
 

 

 

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 

„TRZEBNICKIE SADY” SP. Z O.O.  

 

OFERTA PAŹDZIERNIK 2019 

 

1. OWOCE  

 

A) Jabłka: 

- Gala 

- Szampion  

- Rubin 

- Jonaprince 

- Golden Delicious  

- Idared BIO  

 

Cena jabłek w hurcie wynosi 2 zł/kg za jabłka klasy I oraz 1,50 zł/kg za jabłka klasy II. Ceny 

jabłka przemysłowego są ustalane indywidualnie z Klientem i zależą od ilości zamówienia.  

 

B) Gruszki: 

- Konferencja  

- Lukasówka  

 



Cena gruszek w hurcie wynosi 2,50 zł/kg za gruszki I klasy oraz 2 zł/kg za gruszki II klasy. 

Cena gruszek przemysłowych jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy od ilości 

zamówienia.  

 

2. SOKI TŁOCZONE NFC  

 

 

 

Soki tłoczone są z owoców wyprodukowanych przez Członków Grupy. Posiadamy soki w 

kartonach „bag in a box” o pojemności 3 litrów. Soki są pasteryzowane, nie zawierają 

żadnych dodatków, a jedyny cukier w nich zawarty pochodzi z owoców.  

Wszystkie soki są na bazie jabłek i występują w 4 wariantach smakowych:  

- Jabłkowy  

- Jabłkowo - gruszkowy  

- Jabłkowo – aroniowy  

- Jabłkowo – porzeczkowy  

W przypadku soków dwusmakowych, proporcje owoców to odpowiednio 70% jabłek i 30% 

drugiego owocu (aronia, porzeczka, gruszka).  

 

Cena soków „białych” (jabłkowy, jabłkowo-gruszkowy) w hurcie to 8 zł za samą folię, 10 zł 

za karton.  



Cena soków „kolorowych” (jabłkowo-aroniowy, jabłkowo-porzeczkowy) to 12 zł za samą 

folię, 12 zł za karton.  

Soki są dostępne także w sprzedaży detalicznej; wtedy kosztują 12 zł za samą folię i 14 zł za 

karton o pojemności 3 litrów.  

 

 

3. INNE OWOCE  

W sezonie dostępne są również czereśnie, wiśnie BIO, aronia BIO, śliwki, mirabelka z Nance, 

brzoskwinie oraz czarna porzeczka. Cena kształtuje się co roku na początku sezonu. Owoce są 

dostępne zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej.  

 

 

 

Proszę mieć na uwadze, że rynek produktów rolnych jest bardzo dynamiczny i ceny często się 

zmieniają. Podane w niniejszej ofercie ceny są cenami uśrednionymi. Cena może być wyższa 

lub niższa, a przy dużych zamówieniach jest zawsze ustalana indywidualnie z Klientem.  

Firma ma możliwość dowiezienia mniejszych ilości produktów w promieniu kilkudziesięciu 

kilometrów od swojej siedziby. W przypadku zamówienia przekraczającego kilka ton, Klient 

jest zobowiązany na zorganizowanie swojego transportu.  

 

 

KONTAKT:  

Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Trzebnickie Sady” sp. z o.o.  

Ul. Marcinowska 10  

55-100 Trzebnica 

Tel/FAX: (71) 312-02-80  biuro  

(71) 312-10-23  chłodnia owoców  

e-mail: info@sady-trzebnica.pl  Dyrektor  

urszulac@sady-trzebnica.pl  dział marketingu i bezpieczeństwa żywności  

zam@sady-trzebnica.pl  chłodnia owoców.  
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