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 Segment sodowy

Grupa CIECH jest drugim najwiêkszym producentem sody kalcynowanej na rynku euro-
pejskim. Wytwarza równie¿ sodê oczyszczon¹ i chlorek wapnia. Segment sodowy Grupy 
obejmuje cztery zak³ady produkcyjne w Europie – w Polsce (w Janikowie i Inowroc³awiu), 
w Niemczech (w Stassfurcie) oraz w Rumunii (w Ramnicu Valcea).

 Segment organiczny
jednym z najwiêkszych producentów ¿ywic w Polsce oraz pianek PUR wykorzystywanych 

 Segment krzemiany i szk³o

W ramach tego segmentu Grupa CIECH posiada trzy zak³ady produkcyjne – w Polsce 
(I³owa i ¯ary) i w Rumunii (w Ramnicu Valcea) – jako CIECH Vitrosilicon oraz CIECH Soda 
Romania. W I³owej produkowane s¹ opakowania szklane oraz szk³o wodne sodowe  
i potasowe, w ̄ arach szkliste krzemiany sodu i potasu, natomiast w zak³adzie w Rumunii 
szkliste krzemiany sodu oraz szk³o wodne sodowe.

CIECH to miêdzynarodowa, profesjonalnie zarz¹dzana grupa kapi-
ta³owa, bêd¹ca liderem w bran¿y chemicznej w Europie Wschodniej 

-

Investments) realizuje strategiê globalnego rozwoju, rozszerzaj¹c 
-

G³ówne produkty Grupy CIECH to soda kalcynowana, soda oczysz-
czona, sól, ¿ywice poliestrowe i epoksydowe, krzemiany sodu  
i potasu, produkty szklane, produkty AGRO oraz inne chemikalia. 

-
czym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz 
budownictwie.

Grupa CIECH posiada osiem zak³adów produkcyjnych zlokali-
zowanych w Polsce, Niemczech oraz Rumunii i zatrudnia ponad  
3,7 tysi¹ca

Produkcja s³oi COMFORT odbywa siê w Spó³ce 
CIECH Vitrosilicon, w Zak³adzie w I³owej. Firma jest 
jedynym w Polsce producentem s³oi typu COMFORT, 
ze szklan¹ przykrywk¹ i metalowym zamkniêciem. 

Produkcja s³oi COMFORT zosta³a uruchomiona  
 

Spó³ka posiada nowoczesny park maszynowy, który 
podlega ci¹g³ym modernizacjom. Przek³ada siê to 

ci¹g³y rozwój oferty asortymentowej.

Oferta s³oi COMFORT skierowana jest do odbiorców 
wymagaj¹cych zwiêkszonej estetyki produktów. 
S³oje znajduj¹ zastosowanie na rynku HoReCa, 
rynku przetwórczym oraz rynku konsumenckim.

CIECH Vitro
Iłowa

) oraz CIECH Pianki (pianki PUR).

w Zakładzie w Iłowej.   Firma jest 

Grupa CIECH to największy w Europie dostawca krzemianów sodu. Jest również
największym w Polsce producentem lampionów do zniczy oraz jedynym w Polsce
producentem słoi typu Comfort, ze szklaną przykrywką. Produkty te 
produkowane są przez Spółki: CIECH Vitrosilicon (krzemiany),
CIECH Vitro (opakowania szklane) oraz CIECH Soda Romania.



54

S³oje COMFORT to bardzo praktyczne i estetyczne pojemniki szklane 
wielorazowego u¿ytku, które dziêki swoim zaletom ciesz¹ siê du¿ym 

Nowoczesny wygl¹d
S³oje COMFORT przyci¹gaj¹ uwagê swoim kszta³tem i rozwi¹zaniem 
w zakresie zamykania. Stanowi¹ kompletny s³ój wraz z zamkniêciem, 
poniewa¿ do s³oja przymocowana jest szklana przykrywka z uszczelk¹ 
oraz zamkniêcie klamerkowe. Uszczelki w standardzie dostêpne s¹  

-

czerwonym i pomarañczowym a przy wiêkszych zamówieniach równie¿ 
w innych kolorach.

Zdrowie i bezpieczeñstwo
Szk³o to materia³ obojêtny chemicznie oraz nie zawieraj¹cy w swoim 
sk³adzie ¿adnych szkodliwych substancji, dlatego jest w pe³ni bezpieczny 

 

do przechowywania przetworów domowych, produktów sypkich (np. 
m¹ki, kasz, makaronów), sa³atek do pracy czy innych, niekoniecznie 
spo¿ywczych produktów.

Wygoda
-

klamerkowe jest ³atwe w otwieraniu, w przypadku zassania wystarczy 

czyszczenia elementów szklanych i metalowych.

W ofercie standardowej znajduj¹ siê s³oje o ró¿nych kszta³tach i pojem-

Szklane i metalowe elementy s³oi COMFORT s¹ doskona³ymi surowcami 
-

domemu zakupowi szklanych s³oi COMFORT, u¿ytkownik ma wp³yw na 
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Rynek HoReCa
przechowywanie ró¿nych rodzajów kaw i herbat w specjalistycznych 
sklepach lub restauracjach (herbaciarnie, pijalnie kawy itp.),

suszone owoce i inne,
sprzeda¿ ró¿nego rodzaju gotowych posi³ków, np. sa³atek w bistrach,
spotykane jest równie¿ podawanie posi³ków, np. zup w s³ojach 
COMFORT.

Rynek przetwórczy
produkcja miodu, przetworów rybnych i innych nie wymagaj¹cych 
pasteryzacji,
olej kokosowy, mas³o orzechowe,
promocyjna sprzeda¿ wyrobów typu herbata, kawa, cukierki i wiele 
innych,

Rynek konsumencki
Na rynek konsumencki sprzedawane s¹ puste s³oje, przeznaczone do 
przechowywania ró¿nego rodzaju produktów spo¿ywczych i nie tylko, 

produktów sypkich m.in. przyprawy, m¹ki, kasze, ry¿, p³atki, chrupki, 
sól, cukier, kawa, herbata, makaron,
produktów suszonych m.in. owoce, warzywa, grzyby,
przetworów domowych, np. ogórków kiszonych, d¿emów, nalewek,
wyrobów cukierniczych m.in. ciastka, czekoladki, ¿elki, cukierki,
sa³atek do pracy i innych dañ na typu „food to go”,

klocki i wiele innych.

S³oje COMFORT to bogactwo wzorów i zastosowañ. Dedykowane s¹ 
dla wszystkich ceni¹cych estetykê, wygodê i zdrowie. S¹ doskona³ym 
rozwi¹zaniem dla d³ugiego i dobrego przechowywania produktów nie 
wymagaj¹cych pasteryzacji i sterylizacji. 
Poni¿ej przyk³adowe wykorzystanie naszych s³oi COMFORT.
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S³oje COMFORT to wygoda 
u¿ytkowania. Przezroczyste zamkniêcie 

przechowywanych np. w g³êbokich 

LEGENDA  



 – zdobienie „kawa”
3 3 

 – zdobienie „fala”
3 

LEGENDA  

 – bez zdobienia, g³adki
3 



S³oje COMFORT

   

w palecie
Rodzaj uszczelki 
w standardzie

Rodzaj uszczelki 
opcjonalnie

3 kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa

3 kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa

3 kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa

3  kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa

oraz bez zdobienia – g³adki

3 kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa

3 kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa

3 756 kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa

3 kauczukowa 
bia³a

silikonowa 
bia³a, czerwona  
lub 
pomarañczowa
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176 +/- 1,5 mm

1100 +/- 15 cm3

810 +/- 15 cm3

98,5 +/- 1,5 mm 1728

960

370 +/- 10 cm3



CIECH Vitrosilicon S.A. 

ciechvitrosilicon@ciechgroup.com 
www.ciechgroup.com
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EDYCJA styczeń 2021
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CIECH Vitro Sp. z o.o.

EDYCJA kwiecień 2021

ciechvitro@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com


