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Szanowni Partnerzy handlowi i Przyjaciele żywności ekologicznej,

korzystając z okazji nowej edycji katalogu produktów ekologicznych 
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. chciałabym przybliżyć Państwu 
kluczowe wydarzenia w naszej firmie odnoszące się do jubileuszowego 
roku 2017.

Rok 2017 jest dla nas rokiem szczególnym. Z wielką dumą i radością
informujemy, że w bieżącym roku firma PRO-BIO, obchodní společnost 
s r.o. obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności. Ćwierć wieku 
temu zapoczątkowana została działalność przedsiębiorstwa, które
w dniu dzisiejszym jest jednym z liderów rynku produktów ekologicz-
nych w Europie.

Sprawia mi ogromną przyjemność konstatować, że firma pomyślnie
i szybko się rozwija. Tegoroczna łączna wartość inwestycji w podno-
szenie jakości i wydajności produkcji, poszerzanie powierzchni maga-
zynowych i wysokiej dbałości obsługę klienta przekroczy 500 000 EUR. 
Uruchomiliśmy nowoczesną, wysokowydajną linię produkcyjną.
Jesteśmy w końcowej fazie budowy nowego magazynu surowców
do przetwórstwa w młynach o powierzchni ponad 500 m2. W naszym
trzecim młynie w miejscowości Jarcova, który działa już prawie dwa 
lata, zainstalowaliśmy nowy mechaniczny sterylizator, gwarantujący 
absolutną czystość produkowanej mąki. Mając na względzie bezkom-
promisowo ekologiczny proces produkcji zdecydowaliśmy się pod 
koniec ubiegłego roku na zakup kotłów grzewczych na biomasę,
w których utylizujemy wszystkie, nienadające się już na paszę, odpady 
z młynów. Wcześniej odpady te były kompostowane i wykorzysty-
wane w postaci naturalnego nawozu na naszych polach, ale wraz ze 
wzrostem produkcji jest ich już tak wiele, że staną się również źródłem 
ciepła dla całego przedsiębiorstwa.
Jakość procesów i procedur, produktów i usług skierowanych do na-
szych klientów jest dla nas na tyle ważna, że w ubiegłym roku zostały 
wdrożone w naszej firmie tzw. elektronicznie sterowane magazyny, 
które znacząco usprawnią logistykę i dystrybucję. W niedalekiej przy-
szłości wprowadzimy nowy system B2B, który ułatwi składanie zamó-
wień i komunikację z naszym centrum obsługi klienta.

Wraz z nadejściem wiosny pojawiła się innowacyjna seria opakowań
BIOHARMONIE. Pragniemy ułatwić klientom orientację w naszej
ofercie poprzez uwyraźnienie nazw produktów i przedstawienie bez-
glutenowej żywności ekologicznej w nowej zielonej szacie graficznej.

Jesteśmy dumni, że należymy do nielicznych, którzy oferują 100%
żywność ekologiczną. Na rynku istnieje wielu sprzedawców, którzy
substytuują żywność ekologiczną tzw. „zdrową” żywnością. U nas
w PRO-BIO nie tolerujemy kompromisów – kompletny asortyment
naszych produktów spełnia rygorystyczne standardy jakości ekologicznej.
Życzymy wielu sukcesów i zadowolonych, stałych klientów
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 Spółka posiada 3 młyny, w tym nowo przebudowany EKO młyn, który 
dostosowany jest do przetwórstwa produktów zbożowych w jakości
ekologicznej, nowoczesne laboratorium, hale produkcyjne i magazyny.
W pomyślne funkcjonowanie fi rmy angażuje się ponad 100 pracowników.

Już ćwierćwieczna działalność fi rmy polega na:

• uprawie ekologicznej na własnych farmach, przetwórstwie
i produkcji ekologicznych produktów spożywczych 

• sprzedaży hurtowej i dystrybucji ekologicznych produktów
spożywczych oraz surowców, jak również ich imporcie
i eksporcie

• produkcji i obrocie ekologicznymi nasionami oraz paszami
z certyfi kacją GMP+

Zdajemy sobie sprawę, jak ważną kwestią jest zdobycie i utrzymanie zaufa-
nia konsumentów. Kładziemy dlatego ogromny nacisk
na transparentność produkcji i bezwzględne przestrzeganie celów
polityki jakości. Nasza produkcja podlega okresowym kontrolom przez 
niezależną organizację monitorującą KEZ o.p.s., która zapewnia certyfi kację 
systemu rolnictwa ekologicznego. Nasz profesjonalizm i jakość deklaruje 
posiadanie certyfi katu międzynarodowego standardu bezpieczeństwa 
żywności IFS. Dokładnie sprawdzamy naszych dostawców i przeprowadza-
my  wewnętrzne i zewnętrzne analizy laboratoryjne każdej partii surowców. 
Tylko w ten sposób możemy z czystym sumieniem stwierdzić
"PRO-BIO to synonim jakości" 

Nasza misja:
 
• Wspieramy i rozwijamy rolnictwo ekologiczne.

•  Za pośrednictwem naszych działań przyczyniamy się do zachowania 
zdrowej planety.

• Przywracamy do życia tradycyjne rośliny uprawne i żywność. 

• Rozwijamy się razem z naszymi pracownikami i klientami.

 PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. powstała
w 1992 r. Jest pierwszym czeskim producentem oraz 
znaczącym dostawcą szerokiego asortymentu wysokiej 
jakości produktów ekologicznych.

WSTĘP
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Nasze marki:

BIOHARMONIE 

 bazowa marka żywności ekologicznej,
która obejmuje podstawowe produkty głównie 
ze zbóż i roślin strączkowych. Większość
z tych produktów wytwarzamy bezpośrednio 
w naszych młynach. Logo marki BIOHARMONIE 
znajdziecie Państwo na opakowaniach szerokiej 
gamy mąk ekologicznych (pełnoziarniste,
chlebowe, białe).

BIOLINIE 

 marka nowoczesnych, atrakcyjnych oraz 
oryginalnych produktów dla osób, które
z ekologicznymi i niekonwencjonalnymi 
ingrediencjami dopiero zaczynają. Przezna-
czona jest dla klientów, którzy poszukują 
żywności o doskonałym smaku, uwzględnia-
jącej w odpowiedni sposób zdrowy tryb oraz 
coraz szybsze tempo życia. Logo marki
BIOLINIE znajdziecie Państwo na opakowa-
niach półproduktów - mieszanek przygoto-
wanych wg oryginalnych receptur PRO-BIO, 
płatków śniadaniowych i musli, rozpuszczal-
nej kawy zbożowej, warzyw konserwowych, 
oleju i wielu innych.

www.probio.cz/pl
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ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa 

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo
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JAK ORIENTOWAĆ 
SIĘ W KATALOGU

―  Produkty w katalogu podzielone są na 10 kategorii. Z kolei każda kategoria na
 grupy towarowe.
―  Każda z kategorii jest dla lepszej orientacji wyszczególniona innym kolorem.
―  Kategorie i grupy produktów można łatwo znaleźć posługując się spisem treści katalogu 

(str. 6).

Informacje przy każdym produkcie:
―  zdjęcie
―  numer katalogowy (niezbędny do dokonania zamówienia)
―  nazwa produktu
―  waga / objętość
―  ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
―  okres trwałości
―  logo przekreślonego kłosa — produkt bezglutenowy 
―  „Euro-liść” — unijne logo rolnictwa ekologicznego

 
Kernotto orkiszowe
(pęczak)
BIOHARMONIE

 g  m

numer katalogowy 
(niezbędny do dokonania 
zamówienia)

nazwa 
kategorii

nazwa produktu
i jego specyfi kacja

masa lub
objętość

ilość szt.
w opakowaniu 
zbiorczym

produkt rolnictwa ekologicznego
— oznaczony logiem

produkt rolnictwa konwencjonalnego
— bez oznaczenia logiem

okres minimalnej 
trwałości wyrażony 
w miesiącach

zdjęcie

produkt bezglutenowy
— oznaczony logiem

produkt zawierający gluten 
— bez oznaczenia logiem

Ceny produktów podano w oddzielnym cenniku, aktualizowanym co miesiąc.
Cenniki dostępne są u przedstawicieli handlowych lub w centrum obsługi klienta PRO-BIO
(kontakty znajdziecie Państwo na ostatniej stronie katalogu lub na naszych stronach internetowych 
www.probio.cz/pl).
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 

www.bioslavnosti.cz

BIO
SLAVNOSTI

CZ-BIO-001
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Kategoria Grupa towarowa Strona

ZBOŻA,
PRODUKTY ZBOŻOWE

Ziarna

Mąki białe

Mąki pełnoziarniste

Mąki chlebowe

Mąki bezglutenowe

Kasze

Płatki, musli

Produkty dmuchane

RYŻ, ROŚLINY STRĄCZKOWE,
MAKARON

Ryż

Strączkowe

Makaron

PÓŁPRODUKTY,
MIESZANKI

WARZYWA
KONSERWOWE

SUSZONE OWOCE, ORZECHY,
ROŚLINY OLEISTE

Suszone owoce i orzechy

Rośliny oleiste

SŁODYCZE,
SŁONE PRZEKĄSKI

Słodycze

Słone przekąski

Dżemy, marmolady

ŚRODKI SŁODZĄCE, SÓL,
PRZYPRAWY, OLEJE

NAPOJE, HERBATA,
KAWA, KAKAO

OPAKOWANIA
GASTRO/RODZINNE

OPAKOWANIA
HURTOWE

SPIS 
TREŚCI

www.probio.cz/pl
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MĄKA
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SOCZEWICY

CZ-BIO-001 

P
DU

KTY K L G CZ  Z G

CZ

W
Y

Ó

 – TU
 F

D 2
01

6



Ziarna
Mąki

Kasze
Płatki, musli

Produkty dmuchane

ZBOŻA

9

W naszej ofercie znajdziecie Państwo obłuszczone
ziarna i gotowe produkty z tradycyjnych i mniej znanych 
roślin zbożowych t.j. gryka, pszenica orkisz, samopsza, 
płaskurka i innych.                                                                                       
Świeże ekologiczne mąki i kasze mielimy we własnych 

młynach ekologicznych. Dzięki specjalnej technologii
zachowują one swój unikalny zapach, smak i wysoką
wartość odżywczą.

Oferujemy najszerszy asortyment mąk ekologicznych 
na polskim rynku.

Z naszego certyfikowanego bezglutenowego młyna 
pochodzą gwarantowane bezglutenowe mąki – z gryki, 
ryżu, kukurydzy, grochu, ciecierzycy, czerwonej soczewicy 
i sorgo.

Oferta PRO-BIO s r.o. obejmuje także bezpieczne
bezglutenowe płatki owsiane nadające się dla osób
z celiakią, rośliny naszych przodków t.j. pszenica
czerwona, samopsza czy płaskurka, z których również 
mielimy mąki ekologiczne.

Zdjęcie ilustracyjne
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ZIARNA

 
Bulgur pszenny
BIOHARMONIE 

 g  m EKO

 
Sorgo łuskane
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 
Pszenica płaskurka
BIOHARMONIE 

 g  m EKO

 Kasza jaglana
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Jęczmień bezłuskowy
BIOHARMONIE  g  m EKO

 Pszenica samopsza
BIOHARMONIE  g  m EKO

 
Kernotto orkiszowe
(pęczak pszenny)
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Kasza jęczmienna
(pęczak)
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 Kuskus kukurydziany
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 
Kuskus pełnoziarnisty
BIOHARMONIE  g  m EKO

ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo
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Otręby pszenne
BIOHARMONIE       

 g  m EKO

 
Otręby orkiszowe
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Owies bezłuskowy
BIOHARMONIE  

 g  m EKO

 
Gryka niełuskana
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 Kasza gryczana
BIOHARMONIE   g  m B EKO

 Kasza gryczana łamana
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Quinoa biała
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Pszenica ozima
BIOHARMONIE              kg  m EKO

 Łuska gryczana
BIOHARMONIE  g  m EKO

 Orkisz ziarno
BIOHARMONIE               kg  m EKO

 Żyto ozime
BIOHARMONIE                      g  m EKO

ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo



CZ-BIO-001 
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MĄKI BIAŁE

 
Mąka pszenna biała
typ  Luksusowa
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 
Mąka pszenna biała
(grubo mielona)
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 
Mąka pszenna biała
typ  Krupczatka
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 
Mąka orkiszowa biała
typ  Luksusowa
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 
Mąka orkiszowa biała
(grubo mielona)
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 
Mąka orkiszowa biała
typ  Krupczatka
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 
Mąka żytnia jasna
typ 
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Mąka gryczana
(drobno mielona)*
BIOHARMONIE

 g  m
*możliwa 
obecność 
glutenu

EKO

MĄKI PEŁNOZIARNISTE

 

Mąka pełnoziarnista
z pszenicy płaskurki
(drobno mielona)
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Mąka jęczmienna
(drobno mielona)
typ  Graham
BIOHARMONIE                

 kg  m EKO

ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo
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Mąka pełnoziarnista
z czerwonej pszenicy
(drobno mielona)
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Mąka owsiana
razowa
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Mąka pszenna
(drobno mielona)
typ  Graham
BIOHARMONIE  

 kg  m EKO

 

Mąka pszenna razowa
(grubo mielona)
typ 
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 

Mąka orkiszowa
(drobno mielona)
typ  Graham
BIOHARMONIE 

 kg  m EKO

 

Mąka orkiszowa razowa
(grubo mielona)
typ 
BIOHARMONIE  

 kg  m EKO

 

Mąka żytnia
(drobno mielona)
typ  Graham
BIOHARMONIE  

 kg  m EKO

 

Mąka żytnia razowa
(grubo mielona)
typ 
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

MĄKI CHLEBOWE

 
Mąka pszenna
typ  Chlebowa
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

 
Mąka orkiszowa
typ  Chlebowa
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo



ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Mąka żytnia
typ  Chlebowa
BIOHARMONIE

 kg  m EKO

MĄKI BEZGLUTENOWE

 
Mąka z ciecierzycy
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 
Mąka kukurydziana
(drobno mielona)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Mąka z czerwonej soczewicy
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 
Mąka gryczana
(drobno mielona)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Mąka ryżowa 
pełnoziarnista
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Mąka ryżowa
(drobno mielona)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Mąka z żółtego grochu
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 
Mąka z sorgo
(drobno mielona)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

15www.probio.cz/pl
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KASZE

 
Kaszka kukurydziana
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Kasza manna owsiana
pełnoziarnista błyskawiczna
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Kaszka gryczana
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Kaszka pszenna
pełnoziarnista
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Kaszka orkiszowa
pełnoziarnista
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Polenta kukurydziana
błyskawiczna
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Bułka tarta kukurydziana
BIOHARMONIE  g  m B EKO

PŁATKI, MUSLI

 Płatki jęczmienne
BIOHARMONIE  g  m BIO

 Płatki owsiane
BIOHARMONIE  g  m BIO

16

ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

www.probio.cz/pl
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Bezglutenowe płatki
owsiane
BIOHARMONIE 

 g  m B BIO

 
Płatki owsiane
błyskawiczne
BIOHARMONIE

 g  m BIO

 
Płatki gryczane
BIOHARMONIE 

 g  m B BIO

 Płatki pszenne
BIOHARMONIE  g  m BIO

 Płatki z pszenicy samopszy
BIOHARMONIE  g  m BIO

 Płatki ryżowe
BIOHARMONIE  g  m B BIO

 Płatki orkiszowe
BIOHARMONIE  g  m BIO

 Płatki żytnie
BIOHARMONIE  g  m BIO

 
Kasza kukurydziana
błyskawiczna
BIOHARMONIE

 g  m B BIO

 
Owsianka
z jabłkami i cynamonem
BIOLINIE

 g  m BIO

17www.probio.cz/pl

ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo
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ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Owsianka
z truskawkami
BIOLINIE

 g  m BIO

 
Owsianka
z orzechami
BIOLINIE

 g  m BIO

 
Müsli crunchy
czekoladowe
BIOLINIE

 g  m BIO

 
Müsli crunchy miodowe
BIOLINIE

 g  m BIO

 
Müsli crunchy
natural
BIOLINIE

 g  m BIO

 
Müsli crunchy
orkiszowe
BIOLINIE

 g  m BIO

 Müsli orzechowe
BIOHARMONIE  g  m BIO

 Müsli soczyste z bananami
BIOHARMONIE  g  m BIO

 Müsli tradycyjne
BIOHARMONIE  g  m BIO

DMUCHANE

 
Kasza jaglana
dmuchana
BIOHARMONIE

 g  m B EKO
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ZBOŻA, PRODUKTY ZBOŻOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Kasza gryczana
dmuchana
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Pszenica dmuchana
w polewie miodowej
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Ryż dmuchany
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Orkisz dmuchany
BIOHARMONIE  g  m EKO



www.probio.cz/pl

NOTATKI:



21

RYŻ
ROŚLINY STRĄCZKOWE

MAKARON

Szeroka gama wysokiej jakości ryżu pozwala wybrać 
ten idealny rodzaj do przygotowania dań polskiej,
azjatyckiej czy włoskiej kuchni.

W ofercie roślin strączkowych znajdą Państwo
klasyczne gatunki naszych przodków t.j. groch czy 
soczewica oraz gatunki egzotyczne t.j. fasola mung lub 
adzuki niezbędne dla zróżnicowanej diety.

Nasz asortyment obejmuje ponad 25 rodzajów
makaronu różnych kształtów i rozmiarów. Oprócz
pszenicy produkowany jest również z nietradycyjnych 
roślin t.j. pszenica orkisz, jęczmień, żyto czy gryka.

Zdjęcie ilustracyjne

Ryż
Rośliny strączkowe

Makaron
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RYŻ, ROŚLINY STRĄCZKOWE, MAKARON

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

RYŻ

 
Ryż Arborio
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Ryż basmati
biały
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Ryż basmati
długoziarnisty brązowy
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Ryż czerwony
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 
Ryż długoziarnisty
biały
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Ryż długoziarnisty
brązowy
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Ryż jaśminowy
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 
Ryż okrągłoziarnisty
brązowy
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Ryż wielobarwny
BIOHARMONIE  g  m B EKO
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RYŻ, ROŚLINY STRĄCZKOWE, MAKARON

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

ROŚLINY STRĄCZKOWE

 
Adzuki
(fasola kolorowa)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Ciecierzyca
(groch rzymski)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Soczewica czerwona
łuskana
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 
Soczewica czerwona
niełuskana
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 Soczewica zielona
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Fasola biała
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Fasola czerwona
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 
Groch żółty
łuskany cały
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Groch żółty
łuskany połówki
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Fasola Mung
(fasola kolorowa)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO
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RYŻ, ROŚLINY STRĄCZKOWE, MAKARON

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Fasola Mung
łuskana
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Soja
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

MAKARON

 
Fusilli makaron
pszeniczny
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Fusilli makaron
pszeniczny pełnoziarnisty
BIOLINIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
jęczmienny
kolanka
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
orkiszowo-gryczany
kolanka
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
kolanka
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
kolanka kolorowe MIX
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron
pełnoziarnisty
z czerwonej pszenicy kolanka
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron
pełnoziarnisty
z pszenicy płaskurki kolanka
BIOHARMONIE

 g  m EKO
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RYŻ, ROŚLINY STRĄCZKOWE, MAKARON

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 

Makaron razowy
żytni
kolanka
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
orkiszowy
muszelki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
jęczmienny
wstążki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
nitki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
orkiszowy
wstążki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
orkiszowy
wiejski
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
żytni
nitki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Penne makaron
pszeniczny
BIOLINIE

 g  m EKO

 

Penne makaron
pszeniczny
pełnoziarnisty
BIOLINIE

 g  m EKO

 

Makaron spaghetti
pszeniczny
pełnoziarnisty
BIOLINIE

 g  m EKO



www.probio.cz/pl

RYŻ, ROŚLINY STRĄCZKOWE, MAKARON

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Makaron spaghetti
pszeniczny
BIOLINIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
orkiszowo-gryczany
świderki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
świderki
BIOHARMONIE 

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
świderki kolorowe MIX
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
świderki z bazylią
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
świderki ze spiruliną
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny
świderki ze szpinakiem
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 
Makaron razowy
orkiszowy świderki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron
pełnoziarnisty
z czerwonej pszenicy świderki
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 

Makaron
pełnoziarnisty
z pszenicy płaskurki świderki
BIOHARMONIE

 g  m EKO
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RYŻ, ROŚLINY STRĄCZKOWE, MAKARON

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Makaron razowy
żytni świderki
BIOHARMONIE

 g  m EKO
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Mieszanki do szybkiego i łatwego przygotowywania 
zdrowych posiłków, pomagają początkującym nauczyć się 
pracować z niekonwencjonalnymi surowcami. Mogą być 
inspiracją do późniejszego samodzielnego gotowania.
Mają swoje miejsce także podczas podróży, na wakacjach 
czy wycieczkach. Ich zaletą jest bardzo szybkie i łatwe 
przygotowanie i minimum dodatkowych składników.

Niedawno przygotowaliśmy dla Państwa nowe
mieszanki do wypieku domowego chleba.

Chleb jęczmienno-owsiany z wysoką zawartością
błonnika i beta-glukanów, które przyczyniają się do
utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

PÓŁPRODUKTY
MIESZANKI

Zdjęcie ilustracyjne



Domowy chleb z mieszanek 
do wypieku BIOLINIE!

• Proste i szybkie przygotowanie
• Niepowtarzalny smak, aromat i konsystencja
• 
• 
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PÓŁPRODUKTY, MIESZANKI

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Bulgur z soczewicą
czerwoną
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Deser
gryczany
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Chleb jęczmienno-owsiany
(mieszanka do wypieku)
BIOLINIE

 g  m EKO

 

Chleb sześć ziaren z płaskurką 
i czerwoną pszenicą
(mieszanka do wypieku)
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Żytnio-pszenny chleb
(mieszanka do wypieku)
BIOLINIE

 g  m EKO

 Włoskie risotto
BIOLINIE  g  m B EKO

 Jagielnik
BIOLINIE  g  m B EKO

 
Racuchy jęczmienne
(mieszanka sypka)
BIOLINIE

 g  m EKO

 Marokański kuskus
BIOLINIE  g  m EKO

 

Naleśniki
gryczane
(mieszanka sypka)
BIOLINIE

 g  m B EKO



CZ-BIO-001 
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PÓŁPRODUKTY, MIESZANKI

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Makowiec
gryczany
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Piernik
gryczany
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Zupa
gryczana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Pieczeń
gryczana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Słowiańska kasza
gryczana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Risotto
orkiszowe z grzybami
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Risotto
orkiszowe z warzywami
BIOLINIE

 g  m EKO

 

Zupa
orkiszowa kremowa
(mieszanka sypka)
BIOLINIE

 g  m EKO

 Turecki tabouleh
BIOLINIE  g  m EKO

 
Gryczane naleśniki
z cebulką
BIOLINIE

 g  m EKO
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WARZYWA
KONSERWOWE

Wysokiej jakości niskoprzetworzone warzywa i nasiona 
roślin strączkowych w praktycznych opakowaniach
ułatwiają przygotowywanie posiłków, wyręczając w tym, 
co najbardziej pracochłonne.

Przeznaczone są do bezpośredniego spożycia bez 
dalszej obróbki cieplnej.

 
Z uwagi na swoją trwałość są dostępne w każdej 

chwili, kiedy nie ma możliwości skorzystania ze świeżych 
surowców.

Zdjęcie ilustracyjne
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WARZYWA KONSERWOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Ciecierzyca
sterylizowana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Buraki czerwone
sterylizowane
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Fasola biała Cannellini
sterylizowana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Fasola biała maślana
sterylizowana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Fasola czerwona Rossi
sterylizowana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Fasola brązowa Borlotti
sterylizowana
BIOLINIE  

 g  m B EKO

 
Groszek
sterylizowany
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Kukurydza
sterylizowana
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Ogórki z papryką
konserwowe
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Papryka
sterylizowana
BIOLINIE

 g  m B EKO
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WARZYWA KONSERWOWE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Passata
przecier pomidorowy
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Pomidory obrane
sterylizowane
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Pomidory krojone
sterylizowane
BIOLINIE 

 g  m B EKO

 
Kapusta kiszona
sterylizowana
BIOLINIE

 g  m B EKO
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SUSZONE OWOCE 
ORZECHY

ROŚLINY OLEISTE

Suszone owoce, orzechy i nasiona roślin oleistych oraz 
ich mieszanki są przede wszystkim doskonałym źródłem 
energii dla dzieci i dorosłych.

Stanowią idealne uzupełnienie płatków śniadaniowych 
i mieszanek musli, są nieodzownym surowcem
do pieczenia.

Nasze suszone owoce uzyskiwane są z wysokiej jakości 
świeżych owoców ekologicznych i nie zawierają związków 
siarki.

Zdjęcie ilustracyjne
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SUSZONE OWOCE, ORZECHY, ROŚLINY OLEISTE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

SUSZONE OWOCE I ORZECHY

 
Chipsy bananowe
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Orzechy nerkowca
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 
Orzechy nerkowca
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 Wiórki kokosowe
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Orzechy laskowe
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Orzechy laskowe
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Migdały
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Migdały
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Orzechy pistacjowe
BIOHARMONIE  g  m B EKO
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SUSZONE OWOCE, ORZECHY, ROŚLINY OLEISTE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Rodzynki
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Mieszanka suszonych
owoców i orzechów
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Morele
(niesiarczynowane)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Imbir kandyzowany
BIOHARMONIE  g  m B EKO

ROŚLINY OLEISTE

 
Siemię konopne
łuskane
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Len brązowy
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Len złoty
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 Mak niebieski
BIOHARMONIE  g  m B EKO

 
Sezam
(niełuskany)
BIOHARMONIE

 g  m B EKO



www.probio.cz/pl

SUSZONE OWOCE, ORZECHY, ROŚLINY OLEISTE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Słonecznik
łuskany
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Słonecznik
łuskany
BIOHARMONIE 

 g  m B EKO

 
Pestki dyni
łuskane
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 Len brązowy
BIOHARMONIE  g  m

 Len złoty
BIOHARMONIE  g  m

 
Sezam
niełuskany
BIOHARMONIE

 g  m



NOTATKI:
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SŁODYCZE
SŁONE PRZEKĄSKI

Jak być łasuchem bez wyrzutów sumienia?

 Słodycze bez barwników chemicznych i sztucznych 
aromatów są doskonałą alternatywą dla przemysłowych 
słodyczy.

Małe przekąski – chrupki, krakersy, paluszki z ziarnami 
i przyprawami – umilą czas spędzony z przyjaciółmi przy 
kieliszku wina czy kuflu piwa.

Zdjęcie ilustracyjne

Słodycze
Słone przekąski

Dżemy
marmolady
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SŁODYCZE, SŁONE PRZEKĄSKI

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

SŁODYCZE

 
Krople
czekoladowe
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Orkiszowe herbatniki
Naturalne
Dobre Czasy

 g  m EKO

 
Orkiszowe herbatniki
Kakao
Dobre Czasy

 g  m EKO

 
Orkiszowe herbatniki
Karob
Dobre Czasy

 g  m EKO

 
Orkiszowe herbatniki
Naturalne
Dobre Czasy

 g  m EKO

 
Orkiszowe herbatniki
Kakao
Dobre Czasy

 g  m EKO

 

Batonik
słonecz.-dyniowy,
syrop pszeniczny
Dobre Czasy

 g  m EKO

 

Batonik
słonecz.-dyniowy,
syrop z agawy
Dobre Czasy

 g  m B EKO

 

Batonik
sezam.-lniany,
syrop pszeniczny
Dobre Czasy

 g  m EKO

 

Batonik
sezam.-lniany,
syrop z agawy
Dobre Czasy

 g  m B EKO
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SŁODYCZE, SŁONE PRZEKĄSKI

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Ciasteczka z sorgo
z orzechami
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Ciasteczka z soczewicy
z czekoladą
BIOLINIE

 g  m B EKO

SŁONE PRZEKĄSKI

 
Chlebek orkiszowy
kruchy
BIOHARMONIE 

 g  m EKO

 Krakersy orkiszowe
BIOHARMONIE  g  m EKO

 
Orkiszowe paluszki
z sezamem
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Paluszki orkiszowe
z lnem
BIOLINIE 

 g  m EKO

 
Paluszki orkiszowe
pełnoziarniste
BIOMILA

 g  m EKO

 
Paluszki orkiszowe
pełnoziarniste z sezamem
BIOMILA

 g  m EKO

 
Paluszki orkiszowe
pełnoziarniste z solą
BIOMILA

 g  m EKO
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SŁODYCZE, SŁONE PRZEKĄSKI

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Chrupki kukurydziane
niesolone
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Orkiszowe paluszki
z makiem
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Paluszki z czerwonej
pszenicy z sezamem
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Paluszki z pszenicy
płaskurki z lnem
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Jaglane kuleczki
niesolone
BIOLINIE

 g  m

 
Jaglane kuleczki
solone
BIOLINIE

 g  m

DŻEMY, MARMOLADY

 
Marmolada
truskawkowa
BIOLINIE

 g  m B EKO
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ŚRODKI SŁODZĄCE, 
SÓL, PRZYPRAWY, 

BULIONY, OLEJE

Środki słodzące
Sól

Przyprawy
Buliony

Oleje i tłuszcze

Nasza oferta zawiera buliony i mieszanki przypraw 
bez glutaminianu sodu i oleju palmowego.

Przyprawy i zioła z upraw ekologicznych poddawane 
są łagodnym procesom obróbki bez napromieniowania. 
Dlatego zachowują swój charakterystyczny aromat
i smak.

Oferujemy szeroki asortyment wysokiej jakości
prozdrowotnych olejów tłoczonych na zimno
przeznaczonych do gotowania, pieczenia, smażenia lub 
na zimno do sałatek, dressingów i dipów.

Zdjęcie ilustracyjne
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ŚRODKI SŁODZĄCE, SÓL, PRZYPRAWY, OLEJE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

ŚRODKI SŁODZĄCE

 
Cukier kokosowy
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Cukier trzcinowy
nierafi nowany
BIOHARMONIE

 g  m B EKO

 
Cukier nierafi nowany
buraczany 

 kg  m B konw.

 Syrop z agawy
BIOLINIE  ml  m B EKO

 Syrop klonowy
BIOLINIE  ml  m B EKO

SÓL

 
Sól ziołowa

 ziół
BIOLINIE

 g  m EKO

PRZYPRAWY

 BioGomasio
Dobre Czasy  g  m EKO

BULIONY

 
Bulion z bazylią
kostki  x ,  l
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Bulion wołowy
kostki  x ,  l
BIOLINIE

 g  m B EKO
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ŚRODKI SŁODZĄCE, SÓL, PRZYPRAWY, OLEJE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Bulion drobiowy
kostki  x ,  l
BIOLINIE

 g  m B EKO

 
Bulion wegetariański
kostki  x ,  l
BIOLINIE

 g  m B EKO

OLEJE I TŁUSZCZE

 
Olej kokosowy
dezodoryzowany
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Olej kokosowy
extra virgin
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Olej oliwkowy
extra virgin
BIOLINIE

 ml  m EKO

 
Olej roślinny
omega-
BIOLINIE

 ml  m B EKO

 
Olej do pieczenia
lub smażenia
BIOLINIE

 ml  m EKO

 
Olej sezamowy
extra virgin
BIOLINIE

 ml  m EKO

 
Olej słonecznikowy
tłoczony na zimno
BIOLINIE

 ml  m EKO



CZ-BIO-001 

 łatwo rozpuszcza się w zimnej i gorącej wodzie
nie zawiera kofeiny

nadaje się dla dzieci
 łatwe i szybkie przygotowanie

Rozpuszczalna kawa 
zbozowa BIOLINIE
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NAPOJE, HERBATA, 
KAWA, KAKAO

Napoje suszone
Napoje fermentowane

Herbata sypana
Herbata ekspresowa

Kawa zbożowa i kakao

Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości
ziołowych, zielonych, czarnych i owocowych herbat, 
kawy zbożowej i kakao.

Nasze kawy nie zawierają kofeiny, dzięki czemu mogą 
je pić dzieci oraz kobiety ciężarne i karmiące piersią. 
Nowością w tym asortymencie jest
Rozpuszczalna kawa słodowa z prażonego
jęczmienia słodowego.

Nasza oferta zawiera również kilka rodzajów
Kombuczy, probiotycznego napoju, charakteryzującego 
się licznymi prozdrowotnymi właściwościami dla
ludzkiego organizmu.

Zdjęcie ilustracyjne



KOMBUCZA

CZ-BIO-001

 EKOLOGICZNA 
KOMBUCZA 

TOPINNOWACJA 

2017
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NAPOJE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

NAPOJE SUSZONE

 
Serwatka w proszku BIO
Amałka

 g  m B EKO

NAPOJE FERMENTOWANE

 
Kombucha
herbata czarna
BIOLINIE

 ml  m EKO

 
Kombucha
herbata zielona
BIOLINIE

 ml  m EKO

 
Kombucza
aloe vera
BIOLINIE

 ml  m EKO

 
Kombucza
bancha cytryna
BIOLINIE

 ml  m EKO

HERBATA SYPANA

 China Gunpowder
BIOLINIE  g  m EKO

HERBATA EKSPRESOWA

 
Herbata z gryki
z dziką różą
BIOLINIE 

 g  m EKO

  
Herbata gryczana
z miętą
BIOLINIE 

 g  m EKO
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NAPOJE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

  
Herbata gryczana
z dziką różą
BIOLINIE 

 g  m EKO

  
Herbata gryczana
ze skórką pomarańczową
BIOLINIE 

 g  m EKO

KAWA ZBOŻOWA I KAKAO

 
Kawa zbożowa
rozpuszczalna z fi gami
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Kawa rozpuszczalna
słodowa %
BIOLINIE 

 g  m EKO

 
Kawa orkiszowa
rozpuszczalna z cykorią
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Kawa orkiszowa
rozpuszczalna %
BIOLINIE

 g  m EKO

 
Kawa orkiszowa
rozpuszczalna
BIOHARMONIE

 g  m EKO

 Napój kakaowy
BIOLINIE  g  m B EKO

 
Kawa orkiszowa
mielona
BIOHARMONIE

 g  m EKO
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OPAKOWANIA
GASTRO/RODZINNE

Dla liczniejszych rodzin, hoteli, restauracji
i stołówek szkolnych przygotowaliśmy korzystny pa-
kiet gastro. Praktyczne i trwałe opakowania o obję-
tości 2,5–4 kg z uchwytami dla wygodnej manipulacji.

Zdjęcie ilustracyjne
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

ZIARNA I NASIONA

 
Kasza jaglana

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Pszenica samopsza

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 
Owies bezłuskowy

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 
Kasza gryczana

 kg
BIOHARMONIE  

szt.  m B EKO

 
Kasza gryczana łamana

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 
Quinoa biała

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Orkisz ziarno

 kg
BIOHARMONIE 

szt.  m EKO

 
Żyto ozime

 kg
BIOHARMONIE 

szt.  m EKO

PRODUKTY ZBOŻOWE

 
Kasza jęczmienna

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 
Kuskus pełnoziarnisty

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Kuskus kukurydziany

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Bulgur pszenny

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

70 109
Kernotto orkiszowe
3 kg
BIOHARMONIE

szt. 3 6 m EKO

MĄKI BIAŁE 

 

Mąka pszenna biała
typ  Luksusowa

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka pszenna biała
typ  Krupczatka

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 
Mąka pszenna biała
(grubo mielona)  kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka orkiszowa biała
typ  Luksusowa

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka orkiszowa biała
typ  Krupczatka

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka przednia
żytnia, jasna

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka gryczana
(drobno mielona)*

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m
*możliwa 
obecność 
glutenu

EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

MĄKI PEŁNOZIARNISTE

 

Mąka pełnoziarnista
z pszenicy płaskurki
(drobno mielona)  kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka jęczmienna
(drobno mielona) typ 
Graham  kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka pełnoziarnista
z czerwonej pszenicy
(drobno mielona)  kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka pszenna
(drobno mielona) typ  
Graham  kg
BIOHARMONIE  

szt.  m EKO

 

Mąka pszenna razowa
(grubo mielona) typ 

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka orkiszowa
(drobno mielona) typ 
Graham  kg
BIOHARMONIE 

szt.  m EKO

 

Mąka orkiszowa razowa
(grubo mielona) typ 

 kg
BIOHARMONIE  

szt.  m EKO

 

Mąka żytnia
(drobno mielona) typ 
Graham  kg
BIOHARMONIE  

szt.  m EKO

MĄKI CHLEBOWE

 

Mąka pszenna
typ  Chlebowa

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 

Mąka orkiszowa
typ  Chlebowa

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Mąka żytnia
typ  Chlebowa

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

MĄKI BEZGLUTENOWE

 

Mąka kukurydziana
(drobno mielona)

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Mąka
z czerwonej soczewicy

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Mąka
z żółtego grochu

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Mąka gryczana
(drobno mielona)

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Mąka z sorgo
(drobno mielona)

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

KASZE

 

Kaszka orkiszowa
pełnoziarnista
(grubo mielona)

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 
Kaszka kukurydziana

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Polenta kukurydziana
błyskawiczna

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

PŁATKI

 
Płatki z pszenicy samopszy

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO

70 509
Płatki jęczmienne

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO

 
Płatki owsiane

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO

 

Bezglutenowe płatki
owsiane

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 

Płatki owsiane
błyskawiczne

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO

 
Płatki gryczane

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 
Płatki pszenne

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

70 521
Płatki ryżowe

,  kg
BIOHARMONIE

szt. 1,6  m B EKO

 
Płatki orkiszowe

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 
Płatki żytnie

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 MUSLI, PŁATKI ŚNIADANIOWE

 

Musli
orzechowe

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Musli
soczyste z bananami

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Musli
tradycyjne

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Müsli
crunchy czekoladowe

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Owsianka
z jabłkami i cynamonem

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Owsianka
z truskawkami

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Owsianka
z orzechami

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

MIESZANKI

 

BIO racuchy jęczmienne
(mieszanka sypka)

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

BIO naleśniki gryczane
(mieszanka sypka)

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

PRODUKTY ZBOŻOWE DMUCHANE

 

Kasza jaglana
dmuchana

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO

 

Kasza gryczana
dmuchana

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 

Pszenica dmuchana
w polewie miodowej

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO

 
Ryż dmuchany

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 
Orkisz dmuchany

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m EKO

RYŻ

 
Ryż Arborio

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Ryż basmati
biały

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Ryż basmati
długoziarnisty brązowy

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Ryż czerwony

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 

Ryż długoziarnisty
biały

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Ryż długoziarnisty
brązowy

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Ryż jaśminowy

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Ryż okrągłoziarnisty
brązowy

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Ryż wielobarwny

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

ROŚLINY STRĄCZKOWE

 
Adzuki

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Ciecierzyca
(groch rzymski)

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Soczewica czerwona
łuskana

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Soczewica czerwona
niełuskana

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Fasola biała

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Fasola czerwona

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Groch żółty
łuskany cały

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

71 021

Groch żółty
łuskany połówki

 kg
BIOHARMONIE

szt. 3 12 m B EKO

 
Fasola mung

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Soja

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 
Soczewica zielona

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

MAKARON PEŁNOZIARNISTY BEZJAJECZNY 

 

Makaron razowy
pszenny świderki

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Makaron razowy
pszenny świderki MIX

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO

 

Makaron razowy
żytni świderki

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

SUBSTANCJE SŁODZĄCE

 

Cukier trzcinowy
nierafi nowany

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

OWOCE KONSERWOWE

 
Ananas kawałki

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 
Gruszki połówki

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 
Jabłka kawałki

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

ORZECHY

 
Wiórki kokosowe

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 

Orzechy laskowe
łuskane

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

 

Migdały
(całe brązowe)

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO

DŻEMY

 Dżem morelowy
 kg szt.  m B EKO

 
Dżem z owoców
czerwonych

 kg
szt.  m B EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

SKŁADNIKI DO PIECZENIA I GOTOWANIA

 
Proszek do pieczenia
z kamieniem winnym

 kg
szt.  m

BULIONY

 
Bulion warzywny

 kg
szt.  m B EKO

OLEJE, TŁUSZCZE

 
Olej oliwkowy
extra virgin

 l
l  m B EKO

 Olej rzepakowy
 l l  m B EKO

 Olej sezamowy
 l l  m B EKO

 
Olej słonecznikowy
(dezodoryzowany)

 l
l  m B EKO

 
Olej słonecznikowy
do pieczenia oraz smażenia

 l
l  m B EKO

ROŚLINY OLEISTE

 

Pestki dyni
łuskane

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO
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OPAKOWANIA GASTRO/RODZINNE

Zdjęcie produktu Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość szt./op. Okres trwałości Bezgluten Rolnictwo

 
Len brązowy

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 
Len złoty

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 
Mak niebieski

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 

Sezam
(niełuskany)

,  kg
BIOHARMONIE

szt. ,  m B EKO

 

Słonecznik
łuskany

 kg
BIOHARMONIE

szt.  m B EKO
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OPAKOWANIA
HURTOWE

Nasze produkty ekologiczne stosują w swoich
kuchniach zarówno kucharze znanych restauracji,
jak i stołówek przedszkoli i szkół. Specjalnie dla nich 
przygotowaliśmy ofertę hurtowych opakowań – 25 kg 
worki.

Oferta jest zestawieniem najpopularniejszych
pozycji z różnych kategorii produktów, stosowanych
w gastronomii: od ryżu, makaronu, nasion roślin
strączkowych i produktów zbożowych, aż po oleje,
suszone owoce, warzywa konserwowe czy środki
słodzące.

Zdjęcie ilustracyjne
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OPAKOWANIA HURTOWE

Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość
szt./op.

Okres
trwałości Bezgluten Rolnictwo

ZIARNA I NASIONA

  Gryka niełuskana kg  m B EKO

  Kasza gryczana kg  m B EKO

  Kasza gryczana łamana kg  m B EKO

  Pszenica ozima              kg  m EKO

  Pszenica czerwona kg  m EKO

  Sorgo łuskane  kg  m B EKO

  Żyto ozime                      kg  m EKO

  Orkisz ziarno              kg  m EKO

  Owies bezłuskowy kg  m EKO

  Pszenica płaskurka kg  m EKO

  Kasza jaglana kg  m B EKO

  Proso kg  m B EKO

  Jęczmień bezłuskowy kg  m EKO

  Pszenica samopsza kg  m EKO

  Quinoa biała kg  m B EKO

  Gryka niełuskana kg  m B konw.

  Kasza gryczana kg  m B konw.

  Kasza gryczana łamana kg  m B konw.

  Orkisz ziarno kg  m konw.

  Kasza żytnia łamana kg  m EKO

MĄKI BIAŁE

  Mąka pszenna biała typ  Luksusowa kg  m EKO

  Mąka pszenna biała typ  Krupczatka kg  m EKO

  Mąka orkiszowa biała typ  Luksusowa kg  m EKO

  Mąka orkiszowa biała typ  Luksusowa kg  m konw.

  Mąka orkiszowa biała typ  Krupczatka kg  m EKO

  Mąka przednia żytnia, jasna kg  m EKO

  Mąka gryczana (drobno mielona)* kg  m *możliwa
obecność glutenu EKO

MĄKI PEŁNOZIARNISTE

  Mąka pełnoziarnista z pszenicy płaskurki (drobno mielona) kg  m EKO

  Mąka jęczmienna razowa kg  m EKO

  Mąka owsiana razowa kg  m EKO

  Mąka pszenna (drobno mielona) typ  Graham kg  m EKO
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OPAKOWANIA HURTOWE

Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość
szt./op.

Okres
trwałości Bezgluten Rolnictwo

  Mąka żytnia razowa (grubo mielona) typ kg  m EKO

  Mąka żytnia (drobno mielona) typ 1850 Graham kg  m EKO

  Mąka orkiszowa (drobno mielona) typ  Graham kg  m EKO

  Mąka orkiszowa (drobno mielona) typ  Graham kg  m konw.

  Mąka pełnoziarnista z czerwonej pszenicy (drobno mielona) kg  m EKO

MĄKI CHLEBOWE

  Mąka pszenna typ  Chlebowa kg  m EKO

  Mąka orkiszowa typ  Chlebowa kg  m EKO

  Mąka żytnia typ  Chlebowa kg  m EKO

MĄKI BEZGLUTENOWE

  Mąka z ciecierzycy  kg  m B EKO

  Mąka kukurydziana (drobno mielona) kg  m B EKO

  Mąka z czerwonej soczewicy kg  m B EKO

  Mąka z żółtego grochu kg  m B EKO

  Mąka gryczana (drobno mielona) kg  m B EKO

  Mąka gryczana (drobno mielona) kg  m B konw.

  Mąka ryżowa (drobno mielona) kg  m B EKO

  Mąka z sorgo (drobno mielona) kg  m B EKO

KASZE

  Kaszka gryczana kg  m B EKO

  Kaszka orkiszowa pełnoziarnista kg  m EKO

  Kaszka kukurydziana kg  m B EKO

  Polenta kukurydziana błyskawiczna kg  m B EKO

  Kaszka gryczana kg  m B konw.

PŁATKI

  Płatki gryczane kg  m B EKO

  Płatki pszenne kg  m EKO

  Płatki żytnie kg  m EKO

  Płatki z pszenicy samopszy kg  m EKO

  Płatki jęczmienne kg  m EKO

  Płatki owsiane kg  m EKO

  Bezglutenowe płatki owsiane kg  m B EKO

  Płatki owsiane błyskawiczne kg  m EKO

  Płatki orkiszowe kg  m EKO

  Płatki ryżowe kg  m B EKO
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OPAKOWANIA HURTOWE

Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość
szt./op.

Okres
trwałości Bezgluten Rolnictwo

PRODUKTY ZBOŻOWE

  Kernotto orkiszowe kg  m EKO

  Kasza jęczmienna kg  m EKO

  Kuskus pełnoziarnisty kg  m EKO

  Łupiny orkiszowe kg  m EKO

  Łuska gryczana kg  m EKO

  Łuska gryczana kg  m konw.

  Bulgur pszenny kg  m EKO

  Otręby pszenne     kg  m EKO

  Otręby orkiszowe kg  m EKO

  Otręby żytnie kg  m EKO

  Kuskus kukurydziany kg  m B EKO

  Kernotto orkiszowe kg  m konw.

PRODUKTY ZBOŻOWE DMUCHANE

  Orkisz dmuchany kg  m EKO

  Kasza gryczana dmuchana kg  m B EKO

  Kasza jaglana dmuchana kg  m B EKO

  Pszenica dmuchana w polewie miodowej kg  m EKO

  Ryż dmuchany kg  m B EKO

ROŚLINY OLEISTE

  Len brązowy kg  m B EKO

  Len złoty kg  m B EKO

  Nasiona konopi łuskane kg  m B EKO

  Sezam (niełuskany) kg  m B EKO

  Słonecznik łuskany kg  m B EKO

  Pestki dyni łuskane kg  m B EKO

  Mak niebieski kg  m B EKO

RYŻ

  Ryż arborio kg  m B EKO

  Ryż długoziarnisty biały kg  m B EKO

  Ryż okrągłoziarnisty brązowy kg  m B EKO

  Ryż długoziarnisty brązowy kg  m B EKO

  Ryż basmati długoziarnisty brązowy kg  m B EKO

  Ryż basmati biały kg  m B EKO



www.probio.cz/pl

OPAKOWANIA HURTOWE

Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość
szt./op.

Okres
trwałości Bezgluten Rolnictwo

  Ryż jaśminowy kg  m B EKO

  Ryż wielobarwny kg  m B EKO

ROŚLINY STRĄCZKOWE

  Soja kg  m B EKO

  Adzuki (fasola kolorowa) kg  m B EKO

  Fasola mung (fasola kolorowa) kg  m B EKO

  Fasola mung łuskana kg  m B EKO

  Ciecierzyca (groch rzymski) kg  m B EKO

  Soczewica czerwona łuskana kg  m B EKO

  Soczewica czerwona niełuskana kg  m B EKO

  Soczewica zielona kg  m B EKO

  Fasola biała kg  m B EKO

  Fasola czerwona kg  m B EKO

  Groch żółty łuskany cały kg  m B EKO

  Groch żółty łuskany połówki kg  m B EKO

SUSZONE OWOCE

  Rodzynki kg ,  m B EKO

  Morele siekane (niesiarczynowane) kg  m B EKO

  Śliwki suszone siekane kg  m B EKO

  Żurawina suszona kg ,  m B EKO

  Chipsy bananowe kg ,  m B EKO

ORZECHY

  Wiórki kokosowe kg  m B EKO

  Orzechy laskowe siekane, prażone kg  m B EKO

  Migdały blanszowane kg  m B EKO

SUBSTANCJE SŁODZĄCE

  Cukier trzcinowy nierafi nowany kg  m B EKO

  Cukier trzcinowy Demerara kryształ kg  m B konw.

  Miód kwiatowy kg  m B EKO

  Syrop agawowy kg ,  m B EKO

  Syrop klonowy kg ,  m B EKO

  Syrop pszeniczny maltozowy l  m EKO

  Syrop ryżowy kg  m B EKO
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OPAKOWANIA HURTOWE

Nr produktu Nazwa produktu
Masa

–
Objętość

Ilość
szt./op.

Okres
trwałości Bezgluten Rolnictwo

OLEJE , TŁUSZCZE

  Olej słonecznikowy dezodoryzowany l  m B EKO

  Tłuszcz palmowy kg  m B EKO

POZOSTAŁE PRODUKTY

  Kakao 100 % - proszek (alkalizowany) kg  m B EKO

  Krople czekoladowe gorzka czekolada kg  m B EKO

  Mleko suszone 26 % tłuszczu kg  m B EKO

  Serwatka w proszku częściowo zdemineralizowana kg  m B EKO

  Skrobia pszenna kg  m EKO
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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

I.  Postanowienia ogólne

. Nasze Ogólne Warunki Handlowe są warunkami wyłącznie obowią-
zującymi. Dotyczą wszystkich naszych ofert i dostaw.  Obowiązują 
dla wszystkich bieżących i przyszłych transakcji.

. Jako producenci zastrzegamy sobie prawo stosownej zmiany cen
w związku ze zmianą cen zakupu surowców (o tej zmianie, klienci 
zostaną poinformowani z wyprzedzeniem). Zastrzegamy sobie 
również prawo do zmiany danych logistyczny np. opakowanie, masa, 
kod EAN itd.

. Towar można zamawiać pod numerem telefonu: +    , 
używając adresu e-mail: zamowienia@probio.cz lub za pośrednic-
twem przedstawiciela handlowego (patrz kontakty).

. W celu złożenia zamówienia należy użyć arkusza znajdującego się
na odwrotnej stronie cennika lub formularza elektronicznego (prze-
syłamy po każdorazowej aktualizacji lub na życzenie), podać nazwę 
fi rmy, numer identyfi kacji podatkowej NIP, adres miejsca dostawy, 
nr telefonu, adres e-mail, datę zamówienia, przewidywany termin 
odbioru, godziny pracy, nr katalogowy, nazwę pozycji i zamawianą 
ilość. Nowy klient dołącza kopię zezwolenia na prowadzenie działal-
ności gospodarczej i zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku 
VAT.

. Warunki płatności ustalane są z przedstawicielem handlowym fi rmy 
PRO-BIO obchodní společnost s r.o.

. Minimalna wartość zamówienia kwalifi kującego się do bezpłatnej 
dostawy wynosi ,  zł (wartość netto), dla klientów hurtowych 
oraz producentów . ,  zł (wartość netto).

. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, zastrzegamy sobie 
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości ,  zł za każde 
pisemne upomnienie.

. W przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunków płatności, 
wymagana będzie od klienta płatność w formie zaliczki (przedpłata 
na konto fi rmy PRO-BIO obchodní společnost s r.o. na podstawie 
faktury pro-forma) lub gotówką przy odbiorze towaru.

. Dostarczony towar pozostaje do momentu całkowitej zapłaty naszą 
własnością. Nabywca uprawniony jest do odsprzedaży nabytych 
towarów.

II.  Terminy dostaw

. Terminy dostaw towaru do klienta oraz daty zamknięcia składania 
zamówień są ściśle określone aktualnym harmonogramem dostaw. 
Zamówienia złożone po tym terminie zostaną automatycznie
przekierowane na termin następnej dostawy.

. W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera, 
dostawa nastąpi w ciągu  dni roboczych od potwierdzenia zamó-
wienia (umowy).

III. Reklamacje

. Reklamacje dotyczące ilości i rodzaju nabytych towarów można 
składać w ciągu  dni kalendarzowych od daty odbioru towaru przez 
nabywcę za pośrednictwem biura obsługi klienta lub przedstawiciela 
handlowego.

. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera 
należy towar skontrolować przy odbiorze i widoczne fi zyczne uszko-
dzenia reklamować natychmiast u przewoźnika. O zaistniałej sytuacji 
należy niezwłocznie poinformować biuro obsługi klienta lub przedsta-
wiciela handlowego fi rmy PRO-BIO obchodní společnost s r.o.

. Reklamacje dotyczące jakości towaru można składać wyłącznie przed 
upływem daty minimalnej trwałości wyznaczonej na opakowaniu.
Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za wady i pogorszenie
jakości z powodu nieprawidłowego obchodzenia się z towarem
i nieprzestrzegania warunków przechowywania podanych na
opakowaniu towaru.

. Aby rozpocząć procedurę reklamacji należy wykonać następujące 
kroki:

 a. reklamacja towaru musi być niezwłocznie zgłoszona fi rmie
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., za pośrednictwem
telefonu, adresu e-mail lub przedstawiciela handlowego

 b. wypełnić protokół reklamacyjny, dostępny na stronie interne-
towej lub u przedstawiciela handlowego. Protokół powinien 
zawierać numer faktury, datę zakupu, rodzaj reklamowanego 
towaru, datę minimalnej trwałości, opis reklamacji, pieczątkę
i podpis osoby odpowiedzialnej. Protokół wraz z reklamowanym 
towarem dostarczyć do fi rmy PRO-BIO s.r.o.

 c. odesłać reklamowany towar w ciągu  dni od daty dostawy
w przypadku reklamacji dotyczącej ilości i rodzaju towaru lub
w ciągu  dni od daty wykrycia wadliwego towaru, w oryginalnym 
opakowaniu, zabezpieczony przed rozsypaniem, uszkodzeniem 
czy zanieczyszczeniem.

. W przypadku nieprzestrzegania warunków opisanych w punktach
od  do , reklamacja nie zostanie uznana.



KONTAKTY

dział: osoba kontaktowa: numer telefonu: e-mail:

BIURO
OBSŁUGI KLIENTA

Lenka Panská +    panska@probio.cz

PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY

Arkadiusz Michalski  +    michalski@probio.cz

PRO-BIO obchodní  
společnost s r.o.

Lipová ,   Staré Město pod Sněžníkem, Republika Czeska
NIP:   
www.probio.cz/pl



PRO-BIO, obchodní spol. s.r.o. 
Lipová ,   Staré Město pod Sněžníkem

Republika Czeska

Tel.: +    
Fax: +    

E-mail: probio@probio.cz
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