


Opakowanie może być oksy-biodegradowalne
(z modyfikatorem d2w®), a więc w 100% przyjazne 
środowisku.
Nádoba môže byť oxi-biodegradovateľný
(s modifikátorom d2w®) a preto v 100% nepôsobia 
škodlivo na životné prostredie.

Opakowanie w 100% nadaje się recyklingu. 
100% recyklovateľná nádoba.

Opakowanie pod membranę ochronną.
Nádoba s ochrannou membránou.

Dodatkowe uchwyty na obrzeżach dla większego 
komfortu przenoszenia ciężkich produktów.
Dodatočné držadlá na okrajoch zvyšujú pohodlie pri 
prenášaní ťažkých výrobkov.

Opakowanie, pokrywka i rączka mogą być wykonane
w dowolnym kolorze (palety RAL i Pantone) lub jako 
transparentne. 
Nádoba, veko a držadlá môžu byť vyrobené
v ľubovolnom farebnom odtieni (palety RAL a Pantone) 
alebo ako priehľadné.

Zamknięcie z plombą zabezpieczającą.  
Uzáver s bezpečnostnou plombou.

Dodatkowy kołnierz ochronny.
Dodatočná ochranná obruba.

Zadruk metodami: 
         IML                                           Hot Digital Transfer        
         suchy offset                              naklejenie etykiety
Tlač metódami: 
         IML                                           Hot Digital Transfer
         suchý ofset                               lepenie etikiet

Surowiec certyfikowany do kontaktu z żywnością. 
Opakowanie do napełniania na ciepło, zimno i do 
zamrażania.
Surovina má certifikát na kontakt s potravinami. 
Nádoba na plnenie na teplo, chadno a na zamrazenie.

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego.
Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte.





25 TYPÓW OPAKOWAŃ   25 TYPOV OBALOV



0,6 SP

0,8 SP
Pojemność \ Objem: 800 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia:  1,3 kg
D1 – 132 mm  \   D2 – 107 mm  \  H – 103 mm

Pojemność  \ Objem: 600 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 0,9 kg
D1 – 118 mm  \  D2 – 97 mm  \  H – 89,5 mm



1 S

01 SP

1,1 SP
Pojemność  \ Objem: 1100 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,75 kg
D1 – 132 mm  \  D2 – 102 mm \  H – 138 mm

Pojemność  \ Objem: 1000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,6 kg

D1 – 133 mm  \  D2 – 107 mm  \  H – 112,5 mm

Pojemność \ Objem: 1000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,6 kg
D1 – 130 mm  \   D2 – 112 mm  \  H – 118 mm



K 2

K 1
Pojemność \ Objem: 1000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,9 kg
A1 – 168 mm  \  A2 – 145 mm  \  B1 – 110 mm  \  B2 –  88 mm   \  H – 102 mm

Pojemność \ Objem: 2000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 3,9 kg

A1 – 238 mm  \  A2 – 214 mm \  B1 – 153  mm  \  B2 – 131 mm  \  H – 101 mm



K 3
Pojemność  \ Objem: 3000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 5,6 kg
A1 – 238 mm  \  A2 – 210 mm  \  B1 – 153 mm  \  B2 – 128 mm  \  H – 141 mm

03 SP

03 S
Pojemność  \ Objem: 3000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 5,1 kg
D1 – 200 mm  \  D2 – 170 mm  \  H – 152 mm

Pojemność  \ Objem: 3000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 5,1 kg
D1 – 200 mm \  D2 – 173 mm  \  H – 152 mm



K 5

05 SP
Pojemność \ Objem: 5000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 9,0 kg
D1 – 230 mm \  D2 – 189 mm  \  H – 204 mm

05 SPN
Pojemność \ Objem: 5000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 8,8 kg
D1 – 226 mm  \  D2 – 188 mm  \  H – 204 mm

Pojemność \ Objem: 5000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 9,3 kg

 A1 – 270 mm  \  A2 – 238 mm  \  B1 – 177mm  \  B2 – 148 mm  \  H – 176 mm



K 10

10 S
Pojemność \ Objem: 10 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16,7 kg
D1 – 295 mm  \  D2 – 263 mm  \  H – 206 mm

10 SP
Pojemność \ Objem: 10 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16,5 kg
D1 – 292 mm  \  D2 – 255 mm  \  H – 220 mm

Pojemność \ Objem: 10 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 17,5 kg
A1 – 365 mm  \  A2 – 331 mm  \  B1 – 220 mm  \  B2 – 192 mm  \  H – 191 mm



10 SP (W 10)

10 SPN
Pojemność \ Objem: 10 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16 kg
D1 – 292 mm  \  D2 – 256 mm  \  H – 220 mm

Pojemność \ Objem: 10 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16,5 kg 
D1 – 292 mm  \  D2 – 257 mm  \  H – 223 mm



11 SP
Pojemność \ Objem: 11 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 17,5 kg
D1 – 299 mm \ D2 – 249 mm \ H – 229 mm

12 SPU

11 SP (W 11)Pojemność \ Objem: 11 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 15 kg

D1 – 294 mm  \  D2 – 256 mm  \  H – 232 mm

Pojemność \ Objem: 12 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 19 kg
D1 – 292 mm  \  D2 – 256 mm  \  H – 252 mm



18 SP
Pojemność \ Objem: 18 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 28,8 kg
D1 – 315 mm \ D2 – 275 mm \ H – 305 mm

15 SP
Pojemność \ Objem: 15 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 25 kg
D1 – 340 mm  \  D2 – 290 mm  \  H – 245 mm



20 SPU
Pojemność \ Objem: 20 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 32 kg
D1 – 335 mm  \  D2 – 288 mm  \  H – 317 mm

20 SP
Pojemność \ Objem: 20 000 ml
Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 32 kg 
D1 – 340 mm  \  D2 – 280 mm  \  H – 323 mm



Jesteśmy pierwszym na świecie producentem 
pojemników oksy-biodegradowalnych, typu 
kubełki i wiaderka, które są w 100 % 
przyjazne środowisku. Dzięki dodaniu 
modyfikatora d2w® do polipropylenu, nasze 
opakowania rozkładają się na wodę, 
dwutlenek węgla, biomasę oraz pierwiastki 
śladowe w przeciągu kilku lat                                   
w przeciwieństwie do kilkuset lat dla 
standardowego polipropylenu. Stosowana 
przez nas technologia pozwala na 
programowanie czasu rozkładu, zależnie od 
potrzeb klienta. 
Pojemniki oksy-biodegradowalne charakteryzują 
się takimi samymi właściwościami technicznymi               
i wytrzymałościowymi co opakowania tradycyjne. 
Nadają się do zadruku. Zgodnie z Dyrektywą 
Europejską 02/72/EC, oksy-opakowania 
mogą być stosowane w bezpośrednim 
kontakcie z żywnością.
Zużyte oksy-opakowania mogą być poddane: 
recyklingowi, procesowi biodegradacji                     
(z kompostowaniem włącznie) lub po prostu 
pozostawione na wysypisku śmieci.

Sme prvým svetovým producentom 
oxi-biodegradovateľných nádob, typu misky 
a vedierka, ktoré v 100% nepôsobia škodlivo 
na životné prostredie. Vďaka pridaniu 
modifikátora d2w® do polypropylénu sa naše 
obaly rozkladajú na vodu, oxid uhličitý, 
biomasu a stopové prvky v priebehu 
niekoľkých rokov, v protiklade so 
štandardným rozkladom polypropylénu, 
ktorý trvá niekoľko sto rokov. Naša 
technológia umožňuje programovanie času 
rozkladu v závislosti od potrieb klienta. 
Oxi-biodegradovateľné nádoby sa vyznačujú 
rovnakými technickými vlastnosťami                      
a odolnosťou ako tradičné nádoby. Sú 
vhodné k potlači. V súlade s európskou 
smernicou 02/72/EC, oxi-nádoby sú vhodné 
na skladovanie potravín. 
Použité oxi-nádoby sa môžu recyklovať, 
alebo podstúpiť proces biodegradácie (aj 
kompostovaním), alebo na skládke odpadov.



20 rodzajów opakowań okrągłych od 0,6 do 20 litrów
20 druhov okrúhlych nádob s objemom od 0,6 do 20 litrov
5 rodzajów opakowań prostokątnych od 1 do 10 litrów
5 druhov hranatých nádob s objemom od 1 do 10 litrov

25 TYPÓW OPAKOWAŃ
25 TYPOV OBALOV

In-Mould-Labeling (IML)
In-Mould-Labeling (IML)
suchy offset 
suchý ofset
Hot Digital Transfer (HDT)
Hot Digital Transfer (HDT)
etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych
papierové a plastové etikety 

ZADRUKI DLA MAŁYCH 
I DUŻYCH ZAMÓWIEŃ
TLAČ PRE MALÉ AJ VEĽKÉ OBJEDNÁVKY

Jesteśmy pierwszym na świecie producentem pojemników 
oksy-biodegradowalnych, z dodatkiem d2w®, które są w 
100 % przyjazne środowisku. 
Sme prvým svetovým producentom oxi-biodegradovateľných 
nádob, ktoré v 100% nepôsobia škodlivo na životné 
prostredie.

EKOLOGIA
EKOLÓGIA

wtryskarki Stork Plastics Machinery B.V. i Demag
vstrikovacie stroje Stork Plastics Machinery B.V. a Demag
formy i roboty Van den Brink Automation B.V.
formy a roboty Van den Brink Automation B.V.
zadruki na maszynach DESCO i Kase Equipment
tlač na strojoch DESCO a Kase Equipment

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
VYSPELÁ TECHNOLÓGIA



ponad 20 linii produkcyjnych
viac ako 20 výrobných liniek
własna flota transportowa gwarantująca elastyczność                  
i terminowość dostaw
vlastná doprava, ktorá je zárukou pružnosti a dochviľnosti 
dodávok

DUŻE ZAMÓWIENIA
VEĽKÉ OBJEDNÁVKY

PN-EN ISO 9001:2008
PN-EN IOS 9001:2008
Good Manufacturing Practice
Good Manufacturing Practice
dział R&D i laboratorium badawcze na terenie zakładu
prevádzka R&D a výskumné laboratórium v závode

CERTYFIKATY I BADANIA
CERTIFIKÁTY A VÝSKUMY

blisko 15-letnie doświadczenie w produkcji opakowań                 
z polipropylenu
takmer 15-ročné skúsenosti vo výrobe nádob
z polypropylene
sprawdzeni partnerzy w zakresie druku etykiet
osvedčení partneri v oblasti tlače etikiet
szerokie grono klientów z branży spożywczej, chemicznej, 
budowlanej i wielu innych
široké spektrum klientov z potravinárstva, stavebníctva, 
chemickej branže a mnoho ďalších

DŁUGOLETNIA WSPÓŁPRACA
DLHOROČNÁ SPOLUPRÁCA



2 osoby i pomysł na firmę produkującą 
nawozy sztuczne

Uruchomienie produkcji opakowań polipropylenowych 
w Skórznie pod Włocławkiem

Stworzenie działu zadruków offsetowych
Ponad 110 pracowników

Przeniesienie produkcji opakowań do 
nowej hali we Włocławku
Powstanie nowego magazynu
Realizacja pierwszych zadruków IML

Akredytacja CHEKO jako producenta opakowań 
oksy-biodegradowalnych z dodatkiem d2w®

Rozbudowa działu R&D i budowa nowego 
laboratorium
Uruchomienie pierwszej farmy wiatrowej

Budowa drugiej hali produkcji opakowań i uruchomienie 
produkcji opakowań prostokątnych

Ponad 20 linii produkcyjnych produkujących 25 typów 
opakowań okrągłych i prostokątnych
Ponad 220 pracowników
Flota 16 samochodów transportowych
Uruchomienie drugiej farmy wiatrowej

2 osoby a idea firmy na výrobu umelých hnojív

Uvedenie do chodu výroby polypropylénových nádob v Skórznie 
pri Włocławku

Utvorenie prevádzky ofsetovej tlače.
Viac ako 110 zamestnancov

Prenesenie výroby nádob do novej haly vo Włocławku
Otvorenie nového skladu
Realizácia prvej tlače IML

Akreditácia CHEKO ako producenta oxi-biodegradovateľných
nádob s pridaním d2w®

Rozšírenie prevádzky R&D a výstavba nového laboratória
Uvedenie prvej veternej farmy

Výstavba výrobnej haly na nádoby a začatie výroby
pravouhlých nádob

Viac ako 20 výrobných liniek, ktoré produkujú 25 typov okrúhlych a 
pravouhlých obalov
Viac ako 220 zamestnancov
16 prepravných automobilov
Uvedenie druhej veternej farmy

1988

1998

2001

2004

2009

2010

2011

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII CHEKO 
KĽÚČOVÉ UDALOSTI V HISTÓRII CHEKO 





WŁOCŁAWEK

WARSZAWA
VARŠAVA

VÝROBNÝ 
PODNIK 
CHEKO S.R.O.
Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
Poľsko
tel.: +48 / 54 / 230 95 00
www.cheko.pl

OBCHODNÉ ODDALENIE
tel.: +48 / 54 / 230 95 35
fax: +48 / 54 / 236 51 95
sales@cheko.pl

ZAKŁADY 
WYTWÓRCZE
CHEKO SP. Z O.O.
ul. Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
tel.: +54 / 230 95 00
www.cheko.pl

DZIAŁ HANDLU
tel.: +54 / 230 95 30, 36, 47, 49
fax: +54 / 236 51 95
sprzedaz@cheko.pl
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