
• extrémně	odolný	materiál	s	kladnými	vlastnostmi	skla
• vysoká	životnost	-	více	než	2000	mycích	cyklů
• záruka	5	let	na	praskliny	a	lomy
• určená	pro	horké	i	ledové	nápoje	-	skvělé	izolační	vlastnosti
• snadná	manipulace
• úspora	nákladů	oproti	používání	skla	-	60%	za	tři	roky*
• více	než	140	katalogových	druhů,	možnost	výroby	dle

designu	zákazníka
• 100%	recyklovatelná

*testováno na 320 000 kusech skleniček ve 100 barech

Pro restaurace, bary, hudební kluby, hotely, wellness 
zařízení, festivaly, zahradní párty, sportoviště, zařízení 

péče o děti, vlaky, lodě a další...

Kvalita	a	elegance
 bez	střepů



Nerozbitná sklenička  
je unikátní produkt, 

který	v	sobě	kombinuje	čistotu	a	eleganci	tradičního	skla	spolu		
s	odolností	a	praktičností	moderních	inovativních	materiálů.

Chtěli	byste	mít	krásné	praktické	sklenice,	ze	kterých	nápoje	voní	
a	chutnají	stejně	jako	ze	skleněných,	vydrží	opravdu	dlouho,	jsou	

ekonomicky	výhodné	a	šetří	zdraví	Vašeho	personálu?	Objevte	
přednosti	nerozbitné	skleničky.

Dlouhodobá finanční úspora
Naše	skleničky	vydrží	20x	déle,	než	klasické	sklenice.	Redukují	tak	Vaše	náklady	a	starosti	s	neustálou	
obměnou.	Během	tří	let	se	dá	díky	jejich	používání	ušetřit	na	nákupu	sklenic	až	60%.

Extrémní výdrž a unikátní vlastnosti
Sklenice	jsou	nerozbitné	-	a	když	říkáme	nerozbitné,	myslíme	opravdu	nerozbitné.	Naši	skleničku	
můžete	přejet	autem,	hodit	ze	šestého	patra,	a	stejně	nenajdete	ani	střep.	Sklenice	jsou	určené		
k	použití	jak	na	horké,	tak	na	studené	nápoje.	Lze	je	zmrazit	i	ohřívat	v	mikrovlnné	troubě.	Ani	po	
zahřátí	neuvolňují	žádný	zápach	a	neovlivňují	chuť	nápoje.

Lepší životní prostředí
Naše	produkty	jsou	mimořádně	šetrné	k	životnímu	prostředí.	Lze	je	používat	mnohonásobně,	jejich	
výroba,	přeprava	a	recyklace	zanechává	2,4x	menší	uhlíkovou	stopu,	než	je	tomu	u	klasického	skla	
a	jsou	100%	recyklovatelné.	Jakmile	sklenice	doslouží,	zpětně	je	od	Vás	odebereme,	rozdrtíme		
a	znovu	z	nich	vyrobíme	nové.

Vtiskněte sklenicím vlastní tvář
Dejte	prostor	své	fantazii	a	navrhněte	si	vlastní	design.	Můžete	tak	získat	sklenice	originálního	tvaru,	
zvolit	si	jejich	barvu,	potisk	nebo	gravírování.	Můžeme	pro	Vás	také	vyrobit	nerozbitné	repliky	Vašich	
tradičních	sklenic.

Lepší pracovní prostředí
Naše	sklenice	budou	Vaši	zaměstnanci	milovat.	Jsou	totiž	o	66%	lehčí	než	běžné	sklo	a	zároveň	jsou	
mnohem	odolnější.	Zdravotní	rizika	a	únava	spojená	s	opakovanou	manipulací	s	těžkými	předměty	
jsou	jejich	používáním	výrazně	eliminována.	A	když	už	nějaká	sklenice	náhodou	vyklouzne	z	ruky,	nic	
se	neděje.	Rozhodně	nehrozí,	že	by	se	o	ni	někdo	pořezal.
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Vlastnosti a použití nerozbitné 
skleničky

Na pohled k nerozeznání  
od tradičního skla
Rozdíl	poznáte	teprve,	až	ji	vezmete	do	ruky	
nebo	upustíte		na	zem.	

Výborné izolační vlastnosti
Určená	pro	horké	i	studené	nápoje.	Drží	teplotu	
nápoje.	Lze	ji	namrazit	během	5	minut.

Skladnost a manipulace
Je	lehká,	snadno	se	s	ní	manipuluje,	je	skladná,	
většinou	stohovatelná.	Šetří	místo	ve	skladu.	
Bezpečně	se	převáží	bez	nutnosti	ochranného	
balení.

Vlastní design
Zvolte	si	barvu,	potisk,	gravírování.
Zadejte	si	výrobu	skleniček	dle	Vašeho	
vlastního	návrhu.	

Vysoká kvalita a odolnost 
Dlouhodobé	opakované	užívání	beze	ztráty	
lesku	a	čirosti.	Nerozbitnost,	netříštivost.	Vydrží	
beze	změny	více	než	2000	mycích	cyklů		
v	průmyslových	myčkách.	

Pětiletá záruka na praskliny 
a lomy
Známe	velmi	dobře	její	vlastnosti,	proto	se	
nebojíme	za	ni	ručit.

Ekologie
100%	recyklovatelnost,	CO2	neutralita.

Široká škála katalogových 
produktů
Vyberte	si	z	více	než	150	druhů.

Použití
Je	určena	pro	použití	všude	tam,	kde	je	třeba	vyhnout	se	nebezpečným	střepům	i	neustálému	
dokupování	nových	sklenic.	Zároveň	je	efektivním	ekonomickým	a	ekologickým	řešením	náhrady	
jednorázových	plastových	pohárů.	Ocení	ji	návštěvníci	i	obsluha	hudebních	klubů	a	barů,	
zahradních	restaurací	a	teras,	rautů,	promo	a	open-air	akcí,	zábavních	parků,	sportovišť,	stadionů,	
lázní,	bazénů,	koupališť,	kempů,	wellness	zařízení,	vlaků,	lodí,	letadel,	nemocnic,	domovů	důchodců,	
rehabilitačních	ústavů,	zařízení	péče	o	děti,	jídelen,	menz,	kantýn,	polních	kuchyní….

Vyrobeno v Dánsku
Vyvinuto	specialisty	na	inovativní	materiály,	zpracováno	pokročilými		
průmyslovými	technologiemi.
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SEKTY

COFFEE

KARAFYDESTILÁTY

KOKTEJLYVÍNO

PIVO

PREMIUM

Elegance	a	noblesa	
jako	u	tradičního	skla	
spojená	s	výhodami	
moderních	materiálů	

-	to	je	nerozbitná	
sklenička.	
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www.nerozbitnasklenicka.cz
email: orro-group@orro-group.com

tel: 00420775030135


