


Тара может быть оксо-биоразлагаемой                          
(с добавкой d2w®), значит на 100% дружелюбна 
к окружающей среде.
Упаковки можуть бути окси-біодеградоване                      
(з модифікатором d2w® ), на 100% безпечне для 
довкілля.

Тара на 100% пригодна для вторичной переработки.
Упаковки на 100% придатні до рециклінгу. 

Тара под защитные мембраны.
Упаковки під охронной мембраной.

Дополнительные захваты по краям для повышения 
комфорта при переносе тяжелых товаров.
Додаткові ручки для більш вигідної переноски тяжких 
продуктів.

Тара, крышка и ручка могут изготавливаться в 
любом цветовом исполнении (палитры RAL и 
Pantone) или как прозрачные.
Упаковки, кришка і ручка можуть бути зроблені як в 
довольних кольорах (палети RAL і Pantone), так і 
транспарентні.

Укупорка с контрольной пломбой.
Закривання з охоронною пломбою.

Дополнительное защитное кольцо.
Додатковий комір охоронний.

Нанесение печати по методам:
         инмoлд (IML)                           цифровой печати HDT        
         сухой офсетной печати          наклеивания этикетки
Друкування методами:
         IML                                           HDT
         сухого офсету                         приклеєні етикеткі

Сырье сертифицировано для контакта с пищевыми 
продуктами. Тара, предназначенная для горячей и 
холодной расфасовки, и для замораживания.
Сировина сертифікована для контакту з харчовими 
продуктами. Упаковки придатні для наповнювання 
теплими, холодними продуктами, а також для 
заморожування.

Вариант выбора металлической или 
пластмассовой ручки.
Наявність металевої чи пластикової ручки.





25 ТИПОВ ТАРЫ   25 ТИПІВ УПАКОВОК



0,6 SP

0,8 SP
Объем \ Об’єм: 800 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,3 кг 
D1 – 132 мм  \   D2 – 107 мм  \  H – 103 мм

Объем \ Об’єм: 600 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 0,9 кг 
D1 – 118 мм  \  D2 – 97 мм  \  H – 89,5 мм



1 S

01 SP

1,1 SP
Объем \ Об’єм: 1100 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,75 кг 
D1 – 132 мм  \  D2 – 102 мм  \  H – 138 мм

Объем \ Об’єм: 1000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,6 кг 

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

Объем \ Об’єм: 1000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,6 кг 
D1 – 130 мм  \   D2 – 112 мм  \  H – 118 мм



K 2

K 1
Объем \ Об’єм: 1000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,9 кг 
A1 – 168 мм  \  A2 – 145 мм  \  B1 – 110 мм  \  B2 –  88 мм   \  H – 102 мм

Объем \ Об’єм: 2000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 3,9 кг 

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



K 3
Объем \ Об’єм: 3000 мл
Макс. вес фасуемого продукта  \ Макс. вага наповнювання: 5,6 кг 
A1 – 238 мм  A2 – 210 мм  \  B1 – 153 мм  B2 – 128 мм  \  H – 141 мм

03 SP

03 S
Объем \ Об’єм: 3000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 5,1 кг 
D1 – 200 мм  \  D2 – 170 мм  \  H – 152 мм

Объем \ Об’єм: 3000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 5,1 кг 
D1 – 200 мм  \  D2 – 173 мм  \  H – 152 мм



K 5

05 SP
Объем \ Об’єм: 5000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 9,0 кг 
D1 – 230 мм \  D2 – 189 мм  \  H – 204 мм

05 SPN
Объем \ Об’єм: 5000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 8,8 кг 
D1 – 226 мм  \  D2 – 188 мм  \  H – 204 мм

Объем \ Об’єм: 5000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 9,3 кг 

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



K 10

10 S
Объем \ Об’єм: 10 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16,7 кг 
D1 – 295 мм  \  D2 – 263мм  \  H – 206 мм

10 SP
Объем \ Об’єм: 10 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16,5 кг 
D1 – 292 мм  \  D2 – 255 мм  \  H – 220 мм

Объем \ Об’єм: 10 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 17,5 кг 
A1 – 365 мм  A2 – 331 мм  \  B1 – 220 мм  B2 – 192 мм  \  H – 191 мм



10 SP (W 10)

10 SPN
Объем \ Об’єм: 10 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16 кг 
D1 – 292 мм  \  D2 – 256 мм  \  H – 220 мм

Объем \ Об’єм: 10 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16,5 кг 
D1 – 292 мм  \  D2 – 257 мм  \  H – 223 мм



11 SP
Объем \ Об’єм: 11 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 17,5 кг 
D1 – 299 мм \ D2 – 249 мм \ H – 229 мм

12 SPU

11 SP (W 11)Объем \ Об’єм: 11 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 15 кг

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

Объем \ Об’єм: 12 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 19 кг 
D1 – 292 мм  \  D2 – 256 мм  \  H – 252 мм



18 SP
Объем \ Об’єм: 18 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 28,8 кг
D1 – 315 мм \ D2 – 275 мм \ H – 305 мм

15 SP
Объем \ Об’єм: 15 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 25 кг 
D1 – 340 мм  \  D2 – 290 мм  \  H – 245 мм



20 SPU
Объем \ Об’єм: 20 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 32 кг
D1 – 335 мм  \  D2 – 288 мм  \  H – 317 мм

20 SP
Объем \ Об’єм: 20 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 32 кг 
D1 – 340 мм  \  D2 – 280 мм  \  H – 323 мм



Мы первый в мире производитель 
оксо-биоразлагаемых емкостей, в виде 
банок и ведер, на 100% дружелюбных             
к окружающей среде. Благодаря 
включению в полипропилен добавки d2w® 
наша тара разлагается на воду, двуокись 
углерода, биомассу и на остаточные 
химические элементы в течение 
нескольких лет в противовес нескольким 
сотням лет по сравнению со стандартным 
полипропиленом. Применяемая нами 
технология позволяет программировать 
время разложения тары.
Для оксо-биоразлагаемых емкостей 
характерны такие же технические                         
и прочностные свойства, как для 
традиционной тары. Они пригодны для 
печатного оформления. Согласно 
Европейской директиве № 02/72/ЕС, 
оксо-тара может применяться для 
непосредственного контакта с пищевыми 
продуктами.
Бывшую в употреблении тару можно: 
переработать и использовать вторично, 
подвергнуть процессу биоразложения 
(включая компостирование), или просто 
оставить на мусорном полигоне.

Наша фірма є першим в світі виробником 
окси-біодеградованих упаковок типу відра 
и стакани, які на 100% безпечні для 
довкілля. При додаванні модифікатора 
d2w® наші упаковки розкладаються на 
воду, двоокис вуглеця, біомасу, яка 
розкладається за декілька років замість 
декілька сотень років, як стандартний 
поліпропілен. Вживана нами технологія 
дозволяє програмувати час розкладу на 
вимогу клієнта.
Окси-біодеградовані упаковки мають такі 
самі характеристики технічні і механічні, 
як і звичайні упаковки. Можливість 
друкування. Згідно з Європейскою 
Директивою 02/72/EC, окси-упаковки 
можуть вживатися для харчових 
продуктів.
Використані окси-упаковки можуть 
піддаватися рециклігу, біодеградаціі                  
(з компостованієм), чи викиданню на 
звалище.



20 видов тары цилиндрической формы объемом от 
0,6 до 20 литров
20 типів упаковок круглих від 0.6 до 20 літрів
5 видов тары прямоугольной формы объемом от 1 до 
10 литров
5 типів упаковок прямокутних від 1 до 10 літрів

25 ТИПОВ ТАРЫ
25 ТИПІВ УПАКОВОК

In-Mould-Labeling (IML) ИНМОЛД
In-Mould-Labeling (IML)
сухая офсетная печать
сухий офсет
цифровая печать Hot-Digital-Transfer (HDT)
Hot-Digital-Transfer (HDT)
бумажные и пластмассовые этикетки
етикеткі паперові і синтетичн

ПЕЧАТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕЛКИХ
 И БОЛЬШИХ ЗАКАЗОВ
ДРУК ДЛЯ МАЛИХ І ДУЖИХ ЗАМОВЛЕНЬ

Мы первый в мире производитель оксо�биоразлагаемых, 
содержащих добавку d2w®, емкостей, на 100% 
дружелюбных к окружающей среде.
Наша фірма є першим в світі виробником 
окси-біодеградованих контейнерів з додаванням d2w®, 
яке не шкодить довкіллю.

ЭКОЛОГИЯ
ЕКОЛОГІЯ

термопластавтоматы производства Stork Plastics 
Machinery B.V и Demag
преси Stork Plastics Machinery B.V i Demag
формы и роботы компании Van den Brink Automation B.V.
форми і роботи Van den Brink Automation B.V
печатное оформление на машинах DESCO и Kase 
Equipment
друк на машинах DESCO i Kase Equipment

ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВЖИВАНА ТЕХНОЛОГІЯ



свыше 20 производственных линий
понад 20 виробничих ліній
собственный автомобильный парк, гарантирующий 
гибкую и четкую реализацию поставок
власний транспортний парк, що гарантує своєчасні 
доставки

БОЛЬШИЕ ЗАКАЗЫ
ВЕЛИКІ ЗАМОВЛЕННЯ

sтандарт PN-EN ISO 9001:2008
PN-EN 9001:2008
надлежащая производственная практика (GMP)
притаманна виробнича практика (GMP)
отдел R&D и исследовательская лаборатория на 
территории завода
відділ R&D і дослідна лабораторія на підприємстві

СЕРТИФИКАТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕРТИФІКАТИ І ДОСЛІДЖЕННЯ

почти 15-летний опыт по производству тары из 
полипропилена
15 річний досвід в виробництві упаковок з поліпропілену
проверенные партнеры в области печати этикеток
надійні партнери в справі  друкування етикеток
широкий круг клиентов пищевой, химической, 
строительной и многих других отраслей
широке коло клієнтів в промисловості харчовій, хімічній, 
будівельній та інших

МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БАГАТОРІЧНА СПІВПРАЦЯ



Два человека и идея создания фирмы по 
производству искусственных удобрений.

Пуск производства полипропиленовой тары в 
д. Скужно недалеко г. Влоцлавек.

Создание цеха офсетной печати.
Штат - свыше 110 человек.

Перенесение производства тары в новый
цех в г. Влоцлавек.
Создание нового склада.
Изготовление первых этикеток по методу IML.

Сертификация CHEKO, как производителя 
оксо-биоразлагаемой тары с добавкой d2w®.
Модернизация отдела R&D и построение 
новой лаборатории.
Запуск первой ветряной фермы.

Построение второго цеха по производству тары 
и начало производства тары прямоугольной формы.

Запуск второй ветряной фермы.
Свыше 20 производственных линий, выпускающих 
25 типов цилиндрической и прямоугольной тары.
Штат - свыше 220 человек.
Автомобильный парк в 16 грузовых автомобилей.

2 працюючі особи и намір створити фірму для виробництва 
мінеральних добрив.

Початок виробництва упаковок в с. Скужно недалеко
от м. Влоцлавек.

Створіння відділу офсетних друков.
Більше 110 працівників.

Переніс виробництва упаковок до нового місця в Влоцлавеку.
Створіння нового складу.
Реалізація перших друків IML.

Акредитація CHEKO як виробника 
окси-біодеградованих упаковок з додаванням d2w®.
Розширення відділу R&D і будівництво нової лабораторії.
Пуск першої ферми вітряків.

Будівництво другого цеху по виробництву 
прямокутних упаковок.

Пуск другої ферми вітряків.
Більше 20 виробничих ліній для 25 типів упаковок
круглих и і прямокутних.
Більше 220 працівників.
Парк 16 вантажних автівок.

1988

1998

2001

2004

2009

2010

2011

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ CHEKO
НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ В ІСТОРІЇ CHEKO





ВЛОЦЛАВЕК
ВЛОЦЛАВЕК

ВАРШАВЕ
ВАРШАВІ

OOO 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЗАВОД  CHEKO
ул. Кшива Гура д. 28
87-800 г. Влоцлавек
Польша
Тел. +48 / 54 / 230 95 00
www.cheko.pl

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ
Тел. + 48 / 54 / 230 95 35, 30
Факс: + 48 / 54 / 236 51 95
sales@cheko.pl

ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
CHEKO  O.O.O.
Крива Гора 28
87-800 Влоцлавек
Польща 
Тел. +48 / 54 / 230 95 00
www.cheko.pl

ТОРГОВИЙ ВІДДІЛ
Тел. +48 / 54 / 230 95 35, 30
Факс: +48 / 54 / 236 51 95
sales@cheko.pl

ZAKŁADY 
WYTWÓRCZE
CHEKO SP. Z O.O.
ul. Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
Polska
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