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„Tylko dobre pomysły”, to myśl przewodnia każdego naszego projektu. Cała oferta składa się z praktycznych  
i innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko ułatwiają przygotowywanie potraw ale również uprzyjemniają  
pracę w kuchni.

Zawsze staramy się aby nasze produkty były niepowtarzalne, wyróżniały się oryginalnym wzornictwem, opa-
kowaniem i funkcjonalnością. Co roku powiększamy asortyment i zdobywamy nowe rynki zbytu. 

O jakości wyrobów i rzetelności realizacji zamówień świadczy fakt, iż wyroby nasze znajdują się na półkach 
większości sklepów w Polsce i za granicą. Wiele lat satysfakcjonującej współpracy z naszymi odbiorcami  
i dostawcami zaowocowało opinią solidnego i rzetelnego partnera. Bardzo stabilne i konkurencyjne ceny 
stanowią filar naszych sukcesów handlowych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.  

GŁÓWNE CECHY NASZYCH PRODUKTÓW

NOWOCZESNY DESIGN
Większość produktów z naszej oferty projektujemy i produkujemy sami. Przy pomocy profesjonalnego sprzętu 
opracowujemy nowoczesne wzory, unikalne kolory i kształty.
Żywa kolorystyka naszych produktów oraz ich nowoczesny design wzbogacają wygląd każdej kuchni i nadają jej  
niezwykłego charakteru.

JAKOŚĆ
Dbamy o to aby każdy element pochodził ze sprawdzonych surowców wyróżniających się trwałością, przysto-
sowaniem do kontaktu z żywnością i wysoką jakością.

FUNKCJONALNOŚĆ
Innowacyjne rozwiązania zastosowane w naszych akcesoriach sprawiają, że praca w kuchni to prawdziwa przy-
jemność.

“Only good ideas” is the guiding thought of our every project. The whole offer consists of practical and innovative 
solutions that not only facilitate the preparation of food but also make the kitchen more enjoyable.

We always try to make our products unique, with original design, packaging and functionality. Every year we increase 
our assortment and gain new markets

The quality of our products and reliability of handling orders are confirmed by the fact that our goods have been on 
the shelves of most Polish and foreign supermarkets for a long time now. Many years of satisfactory cooperation with 
our customers and suppliers have resulted in the opinion of a solid and reliable partner. Very stable and competitive 
prices are the backbone of our business success both on domestic and international market.

MAIN FEATURES OF OUR PRODUCTS

MODERN DESIGN 
Most of our products are designed and produced by ourselves. Using professional equipment we develop modern 
designs, unique colors and shapes.
The vibrant colors of our products and their modern design enrich every kitchen and give unique character. 

QUALITY
We guarantee that each item comes from proven raw materials that stand out in terms of durability, food contact 
and high quality.

FUNCTIONALITY
Innovative solutions in our accessories make kitchen work a real pleasure.



        2    www.practic.com.pl



www.practic.com.pl    3        

SERIA BĄBLE  
innowacyjna linia – nowoczesne kształty – żywe kolory

Bąble to seria innowacyjnych akcesoriów kuchennych z tworzywa, które 
zapewniają porządek w kuchni, a także pomagają w przyrządzaniu  
i serwowaniu potraw. Produkty serii charakteryzują się żywą kolorystyką  
i nowoczesnymi kształtami, którym lekkości dodaje motyw bąbli. Seria  
ta wykonana jest z wysokiej jakości tworzyw takich jak plastik, silikon  
i drewno dzięki czemu można je dopasować do każdego rodzaju kuchni. 

Bubble Line
innovative line - modern shapes – vibrant colors

Bubbles is a line of innovative kitchen accessories made of material which  
will ensure order and safety in your kitchen. They will also help you in  
preparing and serving food. The line’s products are characterised by  
vibrant colours and modern shapes enriched with lightness of the bubbles  
motif. This line is made of high quality materials such as plastic, silicone and 
wood, so it can fit into any type of kitchen.
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SIPB17

SIPB21

MLSB01

MLSB15

MLSB17

2 pcs.

2 pcs.

2 pcs.

inner 6 pcs. / 24 pcs.

solniczka i pieprzniczka 
Bąble na podstawce
solt & pepper container

KOD EAN: 5903456005634 
wymiary produktu / product size
15 x 9,5 x 9 cm

młynek do pieprzu i solniczka
pepper mill & solt container

KOD EAN: 5903456005641
wymiary produktu / product size
15 x 9,5 x 15,5 cm 

CUKB01

CUKB15

CUKB17

cukierniczka z łyżeczką
sugar bowl with a spoon

KOD EAN: 5903456005689
wymiary produktu / product size
12 x 14 x 9 cm

komplet 2 łyżeczek
plastic spoons 2 pcs.

KOD EAN: 5903456005825 MIX
wymiary produktu / product size
12,5 x 3,3 x 1 cm

KOD EAN: 5903456005276
LYZB204

KOD EAN: 5903456005283
LYZB203

KOD EAN: 5903456005290
LYZB201

KOD EAN: 5903456101930
 LYZB215
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ociekacz  na sztućce z podstawką 
antypoślizgową
cutlery drainer

KOD EAN: 5903456001162 MIX
wymiary produktu / product size
11 x 11 x 13,6 cm

OZPB04
KOD EAN: 5903456011284

OZPB08
KOD EAN: 5903456011338

OZPB03

20 pcs.

KOD EAN: 5903456011376
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kwadratowa mata do zlewu 
square sink mat

KOD EAN: 5903456005610 MIX
wymiary produktu / product size
28 x 28 x 0,3 cm 

okrągła mata do zlewu
round sink mat

KOD EAN: 5903456005924 MIX
wymiary produktu / product size
30 x 30 x 0,3 cm

miska 6 L PP
bowl 6 L PP
         
KOD EAN: 5903456097110  MIX
wymiary produktu / product size
28 x 28 x 15 cm

miska 3 L PP
bowl 3 L PP
         
KOD EAN: 5903456097103 MIX
wymiary produktu / product size
24 x 24 x 12,5 cm

MBZK04
KOD EAN: 5903456011000

MBZO04
KOD EAN: 5903456011147

MB0603
KOD EAN: 5903456010539

MB0303
KOD EAN: 5903456010430

MB0604
KOD EAN: 5903456010560

MB0304
KOD EAN: 5903456010447

MBZK15
KOD EAN: 5903456011123

MBZK18
KOD EAN: 5903456101565

MBZO15
KOD EAN: 5903456011260

MBZO18
KOD EAN: 5903456101572

MBZK03
KOD EAN: 5903456011017

MBZK01
KOD EAN: 5903456011086

MBZO03
KOD EAN: 5903456011215

MBZO01
KOD EAN: 5903456011222

MB0608
KOD EAN:  5903456101206

MBO618
KOD EAN: 5903456101527

MB0308
KOD EAN: 5903456010393

25 pcs.

25 pcs.

inner 13 pcs. / 26 pcs.

inner 14 pcs. / 28 pcs.

MB0318
KOD EAN: 5903456101534
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miska 0,75 L PP
bowl 0,75 L PP

KOD EAN: 5903456097134 MIX
wymiary produktu / product size
15 x 15 x 7,5 cm

miska 1,5 L PP
bowl 1,5 L PP

KOD EAN: 5903456097127 MIX
wymiary produktu / product size
19 x 19 x 10 cm

inner 10 pcs. / 50 pcs.

inner 10 pcs. / 50 pcs.

MB1503
KOD EAN: 5903456010270

MB7503
KOD EAN: 5903456010157

MB1504
KOD EAN: 5903456010324

MB7504
KOD EAN: 5903456010201

MB1508
KOD EAN: 5903456010294

MB7508
KOD EAN: 5903456000370

MB1518
KOD EAN: 5903456101541

MB7518
KOD EAN: 5903456101558
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łyżki do sałatek
set of salad spoons  

KOD EAN: 5903456005832 MIX
wymiary produktu / product size
22,5 x 7 x 3,5 cm

LBS201
KOD EAN: 5903456002978

LBS203
KOD EAN: 5903456002954

LBS204
KOD EAN: 5903456002947

DBAS03
KOD EAN: 5903456011970

DBAM03
KOD EAN: 5903456012175

DBAL03
KOD EAN: 5903456101299

DBAS04
KOD EAN: 5903456101503

DBAM04
KOD EAN: 5903456101312

DBAL04
KOD EAN: 5903456101305

DBAS08
KOD EAN: 5903456012014

DBAM08
KOD EAN: 5903456012137

DBAL08
KOD EAN: 5903456007133

LBS208
KOD EAN: 5903456002923

deska do krojenia antypoślizgowa  S
plastic chopping board S

KOD EAN: 5903456007188 MIX
wymiary produktu / product size
24 x 16,5 x 0,6 cm

deska do krojenia antypoślizgowa M
plastic chopping board M

KOD EAN: 5903456007201 MIX
wymiary produktu / product size
30 x 20,5 x 0,6 cm

Deska do krojenia antypoślizgowa L
plastic chopping board L

KOD EAN: 5903456007126 MIX
wymiary produktu / product size
35 x 24 x 0,7 cm

inner 5 pcs. / 30 pcs.

inner 5 pcs. / 40 pcs.

inner 5 pcs. / 40 pcs.

inner 5 pcs. / 20 pcs.
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komplet deska S deska M 
ze stojakiem 
Bubble boards S, M and stand set

KOD EAN: 5903456000707 MIX
wymiary produktu / product size
30 x 20 x 7,7 cm

stojak na deski ,,ład i porządek”
stand for boards

KOD EAN: 5903456000783 MIX
wymiary produktu / product size
16,3 x 12,2 x 6,3 cm

mata do krojenia Flexi L
chopping board Flexi L

KOD EAN: 5903456024345 MIX
wymiary produktu / product size
33 x 24 x 0,3 cm 

ociekacz FLEXI L
draining FLEXI mat L     

KOD EAN: 5903456099961 MIX
wymiary produktu / product size
45 x 39 x 0,8 cm

12 pcs.

10 pcs.

inner 5 pcs. / 50 pcs.

6 pcs.

KBSM08
KOD EAN: 5903456101282

STDP03
KOD EAN: 5903456101664

STDP04
KOD EAN: 5903456101671

STDP08
KOD EAN: 5903456101688

MBFL03
KOD EAN: 5903456024406

MBFL04
KOD EAN: 5903456003029

MBFL08
KOD EAN: 5903456024390

OBFL03
KOD EAN: 5903456000844

OBFL08
KOD EAN: 5903456012359
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deska Vegana M
Vegan board M
     
KOD EAN: 5903456005023 MIX
wymiary produktu / product size
35,5 x 18,5 x 0,8 cm

deska Vegana L
Vegan board L
   
KOD EAN: 5903456005030 MIX
wymiary produktu / product size
40,5 x 22 x 0,8 cm

komplet deska S, deska M 
Vegana ze stojakiem 
Vegan boards S, M and stand set
     
KOD EAN: 5903456000745 MIX
wymiary produktu / product size
36 x 18,5 x 7,8 cm

deska Vegana S
Vegan board S

KOD EAN: 5903456005016 MIX
wymiary produktu / product size
30,3 x 15,2 x 0,7 cm

inner 5 pcs. / 40 pcs.

inner 5 pcs. / 20 pcs.

inner 5 pcs. / 20 pcs.

8 pcs.

DVES03
KOD EAN: 5903456100056

DVEM03
KOD EAN: 5903456100124

DVEL03
KOD EAN: 5903456100209

DVES04
KOD EAN: 5903456100322

DVEM04
KOD EAN: 5903456000431

DVEL04
KOD EAN: 5903456100155

DVES08
KOD EAN: 5903456100025

DVEM08
KOD EAN: 5903456100117

DVEL08
KOD EAN: 5903456100179

KVSM08
KOD EAN: 5903456100957
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stolnica FLEXI L
pastry board FLEXI L

KOD EAN: 5903456095086 MIX
wymiary produktu / product size
52,5 x 40,5 x 2,2 cm

stolnica FLEXI S
pastry board FLEXI S

KOD EAN: 5903456099985 MIX
wymiary produktu / product size
39 x 29 x 1,2 cm 

SBFS01
KOD EAN: 5903456101695

SBFL01
KOD EAN: 5903456095512

SBFS03
KOD EAN: 5903456101701

SBFL03
KOD EAN: 5903456095536

SBFS04
KOD EAN: 5903456095154

SBFL04
KOD EAN: 5903456095529

6 pcs.

6 pcs.
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półmisek do jajek
egg dish     

KOD EAN: 5903456018856 MIX
wymiary produktu / product size
23,3 x 23,3 x 2,5 cm 

podstawka pod jajko 2 szt.
egg - cup 2 pc.  

KOD EAN: 5903456005849 MIX
wymiary produktu / product size
12,5 x 12 x 3,2 cm

inner 5 pcs. / 40 pcs.

inner 5 pcs. / 20 pcs.

PBNJ01
KOD EAN: 5903456101749

PBNJ03
KOD EAN: 5903456101756

PBNJ04
KOD EAN: 5903456101763

PBNJ19
KOD EAN: 5903456101770

PBJ201
KOD EAN: 5903456101718

PBJ203
KOD EAN: 5903456101725

PBJ204
KOD EAN: 5903456101732
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inteligentna maselniczka
smart butter dish          

wymiary produktu / product size
16,5 x 10 x 10 cm

maselnica / butter dish
woda / water

pokrywka / top

masło / butter

Sposób działania 
1. Włóż masło
2. Wciśnij pływak w dół
3. Zalej masło zimną wodą
4. Zamknij maselniczkę
5. Zmieniaj wodę co kilka dni

Manner of operation
1. Put the butter inside
2. Push the float down
3.  Immerse the butter in cold water
4. Close the butter dish
5. Change water every couple of days

5 pcs.

IM0181
KOD EAN: 5903456099978

IM1581
KOD EAN: 5903456000363

IM0881
KOD EAN: 5903456101015
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SERIA BAILANGO 
Naczynia bailango są odpowiedzią na dzisiejsze zabiegane czasy. Posiłki coraz 
częściej jemy w pośpiechu, podczas pracy lub oglądania telewizji, dlatego narasta-
jącą potrzebą stają się lekkość i odporność na potłuczenia. Funkcjonalność naszych 
naczyń w połączeniu z nowoczesnym designem sprawiają, że przekąski i dania  
serwować można na praktycznych naczyniach i delektować się nimi niekoniecznie 
przy stole.
Nietłukący, wytrzymały materiał powoduje, że naczynia bailango są bezpieczne dla 
dzieci. Atrakcyjne kolory przyciągają wzrok, dzięki temu codzienne użytkowanie daje 
wiele radości.

Bailango Line
Bailango dishes are the answer to today’s busy times.  Meals are often on the go, during 
working or watching TV thus growing need is lightness and break resistance. Tanks for 
functionality and modern design, snacks and courses can be served on practical dishes 
and you can enjoy them not only at the table.
Break resistant and durable material makes bailango a dish save for children. Attractive 
and eye catching colors make the use much more pleasant.
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kubek 0,3 l 
cup 0,3 l
   
KOD EAN: 5903456022129 MIX
wymiary produktu / product size
9,5 x 7,4 x 10 cm 

miska 0,75 l
bowl 0,75l
   
KOD EAN: 5903456021238 MIX
wymiary produktu / product size
17,3 x 14 x 6,7 cm 

talerz fi 24 cm 
plate fi 24 cm
   
KOD EAN: 5903456023126 MIX
wymiary produktu / product size
26 x 21 x 2,3 cm 

miseczka na dipy 
dip bowl
   
KOD EAN: 5903456010119 MIX
wymiary produktu / product size
7,5 x 7,5 x 3 cm

inner 8 pcs. / 80 pcs.

inner 10 pcs. / 40 pcs.

inner 10 pcs. / 60 pcs.

50 pcs.

KBGO01
KOD EAN: 5903456101787

KBGO03
KOD EAN: 5903456101794

KBGO04
KOD EAN: 5903456101800

MBGO01
KOD EAN: 5903456101817

MBGO03
KOD EAN: 5903456101824

MBGO04
KOD EAN: 5903456101831

TBGO01
KOD EAN: 5903456101862

TBGO03
KOD EAN: 5903456101879

TBGO04
KOD EAN: 5903456101886

DBGO01
KOD EAN: 5903456101909

DBGO03
KOD EAN: 5903456101916

DBGO04
KOD EAN: 5903456101923
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SERIA LIŚĆ
wysoka jakość drewna – nowoczesne wzornictwo – ekologiczne opakowania

Seria liść powstała specjalnie z myślą o bardziej wymagających klientach, lubiących  
połączenie drewna z praktycznymi, nowoczesnymi formami. Akcesoria kuchenne  
tej serii produkowane są z najlepszej jakości drewna bukowego po specjalnym  
procesie jego parzenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,  
doskonale spełniają swoje funkcje, przez co pra-ca w kuchni jest o wiele  
łatwiejsza. Naturalność serii podkreśla motyw liścia, który pojawia się na  
produktach i specjalnych, ekologicznych opakowaniach, a nowoczesny design 
sprawia, że seria  ta doskonale zdobi wnętrze kuchni.

Leaf Line
high quality wood - modern design - eco packaging

The line has been created with more demanding customers in mind – customers 
who like the combination of wood and practical, modern forms. Kitchen accessories 
in this line are made of the highest quality beech wood using the special process of  
steaming. Thanks to applying innovative solutions, they are perfect in serving their functions,  
making your work in the kitchen much easier. The natural character of the line is  
emphasised with the leaf motif which appears on the products, and with special  
eco-packaging. Its modern design makes this line suitable for decorating any type of 
interior.

 LEAF LINE
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łopatka z liściem ażurowa
slotted spatula

KOD EAN: 5903456096083
wymiary produktu / product size
31 x  6,5 x 1 cm

łopatka do naleśnikow
cake spatula           

KOD EAN: 5903456001377
wymiary produktu / product size
30,5 x 6,5 cm x 1 cm

łyżka z liściem
spoon      

KOD EAN: 5903456096090
wymiary produktu / product size
31 x 6,5 x 1 cm

szczypce
tongs

KOD EAN: 5903456096069
wymiary produktu / product size
30 x 6,5 x 1 cm

LLLA82

LLLN82

SZLL82

LYLL82

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

6 pcs.

6 pcs.

6 pcs.

6 pcs.



www.practic.com.pl    21        

widelec 
fork         

KOD EAN: 5903456096076
wymiary produktu / product size
31 x  6,5 x 1 cm

WILL82

PGLL82

podstawka pod garnek drewniana
wooden pot holder 

KOD EAN: 5903456099022
wymiary produktu / product size
20,5 x 20,5 x 1,5 cm

 LEAF LINE

 LEAF LINE

6 pcs.

6 pcs.



        22    www.practic.pl

tłuczek barmański do mojito
mojito molder        

KOD EAN: 5903456096205
wymiary produktu / product size
23,5 x 4 x 4 cm

TBLL82

czerpak M 10 ml
wooden spoon M 10 ml

KOD EAN: 5903456099336
wymiary produktu / product size
10,5 x 2,7 x 1,5 cm

czerpak L 20 ml
wooden spoon L 20 ml

KOD EAN: 5903456099374
wymiary produktu / product size
12 x 3 x 2 cm

czerpak XL 30 ml
wooden spoon XL 30 ml     

KOD EAN: 5903456099343
wymiary produktu / product size
14 x 4 x 2 cm

CLLM82

CLLL82

CLXL82

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

6 pcs.

15 pcs.

15 pcs.

12 pcs.
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młynek do pieprzu i soli
pepper mill

KOD EAN: 5903456096199
wymiary produktu / product size
17 x 6 x 6 cm

kula do ucierania
moulding bowl           

KOD EAN: 5903456096113
wymiary produktu / product size
32 x 7,5 cm

wałek do ciasta
rolling pin

KOD EAN: 5903456096106
wymiary produktu / product size
8 x 8 x 43 cm

tłuczek okuwany
meat tenderizer         

KOD EAN: 5903456096120
wymiary produktu / product size
30 x 11,5 x 4,5 cm

WLLC82

TLLO82

MLLM82

KLLU82

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

4 pcs.

6 pcs.

6 pcs.

6 pcs.
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pojemnik 1,2 L z czerpakiem
container 1,2 L with bailer  

KOD EAN: 5903456018825
wymiary produktu / product size
12,3 x 12,3 x 15,5 cm
 

pojemnik 0,5 L z czerpakiem
container 0,5 L with bailer          

KOD EAN: 5903456018832
wymiary produktu / product size
10,2 x 10,2 x 12,5 cm

PL1282

PL0582

 LEAF LINE

 LEAF LINE

5 pcs.

6 pcs.
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deska do krojenia Tereska 44/28 cm
chopping board Teresa 44/28 cm    

KOD EAN: 5903456096144
wymiary produktu / product size
44 x 32 x 1,5 cm

deska do krojenia Tereska 32/20 cm 
chopping board Tereska 32/20 cm         

KOD EAN: 5903456096137
wymiary produktu / product size
32 x 20 x 1,5 cm

cukiernica mała 200 ml
sugar bowl small 200 ml

KOD EAN: 5903456099367
wymiary produktu / product size
10 x 10 x 6,5 cm

cukiernica duża 400 ml
sugar bowl large 400 ml          

KOD EAN: 5903456099381
wymiary produktu / product size
12 x 12 x 7,5 cm

SLLS82

SLLM82

TLLS82

TLLM82

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

 LEAF LINE

9 pcs.

9 pcs.

5 pcs.

5 pcs.
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

80

81

82

90

91

biały / white

ecrii / ecru

kamień / stone

limonka / lime

koral / coral

grafit / dark gray

kiwi / kiwi

kosmos czarny / cosmos

pomarańczowy / orange

diamond dust / diamond dust

transparentny zielonu / transparent green

transparentny pomarańczowy / transparent orange

transparentny czerwony / transparent red

szary / gray

czarny / black

melon / melon

zielony ciemny / green

srebrny / silver

transparentny / transparent

czarno-biały / black and white 

buk naturalny / beech wood natural

buk olejowany / beech wood oil natural

buk parzony olejowany / beech wood steaming  and oil 

dąb naturalny / oak natural

dąb olejowany / oak oil

Tabela kolorów 
Table of colour
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notatki / notes



PRACTIC sp. z o.o. S.K.A.
ul. Jasna 6, 32-020 Wieliczka

Polska

+48 12 654 79 33
office@practic.com.pl
www.practic.com.pl

Sprzedaż Krajowa
Marcin Miszkiel

marcin.miszkiel@practic.com.pl
+48 513 061 498

Export
ext.112

Łukasz Raczkowski 
lukasz.raczkowski@practic.com.pl 

+48 536 510 250

Anna Kociołek
anna.kociolek@practic.com.pl

+48 500 296 290


