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15865 Frutti di Mare 225 12 15 60 12

15866
Frutti di Mare

Crunchy 205 12 15 60

90

90 12

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

15904 Frutti di Mare 350 6 8 56 12

15850
Frutti di Mare
puszka / tin 350 6 8 40

80

48 12

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

Wyjątkowe praliny o unikalnych kształtach nadziewane
kremem o smaku karmelowym, orzechowym, 
mlecznym i kakaowym.
White chocolate and chocolate pralines filled 
with caramel flavour, nut, milk and cocoa cream.

15865

Wyjątkowe praliny o unikalnych kształtach nadziewane 
kremem o smaku karmelowym, orzechowym, mlecznym 
i kakaowym z chrupkami słodowymi.
Milk chocolate and chocolate pralines filled with caramel 
flavour, nut, milk and cocoa cream and malt crisps.

15866

2 3

Wyjątkowe praliny o unikalnych kształtach nadziewane 
kremem o smaku karmelowym, orzechowym, 
mlecznym i kakaowym.
White chocolate and chocolate pralines filled with caramel 
flavour, nut, milk and cocoa cream.

15904

Wyjątkowe praliny o unikalnych kształtach nadziewane 
kremem o smaku karmelowym, orzechowym, 
mlecznym i kakaowym.
White chocolate and chocolate pralines filled with caramel 
flavour, nut, milk and cocoa cream.

15850



15906 Frutti di Mare 135 6 23 230 12

15903
Frutti di Mare

Crunchy 130 6 23 230

299

299 12

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

18445
Delissimo

Cocoa & Dark
Chocolate

105 8 23 184 9

18444
Delissimo

Hazelnut & Milk
Chocolate

105 8 23 184

253

253 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

18446
Delissimo

Milk & White
Chocolate

105 8 23 184 253 9

4 5

Praliny z białej czekolady i czekolady nadziewane 
kremem o smaku  karmelowym i orzechowym.
White chocolate and chocolate pralines filled 
with caramel flavour and nut cream.

15906

Praliny z mlecznej czekolady i czekolady 
nadziewane kremem o smaku  mlecznym 
i kakaowym oraz oraz chrupkami słodowymi.
Milk chocolate and chocolate pralines filled 
with cocoa and milk cream with malt crisps.

15903

Praliny z czekolady nadziewane kremem 
kakaowym.
Chocolate pralines filled with cocoa cream.

18445

Praliny z mlecznej czekolady nadziewane 
kremem orzechowym.
Milk chocolate pralines filled with nut cream.

18444

Praliny z białej czekolady nadziewane 
kremem mlecznym.
White chocolate pralines filled with milk cream.

18446



18447
Delissimo

Orange Flavoured
& Dark Chocolate

105 8 23 184 9

18448
Delissimo
Assorted 208 6 23 138

253

184 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

18449
Choco Crispo

Cocoa 90 6 34 272 9

18450
Choco Crispo

Milk 90 6 34 272

408

408 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

6 7

Praliny z czekolady nadziewane kremem 
o smaku pomarańczowym.
Chocolate pralines with orange flavoured cream.

18447

Miks pralin z białej czekolady nadziewanych
kremem mlecznym oraz pralin z czekolady
nadziewanych kremem kakaowym.
Mix of white chocolate pralines filled with milk cream 
and chocolate pralines filled with cocoa cream.

18448

Praliny z mlecznej czekolady i białej nadziewane 
kremem kakaowym i chrupkami słodowymi.
Milk and white chocolate pralines filled with cocoa 
cream and malt crisps.

18449

Praliny z mlecznej czekolady i białej nadziewane 
kremem mlecznym i chrupkami słodowymi.
Milk and white chocolate pralines filled with milk 
cream and malt crisps.

18450



18451
Choco Crispo
Milk & Cocoa 180 6 23 138 9

27135
Mieszanka

Zimowa 200 12 8 72

184

96 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

10100
Cherry

Moments 195 6 23 138 12

22114
Mix

Panna Cotta
i Coffee & Cream

204 6 23 138

184

184 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

22115 Caramel 207 6 23 138 184 9

8 9

Miks pralin z mlecznej czekolady i białej nadziewanych 
kremem kakowym i chrupkami słodowymi  oraz kremem 
mlecznym i chrupkami słodowymi.
Mix of milk and white chocolate pralines filled with cocoa 
cream and malt crisps and with milk cream and malt crisps.

18451

Mieszanka nadziewanych cukierków 
w czekoladzie o smaku piernikowym, 
pomarańczowym i marcepanowym.
Filled chocolate sweets with filling 
gingerbread, orange and marzipan 
flavoured

27135

Mieszanka Zimowa

Praliny z czekolady nadziewane 
kremem karmelowym.
Chocolate pralines filled 
with caramel cream. 

22115

Caramel

Miks pralin z czekolady nadziewanych kremem o smaku
śmietankowym i nadzieniem malinowym oraz
kremami o smaku śmietankowym i o smaku kawowym.
Mix of chocolates pralines with cream-flavoured 
and raspberry filling and chocolate pralines 
with cream-flavoured and coffee flavoured filling.

22114

Mix Panna Cotta i Coffee & Cream

Czekoladki nadziewane wiśnią w alkoholu.
Chocolates filled cherry in alcohol.

10100

Cherry Moments



10055 Love & Cherry 187 12 12 48 12

10078
Love & Cherry

puszka / tin 290 6 8 40

60

48 12

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

27113
Michaś-Jamajka

mix
z puzzlami

150 12 9 54 9

35995
Chocolate 

Jellies
 z puzzlami

150 12 9 54

72

72 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

27134
Brownie-Caramelli 

mix
z puzzlami

150 12 9 54 72 9

10 11

Miks cukierków kokosowych I orzechowych 
w czekoladzie.
Mix of coconut and nut sweets in chocolate.

27113

Michaś i Jamajka mix z puzzlami

Galaretki w czekoladzie z półpłynnym nadzieniem 
o smaku: pomarańczowym I wiśniowym.
Jellies with orange and cherry flavoured filling 
in chocolate.

35995

Chocolate Jellies z puzzlami

Miks cukierków nadziewanych o smaku brownie 
w czekoladzie oraz cukierków z nadzieniem 
karmelowym w czekoladzie.
Mix of chocolate covered sweets with brownie-flavoured 
filling and sweets with caramel filling in chocolate.

27134

Brownie i Caramelli mix z puzzlami

Wyśmienite czekoladki w kształcie serca 
nadziewane wiśnią w alkoholu.
Dessert chocolates filled with cherry in alcohol.

10078

Wyśmienite czekoladki w kształcie serca 
nadziewane wiśnią w alkoholu.
Dessert chocolates filled with cherry in alcohol.

10055



12824 Fiorella 140 12 12 60 9

14012 Lovini 170 12 12 48

84

60 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

10021
Cherry

Diamonds 280 6 18 108 12

16824
Sweet

Diamonds 300 6 18 108

162

162 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

12 13

Kolekcja znakomitych cukierków o smaku cappucino, 
kokosowym i orzechowym oblanych czekoladą.
Chocolate sweets in three different flavours: 
cappuccino, coconut and nut.

12824

Czekoladki mleczne z lekkim owocowym nadzieniem 
o smaku słodkiej truskawki, orzeźwiającej pomarańczy, 
soczystej maliny i dojrzałej wiśni.
Milk chocolates with a fruit filling: strawberry, orange, 
raspberry, cherry.

14012
Niepowtarzalne praliny z delikatnym, rozpływającym się 
w ustach nadzieniem o smaku karmelowym, pomarańczowym, 
pistacjowym i orzechowym.
Dessert and milk chocolate pralines filled with cream in four 
different flavours: orange, hazelnut, caramel and pistachio.

16824

Wyborne czekoladki nadziewane wiśnią 
w alkoholu.
Dessert chocolates filled with cherry in alcohol.

10021



27060
Choinka

pomarańczowa
170 12 6 30 9

27102
Choinka

piernikowa 170 12 6 30

48

48 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

27064
Świąteczny

domek 170 10 8 80 112 9

36008
Bombka

Frutini Ice Jellies 150 11 6 48 9

26994
Trufla

dekorowana * 170 12 6 30

72

48 9

Kod 
wyrobu
Product

code

Nazwa produktu

Product name

Waga netto (g)

Weight (g)

EAN pojedyńczego
opakowania

EAN unit
packaging code

Ilość opakowań jednostkowych
w kartonie zbiorczym

No. of boxes
per carton

Ilość kartonów zbiorczych
na warstwie palety
No. of cartons per

one layer

Ilość kartonów na palecie 
No. of cartons per pallet

PL EXPORT

Termin przydatności do
spożycia (miesiąc)

Shelf life (month)

EAN opakowania
zbiorczego

EAN packaging
code

26993
Trufla
biała * 170 12 6 30 48 9

14 15*  Ograniczona ilość / limited quantity 

Cukierki o smaku piernikowym z nadzieniem śliwkowym.
Gingerbread flavoured sweets with plum filling.

27064

Świąteczny domek

Cukierki o smaku pomarańczowym w czekoladzie.
Orange-flavoured sweets in chocolate.

27060

Choinka pomarańczowa

Cukierki o smaku piernikowym z nadzieniem śliwkowym.
Gingerbread flavoured sweets with plum filling.

27102

Choinka piernikowa

Wyśmienite cukierki truflowe.
Trufle sweets.

26993

Trufla biała

Galaretki nadziewane o smaku lodowym.
Ice cool flavoured jellies.

36008

Bombka Frutini Ice Jellies

Cukierki truflowe w czekoladzie, dekorowane 
białą czekoladą.
Decorated truffle sweets in chocolate.

26994

Trufla dekorowana


