Завод за безалкохолни напитки party drinks
“А и Д Комерсиал” ЕООД - Завод за безалкохолни напитки Party Drinks
е български производител на широка гама безалкохолни напитки и
трапезна вода. Напитките с марка Party Drinks и вода Party Iceberg са
произведени и бутилирани по най-съвременна технология, с използване
на висококачествени суровини и материали, за да задоволяват
максимално изискванията на клиента. И за да предложат на българския
потребител европейско качество и вкус на достъпна цена.
Напитките се предлагат в различни разфасовки, като потребителите
могат да избират между PET и стъклени бутилки.
Заводът разполага със собствени линии за издуване на PET бутилки,
собствени фирмени стъклени бутилки за многократна употреба, както и
бутилка със спортна капачка за трапезна вода “Party Iceberg“.
• Газирани напитки
• Негазирани напитки и пуншове
• Енергийни напитки
• Студен чай
• Трапезна вода
„А и Д Комерсиал” ЕООД е сертифициранa по няколко международни
стандарта за качество и опазване на околната среда - ISO 9001:2008/ HACCP;
ISO 14001:2004; IFS – International Food Standard / Международен стандарт за
храните.

www.partydrinksbg.com

Party Iceberg
Кристално чиста трапезна вода
Трапезна вода Party Iceberg е обработена със съвременни технологии и е с много
ниска минерализация. Това я прави подходяща за ежедневна употреба за всички
възрасти, защото не съдържа опасни нива на флуор.
Преди да достигне до вас, трапезна вода „Party Iceberg” преминава през строг
контрол от 10 стъпки на подготовка и третиране.
Един от процесите, наречен „обратна осмоза”, намалява многократно
естествената и минерализация.
Обработката с обогатен озон и UV светлина отстранява напълно бактерии, вируси
и други микроорганизми, гарантирайки на водата, която пиете високо ниво на
стерилност.
Така във вашата бутилка Party Iceberg остава само най-важното - кристално
чиста вода.
Предлага се в удобни разфасовки от 0,500 л., 0,500 л. със спортна капачка, 1,5
л., 2,5 л., 5 л., 10 л. и 19 л. - галон.
Освен, че е безопасен, PET материалът, използван за бутилките на трапезна вода
Party Iceberg, може да се рециклира на 100% и да се използва в много различни
индустрии.

Научете повече на i c eb erg water b g . c o m
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Газирани
безалкохолни напитки
Използването на оригинални и екологично
съобразени емулсии, създават неповторим вкус с
отлично качество, удовлетворяващо
и най-изисканите предпочитания.

Видове разфасовки
0,250 л. - (стъклена, многократна), 24 броя в каса, 10 вкуса.
0,300 л. - (бутилка PET), 12 броя в стек, 8 вкуса.
0,500 л. - (бутилка PET), 12 броя в стек, 13 вкуса.

Вкусове
Вишна
Тоник
Сайдер
Портокал
Лимонада
Лимон
Cola

Ябълка
Цитронада
Мента
Горски плодове
Етър
Мохито
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Газирани безалкохолни
напитки
Разнообразие от плодови асортименти в
бутилки от 2 и 3 литра. - вкусът на всички
сезони в една бутилка.

Вкусове
Бъз и лимон
Вишна
Горски плодове
Розов грейпфрут
Cola
Етър
Портокал
Сайдер
Тоник
Ябълка
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Киви
Лимон
Лимонада
Малина
Мандарина
Мента
Дюла
Спейд

Soda
Газирана вода и сода с лимон. В разфасовки от 0,250 л.,
0,300 л. РЕТ, 0,300 л. стъкло, 0,500 л. и 1,5 л. Глътка
свежест в топлината на лятото.
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NRJ Drinks
Освежаваща напитка, съдържа таурин и кофеин, с тонизиращ ефект.
PET бутилка от 0,300 л. и 1,5 л.
•
•
•
•

възвръща енергията, която изгаряте при физически натоварвания
стимулира обмяната на веществата
NRJ ще ви зареди с нова енергия и витамини
не се препоръчва за лица, чувствителни към кофеин
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Пунш и плодови напитки
Негазирани напитки - коктейл от плодове и витамини.
В 100 милилитра от напитката се съдържа 15% от
необходимото, дневно количество на Витамин С, Витамин
В6, фолиева и пантoтенова киселина.

Видове разфасовки
0,250 л. - (стъклена бутилка),
24 броя в каса, 4 вкуса.
0,500 л. - (бутилка PET), 12
броя в стек, 5 вкуса.
3 л. - (бутилка PET), 4 броя в
стек, 5 вкуса.
BIG BEBE - 5 л. - (бутилка PET),
5 вкуса.

Плодови вкусове
Вишна
Портокал
Зелена Ябълка
Портокал, Кайсия, Маракуя
Маракуя, Манго, Мандарина
Ягода, Банан

За хотелиери и ресторантьори работещи под
системата All Inclusive
Завод за безалкохолни напитки „Party Drinks” предлага част от найпопулярните си вкусове под марките „Party Drinks” и трапезна вода „Party
Айсберг” в удобни разфасовки. Пуншове „Party Drinks”, в разфасовка от 5 л.
Концентрирани сиропи за постмикс апарати, в разфасовка от 10 л. Трапезна
вода “Party Айсберг”, в галони за многократна употре-ба 19 л.

12

Студен чай
Невероятен аромат в три различни вкуса - праскова,
лимон и горски плод - напитката на Вашето лято.
0,500 л. - бутилка PET,
12 броя в стек, 3 вкуса.
1,5 л. - бутилка PET,
6 броя в стек, 3 вкуса.
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Напитките с марка “Party Drinks” са произведени по най-съвременна технология, с
използване на висококачествени суровини и материали, за да задоволяват
максимално изискванията на клиента. И за да предложат на българския потребител
европейско качество и вкус на достъпна цена.
Напитките се предлагат в различни разфасовки, като потребителите могат да
избират между PET и стъклени бутилки.
Заводът разполага със собствени линии за издуване на PET бутилки, собствени
фирмени стъклени бутилки за многократна употреба, както и бутилка със спортна
капачка за трапезна вода “Party Айсберг“.
с. Йоаким Груево,
община Стамболийски

032 / 60 75 75
0890 42 99 99
party@party-club.org
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