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produkty 
mrożone

produkty 
chłodzone

produkty 
suche

patelnia

garnek

mikrofala

frytownica

piekarnik

piec
konwekcyjny

słodkowodne

morskie

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 14
kartonów na palecie 126

gramatura 6 kg
kartonów na warstwie 8
kartonów na palecie 80

gramatura 6 kg
kartonów na warstwie 8
kartonów na palecie 80

Dorsz bałtycki filet z/s IQF 20% 
120-200 g

Okoń filet z/s                
40-60 g

Okoń filet z/s                
60-80 g

Karp filet z/s                 
IQF 10%

Halibut filet b/s IQF 20% 
400 - 600 g

Halibut filet z/s IQF 20% 
400 - 600 g
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produkty 
chłodzone

produkty 
suche

patelnia

garnek

mikrofala

frytownica

piekarnik

piec
konwekcyjny

słodkowodne

morskie

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 10 kg (5x2 kg)
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 10 kg
kartonów na warstwie 6
kartonów na palecie 60

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

gramatura 10 kg
kartonów na warstwie 6
kartonów na palecie 60

gramatura 5 kg
kartonów na warstwie 12
kartonów na palecie 120

Pstrąg patroszony z/gł 15% 
300-350 g

Lin filet z/s IQF 20%           
50-200 g

Pstrąg patroszony z/gł 15% 
250-300 g

Szczupak filet z/s 20% 
200-400 g

Pstrąg filet z/s IQF 20% 
100-200 g

Sandacz filet z/s        
230-300 g

Pstrąg filet z/s IQF    
150-200 g 

Sandacz filet z/s        
300-500 g

Szczupak filet z/s 20% 
500-1000 g

Sandacz filet z/s        
500-800 g

Pstrąg łososiowy filet z/s IQF 20% 
200-700 g

Sandacz filet z/s      
800+

Szczupak filet b/s 20% 
200-400 g
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