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SuperCup – kubek wielokrotnego 
użytku do napojów

Superfos@berryglobal.com | superfos.com

Wytrzymały i możliwy do umycia, o wyglądzie kubka do piwa

Lekki  Wielokrotnego 
użytku 

Nadaje się 
do recyklingu

SuperCup to wytrzymały, nadający się do mycia i sztaplowania, wielokrotnego użytku 
kubek do napojów, który jest doskonały na wszelkiego rodzaju imprezy, na których 
serwowane jest piwo i napoje.

Kubek ma bardzo rozpoznawalny wygląd typowej szklanki do piwa i jest idealny do 
nadruku logo lub tekstu za pomocą wgrzanej etykiety (IML) lub druku offsetowego, 
dzięki czemu szczególnie nadaje się, jako narzędzie marketingowe, na wszelkiego 
rodzaju imprezy. 
 
Dzięki możliwości wielokrotnego użytku SuperCup pomoże ograniczyć liczbę 
jednorazowych kubków wyrzucanych po różnego rodzaju eventach.
Po prostu zorganizuj imprezę, zbierz po niej SuperCup i umyj je.
I voila - są gotowe na kolejną imprezę!

SuperCup jest co najmniej 30% lżejszy od standardowych kubków wielokrotnego użytku 
do piwa i napojów dostępnych na rynku. Wykonany jest z przetwarzalnego polipropylenu 
(PP) . Choć przeznaczony jest do wielokrotnego użytku, nadaje się do recyklingu. 

Jeśli szukasz zrównoważonych rozwiązań, SuperCup to doskonały wybór. Berry 
Superfos może wyprodukować kubki z PP pochodzącego z recyklingu. Zakłady Berry 
Superfos w całej Europie posiadają w tym celu niezbędny certyfikat ISCC PLUS.

Lekki, wykonany z PP, który można łatwo poddać recyklingowi*
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Linia produktowa Numer produktu Pojemność Średnica

SuperCup 7750 25 cl 85 ø

SuperCup 7751 50 cl 95 ø

• Wielokrotnego użytku po umyciu
• Wykonany z PP*, który można łatwo poddać recyklingowi
• Lekki, ale wytrzymały
• Możliwy do sztaplowania
• Możliwość nadruku na zamówienie

Kluczowe korzyści

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat SuperCup, prosimy o 
kontakt z przedstawicielem Berry Superfos. 

* Możliwość recyklingu będzie zależeć od dostępności infrastruktury recyklingowej w regionie utylizacji.

Berry Superfos projektuje, rozwija i produkuje innowacyjne rozwiązania w zakresie 
opakowań z tworzyw sztucznych – z myślą o zrównoważonym rozwoju.
Prawie wszystkie fabryki Berry Superfos posiadają certyfikaty ISO 9001, BRC i ISCC PLUS 
potwierdzające, że spełniamy międzynarodowe standardy pakowania i najlepsze praktyki.

Skorzystaj z naszej doskonałości produkcyjnej i ogromnego doświadczenia w zakresie 
opakowań jednomateriałowych, które nadają się do recyklingu lub są produkowane z 
materiałów pochodzących z recyklingu.

Pozostańmy w kontakcie

Innowacje i doskonałość produkcji


