
Cennik Krówek „Ciągutek” 

Nasze wyjątkowe krówki śmietankowe wykonujemy już od kliku lat

 od początku działalności przykładaliśmy szczególną uwagę na jakość i zadowolenie naszych klientów 

pomogło nam to w zdobyciu zaufania którym obdarzyło nas już wiele firm

 Krówki ciągutki jakie wykonujemy są z najlepszych składników , Polskie masło, śmietana i cukier

połączenie tych składników w odpowiedni sposób daje nam wyjątkowy smak śmietankowy

 Pomimo że skład surowcowy jest znany , to przepisem jest uzyskanie ciągnącej struktury przez jak najdłuższy czas

 kruchość krówki uzyskują po upływie około jednego miesiąca

termin przydatności to 6 miesięcy

na 1 kg. przypada 74 sztuk krówek

Gwarantujemy ostry i nasycony druk etykiet

 Zapraszamy do skorzystania z naszej słodkiej oferty :)

Minimalne Zamówienie 5kg. - 25,50 zł/kg. netto
10 kg. -  23,55 zł/kg. netto
15 kg. -  22,45 zł/kg. netto
25 kg. -  19,60 zł/kg. netto
35 kg. -  18,45 zł/kg. netto
50 kg. -  17,80 zł/kg. netto
100 kg. - 17,15 zł/kg. netto
150 kg. - 16,85 zł/kg. netto
200 kg. - 16,10 zł/kg. netto
300 kg. - 15,50 zł/kg. netto
500 - 1000 kg. - na zapytanie

Wykonanie Projektu jest w Cenie
koszt nadruku liczony do całego zamówienia

1 Kolor - 45,00 zł netto
2 Kolory - 90,00 zł netto
3 kolory - 135,00 zł netto
4 kolory - 180,00 zł netto
Pełny Kolor w Cenie - 190,00 zł netto 



Koszty Transportu :

Dla paczek do 20 kg. - 18,00 zł netto

Euro palety - 100 kg. - 110,00 zł netto

Euro palety - 300 kg. - 130,00 zł netto

Euro palety - 500 kg. - 155,00 zł netto

Nowość - opakowania kartonowe z nadrukiem nawet w pełnej kolorystyce

- karton 250 g. 

- nadruk w jakości 300 DPI

opakowania już od 5 do 25 sztuk krówek

możliwość konfekcjonowania i wysyłania gotowego produktu 

szybkie terminy realizacji 5-6 dni roboczych 



Przykładowe Realizacje
Liczne grono naszych stałych klientów, to najlepszy dowód że można nam zaufać  

Od 2017 Roku uruchomiliśmy produkcje maszynową również dla realizacji z nadrukiem klienta 

 Dzięki tej możliwości klienci mogą w bardzo atrakcyjnych cenach otrzymać krówki z swoim logo

 Minimalne zamówienie - 1000 kg.

 Zalety:

 - Atrakcyjne ceny od ilości 1000 kg.

 - Nadruk Wysokiej Jakości

 - Możliwość nadruku wewnętrznego 

Już kilka firm skorzystało z tej możliwości -  

Odpowiemy na wszystkie pytania -   handlowy1@zukero.pl
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