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Wiemy, że czas jest największą wartością w biznesie. Dzięki optymalnie dobranym 
rozwiązaniom, wysokim standardom obsługi klienta oraz dobrym warunkom 
handlowym firma JACK od ponad 25 lat jest niezastąpionym partnerem 
w kompleksowej obsłudze zaopatrzenia dla wielu firm w Polsce.

wysoki
standard obsługi

optymalnie
dobrane rozwiązania

indywidualne
warunki handlowe



Wiemy co jest ważne
dla branży cateringowej

Wyzwaniem dla branży cateringu jest zarówno zapewnienie wysokiej jakości 
posiłku, ale również opakowanie go w sposób zapewniający higieniczną ochronę 
oraz dostawę do klienta w niezmienionym kształcie. Nowocześnie zapakowany 
posiłek kusi wyglądem, zachowuje swój kształt, smak i zapach. Ma to ogromne 
znaczenie szczególnie przy daniach serwowanych na wynos.

Nasza szeroka oferta daje możliwość doboru opakowania na każdy rodzaj 
posiłku: od dania głównego, zupy, poprzez surówki, sałatki do napojów 
i deserów włącznie.

Pomożemy w doborze opakowań dla posiłków tradycyjnych i dietetycznych
(w tym dla diet pudełkowych), do spożycia na miejscu i na wynos, dostarczanych 
bezpośrednio do Klienta czy do praktycznego przechowywania i mrożenia.



Produkty polecane

Pojemniki zamykane folią

W ofercie posiadamy blisko 200 rodzajów pojemników 
do pakowania dań głównych, zup i przekąsek. 
Wykonane z polipropylenu (PP) doskonale sprawdzają 
się przy pakowaniu dań gorących.

Pojemniki ze względu na kształt dzielimy na  prostokątne 
(obiadowe, dietetyczne) z komorą niedzieloną 
oraz dzieloną w różny sposób oraz w kształcie miseczki 
(zupy).

Dostępne w kolorach: czarny, biały, przezroczysty.

Ręczne zgrzewarki pojemników

Urządzenia do zamknięcia pojemnika z posiłkiem przy 
użyciu odpowiednio dobranej folii techniką zgrzewania.

Proponowane przez nas urządzenia charakteryzują się 
krótkim czasem pakowania (2 sekundy). Pakowanie 
zakończone sygnalizacją dźwiękową oraz świetlną diodą. 
Płynna regulacja temperatury zgrzewu umożliwia 
skuteczne zamknięcie dania, a ramię zwiększające docisk 
ułatwia pracę. Każde urządzenie posiada funkcję 
automatycznego odcinania folii. Urządzenia posiadają 
niewielkie rozmiary (540x260x200 mm), wykonane są 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz wyposażone
w teflonową płytę grzewczą.

Półautomatyczne zgrzewarki 
pojemników

Posiadające wszystkie walory zgrzewarek ręcznych, 
zgrzewarki półautomatyczne zwiększają wydajność  
pracy, umożliwiając jednoczesny zgrzew kilku 
pojemników umieszczonych w szufladzie.

Funkcja przepłukiwania tacki gazem ochronnym 
(MAP - zmodyfikowana atmosfera) wydłuża termin 
przydatności posiłku do spożycia. Urządzenia 
wyposażone są w automatyczny docisk oraz 
uniwersalną płytę grzewczą dla tacek o wielkości nawet 
324x264 mm (½ GN).



Produkty polecane

Folie do zgrzewu

Z myślą o optymalizacji kosztów pakowania oferujemy 
folie o szerokości dobranej do wielkości pojemników.

Szeroka paleta rodzajów folii dzięki odpowiednio 
dobranym surowcom i parametrom technicznym daje 
wiele możliwości wyboru w uzależnieniu od potrzeb:
- trwały, nieotwieralny zgrzew
- łatwe otwieranie  (easy peel)
- antypara (antifog)

Ramki

Matryce aluminiowe dają możliwość korzystania 
z szerokiej gamy opakowań przeznaczonych 
do zgrzewu.

Wykonujemy również ramki do różnych modeli 
zgrzewarek. Ramki wykonane przy użyciu techniki CNC, 
zapewniają szczelny zgrzew pojemników w różnych 
kształtach, zarówno dzielonych jak i niedzielonych. 
Ustalamy indywidualne warunki zakupu urządzeń 
i ramek.

Co zapewniamy?

Przeprowadzamy prezentacje urządzeń

Przekazujemy urządzenia do testów

Pomagamy w doborze pojemników i folii 

Pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Produkty polecane

Pojemniki na sałatki

Pojemniki cechuje nietuzinkowe wzornictwo, 
co podkreśla walory estetyczne serwowanych w nich 
sałatek. Pokrywka zespolona z pojemnikiem w łatwy 
i bezpieczny sposób zamyka posiłek, wykorzystując 
funkcje „clik-clak”. Pojemniki dostępne z widelczykiem 
lub łyżką. W naszej ofercie znajdują się również okrągłe 
pojemniki z osobną pokrywką.

Pojemniki wykonane z wysoce przezroczystego 
materiału APET (polietylen).

Pojemniki na sosy

Pojemniki na sosy z doskonale dopasowaną osobną 
pokrywką wykonane z wysoce przezroczystego materiału 
APET (polietylen) oraz z PP (polipropylenu). 

Dostępne w kolorach: czarny, biały, przezroczysty.

Kubki na desery i shake 

Grupę pojemników na desery, shake i lody cechuje 
szeroka gama dostępnych kształtów, średnicy 
i pojemności, a także możliwość doboru pokrywek 
różnych typów: kopułka, pokrywka płaska, z otworem 
na słomkę.

Propozycję uzupełnia klasyczne wzornictwo prostych 
kubków z płaską pokrywką o średnicy 101 mm. 
Pojemniki tej grupy wykonane są z APET (polietylen), 
co umożliwia ich mrożenie do temperatury -40 st. C 
oraz zamykanie przy wykorzystaniu metody zgrzewu.



Produkty polecane

Pojemniki papierowe

No Leak
Pojemnik jest trwały i nie przecieka dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej technologii i bardzo dobrych materiałów. 
Gotowy do użycia, tj. nie wymaga składania.
Biały oraz ze standardowymi nadrukami, a nadruk 
indywidualny możliwy od 10  000 sztuk. Dostępne 
w pojemnościach 700 ml i 1000 ml oraz z okienkiem 
w pokrywce

Burger Box
Dwa rozmiary: M, XL i wiele wariantów: różne kolory 
i nadruki standardowe, a nadruk indywidualny 
od 10 000 sztuk. Dedykowany do dużej i małej 
gastronomii, i nie tylko na burgery.

 
Take Out Box
Pojemnik idealny do konsumpcji posiłku w punkcie 
gastronomicznym i do transportu. Wykonany 
z ekologicznego papieru z doskonałym zamknięciem 
zachowuje smak i zapach potrawy. Wiele wariantów: różne 
kolory i nadruki standardowe, a nadruk indywidualny 
od 5000 sztuk. Dostępny w pojemnościach: 500 ml, 750 ml, 
1000 ml.

Kubek do zup i sałatek
To elegancki i szybki sposób na wydanie zupy, sałatki 
lub makaronu na wynos lub w firmach cateringowych. 
Szczelne zamknięcie kubka pozwala na serwowanie 
gorących zup z zachowaniem temperatury i aromatów. 
Dostępny w pojemnościach 350 ml, 470 ml, 770 ml, 
biały i brązowy.



Produkty polecane

Wrap / Tortilla / Frytki
Doskonały do serwowania gorących dań jak: wrapy, 
tortille, frytki, na miejscu i na wynos. Biały i brązowy 
o pojemności 350 ml, wykonany z powlekanego 
papieru. Półokrągłe podcięcie z jednej strony ułatwia 
wybieranie składników dania i ładnie prezentuje posiłek.

Tacki Bio i No Leak
Brązowa tacka BIO w trzech rozmiarach: S, M, L 
oraz tacka NO LEAK z nadrukiem „Smacznego” dzięki 
sztywnej konstrukcji i doskonałym materiałom nie 
przeciekają, gdy serwujemy w nich dania z ciekłymi 
składnikami.

Miski papierowe
Papierowe miski w wielu pojemnościach: 130 ml, 
245 ml, 350 ml, 360 ml, 870 ml, 1000 ml znajdują 
wielorakie zastosowania: do przekąsek, sałatek, zup, 
lodów i jogurtów. Obok bardzo bogatej i atrakcyjnej 
palety nadruków standardowych proponujemy miski 
białe. Nadruk indywidualny od 10 000 sztuk.

Naczynia biodegradowalne
Wyprodukowane z wysuszonych włókien trzciny 
cukrowej – bagassy to ekologiczne, biodegradowalne 
w 100% naczynia o doskonałym wyglądzie – mogą 
z powodzeniem zastąpić naczynia ceramiczne. 
Są sztywne i odporne na tłuszcz, niskie i wysokie 
temperatury. Są też doskonałą alternatywą dla naczyń 
styropianowych i z tworzyw sztucznych.

Kubki papierowe

Nowoczesny i higieniczny sposób serwowania napojów 
ciepłych i zimnych. Wykonane z doskonałych papierów 
są stabilne i bezpieczne.

Każda z linii kubków dostępna w wersji białej 
oraz  w  szerokiej gamie ciekawych wzorów z nadrukami 
standardowymi.

Zapewniamy realizację niskich nakładów dla nadruków 
indywidualnych już od 1000 sztuk. Proponujemy: 

Kubki jednowarstwowe
9 wzorów nadruków standardowych w szerokiej gamie 
pojemności.

Kubki karbowane
Zbudowane z dwóch warstw (druga warstwa to papier 
karbowany). Występują w wersji EKO 
oraz ze standardowym nadrukiem Coffee 4 You.



Produkty polecane

Sztućce jednorazowe

Oferta obejmuje sztućce do jednorazowego użytku 
dostępne pojedynczo oraz w zestawach. Spełnią 
wszystkie oczekiwania: dla najbardziej wymagających 
sztućce srebrne, drewniane i transparentne 
oraz standardowe białe sztućce wysokiej jakości.

Torby i torebki papierowe

Oferujemy torby w wersji z uchwytem lub bez uchwytu 
z mocnym klockowym dnem, wykonane z wytrzymałych 
papierów o gramaturach od 60 do 100 g/m2.

Estetyczne i ekologiczne rozwiązanie na przetransportowanie 
posiłku. Stabilne, prostokątne dno ułatwia rozmieszczenie 
pojemników z posiłkiem. Torby to również doskonały nośnik 
reklamy.

Nadruki dla wybranych rozmiarów realizujemy już 
od 2400 sztuk.

Kubki dwuwarstwowe – termiczne
Utrzymują powietrze pomiędzy dwiema warstwami 
papieru tworząc barierę termiczną. 

Dekle
Do kubków oferujemy szczelnie domykające dekle 
wykonane z tworzywa odpornego na wysokie 
temperatury, dostępne w kolorach białym, brązowym 
i czarnym.

Korzyści ze stosowania nowoczesnych opakowań
Wsparcie sprzedaży poprzez atrakcyjny sposób prezentacji w opakowaniu

Ochrona kształtu, spójności i integralności składowych posiłku

Opakowania bezpieczne dla konsumenta poprzez stabilne konstrukcje, szczelne zamknięcia

Obniżenie kosztów transportu poprzez możliwość sztaplowania

Szczelne zamknięcia likwidują straty

Korzystna relacja jakości do kosztu zapakowania

Doskonały nośnik reklamy: kubki i pojemniki papierowe, folie do zgrzewarek



Czystość i bezpieczeństwo
ma duże znaczenie

Utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości jest bardzo istotne w miejscu 
przygotowania posiłków. Proponowane przez nas wysokowydajne i skuteczne 
preparaty chemiczne marki Lakma (dedykowane do obszarów kuchennych) 
oraz profesjonalne akcesoria do utrzymania czystości w prosty sposób pomagają 
spełnić te wysokie wymagania i obniżyć koszty utrzymania czystości.



Co zapewniamy?
Przeprowadzamy audyty w obiektach w celu doboru technologii mycia i sprzątania

Przeprowadzamy testy chemii profesjonalnej

Przekazujemy urządzenia do dozowania preparatów (pompy dozujące)

Dostarczamy pełną dokumentację preparatów: karty techniczne, charakterystyki, plany higieny

Szkolimy personel

Otaczamy stałą opieką w ramach wizyt posprzedażowych

Produkty w ofercie

Odtłuszczanie

Pielęgnacja stali

Usuwanie przypaleń

Odkamienianie

Mycie i dezynfekcja

Mycie lodówek i chłodni

Mycie uniwersalne powierzchni

Mycie rąk

Mycie ręczne naczyń

Mycie maszynowe naczyń:

Mycie zasadnicze

Nabłyszczanie

Mycie szkła
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