
כלי הגשה ואירוח חד פעמיים מתכלים
100% אקולוגי



005
150x150x30 מ“מ 

100 יחידות בקרטון 002
200x200x15 מ“מ

100 יחידות בקרטון

120
250x250x25 מ“מ

100 יחידות בקרטון 

003
200x200 מ“מ

180x180x45 מ“מ
200 יחידות בקרטון 

008
86x53x18 מ“מ

400 יחידות בקרטון 
77x77 מ“מ

500 יחידות בקרטון 

• מגוון צלחות מרובעות 

720
250x250x25 מ“מ

100 יחידות בקרטון
)מעוצב(

150x150x15 מ“מ
100 יחידות בקרטון  012

כלים מתכלים חד פעמיים מעלי דקל

0040004
254x165x25 מ“מ

100 יחידות בקרטון 
225x150x25 מ“מ

100 יחידות בקרטון 

120x100x20 מ“מ085
100 יחידות בקרטון 

028
160x110x20 מ“מ 

100 יחידות בקרטון

018
200x120x20 מ“מ

100 יחידות בקרטון 
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503
125x35 מ“מ

100 יחידות בקרטון

754
D=230x45 מ“מ

100 יחידות בקרטון 

091111
D=152x20 מ“מ

100 יחידות בקרטון 

755
D=180x45 מ“מ

100 יחידות בקרטון 

092
D=203x20 מ“מ

100 יחידות בקרטון 

• עמידים בפני שמן ומים 
• מתאימים לאפייה 180° לחימום במיקרו להקפאה עד 20°- 

• בהגשת מוצרים יבשים ניתן לשימוש חוזר

• מגוון צלחות דקל עגולות 

• מגוון קעריות עגולות

D=230 מ“מ
100 יחידות בקרטון

D=250 מ“מ
100 יחידות בקרטון 020040

010
400x200x20 מ“מ

60 יחידות בקרטון 

400x280x20 מ“מ
100 יחידות בקרטון 

• מגוון מגשים
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כלי הגשה מתכלים מקני סוכר
מתאימים לחימום במיקרוגל להגשה חמה וקרה
כל המוצרים בעלי תו תקן אירופאי ואמריקאי 

כלים מקני סוכר להגשה ואירוח 
take away-ולמשלוחי

מגוון קערות עם מכסים הרמטים 
לסלטים, מרקים ומנות עיקריות

• מתאים למזון חם וקר 
• ניתן לחימום במיקרוגל



צלחת ריבוע
200x200x10 מ“מ p17 p18p201

צלחת ריבוע
245x245x19 מ“מ

צלחת ריבוע
160x160x10 מ“מ

• מגוון צלחות מרובעות

מוצרים חד פעמיים מקני סוכר לאירוח

 207x130x20 מ“מ

230x160x25 מ“מ220x106x20 מ“מ

208x108x20 מ“מ

אריזות מקני סוכר
ללא מכסה

מלבןמלבן

מלבן

qw-t-01qwt13

qwt14
אובלי

qw-p-05
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p03

p02

צלחת עגולה ׳׳7 1000 בקרטון
D=176 מ“מ

צלחת עגולה ׳׳9
D=230 מ“מ

צלחת עגולה ׳׳8.6
D=222 מ“מ

500 בקרטון

500 בקרטון

צלחת עגולה ׳׳10 500 בקרטון
D=250 מ“מ

צלחת מחולקת לשלוש ׳׳10.3
D=260 מ“מ

צלחת עגולה ׳׳6 1000 בקרטון
D=160 מ“מ df101p06

p11

מגוון צלחות עגולות קני סוכר

p04
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צלחת עגולה D=230 מ“מצלחת עגולה D=155 מ“מ צלחת עגולה D=205 מ“מצלחת עגולה D=180 מ“מ

צלחת ריבוע 260x260 מ“מצלחת ריבוע 165x165 מ“מ

קערה עגולה D=680 מ“מקערה עגולה D=500 מ“מקערה עגולה D=300 מ“מ קערה עגולה D=400 מ“מקערה עגולה D=350 מ“מ

צלחת ריבוע 200x200 מ“מ

צלחת עגולה D=260 מ“מ

צלחות וקערות מקני סוכר ארוזות בעשיריות לנקודות מכירה

7



Cake Plate צלחת עגולה
D=77 מ“מ

צלוחיות הגשה מחיטה וקני סוכר

140x100x15 Cake Plate מ“מצלחת ריבוע 150x115x20 מ“מצלחת מלבן 195x125x20 מ“מ

133x112x15 Cake Plate מ“מצלחת הגשהצלחת מלבן 225x135x10 מ“מ

116x128x12 Cake Plate מ“מ

• להגשה למנות ראשונות ומנות אחרונות
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l02
1000 מ“ל

D 208x60 מ“מ
PET קיים מכסה שקוף

PP קיים מכסה
לסגירה הרמטית

500 בקרטון

c01
גביע 240 מ“ל
D 95x55 מ“מ

PET קיים מכסה שקוף
לסגירה הרמטית

1000 בקרטון

l04
גביע 350 מ״ל

D 116x63 מ“מ
קיים מכסה שקוף
לסגירה הרמטית

500 בקרטון

גביע 140 מ״ל
D 75x55 מ“מ

קיים מכסה שקוף
לסגירה הרמטית

1000 בקרטון

l10
700 מ״ל

D 150x60 מ“מ
PET קיים מכסה שקוף

לסגירה הרמטית
500 בקרטון

l08bl12

bl16

גביע 500 מ״ל
D 116x85 מ“מ

קיים מכסה
לסגירה הרמטית

500 בקרטון

קערית ביו 
340 מ״ל

1000 בקרטון

קערית ביו 
500 מ״ל

1000 בקרטון

c02
גביע 57 מ“ל

D 63x31 מ“מ
PET קיים מכסה שקוף

לסגירה הרמטית לרטבים
2000 בקרטון

l05
680 מ״ל

D=188x35 מ“מ
300 מ״ל

D=120x50 מ“מ l012

קערות וגביעים מקני סוכר

• מגוון קערות

l01
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קערה ביו עגולה מחולקת ל-3
BIO 1200 מ"לML

קערה מלבנית
850ML מ"ל

200x135x50MM

קערה מלבנית מחולקת ל-2
1000ML מ"ל

240x146x60MM

קערה ביו מלבנית מחולקת ל-3
BIO 1000 מ"לML

קערה מלבנית
1030ML מ"ל

190x150x55MM

קערה מלבנית
220x165x47MM

PET גביע ריבועעם מכסים
480ML מ"ל

גביע ריבוע
630ML מ"ל

קערה מלבנית עם מכסה
1000ML מ"ל

קערה מלבנית עם מכסה
750ML מ"ל

גביע ריבוע
280ML מ"ל

150x150 אריזת המבורגר

אריזות קני סוכר  take away למשלוחים

קערות מרובעות ומלבניות מקני סוכר

עם מכסים P.e.t - P.P לחימום במיקרו יש להסיר את המכסה

לחימום במיקרו יש להסיר את המכסה

9330804

888

EBBT

07333 BEB
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אריזות קרפט ממוחזרות להגשה 
take away-ולמשלוחי



• אריזות קרפט ל-take away• מרקיות

• סירות קרפט

8oz
750ML מ"ל
150x60MM

16oz
1000ML מ"ל
150x75MM

32oz
1100ML מ"ל
165x66MM

12oz
24oz
32oz

14x10CM
17x12CM

21.7x15.6CM

8x11CM
12x12CM

21.5x9.5CM
18.5x6.5CM
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• קופסאות לסלט במגוון גדלים

• אריזות לסלט במגוון גדלים

26oz 

24oz 
32oz
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PP מכסי take away אריזות

אריזה 1.5L מחולקת ל-4
290x220x50MM

300 בקרטון

קערה 1L עגולה
500 בקרטון
PP  מכסה

קערה ביו עגולה מחולקת ל-3
BIO 1200 מ"לML

קערה ביו מלבנית מחולקת ל-3
BIO 1000 מ"לML

270x200x50MM

קערה מלבנית
850ML מ"ל

280x220x70MM
b07

eb933

eb333
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קערות עגולות מקני סוכר
לחימום במיקרו יש להסיר את המכסה

PET קערה עגולה + מכסה
1200ML מ"ל

PET קערה עגולה + מכסה
1000ML מ"ל

PET קערה עגולה + מכסה
750ML מ"ל

כף

מזלג

סכין

כפית

עם מכסים

ללא מכסים

קערה עגולה + ללא מכסה
500ML מ”ל

קערה עגולה + ללא מכסה
350ML מ”ל
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מרקיה 
750ML מ"ל
500 בקרטון

מרקיה 
1000ML מ"ל

500 בקרטון

מרקיה 
500ML מ"ל
500 בקרטון

 PLA מכסה למרקים
500ML מ"ל
500 בקרטון

PP מרקיות למשלוחים  עם מכסה
לחימום במיקרו יש להסיר את המכסה
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8oz
240 מ״ל

1000 בקרטון

4oz כוסות אספרסו
120 מ״ל

1000 בקרטון

10oz
300 מ״ל

1000 בקרטון

PLA מכסה לשתייה חמה

PLa -כוסות מתכלות ומכסים מ

כוסות לשתייה חמה )ניתן למתג מכמות של 100,000 ומעלה(
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200 מ״ל
1000 בקרטון

360 מ״ל
1000 בקרטון

500 מ״ל
1000 בקרטון

280 מ״ל
1000 בקרטון

300 מ״ל
1000 בקרטון

כוסות לשתייה קרה )ניתן למתג מכמות של 100,000 ומעלה(

מכסים שטוח/כיפה 
  PLA  לשתייה חמה וקרה
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קשים מנייר
PLA-וקשים מ

סכו״ם PLA מתכלה 
בשחור, לבן וירוק על פי בחירה

19



מידות קיימות

125mm

155mm

180mm

240mm
קונוסים

125mm

מידות קיימות

 70mm

90mm

115mm

140mm

170mm

190mm

225mm

240mm

250mm

צלחות 
70mmסירה

320mm

115mm

370mm

140mm

430mm

190mm

470mm

225mm

570mm

150mm 180mm 240mm

כלים להגשה ואירוח מבמבוק

חדש
550x180mm 
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מגשי עץ 
מלבניים

1

2

5

4

3

מידותמק״ט

YD-T07200x125x20mm

YD-T04195x140x18mm

YD-T01195x140x25mm

YD-T03195x140x30mm

YD-T09120x95x10mm

1

2

3

4

5

2
1

3

4

צלוחיוֿת
מבמבוק

1

2

3

4

מידות

115x115x15mm

120x95x12mm

140x140x20mm

200x125x20mm
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כוסיות
לאפייה

עד ײ180

Ø

Ø

Ø

Ø

אריזותמידות

 45x45mm100pcs x 20bags/ctn

60x60mm100pcs x 20bags/ctn

20x50mm100pcs x 20bags/ctn

סכו״ם
מעוצב

סכו״ם
רגיל

60x60mm45x45mm
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שיפודי
במבוק

מזלגוני 
הגשה

קופסאאריזותמידות

 85x11x1.2mm100pcs/dispen10boxes/ctn

נושי
גושי

YD-BS10
Teppo gushi 
Size: 90mm / 150mm / 180mm

קונוס 
נייר

פיש אנד צ׳יפס

 שיפודי עץ
Size: 90mm / 150mm / 180mm 

Size: 140mm /170mm / 210mm / 260mm 

נייר נושם ושומר חום 
עבה ועמיד לשמנים

שומר על איכות המזון
ניתן למיתוג מעל 30,000 יחידות
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info@greengoods.co.il  |  www.greengoods.co.il

יבוא ושיווק גרין גודס בע”מ, בזל 3 קריית אריה פתח-תקווה 

03-9236264 03-9236263  פקס.  טל. 


