
Ekologické riešenie na prenos a rozvoz jedla MR Trading s.r.o.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH Na Grunte 1

Zľava 5% zahrnutá v cene produktov Bratislava, 83152

Ponuka platí do: 30.4.2022

info@greenware.sk
'+421 903 52 92 98

Doprava pri objednávke nad €400 zdarma, inak podľa platného cenníka

Dodanie tovaru najneskôr do 12 pracovných dní od prijatia objednávky

1 - Menu do ruky / Usporné riešenie

Výhody Vhodné na 1 až 2 obedy do ruky Nevýhody Nevhodné na prepravu viacerých jedál súčasne

Najlacnejšie Nevhodné na ukladanie na seba

100% Ekologické

DFC01388 DFC01390 DFC01346 DSE02367

Cena za set

€0.42+ + + =

€0.10 €0.06 €0.22 €0.05

Miska na polievku z cukrovej trstiny, 375 
ml, Ø 105 mm, biela

Viečko z cukrovej trstiny, Ø 105 mm, 
okrúhle, biele

Menu box z cukrovej trstiny, dve 
oddelenia, 25 x 16.5 x 6.5 cm, zaklápací, 

biely

Kompostovateľná taška Mater-Bi® na 

kotúči, 22 + 6 x 50 cm, 200 kusov v kotúči

Polievka Hlavné jedlo Taška

2 - Menu do ruky / Efektívne riešenie

Výhody Vhodné na 2 až 3 obedy do ruky Nevýhody Nevhodné na prepravu viacerých jedál súčasne

Znesie aj horúce a mastné polievky Nevhodné na ukladanie na seba

100% Ekologické

DFC03651 DFC03670 DFC01346 DSE02392

Cena za set

€0.62+ + + =

€0.13 €0.14 €0.22 €0.14

Univerzálny kelímok "EcoUp©" 400 ml, Ø 
115 mm, biely s ikonami Bioplastové ploché viečko, Ø 115 mm, 

biele

Menu box z cukrovej trstiny, dve 
oddelenia, 25 x 16.5 x 6.5 cm, zaklápací, 

biely
Hnedá papierová taška L, 26 x 17 x 25 

cm, 

Polievka Hlavné jedlo Taška

3 - Spoľahlivé riešenie na rozvoz jedla

Výhody Vhodné na prepravu  obedov Nevýhody Vyššia cena

Znesie aj horúce a mastné jedlá

Stohovateľné

100% Ekologické

DFC03633 DFC02610 DFC09620 DFC09721 DSE02392

Cena za set

€1.07+ + + + =

€0.11 €0.14 €0.44 0.25 €0.14

Karónový univerzálny kelímok 300 ml, Ø 
91 mm, hnedý, eko-ikony Karónové viečko s membránou Ø 91 mm, 

biele

Miska z celulózy, 1200 ml, 25 x 17.7 x 4.5 

cm,dvojdielna, prírodná, bio poťah rPET-vrchnák 25 x 17.7 cm, obdĺžnikový
Hnedá papierová taška L, 26 x 17 x 25 

cm, 

Polievka Hlavné jedlo Taška

omáčka / tekutá časť jedla príloha

4 - Premium riešenie

Výhody Vhodné na prepravu  obedov Nevýhody Vyššia cena

Znesie aj horúce a mastné jedlá

100% Ekologické

Stohovateľné

DFC03633 DFC02610 DFC08830 DFC08881 DFC01632

Cena za set

€1.23+ + + + =

€0.11 €0.14 €0.35 €0.43 €0.20

Karónový univerzálny kelímok 300 ml, Ø 
91 mm, hnedý, eko-ikony Karónové viečko s membránou Ø 91 mm, 

biele
Kartónová misa, 1000 ml, Ø 185 mm, 

hnedá, okrúhla
Kartónové viečko s membránou 

potiahnuté PLA, Ø 185 mm, hnedé
Take-Away kartónový box 1100 ml, 

hnedý

Polievka Hlavné jedlo

omáčka / tekutá časť jedla príloha


