
 

 

 

 

- Pomożemy w stworzeniu autorskiego 

nadruku 

- Kubki 110 ml, 200 ml, 300 ml, 400ml dla 

każdego  

z indywidualnym podejściem 

- Szeroki wybór kubków papierowych z  

Jedną lub podwojna ściankami,  kubek 

kraftowy  

 

 

 

 

 

Bądź pierwszym we wszystkim i  

zwiększaj liczbę klientów. 

Projekt graficzny, próbki  

z twoim nadrukiem GRATIS 

 

 

 

http://site.fenka.in.ua/nasza-oferta/


INTERCUPS is a union of people who offer quality products available at any time. We are always one step ahead – we have founded 

our company to amaze and satisfy your customers. We offer you not only choose the finished product, but also to create explosive design 

and new product for your clients together. Forget about the difficulties of manufacturing, delivery and terrible quality  be ready for 

modern eco-products today. We use only eco-friendly materials. If you want to see what INTERCUPS can do, we will send you our 

sample absolutely for free. We can develop the new type of paper cups with unique print design to meet the highest standards of our 

customers.  Our design department will accompany you from the beginning of cooperation till you will receive you order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create yourself and your own brand mark. We will help you create an original print. Be the first in everything and increase 

the number of clients. 

- 110 ml, 200 ml, 300 ml, 400 cups for everyone with individual approach. 

- Wide range of paper cups with single and double walls, craft cup, corrugated cups from 110ml up to 400 with your 

trademark and more. 

-  Corrugated paper cups and your ambitious inscription today.   
 



                                                                                                             manager@intercup.eu 

MOBILE: +48668204516                   

www.intercup.eu  

- 00844, Poland Grzybowska street 87 

 
 

Firma INTERCUPS informuje, że możemy opracować, wyprodukować i dostarczyć Twoje 

zamówienie do 100 000 sztuk do 30 dni roboczych po potwierdzeniu projektu i  otrzymaniu 

płatnośći na konto bankowe. Jeśli potrzebujesz szybciej lub masz inne pytania dotyczące 

współpracy, skontaktuj się z naszymi menedżerami. 

 

Próbki  
Mały zestaw próbek zwykle obejmuje po 10 szt. każdego z najlepiej sprzedających się produktów i wraz z wysyłką Pocztą Polską – GRATIS.   

 

Dostawy 
Realizujemy dostawy bezpośrednio do Państwa klientów 

w Polsce i UE. Kartony nie posiadają naszego 

logo, a w ich środku nigdy nie ma dokumentów 

sprzedażowych (bez faktur). 

Ceny netto PLN, VAT wynosi 23%. Cena za 1 szt. 

Przeczytaj uważnie stronę „Specyfikacje 

produktów, ilości minimalne możliwe do 

zamawiania, pakowanie.” oraz resztę cennika – 

w szczególności uwagi i warunki. 

 

 

 

Czas dostawy zależy od ilości zamówionych produktów. - Aby określić czas dostawy, prosimy korzystać z danych 

w tabeli. -Danni nich pod warunkiem, że gotowy projekt projekt uzgodniony z klientem i producentem, a po 

zlecenia płatności na konto. - Czas dostawy obejmuje produkcję i dostawę towarów w jednym mieście w Polsce. 

 

Skrocony opis Detaliczny opis 

Korekty graficzne GRATIS 

Male korekty (max. 4 ewentualne poprawki) gotowego projektu graficznego 

dostarczonego przez klienta. Np.: wygięcie i naniesienie gotowego projektu 

graficznego lub logo na nasz szablon. Alternatywnie: przerobienie dostarczonego 

projektu graficznego z jednaj pojemnosci kuba na inną lub z lub dostarczonego 

szablonu na nasz szablon. 

Wizualizacja nadruku 
GRATIS 

Wizualizacja finalnego produktu na podstawie gotowego projektu graficznego 

nadruku dostarczonego przez klienta. Dla kazdej z pojemnosci kubka liczone 

osobno. 

Uproszczone projektowanie 
graficzne GRATIS 

Uproszczony projekt graficzny nadruku obejmuje umieszczenie plikow 

przekazanych przez klienta (np. samo logo, tło według przekazanych wytycznych 

na wskazanym szablonie kubka (max. 4 serie ewentualnych poprawek). Dla 

kazdej z pojemnosci kubka liczone osobno. 

 

Petne projektowanie graficzne 
GRATIS 

Autorski projekt graficzny nadruku wraz z wizualizacja gotowego produktu 
obejmuje projektowanie nadruku na kubek lub cukier. Dostosowanie finalnego 

projektu graficznego do zamawianych pojemnosci kubów. 
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Jednościenny kubek papierowy110ml/ 4Oz 
DANE  TECHNICZNE  

 

Kod produktu : SW110. 
Opis produktu: 4 oz Jednościenny kubek papierowy. 

Pojemność: 110ml. 

Typ materialu: CUPSTOCK paper 170+18PE (możliwość indywidualnego 

doboru pod klienta). 

Typ druku: FLEXO. 

 

 

 
PAKOWANIE PRODUKTU 
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ściankąbox  

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa Waga wypełnionego pudełka: 9.40 kg Label pack: na zamówienie                                                                       

Label box: On request 

Ilość / opakowanie: 50 Ilość opakowań / pudełko: 60 Ilość / pudełko: 3000 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. 

W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W Max. 

Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Kubek papierowy z podwójną ścianką 200 ml/ 8 Oz 
DANE  TECHNICZNE  

 
Kod produktu: 200DW. 

Opis produktu: 200ml Kubek papierowy 

z podwójną ścianką.  

Pojemność: 200ml. 

Typ materialu: CUPSTOCK paper 

230+18PE + 250(150gsm Kraft ) / 

(możliwość indywidualnego doboru pod 

klienta)   Typ druku: FLEXO. 

 

 

PAKOWANIE PRODUKTU 
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ściankąbox  

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa                                                                            Label pack: na zamówienie 

Net weight box: 9.5 kg                                                                       Label box: On request 

Ilość / opakowanie: 25 Ilość opakowań / pudełko: 30 Ilość / pudełko: 750 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. 

W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W Max. 

Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Kubek papierowy z podwójną ścianką 300 ml/ 12 Oz 
 DANE  TECHNICZNE  

Kod produktu: 300DW. 

Opis produktu: 300ml Kubek papierowy z podwójną ścianką.  

Pojemność: 300ml. Typ materialu: CUPSTOCK paper 230+18PE + 250(150gsm Kraft ) / (możliwość indywidualnego doboru pod klienta). Typ druku: 

FLEXO. 

PAKOWANIE PRODUKTU 
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ściankąbox  

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa Waga wypełnionego pudełka: 9.40 kg Label pack: na zamówienie 

Net weight box: 9.5 kg                                                                       Label box: na zamówienie 

Ilość / opakowanie: 25 Ilość opakowań / pudełko: 24 Ilość / pudełko: 600 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W 

Max.Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Kubek papierowy z podwójną ścianką 400 ml/ 16 Oz 
DANE  TECHNICZNE 

 

 

 Kod produktu: 400DW. 

Opis produktu: 400ml Kubek papierowy z podwójną 

ścianką.  

Pojemność: 400ml. Typ materialu: CUPSTOCK 

paper 230+18PE + 250(150gsm Kraft ) / (możliwość 

indywidualnego doboru pod klienta). Typ druku: 

FLEXO. 

 

 

 

 

PAKOWANIE PRODUKTU 
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ściankąbox  

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa Waga wypełnionego pudełka: 9.40 kg Label pack: na zamówienie 

Net weight box: 9.5 kg                                                                       Label box: na zamówienie 

Ilość / opakowanie: 25 Ilość opakowań / pudełko: 20 Ilość / pudełko: 500 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W 

Max.Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Jednościenny kubek papierowy 200 ml/ 8 Oz 
DANE  TECHNICZNE  

 
Kod produktu : SW200. 
Opis produktu: 8 oz Jednościenny kubek 

papierowy. 

Pojemność: 200ml. 

Typ materialu: CUPSTOCK paper 170+18PE 

(możliwość indywidualnego doboru pod klienta). 

Typ druku: FLEXO. 

 

 

PAKOWANIE PRODUKTU 
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ściankąbox  

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa Waga wypełnionego pudełka: 9.40 kg Label pack: na zamówienie                                                                       

Label box: na zamówienie 

Ilość / opakowanie: 40 Ilość opakowań / pudełko: 50 Ilość / pudełko: 2000 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. 

W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W Max. 

Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Jednościenny kubek papierowy 300 ml/ 12 Oz 
DANE  TECHNICZNE  

 

 

 Kod produktu : SW300. 

Opis produktu: 12 oz Jednościenny kubek papierowy. 

Pojemność: 300ml. 

Typ materialu: CUPSTOCK paper 170+18PE (możliwość 

indywidualnego doboru pod klienta). 

Typ druku: FLEXO. 
 

 

 

PAKOWANIE PRODUKTU 
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ścianką 
Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa  
Waga wypełnionego pudełka: 9.50 kg  
Label pack: na zamówienie                                                                        
Label box: na zamówienie 
Ilość / opakowanie: 40 szt 
Ilość opakowań / pudełko: 50 szt 
Ilość / pudełko: 2000 szt 
 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. 

W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W Max. 

Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Jednościenny kubek papierowy 400 ml/ 16 Oz 
DANE  TECHNICZNE  
  

Kod produktu : SW400. 

Opis produktu: 12 oz Jednościenny kubek papierowy. 

Pojemność: 400ml. 

Typ materialu: CUPSTOCK paper 170+18PE (możliwość 

indywidualnego doboru pod klienta). 

Typ druku: FLEXO. 
 

 

PAKOWANIE PRODUKTU 
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ścianką 
Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa  
Waga wypełnionego pudełka: 9.50 kg  
Label pack: na zamówienie                                                                        
Label box: na zamówienie 
Ilość / opakowanie: 20 szt 
Ilość opakowań / pudełko: 50 szt 
Ilość / pudełko: 1000 szt 
Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W 

Max.Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Kubki z kartonu falistego 200 ml/ 8 Oz 
DANE  TECHNICZNE  

 
Kod produktu: 200CW. 

Opis produktu: 200ml Kubek z kartonu falistego.  

Pojemność: 200ml. 

Rodzaj materiału: CUPSTOCK paper 230+18PE + (120gsm + 

100gsm kartonu falistego) / (możliwość indywidualnego doboru 

pod klienta) 

 

 

 

 

 

PAKOWANIE PRODUKTU  
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ścianką                                                      Wymiary pudełka: 650 x 440 x 410. 

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa.                                                                       Label pack: Tak 

Waga wypełnionego pudełka: 11 kg.                                                                                                   Label box: Tak. 

Ilość / opakowanie: 20 szt.                                                                                                                    Ilość opakowań / pudełko: 40 szt.  

Ilość / pudełko: 800 szt 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W 

Max.Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C).  

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 

mailto:manager@intercup.eu


 

manager@intercup.eu 

MOBILE: +48668204516                   

www.intercup.eu  

- 00844, Poland Grzybowska street 87 

Kubki z kartonu falistego 300 ml/ 12 Oz 
DANE  TECHNICZNE  

 

 

 

Kod produktu: 300CW. 

Opis produktu: 300ml Kubek z kartonu falistego.  

Pojemność: 300ml. 

Rodzaj materiału: CUPSTOCK paper 230+18PE + (120gsm 

+ 100gsm kartonu falistego) / (możliwość indywidualnego 

doboru pod klienta) 

 

 

 

 

 

PAKOWANIE PRODUKTU  
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ścianką                                                      Wymiary pudełka: 650 x 440 x 410. 

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa.                                                                       Label pack: Tak 

Waga wypełnionego pudełka: 11 kg.                                                                                                   Label box: Tak. 

Ilość / opakowanie: 20 szt.                                                                                                                    Ilość opakowań / pudełko: 40 szt.  

Ilość / pudełko: 800 szt 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 minuty przy 800 W 

Max.Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (0 ° C + 45 ° C). TEN PRODUKT 

NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Kubki z kartonu falistego 400 ml/ 16 Oz 
IMAGE AND TECHNICAL DRAWING 

  

Kod produktu: 400CW. 

Opis produktu: 400ml Kubek z kartonu falistego.  

Pojemność: 400ml. 

Rodzaj materiału: CUPSTOCK paper 230+18PE + (120gsm + 

100gsm kartonu falistego) / (możliwość indywidualnego doboru 

pod klienta) 

 

 

 

 

 

PAKOWANIE PRODUKTU  
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ścianką                                                      Wymiary pudełka: 650 x 440 x 410. 

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa.                                                                       Label pack: Tak 

Waga wypełnionego pudełka: 11 kg.                                                                                                   Label box: Tak. 

Ilość / opakowanie: 20 szt.                                                                                                                    Ilość opakowań / pudełko: 40 szt.  

Ilość / pudełko: 800 szt 

Standardy użytkowania 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 i późniejszymi aktualizacjami do D.M. z 21.03.1973. i kolejne aktualizacje. 

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zimnymi i gorącymi napojami (do 25 minut w 80 ° C). 

Nie nadaje się do gotowania w tradycyjnym piekarniku. W przypadku zastosowania w kuchence mikrofalowej jest to możliwe w następujących warunkach: 3 

minuty przy 800 W Max.Produkt jest jednorazowy i nie ma daty ważności. Przechowywać w suchym miejscu od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła 

(0 ° C + 45 ° C).TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. 
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Eko pokrywki 8Oz, 12 Oz, 16 Oz 
 

EKO pokrywy możemy wyprodukowac w różnych kolorach i indywidualnym nadrukiem. 

Skontaktuj się z naszymi menedżerami, aby zapytać o makietę projektu pokrywek. 
 

 

 

 

 

 
PRODUCT PACKAGING  
Rodzaj pudełka: Pudełko z kartonu falistego z podwójną ścianką                                             Wymiary pudełka: 650 x 440 x 410. 

Rodzaj pakowania: Przezroczysta folia polietylenowa.                                                                      

Waga wypełnionego pudełka: 11 kg.                                                                                         Ilość: 2400 szt 

 

Wooden sticks                                 Rozmiary: 195mmx5mm. 

Ilość w pudełce: 5000 szt 

Rozmiary: 140mm, 180mm. 

Ilość w pudełce: 1000 szt. 
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manager@intercup.eu 

MOBILE: +48668204516                   

www.intercup.eu  

- 00844, Poland Grzybowska street 87 
 

 

C                                              DELIVERY TERMS AND CONDITIONS 
Firma INTERCUPS informuje, że możemy opracować, wyprodukować i dostarczyć Twoje 

zamówienie do 100 000 sztuk do 30 dni roboczych po potwierdzeniu projektu i  otrzymaniu 

płatnośći na konto bankowe. Jeśli potrzebujesz szybciej lub masz inne pytania dotyczące 

współpracy, skontaktuj się z naszymi menedżerami. 

Czas dostawy zależy od ilości zamówionych produktów. - Aby określić czas dostawy, prosimy korzystać z danych w tabeli. -Danni nich pod warunkiem, że 

gotowy projekt projekt uzgodniony z klientem i producentem, a po zlecenia płatności na konto. - Czas dostawy obejmuje produkcję i dostawę towarów w 

jednym mieście w Polsce. 

- Ceny netto PLN, VAT wynosi 23%. Cena za 1 szt.. Przeczytaj uważnie stronę „Specyfikacje produktów, ilości minimalne możliwe do zamawiania, 

pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności uwagi i warunki. 

 

-  

-  

Pomożemy w stworzeniu autorskiego nadruku.  

- Bądź pierwszym we wszystkim i zwiększaj liczbę klientów. 

- Kubki 110 ml, 200 ml, 300 ml i 400 ml dla każdego z indywidualnym podejściem. 

- Szeroki wybór kubków papierowych z jedną lub dwiema ściankami, kubek kraftowy. 

 Kubki z kartonu falistego z Twoim znakiem towarowym 110 ml, 200 ml, 300 ml, 400ml  i nie tylko 
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