Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,

Stella Pack to jeden z największych w Europie producentów worków na śmieci
oraz dystrybutorów niechemicznych środków czystości i produktów higienicznych. W skład grupy
wchodzą obok Stella Pack SA również Stella Pack Ukraina i Stella Pack Rumunia.
Nasza historia to 20 lat doświadczeń związanych z produkcją i dystrybucją najwyższej
jakości produktów oraz budowania pozycji własnych marek na rynku. Nasze produkty możecie Państwo
znaleźć w sklepach lokalnych oraz w większości sieci handlowych w Polsce i Europie. Wysoką jakość
naszych produktów potwierdzają certyfikaty, w tym: ISO 9001:2015, certyfikat BRC, a także liczne
nagrody dla naszych produktów, szczególnie dla marki premium Stella.
Naszą największą dumą jest 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Polsce
i na Ukrainie. Wszystkie produkowane przez nas worki na śmieci powstają z przetworzonych odpadów
foliowych. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami produkowania i wprowadzania na rynek worków
na śmieci wykonanych z surowców pierwotnych (Virgin). Dysponujemy unikalną, opracowaną w naszej
firmie technologią przetwarzania odpadów foliowych w regranulat, a następnie w pełnowartościowe
worki na śmieci. Jest to przyjazna środowisku technologia, w skład której wchodzi najnowocześniejsza
w naszej części Europy, wysokowydajna linia sortująca oraz opatentowany przez Stella Pack sposób
wykorzystania ciepła, czyniący ten proces znacznie bardziej ekologicznym. Stella Pack każdego
miesiąca przetwarza ponad 2000 ton odpadów foliowych, zamieniając je w worki na śmieci, które są
w każdym aspekcie porównywalne do produktów wykonanych z surowców pierwotnych.
Od ponad 20 lat realizujemy w praktyce ideę gospodarki obiegu zamkniętego,
przetwarzamy odpady foliowe, oczyszczamy z nich środowisko naturalne i zamieniamy je w produkt,
zaprojektowany tak, by mógł być ponownie przetworzony. Rozpoczęty w 2013 roku proces inwestycyjny
- budowa nowego zakładu regranulacji i produkcji worków na śmieci - prowadzi do osiągnięcia poziomu
miesięcznej produkcji blisko 3000 ton.
Nie zapominamy o tym skąd się wywodzimy i gdzie działamy. Wspieramy społeczność
lokalną i jej inicjatywy, kluby sportowe, działalność kulturalną. Szczególną troską otaczamy
najmłodszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu, czego efektem jest działająca
już od 2012 roku Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej, która z sukcesami wspiera leczenie i rehabilituje
dzieci z najcięższymi chorobami.
W tym katalogu znajdziecie Państwo produkty naszej marki premium - Stella. Jesteśmy
pewni, że najwyższa jakość produktów znajdzie uznanie zarówno w Państwa oczach, jak również
zostanie doceniona przez Państwa klientów.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zarząd i pracownicy
Stella Pack S.A.

Stella Pack is one of the largest European manufacturers of garbage bags and
distributors of non-chemical cleaning supplies and hygiene products. The group includes,
apart from Stella Pack SA, Stella Pack Ukraine and Stella Pack Romania.
Our history is 20 years of experience in manufacturing and distribution of the
highest quality products and strengthening the position of house brands in the market. Our
products can be found in local stores and in most chain stores in Poland and Europe. High
quality of our products is confirmed by certificates, including: ISO 9001:2015, BRC certificate,
and also numerous awards for our products, especially for the premium Stella brand.
Our 6 modern production facilities in Poland and Ukraine are our greatest pride.
All garbage bags manufactured by us are made of processed waste plastic film. We strongly
oppose manufacturing and marketing of garbage bags made of raw materials (Virgin). We use
a unique technology of processing waste plastic film into regranulate and then into complete
garbage bags, which we developed in our company. It is an eco-friendly technology including
the most advanced in our part of Europe, high efficiency sorting line and method of using heat,
which is patented by Stella pack, making the process more ecological. Each month, Stella Pack
processes over 2000 tonnes of waste plastic film, transforming it into garbage bags which are
in every aspect comparable to products made of raw materials.
For 20 years we have been implementing the idea of circular economy, we process
waste plastic film, remove it from the natural environment and transform it into a product
designed in such a way that it could be recycled. The investment process initiated in 2013,
which is building a new facility for regranulating and manufacturing garbage bags, leads to
reaching the level of almost 3000 tonnes of monthly production.
We do not forget our roots and where we operate. We support local community
and its initiatives, sport clubs and cultural activities. Special attention is given to the youngest
and the neediest residents of our region, which results in Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej
[Agata Orłowska Stella Foundation] operating since 2012 and supporting treatment and
rehabilitation of children with the most serious illnesses.
In this catalogue you will find products of our premium brand - Stella. We are
sure that the highest quality of our products will be appreciated both by you and your clients.
We are looking forward to cooperate with you.
Management Board and Employees
Stella Pack S.A.

Stimate Doamne/Stimați Domni,
Stella Pack este unul dintre cei mai mari producători din Europa de saci menajeri și distribuitori
de produse de curățenie non-chimice și a produselor igienice. Grupul este format pe lângă Stella Pack SA de
asemenea de Stella Pack Ucraina și Stella Pack România.
Istoria noastră constă în 20 de ani de experiență legată de producția și distribuția produselor
de cea mai înaltă calitate și de a construi poziția mărcii proprii pe piață. Produsele noastre pot fi găsite în
magazine locale și în cele mai mari lanțuri de magazine comerciale din Polonia și Europa. Calitatea înaltă
a produselor noastre este certificată, inclusiv: ISO 9001:2015, certificat BRC, precum și numeroase premii
pentru produsele noastre, în special pentru marca premium Stella.
Cea mai mare mândrie a noastră sunt cele 6 moderne fabrici de producție în Polonia și
Ucraina. Toți sacii produși de către noi pentru deșeuri provin din deșeuri reciclate din folie. Suntem adversari
puternici ai producției și introducerii pe piață a sacilor pentru deșeuri fabricaţi din materii prime (virgin).
Deținem o tehnologie unică dezvoltată în compania noastră în ceea ce privește prelucrarea deșeurilor din
plastic, granule, urmând să fie transformate în saci menajeri. Este o tehnologie prietenoasă mediului în
care este inclusă ceea mai modernă, în această parte a Europei, linie de sortare de înaltă performanță și
brevetată de către Stella Pack petru modul de recuperarea a căldurii, dezvoltând astfel întregul proces să
fie mult mai ecologic. Stella Pack în fiecare lună procesează mai mult de 2000 de tone de deșeuri din folie,
transformându-le în saci menajeri, care sunt în orice aspect comparabili cu produsele fabricate din materii
prime.
Timp de 20 de ani am realizat în practică idea unei economii în circuit închis, prelucrarea
deșeurilor din plastic, curățarea mediului înconjurător și transformarea în produs, proiectat în așa fel pentru
a fi din nou reprocesat. Utimul procesul de investiție a început în 2013 și a constat în construcția fabricii noi
de granulare și producția sacilor pentru deșeuri pentru obținerea nivelului lunar de producție de aproape
3000 de tone.
Să nu uităm de unde am venit și unde ne desfășurăm activitatea. Sprijinim comunitatea
locală și inițiativele ei, cluburi de sport, activități culturale. Ocrotim în mod deosebit pe copiii și locuitorii cu
dizabilităţi din regiunea noastră, efectul acestuia este Fundația Stella care funcționează din 2012 purtând
numele Agata Orłowska, care cu succes sprijină tratarea și reabilitarea copiilor cu boli foarte grave.
În acest catalog veți găsi produsele mărcii premium - Stella. Suntem siguri, că calitatea
produselor va găsi recunoaștere în ochii dumneavoastră, și că va fi apreciată de către clienții
dumneavoastră.
Vă invităm călduros la colaborare.

Conducerea şi angajaţii
Stella Pack S.A.

Worki na śmieci		 Garbage bags
Wszystkie worki na śmieci marki STELLA
wykonane są w całości z regranulatu z odpadów foliowych!
Nadają się również do powtórnego recyklingu.
Jesteśmy przeciwni produkowaniu worków na śmieci
z surowców pierwotnych.

SUROWCE WTÓRNE

Stella Pack S.A. is one of the largest manufactures of garbage bags in Europe. Our mission is
to produce in compliance with well-understood ecological rules. That is why we obtain the raw material
for manufacturing garbage bags in the process of recycling of waste plastic film which would otherwise
go to the environment. We have 4 modern lines for regranulation, and they process over 2 thousand
tonnes of plastic waste per month. Our production potential and demand for this specific raw material are
continuously increasing.
We would like to offer a stable cooperation in monthly collection and purchase of
waste plastic film.

Worki wykonane z regranulatu z odpadów
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foliowych. Nadają
doWORKI
ponownego
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CHROŃ ŚRODOWISKO NATURALNE
Garbage bags made of regranulate obtained
Wszystkie worki na śmieci produkowane w Stella Pack S.A. powstają z przetworzonych
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film.
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trafia do naszych zakładów, gdzie zostaje zamienione w worki na śmieci we wszystkich
odmianach i rozmiarach, w bardzo wielu wariantach kolorystycznych i zapachowych.
Dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii nasze worki są w pełni porównywalne do worków wytworzonych z surowców pierwotnych. Co istotne – zużyte worki
na śmieci nadają się do ponownego recyklingu.

Contact us: stella@stella.com.pl
Stella Pack S.A. является одним из крупнейших производителей мешков для мусора в Европе. Наша
миссия - производство, основанное на экологических принципах. Поэтому сырьё для производства мешков для
мусора получаем путём переработки пластиковых отходов в процессе рециклинга, которые в противном случае
попадали бы в окружающую среду. Наши 4 современных линии регрануляции перерабатывают более 2000
тонн пластиковых отходов в месяц. Наши производственные возможности и спрос на это специфическое сырьё
постоянно растут.
Мы предлагаем стабильное сотрудничество в сборе и покупке пластиковых
отходов ежемесячно.
Свяжитесь с нами: stella@stella.com.pl

CHOOSE OUR GARBAGE BAGS
PROTECT THE NATURAL ENVIRONMENT
All garbage bags manufactured by Stella Pack S.A. are made of processed waste plastic
film. Over 2000 tonnes of plastic waste each month go, instead of a rubbish dump, to
our facilities, where it is transformed into garbage bags of all types and all sizes, having
different colours and fragrances. Thanks to using the advanced technologies our bags
can be compared to bags manufactured from raw materials. What is important - used
garbage bags can be recycled.
ALEGEȚI SACII NOȘTRI MENAJERI.
PROTEJAȚI MEDIUL NATURAL.
Toți sacii menajeri produși în Stella Pack S.A. provin din deșeuri reciclate din folie. În
fiecare lună, 2.000 de tone de deșeuri care ar trebui să ajungă la gunoi ajung în fabricile
noastre, unde sunt transformate în saci menajeri în toate felurile și dimensiunile, în
foarte multe variante coloristice și parfumate. Datorită utilizării tehnologiei avansate
sacii noștri sunt comparabili cu saci fabricaţi din materii prime virgine. Ce este important - saci menajeri pot fi reciclaţi din nou.

stella@stella.com.pl

Stella Pack S.A. este unul dintre cei mai mari producători de saci menajeri din Europa. Misiunea
noastră este producţia bazată pe principii ecologice bine înțelese. De aceea materia primă pentru producția
sacilor menajeri se obține prin procesul de reciclare a deșeurilor din folie, care în alt mod ar ajunge în
mediul înconjurător. Deținem 4 linii moderne de granulare, care pot prelucra circa 2 mii de tone de deșeuri
din folie lunar. Posibilitățile noastre de producție și nevoile pentru această materie primă specifică este în
continuă creștere.
Vă propunem o cooperare stabilă în domeniul recepționării și achiziționării deșeurilor
din folie în fiecare lună.
Contactați-ne: stella@stella.com.pl

LIDER W RECYKLINGU ODPADÓW FOLIOWYCH

EXPERT IN RECYCLING OF FOIL WASTE

OBIEG ZAMKNIĘTY FOLII POLIETYLENOWYCH
CLOSED CIRCULATION OF POLYETHYLENE FILMS

A1
Jesteśmy przeciwni produkowaniu worków na
śmieci z surowców pierwotnych (virgin)!
Chronimy środowisko naturalne, wspieramy ideę
gospodarki obiegu zamkniętego
– przetwarzamy odpady foliowe
w pełnowartościowe worki na śmieci!
We are against the production of garbage bags
from virgin raw material!
We are protecting the natural environment, we
are supporting the idea of a closed-circuit economy – we are processing plastic waste into a
full-value garbage bags!

Dostawa
worków na śmieci
Delivery
of garbage bags

A2
RECYKLING
I PRODUKCJA
WORKÓW NA ŚMIECI
RECYCLING
AND MANUFACTURING
OF GARBAGE BAGS

ODPAD = SUROWIEC
WASTE MATERIAL = RAW MATERIAL
MARKETY
MALLS

B1
CENTRA
DYSTRYBUCYJNE
DISTRIBUTION
CENTRES

Odpady z marketów
i DC trafiają do nas,
z nich powstają nowe worki
Foil waste from malls
and distribution centres
are delivered to us and are used
for manufacturing
of new bags
KONSUMENCI
CONSUMERS

Suntem împotriva producției de saci de gunoi
din materii prime virgine!
Protejăm mediul natural, susținem ideea de
economie cu circuit închis
– procesăm deșeurile de plastic în saci de gunoi
cu valoare maximă!

B3

Sprzedaż
worków na śmieci
Sale
of garbage bags

Worki jako odpad foliowy
trafiają do naszych zakładów
The bags as a plastic waste
are delivered to our plant

WYSYPISKO,
SORTOWNIA
LANDFILL,
WASTE SORTING
PLANT

B2

Worki spełniają swoją funkcję
i wraz z zawartością trafiają
na wysypisko śmieci
The bags fulfill their function
and, together with their contents,
are being sent to the landfills

Worki na śmieci z taśmą ściągającą

Drawtape garbage bags

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
- zapach LAWENDY 35L 15szt

Drawtape garbage bags with a lavender scent
35L 15pcs

SUROWCE WTÓRNE

5 903936 00989 3

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
- zapach LAWENDY 60L 10szt

Drawtape garbage bags with a lavender scent
60L 10pcs

8

5 903936 00990 9

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
- zapach LAWENDY 90L 10szt

Drawtape garbage bags with a lavender scent
90L 10pcs

5 903936 00991 6

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
- zapach LAWENDY 120L 10szt

Drawtape garbage bags with a lavender scent
120L 10pcs

5 903936 00992 3

Worki na śmieci z taśmą ściągającą

Drawtape garbage bags

SUROWCE WTÓRNE

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
FRESH - świeży zapach 35L 15szt
Drawtape garbage bags with a fresh scent
35L 15pcs

5 903936 03390 4
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Worki na śmieci z taśmą ściągającą
FRESH - świeży zapach 60L 10szt
Drawtape garbage bags with a fresh scent
60L 10pcs

5 903936 03391 1

Worki na śmieci z taśmą ściągającą

Drawtape garbage bags

SUROWCE WTÓRNE

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
ANTYBAKTERYJNE 35L 15szt szare
Antybacterial drawtape garbage bags
35L 15pcs grey

5 903936 03807 7
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Worki na śmieci z taśmą ściągającą
ANTYBAKTERYJNE 60L 10szt szare
Antybacterial drawtape garbage bags
60L 10pcs grey

5 903936 03808 4

Worki posiadają właściwości ANTYBAKTERYJNE, gdyż zawierają produkt biobójczy na bazie substancji czynnej: szkło fosforanowe zawierające srebro, nr CAS: 308069-39-8.
Badania przeprowadzone w niezależnym laboratorium potwierdziły, ze worki wykazują działanie antybakteryjne wobec szczepów bakterii Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus.

Worki na śmieci z taśmą ściągającą

Drawtape garbage bags

WieloWORKI na śmieci z taśmą ściągającą
35L 10szt niebieskie

SUROWCE WTÓRNE

Drawtape garbage bags BAG iN BAG system
35L 10pcs blue

5 903936 03657 8
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WieloWORKI na śmieci z taśmą ściągającą
60L 10szt niebieskie
Drawtape garbage bags BAG iN BAG system
60L 10pcs blue

5 903936 03658 5

Worki na śmieci z taśmą ściągającą

Drawtape garbage bags

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
EKOLOGICZNE 35L 15szt
Eco-friendly drawtape garbage bags
35L 15pcs

5 903936 00424 9
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Worki na śmieci z taśmą ściągającą
EKOLOGICZNE 60L 10szt
Eco-friendly drawtape garbage bags
60L 10pcs

5 903936 00425 6

Worki na śmieci z taśmą ściągającą
EKOLOGICZNE 120L 10szt
Eco-friendly drawtape garbage bags
120L 5pcs

5 903936 03635 6

SUROWCE WTÓRNE

Worki na śmieci z taśmą ściągającą

Drawtape garbage bags

Worki z taśmą ściągającą do segregacji
PAPIER 120L 5szt niebieskie

Drawtape garbage bags for segregation of „PAPER” waste
120L 5pcs blue

SUROWCE WTÓRNE

5 903936 01713 3

Worki z taśmą ściągającą do segregacji
SZKŁO 120L 5szt zielone

Drawtape garbage bags for segregation of „GLASS” waste
120L 5pcs green

5 903936 01715 7

Worki z taśmą ściągającą do segregacji
PLASTIK METAL 120L 5szt żółte

Drawtape garbage bags for segregation of „PLASTIC AND METAL” waste
120L 5pcs yellow

5 903936 01717 1

Worki z taśmą ściągającą do segregacji
BIO 120L 5szt brązowe

Drawtape garbage bags for segregation of „BIO” waste
120L 5pcs brown

5 903936 01719 5
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Worki na śmieci z uszami - łatwo zawiązywane

Flap tie garbage bags

Worki na śmieci z uszami
- zapach LAWENDY 35L 24szt

Flap tie garbage bags with a lavender scent
35L 24pcs

5 903936 02356 1
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Worki na śmieci z uszami
- zapach LAWENDY 60L 16szt

Flap tie garbage bags with a lavender scent
60L 16pcs

5 903936 02357 8

Worki na śmieci z uszami
- zapach LAWENDY 120L 10szt

Flap tie garbage bags with a lavender scent
120L 10pcs

5 903936 02388 2

SUROWCE WTÓRNE

Worki na śmieci z uszami - łatwo zawiązywane

Flap tie garbage bags

Worki łazienkowe z uszami
FRESH - o świeżym zapachu 15L 30szt

Bathroom flap tie garbage bags with FRESH scent
15L 30pcs

SUROWCE WTÓRNE

5 903936 03873 2

Worki na śmieci z uszami
FRESH - świeży zapach 35L 24szt

Flap tie garbage bags with a FRESH scent
35L 24pcs

5 903936 03388 1

Worki na śmieci z uszami
FRESH - świeży zapach 60L 16szt

Flap tie garbage bags with a FRESH scent
60L 16pcs

5 903936 03389 8
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Worki na śmieci z uszami - łatwo zawiązywane

Flap tie garbage bags

Worki na śmieci z uszami
ANTYBAKTERYJNE 35L 20szt szare

SUROWCE WTÓRNE

Antybacterial flap tie garbage bags
35L 20pcs grey

5 903936 03804 6
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Worki na śmieci z uszami
ANTYBAKTERYJNE 60L 14szt szare
Antybacterial flap tie garbage bags
60L 14pcs grey

5 903936 03805 3

Worki na śmieci z uszami
ANTYBAKTERYJNE 120L 6szt szare
Antybacterial flap tie garbage bags
120L 6pcs grey

5 903936 03806 0

Worki posiadają właściwości ANTYBAKTERYJNE, gdyż zawierają produkt biobójczy na bazie substancji czynnej: szkło fosforanowe zawierające srebro, nr CAS: 308069-39-8.
Badania przeprowadzone w niezależnym laboratorium potwierdziły, ze worki wykazują działanie antybakteryjne wobec szczepów bakterii Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus.

Worki na śmieci z uszami - łatwo zawiązywane

Flap tie garbage bags

Worki na śmieci z uszami
WYTRZYMAŁE 20L 30szt białe

SUROWCE WTÓRNE

Durable flap tie garbage bags
20L 30pcs white

5 903936 00970 1

Worki na śmieci z uszami
WYTRZYMAŁE 60L 20szt granatowe
Durable flap tie garbage bags
60L 20pcs navy blue

5 903936 00972 5
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Worki na śmieci z uszami
WYTRZYMAŁE 35L 30szt turkusowe
Durable flap tie garbage bags
35L 30pcs turquoise

5 903936 00971 8

Worki na śmieci z uszami
WYTRZYMAŁE 120L 20szt niebieskie
Durable flap tie garbage bags
120L 20pcs blue

5 903936 00973 2

Worki na śmieci z uszami
WYTRZYMAŁE 45L 20szt zielone
Durable flap tie garbage bags
45L 20pcs green

5 903936 03288 4

Worki na śmieci z uszami - łatwo zawiązywane

Flap tie garbage bags

SUROWCE WTÓRNE

Worki na śmieci z uszami
EKOLOGICZNE 35L 15szt zielone
Eco-friendly flap tie garbage bags
35L 15pcs green

5 903936 02354 7
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Worki na śmieci z uszami
EKOLOGICZNE 60L 10szt zielone
Eco-friendly flap tie garbage bags
60L 10pcs green

5 903936 02355 4

Worki na śmieci z uszami - łatwo zawiązywane

Flap tie garbage bags

Worki z uszami do segregacji odpadów
PAPIER 35L 20szt niebieskie

Flap tie garbage bags for segregation of „PAPER” waste
35L 20pcs blue

SUROWCE WTÓRNE

5 903936 03221 1

Worki z uszami do segregacji odpadów
SZKŁO 35L 20szt zielone

Flap tie garbage bags for segregation of „GLASS” waste
35L 20pcs green
5 903936 03219 8

Worki z uszami do segregacji odpadów
ZESTAW 35L 4x10szt
Flap tie garbage bags for segregation,
SET 35L 4x10pcs
5 903936 03217 4

Worki z uszami do segregacji odpadów
METAL PLASTIK 35L 20szt żółte

Flap tie garbage bags for segregation of „METAL AND PLASTIC” waste
35L 20pcs yellow
5 903936 03220 4

Worki z uszami do segregacji odpadów
BIO 35L 20szt brązowe

Flap tie garbage bags for segregation of „BIO” waste
35L 20pcs brown
5 903936 03218 1
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Worki na śmieci z uszami - łatwo zawiązywane

Flap tie garbage bags

Worki z uszami do segregacji odpadów
PAPIER 60L 14szt niebieskie
Flap tie garbage bags for segregation
of „PAPER” waste 60L 14pcs blue
5 903936 03515 1

Worki z uszami do segregacji odpadów
SZKŁO 60L 14szt zielone
Flap tie garbage bags for segregation
of „GLASS” waste 60L 14pcs green
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5 903936 03516 8

Worki z uszami do segregacji odpadów
PLASTIK METAL 60L 14szt żółte

Flap tie garbage bags for segregation
of “METAL AND PLASTIC” waste 60L 14pcs yellow
5 903936 03514 4

Worki z uszami do segregacji odpadów
BIO 60L 14szt brązowe
Flap tie garbage bags for segregation
of „BIO” waste 60L 14pcs brown
5 903936 03517 5

SUROWCE WTÓRNE

Worki na śmieci tradycyjne – supermocne

Garbage bags – super strong

Worki na śmieci
EKOLOGICZNE 35L 15szt
Eco-friendly garbage bags
35L 15pcs

SUROWCE WTÓRNE
5 903936 00415 7

Worki na śmieci
EKOLOGICZNE 60L 10szt
Eco-friendly garbage bags
60L 10pcs

5 903936 00416 4

Worki na śmieci
EKOLOGICZNE 160L 10szt
Eco-friendly garbage bags
160L 10pcs

5 903936 00419 5

Worki na śmieci
EKOLOGICZNE 120L 10szt
Eco-friendly garbage bags
120L 10pcs

5 903936 00417 1

Worki na śmieci
EKOLOGICZNE 120L 25szt niebieskie
Eco-friendly garbage bags
120L 25pcs blue

5 903936 00418 8

Worki na śmieci
EKOLOGICZNE 240L 5szt
Eco-friendly garbage bags
240L 5pcs

5 903936 00420 1
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Folie kuchenne		 Kitchen foils

Folia aluminiowa z tłoczeniem 10m rolka
Aluminium foil with embossing 10m roll

5 903936 00020 3

Folia aluminiowa z tłoczeniem 20m rolka
Aluminium foil with embossing 20m roll

5 903936 00021 0

Folia aluminiowa z tłoczeniem 50m rolka
Aluminium foil with embossing 50m roll

5 903936 00041 8
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Folia aluminiowa z tłoczeniem 15m box
Aluminium foil with embossing 15m box

5 903936 01730 0
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Folia do żywności oddychająca 30m box
Breathable cling film 30m box

5 903936 00016 6

Folia do żywności w arkuszach oddychająca 150 arkuszy box
Breathable cling film 150 sheets box

Papiery i rękawy do pieczenia

Baking papers
& Roasting sleeves

Papier do pieczenia w arkuszach 10szt
Baking paper 10 sheets

5 903936 01982 3
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Papier do pieczenia 8m box
Baking paper 8m box

5 903936 00039 5

Rękaw do pieczenia z tasiemką 5m box
Roasting sleeve 5m box

5 903936 01708 9

Torebki do pieczenia 5szt box
Roasting bags 5pcs box
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5 903936 00043 2

Foremki na muffiny 30szt box
Muffin cups 30pcs box

5 903936 01081 3

Foremki na muffiny kolorowe 45szt box
Colorful muffin cups 45pcs box

5 903936 01538 2

Foremki aluminiowe z papierem do pieczenia
2szt OKRĄGŁE
Aluminium trays coated with baking paper 2pcs ROUND
5 903936 02159 8
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Foremki aluminiowe z papierem do pieczenia
2szt DUŻE
Aluminium trays coated with baking paper 2pcs LARGE
5 903936 02158 1

Foremki aluminiowe z papierem do pieczenia
3szt MAŁE
Aluminium trays coated with baking paper 3pcs SMALL

5 903936 02157 4

Foremki papierowe do pieczenia ekologiczne 4szt
Ecological paper baking pans 4pcs

5 903936 03880 0

SUROWCE NATURALNE

Torebki i woreczki

Food bags & ice cube bags

Torebki śniadaniowe z suwakiem 1,5L 16szt box
Slider sandwich bags 1,5L 16pcs box

5 903936 00965 7

Torebki śniadaniowe 2L 100szt box
Sandwich bags 2L 100pcs box

5 903936 00506 2

Woreczki domowe 2L x 30szt oraz 4L x 30szt box
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Sandwich bags 2L x 30pcs & 4L x 30pcs box

5 903936 00521 5

Torebki na mrożonki 1L x 30szt oraz 2L x 30sz box
Bags for frozen food 1L x 30pcs & 2L x 30pcs box

5 903936 01003 5

Torebki na mrożonki z suwakiem 3L 10szt box
Slider bags for frozen food 3L 10pcs box

5 903936 00966 4

Torebki do lodu 180 kulek XXL box
Ice cube bags 180 cubes XXL box

5 903936 00074 6
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Torebki do lodu samozamykające się 240 kostek box
Self-lock ice cube bags 240 cubes box

5 903936 00079 1

Produkty papierowe

Paper products

Torebki śniadaniowe papierowe 40szt
Sandwich paper bags 40pcs

5 903936 00334 1

Filtry do kawy rozmiar 4 50szt box
Coffee filters size 4 50pcs box

5 903936 00337 2
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Filtry do kawy rozmiar 2 50szt box
Coffee filters size 2 50pcs box

5 903936 00336 5

Papier śniadaniowy 60szt rolka
Sandwich wrapping paper 60pcs roll

5 903936 01359 3

Ściereczki z mikrofibry

Microfiber cloths

Ściereczka z mikrofibry do kuchni
Microfiber kitchen cloth

5 903936 00457 7

Ściereczka z mikrofibry do łazienki
Microfiber bathroom cloth

5 903936 00922 0
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Ściereczka z mikrofibry do naczyń
Microfiber dish cloth

5 903936 00573 4

Ściereczka z mikrofibry do szyb i luster
Microfiber glass & mirror cloth

5 903936 00571 0

Ściereczka z mikrofibry do mebli i sprzętu RTV
Microfiber cloth for furniture, radio & TV equipment

5 903936 00572 7

Antystatyczna ściereczka z mikrofibry
do ekranów plazmowych i LCD

Microfiber antistatic cloth for LCD and plasma screens
5 903936 01049 3

Ściereczka z mikrofibry do okularów
i ekranów dotykowych

Microfiber cloth for eyeglasses and touch screens
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5 903936 00576 5

Magiczne ściereczki dla alergików
z mikrowłókien Evolon 2szt
Multipurpose cloths made of Evolon 2pcs
5 903936 03323 2

Ścierka z mikrofibry do podłogi dwustronna
Microfiber floor cloth, double-sided

5 903936 00580 2

Ściereczki		Cleaning cloths

Ścierki domowe o zapachu LAWENDY 3szt
All purpose cloths with a lavender scent 3pcs

5 903936 00098 2
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SUROWCE NATURALNE

Ściereczka jak bawełna 5szt
Cotton-like cloths 5pcs

5 903936 02150 5

Ściereczki kuchenne na rolce 40szt
All purpose kitchen cloths 40pcs on the roll

5 903936 01295 4
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Ściereczki dwustronne na rolce do silnych zabrudzeń 35szt
Cloths for heavy dirt surface double-sided 35pcs on the roll

5 903936 02265 6

Ścierki gąbczaste 2szt
Sponge cloths 2pcs

5 903936 00169 9

Ścierki uniwersalne pachnące 5szt
Scented universal cloths 5pcs
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5 903936 00110 1

Ścierki uniwersalne pachnące 10szt
All purpose scented cloths 10pcs

Zmywaki i druciaki		 Sponges & scourers

Gąbki do zmywania z miedzią duże 5szt

Large washing-up sponges with copper addition 5pcs

5 903936 02441 4

Gąbka profilowana z miedzią 1 + 1 gratis
Shaped sponge with copper addition 1+1 gratis

5 903936 00103 3
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Zmywaki profilowane z miedzią 2 + 1 gratis
Shaped sponges with copper addition 2+1 gratis

5 903936 02149 9

Innowacyjna fibra CuBright® zawiera substancję czynną - zeolit srebra miedzi nr CAS 130328-19-7, czyli mikrocząsteczki miedzi, które dzięki swoim naturalnym
antybakteryjnym właściwościom tworzą skuteczną barierę przeciw rozprzestrzenianiu się bakterii.

Zmywaki celulozowe ekologiczne 2szt
Cellulose eco sponges 2pcs

5 903936 03742 1

13%

SUROWCE WTÓRNE

87%

SUROWCE NATURALNE

65%

SUROWCE WTÓRNE

Zmywaki ekologiczne 2szt
Eco sponges 2pcs

5 903936 03660 8

Zmywak celulozowy do naczyń

Non scratching cellulose kitchen sponge

5 903936 01132 2

Zmywaki celulozowe uniwersalne 2szt
All purpose cellulose sponges 2pcs

5 903936 01130 8
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Magiczna gąbka 3D 2szt
Magic sponge 3D 2pcs

5 903936 02215 1

Gąbki do zmywania duże 5szt
Washing-up sponges large 5pcs

5 903936 00255 9
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Gąbki z kuleczkami 2szt
Non scratch sponges set 2pcs

5 903936 02090 4

Gąbki do zmywania 10szt
Washing-up sponges 10pcs

5 903936 00109 5

Gąbki do zmywania antybakteryjne 5szt
Antibacterial dishwashing sponge 5pcs
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Gąbki do zmywania o zapachu lawendy 5szt
Washing-up sponges with lavender scent 5pcs

Czyścik gąbczasty

Sponge scourer for delicate surfaces

5 903936 00091 3

Druciak spiralny

Stainless steel spiral scourer

5 903936 00261 0
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Druciak spiralny MAXI

Stainless steel spiral scourer MAXI

5 903936 00131 6

Antybakteryjny czyścik z jonami srebra
Antibacterial sponge scourer with silver ions

Rękawice		 Gloves

Rękawice kuchenne - zapach LAWENDY rozmiar S
Kitchen gloves with a lavender scent S size

5 903936 00025 8

Rękawice kuchenne - zapach LAWENDY rozmiar M
Kitchen gloves with a lavender scent M size

5 903936 00034 0
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Rękawice kuchenne - zapach LAWENDY rozmiar L
Kitchen gloves with a lavender scent L size

5 903936 00035 7

Rękawice aloesowe rozmiar S
Aloe gloves S size

5 903936 00877 3

Rękawice aloesowe rozmiar M
Aloe gloves M size

5 903936 00878 0

Rękawice aloesowe rozmiar L
Aloe gloves L size

5 903936 00879 7
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Rękawice antyalergiczne dla wrażliwych dłoni rozmiar S
Anti-allergic gloves for sensitive hands S size

5 903936 00684 7

Rękawice antyalergiczne dla wrażliwych dłoni rozmiar M
Anti-allergic gloves for sensitive hands M size

5 903936 00510 9
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Rękawice antyalergiczne dla wrażliwych dłoni rozmiar L
Anti-allergic gloves for sensitive hands L size

5 903936 00686 1

Rękawice uniwersalne 10szt

Multi purpose NitroVinyl gloves 10pcs

5 903936 00237 5
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Rękawice ogrodowe
Gardening gloves

5 903936 01293 0

Stella Pack S.A.

ul. Krańcowa 67
21-100 Lubartów
Poland
Tel. +48 (81) 852 67 00
stella@stella.com.pl

