartonowa pod butelki

indeks

Y303048

•/••

1

Materiał: karton.
Dodatkowo 4 plastikowe haki (15 cm)
i 4 półki.
Wymiary:
- wysokość: 1500 mm
- szerokość: 600 mm
- głębokość: 400 mm

indeks

•/••

Y993330

1

Podstawka pod butelki Origins (6 szt.)
Materiały: karton.
Wymiary:
- wysokość: 71 mm
- szerokość: 204 mm
- głębokość: 297 mm
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CX Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 66
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 489 39 80
e-mail: info@cxdystrybucja.pl
www.cxdystrybucja.pl

