
LODY
MISTRZOWSKIE
 30 lat tra

dycji

OFERTA WSPÓŁPRACY I CENNIK



SORBETY

cytryna

cytryna z liśćmi mięty

banan

banan z czekoladą

banan z wiśnią

mango

mango z bananem

marchew z jabłkiem

mandarynka

brzoskwinia z nektaryną

jabłko z borówką amerykańską

malina

śmietanka

straciatella

krówka

jogurt z wiśnią

jogurt z czarną porzeczką

jogurt z czekoladą

kawa

cappuccino

kawa latte z owocami lasu

słonecznik

śmietanka z czekoladą al'a oreo

kiwi

kiwi z bananem

jabłko z żurawiną

truskawka

truskawka z ananasem

jabłko z miętą

czarna porzeczka z bananem

owoce lasu

jeżyna

marakuja z bananem

gruszka z maliną

pomarańcza

LODY MLECZNE

kokos

czekoladowy pocałunek

truskawka mleczna

beza z maliną

beza z czarną porzeczką

masło orzechowe

chałwa

chałwa z czarnym sezamem

czarna porzeczka mleczna

karmel himalajski z orzechem ziemnym

ciasteczko korzenne z cynamonem

smaki:
30.00 zł

netto / kg

smaki:
31.00 zł

netto / kg

LODY WYJĄTKOWE
ZE WZGLĘDU NA SMAK



biała czekolada

karmel z solą morską

sernik z truskawką

czekolada

wiśnia z czekoladą i cynamonem

kokos z czekoladą

kokos z migdałem

maskarpone z konfiturą owoce lasu

orzech włoski

orzech laskowy

orzech migdał

czarny sezam z truskwką

baton czekolodowo-orzechowy

bakalia

malaga

maskarpone z pistacją

śmieszne minki (niebieskie lody na spirulinie)

czarne

kasza manna z malinami

szarlotka

LODY EXTRA
smaki:

34.00 zł
netto / kg

pistacja

czerwona porzeczka z Marinii

malina z winem porto

truskawka z szampanem

LODY PREMIUM
smaki:

40.00 zł
netto / kg

Powyżej jest wymieniona tylko część smaków, jakie produkujemy, dlaczego?
W trakcie sezonu lodowego przewija nam się około 200 smaków lodów.

Dbając o różnorodność lodów w Państwa witrynach i to aby Wasi klienci mieli
możliwość spróbowania ciągle czegoś nowego zmieniamy listę dostępnych propozycji  

wysyłając ją co tydzień do Państwa.

Wybór smaków

Zamówienia
zamówienia@klapec.plPaweł Klapec 515 093 051



Transport:
 Przewóz towaru odbywa się specjalistycznym samochodem mroźnią

w odpowiednich pojemnikach termoizolacyjnych.

Dostawy:
Od poniedziałku do soboty.

Składanie zamówień:
Mailowo lub telefonicznie.

Opakowania:
Są zawarte w cenie lodów.

Płatność:
Przelewe 14 dni.

Witaj w naszym świecie!

Jesteśmy firmą rodzinną produkującą lody i wyroby cukiernicze
od 30 lat. Nasze lody są naturalne ze względu na sposób

wytwarzania, a nie modną nazwę.

Produkujemy słodkości tylko i wyłącznie z naturalnych i świeżych 
produktów. Surowce, których używamy są bardzo wysokiej jakości, 

które to w połączeniu z naszymi pomysłami dają doskonały smak lodów.

Dowodem najwyżej jakości jest wygranie przez nas
Lodziarskich Mistrzostw Polski w 2014 roku.

Warunki współpracy

klapecgliwice

Klapec
Strzelców Bytomskich 4
44-109 Gliwice

tel. 515 093 051
pawel@klapec.pl
www.klapec.pl


