
Екологічні продукти з 
паперового фомрованого

волокна та деревини –
відмінна альтернатива 

традиційному 
пакуванню з пластика

Huhtamaki Foodservice Ukraine
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



Переваги та особливості:
• Не містить пластику
• Матеріал - Future Smart Duo – технологія 

отримання волокна для кришок з 
відновлюваних матеріалів

• Для споживання як холодних, так і 
гарячих напоїв

• Круглий отвір дозволяє використовувати
соломинку для холодних напоїв

• Виготовлені з натуральних волокон,     
що можуть перероблятися

• Відмінна підходять до паперових
стаканчиків Huhtamaki

BiowareTM – продукція з паперового формованого 
волокна, що розкладається згідно з європейським 

стандартом EN 13432

КРИШКИ З ФОРМОВАНОГО ВОЛОКНА

За додатковою інформацією звертайтесь: 
ТОВ «Хухтамакі Фудсервіс Україна» 
Тел. +38 044 228 7168
ukraine@huhtamaki.com
www.foodservice.huhtamaki.ua

Кришка 63мм                         
з волокна

На стакан SP4
Ø 63мм
50 шт./упак.
40 упак./ящ.
2000 шт./ящ.

Кришка без поїлки 63мм 
з волокна

На стакан SP4
Ø 63мм
50 шт./упак.
40 упак./ящ.
2000 шт./ящ.

Кришка 80мм
з волокна 

На стакан SP/DW/NDW 9
Ø 80мм
60 шт./упак.
30 упак./ящ.
24 ящ./пал.
43 200 шт./пал. 

Кришка 90мм
з волокна

На стакан SP/DW/NDW 12-16
Ø 90мм
50 шт./упак.
24 упак./ящ.
28 ящ./пал.
33 600 шт./пал. 

Future SmartTM

Асортимент Future Smart – це продукція, що
виготовляється з повністю поновлюваних
рослинних матеріалів і є ідеальним
варіантом для оновлення пакування Ваших 
напоїв та харчових продуктів.

mailto:ukraine@Huhtamaki.com
http://www.foodservice.huhtamaki.ua/


BiowareTM – продукція з паперового формованого 
волокна, що розкладається згідно з європейським 

стандартом EN 13432

ТАРІЛКИ ТА МИСКИ З ФОРМОВАНОГО ВОЛОКНА

За додатковою інформацією звертайтесь: 
ТОВ «Хухтамакі Фудсервіс Україна» 
Тел. +38 044 228 7168
ukraine@huhtamaki.com
www.foodservice.huhtamaki.ua

Тарілка 17см 
з волокна

17см
50 шт./упак.
20 упак./ящ.
1000 шт./ящ.

Тарілка 22см 
з волокна

22см
50 шт./упак.
12 упак./ящ.
600 шт./ящ.

Тарілка 25см 
з волокна

25см
50 шт./упак.
12 упак./ящ.
600 шт./ящ.

Тарілка овальна 
з волокна

26х20см
50 шт./упак.
12 упак./ящ.
600 шт./ящ.

Переваги та особливості:
• Не містить пластику
• Матеріал – волокна залишків

виробництва цукрової тростини
• Чудовий вибір для подачі страв
• Виготовлені з продуктів виробництва

цукрової тростини
• Цукрова тростина – один з найшвидше 

відновлюваних ресурсів в природі
• Можуть перероблятися
• Можуть компостуватися в промислових 

установах згідно з європейським 
стандартом EN 13432

Миска 350мл                           
з волокна

350мл 
50 шт./упак.
16 упак./ящ.
800 шт./ящ.

Миска 500мл                     
з волокна

500мл
50 шт./упак.
16 упак./ящ.
800 шт./ящ.
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BiowareTM – продукція з паперового формованого 
волокна, що розкладається згідно з європейським 

стандартом EN 13432

ЛАНЧБОКСИ З ФОРМОВАНОГО ВОЛОКНА

За додатковою інформацією звертайтесь: 
ТОВ «Хухтамакі Фудсервіс Україна» 
Тел. +38 044 228 7168
ukraine@huhtamaki.com
www.foodservice.huhtamaki.ua

Бургер-бокс 15х15см 
з волокна

15х15см
50 шт./упак.
12 упак./ящ.
600 шт./ящ.

Ланч-бокс 22х15см 
з волокна

22х15см
50 шт./упак.
6 упак./ящ.
300 шт./ящ.

Ланч-бокс 22х20см 
з волокна

22х20см
50 шт./упак.
6 упак./ящ.
300 шт./ящ.

Ланч-бокс 23х20см 
з волокна, 3 відділення

23х20см
50 шт./упак.
4 упак./ящ.
200 шт./ящ.

BiowareTM

Bioware TM – це сертифікована торгова 
марка, що містить продукти, які 
розкладаються, та виробляються 
здебільшого з матеріалів, що відновлюються. 
Лінійка Bioware спеціально була створена 
для мінімізації впливу на екологію.

Переваги та особливості:
• Не містить пластику
• Матеріал – волокна залишків

виробництва цукрової тростини
• Чудовий вибір для подачі страв
• Виготовлені з продуктів виробництва

цукрової тростини
• Цукрова тростина – один з найшвидше 

відновлюваних ресурсів в природі
• Можуть перероблятися
• Можуть компостуватися в промислових 

установах згідно з європейським 
стандартом EN 13432
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Столові прилади з деревини – чудова та екологічна 
альтернатива традиційному пластику

ПРОДУКЦІЯ З ДЕРЕВИНИ В ЗАГАЛЬНІЙ ТА 
ІНДИВІДУАЛЬНІЙ УПАКОВЦІ

За додатковою інформацією звертайтесь: 
ТОВ «Хухтамакі Фудсервіс Україна» 
Тел. +38 044 228 7168
ukraine@huhtamaki.com
www.foodservice.huhtamaki.ua

Дерев’яні ножі

165мм

Дерев’яні виделки

160мм

Дерев’яні ложки

160мм

Сети виделки, ножі, 
ложки, серветки

160 / 165мм

Дерев’яні десертні 

виделки
95мм

Дерев’яні ложки для 
морозива

95мм

Дерев’яні чайні 

ложки
96мм

Дерев’яні мішалки

110мм / 140мм / 178мм

Столові прилади можуть бути упаковані як в загальний рукав, так і 
кожен прилад або сет в індивідуальну упаковку. Доступні декілька 
варіантів упаковки сетів. 
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