CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa kapitałowa, będąca liderem w branży chemicznej w Europie Wschodniej
i Środkowej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Korzystając
ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk
Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając
sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku.
Główne produkty Grupy CIECH to soda kalcynowana, soda oczyszczona, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, krzemiany sodu
i potasu, produkty szklane, produkty AGRO oraz inne chemikalia.
Stosuje się je między innymi w przemyśle szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz
budownictwie.
Grupa CIECH posiada osiem zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Niemczech oraz Rumunii i zatrudnia ponad
3,7 tysiąca kompetentnych, doświadczonych pracowników.

Produkcja słoi COMFORT odbywa się w Spółce
CIECH Vitrosilicon, w Zakładzie w Iłowej. Firma jest
jedynym w Polsce producentem słoi typu COMFORT,
ze szklaną przykrywką i metalowym zamknięciem.
Produkcja słoi COMFORT została uruchomiona
w 1993 roku i jest sukcesywnie rozwijana zgodnie
z oczekiwaniami Klientów.
Spółka posiada nowoczesny park maszynowy, który
podlega ciągłym modernizacjom. Przekłada się to
na jakość produkowanych wyrobów oraz umożliwia
ciągły rozwój oferty asortymentowej.
Oferta słoi COMFORT skierowana jest do odbiorców
wymagających zwiększonej estetyki produktów.
Słoje znajdują zastosowanie na rynku HoReCa,
rynku przetwórczym oraz rynku konsumenckim.

Segment sodowy

Grupa CIECH jest drugim największym producentem sody kalcynowanej na rynku europejskim. Wytwarza również sodę oczyszczoną i chlorek wapnia. Segment sodowy Grupy
obejmuje cztery zakłady produkcyjne w Europie – w Polsce (w Janikowie i Inowrocławiu),
w Niemczech (w Stassfurcie) oraz w Rumunii (w Ramnicu Valcea).

Segment organiczny

Grupa CIECH to także największy polski producent środków ochrony roślin. Jest również
jednym z największych producentów żywic w Polsce oraz pianek PUR wykorzystywanych
w przemyśle meblarskim. Produkty zaliczane do tego segmentu wytwarzane są przez
spółki CIECH Sarzyna (środki ochrony roślin i żywice) oraz CIECH Pianki (pianki PUR).

Segment krzemiany i szkło

W ramach tego segmentu Grupa CIECH posiada trzy zakłady produkcyjne – w Polsce
(Iłowa i Żary) i w Rumunii (w Ramnicu Valcea) – jako CIECH Vitrosilicon oraz CIECH Soda
Romania. W Iłowej produkowane są opakowania szklane oraz szkło wodne sodowe
i potasowe, w Żarach szkliste krzemiany sodu i potasu, natomiast w zakładzie w Rumunii
szkliste krzemiany sodu oraz szkło wodne sodowe.
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Słoje COMFORT to bardzo praktyczne i estetyczne pojemniki szklane
wielorazowego użytku, które dzięki swoim zaletom cieszą się dużym
uznaniem wśród konsumentów.

Nowoczesny wygląd
Słoje COMFORT przyciągają uwagę swoim kształtem i rozwiązaniem
w zakresie zamykania. Stanowią kompletny słój wraz z zamknięciem, ponieważ do słoja przymocowana jest szklana przykrywka z uszczelką oraz
zamknięcie klamerkowe. Uszczelki w standardzie dostępne są w kolorze
białym oraz opcjonalnie w kolorze czerwonym i pomarańczowym (poza
wymienionymi kolorami istnieje możliwość wyboru innego koloru – na
specjalne zamówienie).

Zdrowie i bezpieczeństwo
Szkło to materiał obojętny chemicznie oraz nie zawierający w swoim
składzie żadnych szkodliwych substancji, dlatego jest w pełni bezpieczny
dla przechowywanej w szklanych słojach żywności.

Funkcjonalność
Słoje COMFORT to słoje wielokrotnego użytku, które w zależności
od potrzeb i własnego pomysłu użytkownika można wykorzystać m.in.
do przechowywania przetworów domowych, produktów sypkich (np.
mąki, kasz, makaronów), sałatek do pracy czy innych, niekoniecznie
spożywczych produktów.

Wygoda
Przezroczyste zamknięcie ułatwia identyfikację produktów przechowywanych np. w głębokich szufladach kuchennych. Zamknięcie klamerkowe
jest łatwe w otwieraniu, w przypadku zassania wystarczy pociągnąć za
uszczelkę, która posiada specjalną wypustkę. Przykrywka jest przymocowana do słoja dlatego nie musimy szukać zamknięcia ale jednocześnie
łatwo demontowalna, w przypadku konieczności osobnego czyszczenia
elementów szklanych i metalowych.

Różnorodność wzorów
W ofercie standardowej znajdują się słoje o różnych kształtach i pojemnościach, oferowane w dwóch rodzajach przykrywek: małej i dużej.
Warto również pamiętać, że oferta słoi COMFORT jest stale rozszerzana.

Troska o środowisko
Szklane i metalowe elementy słoi COMFORT są doskonałymi surowcami
wtórnymi, nadającymi się do ponownego przetworzenia. Dzięki świadomemu zakupowi szklanych słoi COMFORT, Klient ma wpływ na ochronę
środowiska naturalnego.
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Słoje COMFORT to bogactwo wzorów i zastosowań. Dedykowane są dla
wszystkich ceniących estetykę, wygodę i zdrowie. Stanowią gwarancję
długiego i dobrego przechowywania produktów nie wymagających
pasteryzacji i sterylizacji.
Poniżej przykładowe wykorzystanie naszych słoi COMFORT.

Rynek HoReCa
• przechowywanie różnych rodzajów kaw i herbat w specjalistycznych
sklepach lub restauracjach (herbaciarnie, pijalnie kawy itp.),
• bufet śniadaniowy w hotelach: płatki śniadaniowe, dżemy, miody,
suszone owoce i inne,
• sprzedaż różnego rodzaju gotowych posiłków, np. sałatek w bistrach,
• spotykane jest również podawanie posiłków, np. zup w słojach
COMFORT.

Rynek przetwórczy
• producenci miodu,
• produkcja dżemów, konfitur i innych przetworów nie wymagających
długich pasteryzacji,
• olej kokosowy, masło orzechowe,
• promocyjna sprzedaż wyrobów typu herbata, kawa, cukierki i wiele
innych,
• produkcja świec,
• produkty z branży kosmetycznej: sole do kąpieli, kremy do ciała.

Rynek konsumencki
Na rynek konsumencki sprzedawane są puste słoje, przeznaczone do przechowywania różnego rodzaju produktów spożywczych i nie tylko, np.:
• produktów sypkich m.in. przyprawy, mąki, kasze, ryż, płatki, chrupki,
sól, cukier, kawa, herbata, makaron,
• produktów suszonych m.in. owoce, warzywa, grzyby,
• przetworów domowych, np. ogórków kiszonych, dżemów, nalewek,
• wyrobów cukierniczych m.in. ciastka, czekoladki, żelki, cukierki,
• sałatek do pracy i innych dań na typu „food to go”
• przechowywanie wszelkiego rodzaju produktów drobnych:
śrubki, klocki i wiele innych.
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Słój COMFORT 200
86 +/- 1,5 mm
255 +/- 10 cm3
1920
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa

Słój COMFORT 800
175,5 +/- 1,5 mm
815 +/- 10 cm3
972
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa

Słój COMFORT 1000
175,5 +/- 1,5 mm
1100 +/- 15 cm3
756
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa
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LEGENDA

Wysokość

Pojemność

Ilość sztuk w palecie

Kolor uszczelki: w standardzie / opcjonalnie

Na zdjęciu słoje: COMFORT 200, COMFORT 500, COMFORT 800, COMFORT 1000
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Słój COMFORT 500

Słój COMFORT 500S

111 +/- 1,5 mm
500 +/- 10 cm
1056
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa
3
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145 +/- 1,5 mm
500 +/- 10 cm3
1080
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa

Na zdjęciu słoje: COMFORT 500S, COMFORT 800, COMFORT 1000
Na zdjęciu słoje: COMFORT 500, COMFORT 1000

LEGENDA

Wysokość

Pojemność

Ilość sztuk w palecie

Kolor uszczelki: w standardzie / opcjonalnie
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Słoje COMFORT 790 MIX

Słój COMFORT 790 – zdobienie „liście”
140 +/- 1,5 mm
790 +/- 15 cm3
840
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa

Słój COMFORT 790 – zdobienie „fala”
140 +/- 1,5 mm
790 +/- 15 cm
840
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa
3
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Na zdjęciu słoje: COMFORT 200, COMFORT 790 MIX, COMFORT 800

LEGENDA

Wysokość

Pojemność

Ilość sztuk w palecie

Słój COMFORT 790 – zdobienie „kawa”
140 +/- 1,5 mm
790 +/- 15 cm3
840
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa

Słój COMFORT 790 – bez zdobienia, gładki
140 +/- 1,5 mm
790 +/- 15 cm3
840
silikonowa biała/ czerwona, pomarańczowa

Kolor uszczelki: w standardzie / opcjonalnie

13

Pojemność

Ilość sztuk
w palecie

86 +/- 1,5 mm

255 +/- 10 cm3

COMFORT 500

111 +/- 1,5 mm

COMFORT 500S

COMFORT 790 MIX

Kolor uszczelki
w standardzie

Kolor uszczelki
opcjonalnie

1920

silikonowa
biała

silikonowa
czerwona
lub
pomarańczowa

500 +/- 10 cm3

1056

silikonowa
biała

silikonowa
czerwona
lub
pomarańczowa

145 +/- 1,5 mm

500 +/- 10 cm3

1080

silikonowa
biała

silikonowa
czerwona
lub
pomarańczowa

140 +/- 1,5 mm

790 +/- 15 cm3

840

silikonowa
biała

silikonowa
czerwona
lub
pomarańczowa

COMFORT 800

175,5 +/- 1,5 mm

815 +/- 10 cm3

972

silikonowa
biała

silikonowa
czerwona
lub
pomarańczowa

COMFORT 1000

175,5 +/- 1,5 mm

1100 +/- 15 cm3

756

silikonowa
biała

silikonowa
czerwona
lub
pomarańczowa

COMFORT 1100

177 +/- 1,5 mm

1100 +/- 20 cm3

720

silikonowa
biała

silikonowa
czerwona
lub
pomarańczowa

Słoje COMFORT

Wysokość

COMFORT 200

dostępny ze zdobieniem kawy, fali, liści
oraz bez zdobienia – gładki
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Na zdjęciu słoje: COMFORT 200, COMFORT 500S, COMFORT 800
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CIECH Vitrosilicon S.A.
ul.Żagańska 27, 68-120 Iłowa
ciechvitrosilicon@ ciechgrup.com
www.ciechgrup.com

tel.: (+48) 68 36 00 747
tel.: (+48) 68 36 00 777

DZIAŁ SPRZEDAŻY

DZIAŁ MARKETINGU

DZIAŁ FAKTUROWANIA

DZIAŁ LOGISTYKI

tel.: (+48) 68 36 00 774
tel.: (+48) 68 36 00 746
tel.: (+48) 68 36 00 789

tel.: (+48) 68 36 00 711
tel.: (+48) 68 36 00 745
tel.: (+48) 68 36 00 709

tel.: (+48) 68 36 00 750

tel.: (+48) 52 35 44 567

