
Kubki wykonane z materiałów alternatywnych do polistyrenu (PS) cieszą się coraz 
większą popularnością, zgodnie z rosnącą potrzebą recyklingu i zrównoważonego 
rozwoju. Wykonane tylko z jednego materiału nadającego się do recyklingu, mogą 
być odzyskiwane ze strumienia odpadów poprzez programy recyklingowe.

Berry Superfos ma przyjemność zaoferować kubki PP do gorących i zimnych napojów. 
Są one jednomateriałowe – wykonane z polipropylenu (PP), który jest materiałem 
powszechnie przetwarzalnym. Kubki charakteryzują się najwyższą jakością i wyjątkowo 
niską wagą, gdyż do ich produkcji użyto minimalnej ilości surowca.

 Zimne i gorące napoje  Recykling*   Certyfikowana produkcja

Kubki do napojów z PP spełniają wymagania rynku

Aby zmaksymalizować łatwość i bezpieczeństwo użytkowania, kubki z serii PP 
Vending są wyposażone w bezpieczną szczelinę wypełniającą brzegi. Innymi słowy, 
w górnej części kubka znajduje się dodatkowa przestrzeń, która umożliwia kurczenie 
się kubka podczas trzymania, co zapobiega ryzyku przelania się napoju. Użytkownicy 
docenią tę cechę, szczególnie podczas spożywania gorących napojów lub zup.

Nasze kubki do napojów z serii PP Vending będą kompatybilne z każdym automatem 
vendingowym dostępnym na rynku.

 Profesjonalnie zaprojektowane dla optymalnej łatwości i 
 bezpieczeństwa użytkowania

* Zastrzeżenie: Możliwość recyklingu zależy od dostępności infrastruktury recyklingowej w regionie utylizacji.

Kubki do napojów PP Vending 
zaprojektowane z myślą o recyklingu 
i doskonałej wydajności



Linia produktowa Numer produktu Pojemność Górna średnica

Biały PP Vending 100057508 7oz (180 cc) 73,5

Biały PP Vending 100057509 9oz (250 cc) 73,5

Berry Superfos projektuje, rozwija i produkuje innowacyjne opakowania z tworzyw 
sztucznych – zawsze z myślą o zrównoważonym rozwoju. Niemal wszystkie fabryki 
Berry Superfos posiadają certyfikaty ISO 9001 i BRC (British Retail Consortium).

Certyfikaty te dokumentują, że stale spełniamy uznane na całym świecie standardy 
pakowania i najlepsze praktyki.

Zachęcamy do skorzystania z naszych produktów jednomateriałowych oraz ogromnego 
doświadczenia. Chętnie pomożemy Państwu w wyborze kubków PP Vending.

Innowacyjność i doskonałość produkcji

• Nadają się do recyklingu*
• Idealne zarówno do zimnych, jak i gorących napojów
• Doskonale współpracują z każdym automatem vendingowym
• Wygodne do picia
• Bezpieczna szczelina wypełniająca brzegi
• Wysoka jakość i niska waga

Kluczowe korzyści

Prosimy o kontakt z przedstawicielem Berry Superfos w celu uzyskania informacji na 
temat naszych kubków PP Vending oraz zastosowania kubków jednomateriałowych w 
Państwa automacie vendingowym.

Pozostańmy w kontakcie

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com

* Zastrzeżenie: Możliwość recyklingu zależy od dostępności infrastruktury recyklingowej w regionie utylizacji.


