
Pastylki
i wafle 
dla całej
rodziny



Kier
Kier to firma, która powstała z pasji do tworzenia najwyższej jakości 
przepysznych wafli przekładanych i pastylek pudrowych. 
Przedsiębiorstwo jest obecne na rynku już od 1991 roku. Od samego 
początku działalności budujemy wizerunek naszej firmy jako solidnego i 
rzetelnego partnera, co sprawia, że klienci chętnie do nas powracają. To, co 
wyróżnia nas na tle konkurencji to otwartość na wszystkie potrzeby 
współczesnego rynku, a także nieustanny rozwój w zakresie 
unowocześniania linii produkcyjnych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie wdrożyliśmy również 
system HACCP tzn. precyzyjne postępowanie, którego celem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie 
skali zagrożeń zarówno zdrowotnych, jak i tych powstających podczas 
przebiegu wszystkich etapów produkcji.

Codziennie
świeże wyroby

Zaufanie
klientów

Najwyższa 
jakość

Nowoczesna 
linia 
produkcyjna



Wafle przekładane
Znane wszystkim i uwielbiane przez każdego wafle przekładane to 

niezwykle uniwersalny i przepyszny dodatek do kawy lub herbaty. Wafle 

sądeckie z naszej oferty są wytwarzane w tradycyjny sposób i 

poddawane specjalnemu procesowi technologicznemu. Do produkcji 

wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości składniki nadając 

jednocześnie produktowi niepowtarzalnego i przepysznego smaku.

Oferta



Nazwa produktu Kod ean opak. 
zbiorczego

Kod ean 
jednostkowych 
opakowań

Waga 
netto jedn 
/ zbior

Stawka 
VAT 

Ilość sztuk 
na palecie

Ilość warstw 
na palecie

Termin 
przydatności

Wafle przekładane o smaku 
kakaowym

5907763900194 3 kg 5,00% 132 3 90 dni

5907763900514 0,8 kg 5,00% 400 25 90 dni

5907763900408 0,5 kg 5,00% 500 25 90 dni5907763900644

5907763900576 0,3 kg 5,00% 810 27 90 dni5907763900477

Wafle przekładane o smaku 
czekoladowe

5907763900354 3 kg 5,00% 132 3 90 dni

5907763900668 0,8 kg 5,00% 400 25 90 dni

5907763900446 0,5 kg 5,00% 500 25 90 dni

5907763900675 0,3 kg 5,00% 810 27 90 dni



Nazwa produktu Kod ean opak. 
zbiorczego

Kod ean 
jednostkowych 
opakowań

Waga 
netto jedn 
/ zbior

Stawka 
VAT 

Ilość sztuk 
na palecie

Ilość warstw 
na palecie

Termin 
przydatności

Wafle przekładane o smaku 
śmietankowym

5907763900309 3 kg 5,00% 132 3 90 dni

5907763900507 0,8 kg 5,00% 400 25 90 dni

5907763900422 0,5 kg 5,00% 500 25 90 dni5907763900637

5907763900583 0,3 kg 5,00% 810 27 90 dni5907763900460

Wafle przekładane o smaku 
toffi

5907763900330 3 kg 5,00% 132 3 90 dni

5907763900521 0,8 kg 5,00% 400 25 90 dni

5907763900415 0,5 kg 5,00% 500 25 90 dni

5907763900590 0,3 kg 5,00% 810 27 90 dni

5907763900620

5907763900316



Nazwa produktu Kod ean opak. 
zbiorczego

Kod ean 
jednostkowych 
opakowań

Waga 
netto jedn 
/ zbior

Stawka 
VAT 

Ilość sztuk 
na palecie

Ilość warstw 
na palecie

Termin 
przydatności

Wafle przekładane o smaku 
krówki

5907763900606 3 kg 5,00% 132 3 90 dni

5907763900613 0,8 kg 5,00% 400 25 90 dni

5907763900484 0,5 kg 5,00% 500 25 90 dni5907763900651

5907763900743 0,3 kg 5,00% 810 27 90 dni5907763900552

Wafle przekładane o smaku 
ajerkoniaku

5907763900323 3 kg 5,00% 132 3 90 dni

5907763900545 0,8 kg 5,00% 400 25 90 dni

5907763900491 0,5 kg 5,00% 500 25 90 dni

5907763900682 0,3 kg 5,00% 810 27 90 dni



Nazwa produktu Kod ean opak. 
zbiorczego

Kod ean 
jednostkowych 
opakowań

Waga 
netto jedn 
/ zbior

Stawka 
VAT 

Ilość sztuk 
na palecie

Ilość warstw 
na palecie

Termin 
przydatności

Wafle przekładane o smaku 
truskawkowy

5907763900361 3 kg 5,00% 132 3 90 dni

5907763900378 0,8 kg 5,00% 400 25 90 dni

5907763900385 0,5 kg 5,00% 500 25 90 dni

5907763900392 0,3 kg 5,00% 810 27 90 dni



Smaczne pastylki
Oprócz wafli przekładanych proponujemy również kolorowe 

pastylki pudrowe w różnych kształtach i smakach. Cukierki te 

powstają na bazie mieszania wysokiej jakości surowców, które 

następnie zostają poddane procesowi prasowania w 

nowoczesnych tabletkarkach o różnych wzorach. Pastylki 

pudrowe zadowolą podniebienie nie tylko wszystkich dzieci, ale 

także dorosłych. Idealnie sprawdzą się również jako słodki 

poczęstunek na spotkaniu ze znajomymi lub rodziną.

Naszym klientom proponujemy bogatą gamę produktów 

pakowanych w pudełka i opakowania o różnej gramaturze. 

Wyroby tworzone są wyłącznie z wysokiej jakości składników 

dostarczanych przez naszych zaufanych partnerów handlowych.



Nazwa produktu Kod ean opak. 
zbiorczego

Kod ean 
jednostkowych 
opakowań

Waga 
netto jedn 
/ zbior

Stawka 
VAT 

Ilość sztuk 
na palecie

Ilość warstw 
na palecie

Termin 
przydatności

Pastylki pudrowe 
miętowe - wiadro

5907763900248 4 kg 23,00% 100szt 5 2 lata

Pastylki pudrowe 
owocowe - wiadro

5907763900101 4 kg 23,00% 100szt 5 2 lata

Pastylki pudrowe 
miętowe - worek

5907763900255 3,5 kg/
14 kg 23,00% 35 x 4 szt 

= 140 5 2 lata

Pastylki pudrowe 
owocowe - worek

5907763900033 23,00% 5 2 lata

5907763900262

5907763900200
3,5 kg/

14 kg
35 x 4 szt 

= 140 



Nazwa produktu Kod ean opak. 
zbiorczego

Kod ean 
jednostkowych 
opakowań

Waga 
netto jedn 
/ zbior

Stawka 
VAT 

Ilość sztuk 
na palecie

Ilość warstw 
na palecie

Termin 
przydatności

Pastylki pudrowe 
miętowe - wiadro

5907763900279 1kg/
18 kg 23,00% 30 x 18 

szt= 540 6 2 lata

Pastylki pudrowe 
owocowe - wiadro

5907763900125 23,00% 6 2 lata

Pastylki pudrowe 
miętowe - serca

5907763900293 80 g/
9,6 kg 23,00% 320 

display
20 2 lata

Pastylki pudrowe 
owocowe - serca

5907763900057 23,00% 20 2 lata

5907763900132

5907763900088

5907763900286

5907763900224 1 kg/
18 kg

30 x 18 
szt= 540 

80 g/
9,6 kg

320 
display



Dystrybucja 
Działamy na terenie całej Unii Europejskiej
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kontrahentów rozszerzyliśmy 

obszar naszej działalności również na inne kraje europejskie. Naszą ofertę 

kierujemy przede wszystkim do klientów hurtowych (zamówienia paletowe).

Każdą dostawę realizujemy na czas i zachowaniem najbardziej 

rygorystycznych zasad jeśli chodzi o higienę i bezpieczeństwo 

transportowanych artykułów spożywczych. Główne cechy działalności naszej 

firmy Kier to:

● Ugruntowana pozycja na rynku wyrobów cukierniczych

● Wykwalifikowana kadra pracowników

● Nowoczesne metody produkcji

Nasze produkty tworzymy z pasją i zaangażowaniem, co sprawia, że są 

idealnym wyborem nawet dla najbardziej wymagających smakoszy słodkości



Zapraszamy do 
współpracy
18 441 17 00
kier@mnet.pl


