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Zaļā domāšana   
Kādreiz bija plastmasas glāze – tagad ir CUP CONCEPT 
 

Mūsu uzdevums ir izveidot plašu piedāvājuma klāstu vairākkārt lietojamo glāžu 

segmentā. Esam izstrādājuši visas produkcijas ražošanas ciklu un Jūsu glāžu  

apdrukai izmantojam jaunākās tehnoloģijas.  

Vēlaties iznomāt vai iegādāties produktus – piedāvājums Jums īpašu 

pakalpojumu Jūsu glāžu apkopei. Mēs parūpēsimies par Jūsu glāžu uzglabāšanu 

un piegādi, gan arī nodrošināsim to mazāgāšanu pēc pasākuma.  

Pakalpojumu nodrošina viens partneris un tas ir pieejams visā Eiropā - pieredzes 

bagāts un profesionāls personāls. 

Ieguvumi  
Pārdomāts un rūpīgi izstrādāts produkts 

4 .–5.  lpp

Pakalpojumi  
Visu nodrošina viens partneris  

6 .–7.  lpp

1. Ieteikumi  
Mūsu pieredzējusī komanda sniegs 

Jums konsultāciju         8 .–9.  lpp

Filiāles  
Plašs pārstāvniecību tīkls  

28 .–29.  lpp

2. Noma vai Iegāde  
Pie mums viss ir iespējams  

10.–11.  lpp

Apkalpošanas centri  
Nozīmīgs partnerības tīkls 

30.  lpp

3. Ražošana un Druka 
Mums ir būtisks marķējums  

„Ražots ES”              12 .–13.  lpp

5.  Mazgāšanas  
pakalpojums 
Apkalpošanas centri  

visā Eiropā         16 .–17.  lpp

4. Loģistika 
Piegāde un uzglabāšana 

14.–15.  lpp

Saturs

Produktu klāsts  
Plašas iespējas un izvēle 

18.–27.  lpp

Atsauces   
Mēs esam par abpusēji izdevīgu  

sadarbību                32.  lpp
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Kontaktpersona   
Iesakām Jums CUP CONCEPT! 
 
 
Ikvienam mūsu sniegtajam pakalpojumam ir prieksrocības un vērā ņemami  

ieguvumi. Mēs apzināmies - vairākkārt lietojami produkti nes peļņu un vienlaikus  

ir ilgtspējīgi. 

 

Tādēļ mūsu pakalpojumus esam pārdomājuši līdz vissīkākajai detaļai. 

Lietojot šādus produktus, Jums būs vērā ņemami ieguvumi, tādēļ aicinām Jums  

piedāvāt vairākkārt lietojamus un ilgtspējīgus produktus. 

Ieguvumi

Ilgtspēja  
Pārdomāti procesi ir ļoti 

efektīvs risinājums, lai 

nodrošinātu ekoloģisku 

pieeju.  

Vispusīgi risinājumi, sākot no 

konsultēšanas, finansēšanas, 

ražošanas un loģistikas līdz 

pat vairākkārt lietojamu glāžu 

mazgāšanai, ir efektīva pieeja, 

un šādā veidā tiek ietaupīts 

laiks, nauda un resursi. 

Atbilst izmantošanai 
pārtikas nozarē

Savu piedāvājumu esam 

pārdomājuši piecus soļus 

tālāk.  
 

 
Pārbaudīti produkti 

maksimālai uzticamībai.

Visi mūsu produkti

atbilst Patēriņa preču notei-

kumu prasībām un atbilstības 

dokumenti ir pieejami. 

Īpašas glāžu 
mazgāšanas iekārtas 

Lai nodrošinātu higiēnisku 

un sterilu mazgāšanu, glā-

zēm ir nepieciešams ilgāks 

žāvēšanas laiks. 
 
Savos mazgāšanas centros 

CUP CONCEPT izmanto mūs-

dienīgas un speciāli izstrādā-

tas mazgāšanas tehnoloģijas, 

kas ir īpaši pielāgotas vairāk-

kārt lietojamo glāžu mazgāša-

nai un žāvēšanai.

Pagarinātais žāvēšanas laiks 

ļauj pilnībā izžāvēt glāzes. 



Produkta īpašības 
 
Var mazgāt trauku  

mašīnā, izturīgas pret 

skrāpējumiem – tās ir tikai 

dažas no CUP CONCEPT 

glāžu īpašībām.  
 
• var mazgāt trauku mazgāja-

mā mašīnā

• izturīgas pret skrāpējumiem

• neplīstošas un drošas

• ilgs izmantošanas laiks

• saglabā formu

• pastāvīgi noņemamas

• augstas kvalitātes apstrāde

• pārbaudīta kvalitāte

Ražots Eiropā  
Produktus ražo mūsu  

uzņēmumā, kas atrodas 

pašā Eiropas sirdī. 
 

CUP CONCEPT vairākkārt 

lietojamo glāžu ražošana un 

to apdruka tiek veikta Vācijā 

un Austrijā (Forarlbergā (Vo-

ralberg)).

• īss ražošanas cikls

• ilgtspējīgi produkti
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Visu nodrošina viens partneris   
CUP CONCEPT sniedz jūsu vēlmju piepildījumu!  
 
 
CUP CONCEPT – Jūsu kontaktpersona nodrošinās visu, sākot no individuālām konsul-

tācijas par produktiem, to ražošanu, pasūtīšanu un piegādi, līdz pat glāžu mazgāšanai 

gan staptautiskā, gan reģionālā mērogā. 

Mūsu sasniegums

Ieteikumi

Mūsu komanda sniegums 

Jums individuālu konsul-

tāciju, lai pilnībā izprastu 

Jūsu vajadzības. 
 
Mūsu pieredzes bagātā 

komanda atradīs risinājumu 

Jūsu vajadzībām. 

Neatkarīgi no tā, vai tā ir  

apdrukāta glāze vai glāzes, 

kas paredzētas kādam pa-

sākumam – CUP CONCEPT 

nodrošinās Jums ideālu 

risinājumu.

Noma vai Iegāde

Atkarībā no vajadzības, 

variet izvēlēties produktus 

no esošā plašā klāsta un 

izvēlēties kādu no perso-

nalizācijas iespējām. 
 
Iznomājiet mūsu klāstā esošās 

neapdrukātās glāzes. 

Pazīstamu dzērienu zīmolu 

glāžu noma.

Apdrukātu un neapdrukātu 

glāžu iegāde.

Ražošana un Druka

Jūsu glāžu ražošanu no-

drošinām mēs – pasaulē 

atzīts uzņēmums.  
 
Praktiski viss mūsu piedā-

vātais glāžu klāsts ir ražots 

mūsu mātes uzņēmumā

FRIES Kunststofftechnik 

GmbH, kas atrodas Austrijā.

Strādājam īpašā tehnoloģijā, 

profesionāļu un dizaineru 

komandā. 



Loģistika

Daudzviet Centrālajā Eiro-

pā, tostarp Vācijā, Austrijā, 

Dānijā, Luksemburgā, Če-

hijā un Šveicē uzņēmums 

nodrošina mazgāšanas un 

uzglabāšanas pakalpoju-

mus  
 
Katrā no mūsu atrašanās 

vietām ir trauku mazgāšanas 

centrs, noliktava un nomas 

centrs. Tādējādi nodrošinām 

plaša mēroga loģistikas tīklu. 

Mazgāšana

Moderni trauku mazgāša-

nas centri nodrošina videi 

draudzīgu un efektīvu 

glāžu mazgāšanu.  
 
Mūsu mazgāšanas centros-

izmantojam vismodernākās 

lieljaudas rūpnieciskās trauku 

mazgāšanas iekārtas.

Šajās iekārtās tiek nodrošināti 

ideāli apstākļi glāžu mazgāša-

nai un žāvēšanai.

Efektīvi, ātri, uzticami.
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Ieteikumi  
CUP CONCEPT palīdz īstenot jūsu vēlmes. 
 
 
Ar mūsu pieredzi, varam efektīvi un izdevīgi īstenot Jūsu idejas. Iepazīsties ar 

mūsu komandu un uzsāksim savstarpēji izdevīgu sadarbību.  
 

Viens partneris – vairāki ieguvumi
 
CUP CONCEPT piedāvā vairākas sadarbības veidus – plašs produktu klāsts,  

finansējuma pārvaldība līdz pat loģistikas iespējām. 
 

Kāda veida glāzi vēlaties? 

Piedāvājam plašu mūsu izstrādāto glāžu sēriju, kā arī paplašinātajā produkci-

jas klāstā atradīsiet īpaši izstrādātus risinājumus. 

 

Apdrukāta vai neapdrukāta glāze? 

Izmantojot mūsu tiešsaistes vizualizācijas programmu 3D CUPViewer, ar vienu 

klikšķi varam vizualizēt jūsu izvēlētās glāzes dizainu. 

 

Noma vai iegāde? 

Protams, ir iespējams iznomāt arī neapdrukātas glāzes, pie mums atradīsiet 

arī piemērotus risinājumus mazākiem pasākumiem.  

 

Uzglabāšana un transportēšana. 

Piedāvājam kompleksu risinājumu, kas ietver glāzes izgatavošanu, dizaina 

izveidi un apdruku, pilnu loģistiku, tostarp glāžu uzglabāšanu, transportēšanu 

un mazgāšanu.  

 

Tukšās taras mazgāšana. 

Esam saņēmuši atļauju sniegt savus pakalpojumus liela mēroga pasākumos, 

koncertos un festivālos. Mēs nodrošinām produkcijas transportēšanu, bojāto 

glāžu šķirošanu un atpakaļ nododamo

glāžu savlaicīgu mazgāšanu.

Ieteikumi

Informācija
- Profesionāla komanda

- Liela pieredze

-  Individuālas  
konsultācijas

- Individuāli risinājumi
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Noma vai Iegāde?   
CUP CONCEPT nodrošina visu prasību izpildi.
 
 
Maziem un lieliem klientiem piedāvājam īpašus risinājumus dažāda veida 

pasākumiem, atkarībā no izmantošanas mērķa. 
 

Glāžu noma 

Plānojiet kopā ar mums jebkura mēroga pasākumus.

Iespēja izvēlētie glāžu veidus, izmēru vai daudzumu no mūsu plašā piedāvāju-

mu klāsta. 
 

Pasūtījuma saņemšana kādā no mūsu filiālēm vai mūsu nodrošināts piegādes 

pakalpojums.

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu uz vietas un attiecīgo loģistiku liela 

mēroga pasākumiem, nodrošinām ar nepieciešamo transportu un personālu. 

 

Glāzes iegāde 

Apdrukātas vairākkārt lietojamās glāzes ir ļoti populārs un salīdzinoši 

lēts fanu suvenīrs..

Reklamējiet savu zīmolu, pasākumu, asociāciju.

Glāžu tirdzniecība 

Mēs iegādājamies licences no vietēja mēroga un starptautiskām grupām, 

māksliniekiem, kā arī lielu mūzikas un sporta pasākumu organizatoriem.

CUP CONCEPT nodrošina ne tikai glāžu ražošanu un 

finansējuma pārvaldību, bet arī pilnu pakalpojumu klāstu, ietverot loģistikas 

un mazgāšanas pakalpojumu pārvaldību, kā arī nepieciešamības gadījumā 

sniedz atbalstu pasākumu norises vietā.

Tie ir ieguvumi izvēloties vairākkārt lietojamās glāzes. 

Iznomāt/Iegādāties

Informācija 
 
- Vienots koncepts

- Elastīgi nomas noteikumi 
 
- Pašu zīmola glāzes

- Tirdzniecība
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Ražošana un Druka   
CUP CONCEPT – ekspertīze savā nozarē!
 
 
Mūsu produkcijas klāstā atradīsit ikvienai situācijai piemērotu glāzi. Atkarībā 

no Jūsu prasībām un vajadzīgā apjoma varam izveidot īpašu glāzi vai glāžu 

sēriju, piemēram, reklāmas pasākumiem. 
 

Ražots Eiropā 

Mūsu vairākkārt lietojamo glāžu ražošana un apdruka notiek tikai Vācijā un 

Austrijā (Forarlbergā).  

 

Produktu izstrāde un inteliģentu risinājumu glāzes 

Pārdomāts dizains un izcila veiktspēja ražošanas un apdrukas procesā. 

Vairākkārt lietojama glāze

Uzņēmuma projektēšanas un dizaina nodaļa, kā arī pārdomātais ražošanas 

process palīdz nodrošināt visu prasību īstenošanu. 

1. Sietspiede 

Izmantojot CUP CONCEPT sietspiedi tiek iegūti spilgti, krāsaini un izteiksmīgi 

attēli ar augstu precizitāti. Sietspiede ir īpaši piemērota:

• logotipiem,

• uzrakstiem,

• vienkāršiem, grafiskiem risinājumiem,

• attēliem, kuros ir pāris kontrastējošas krāsas.

2. Fotoattēlu druka, ievietojot attēlu sagatavē

IML ir augstas kvalitātes tehnika, kas ļauj apdrukāt virsmu pilnībā un iegūt 

izteiksmīgus, spīdīgus un ļoti detalizētus attēlus, nodrošinot izcilu fotoattēlu 

kvalitāti. Šī tehnoloģija ir īpaši piemērota:

• fotogrāfijām,

• daudzkrāsainiem attēliem.

Ražošana/Druka

Informācija 
 
- Ražots Eiropā

- Novatorisks dizains 
 
- Sietspiede 
 
-  Marķēšana  
sagatavē
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Loģistika  
CUP CONCEPT piedāvā uzglabāt, piegādāt un izmazgāt Jūsu glāzes. 
 
 
CUP CONCEPT filiāles atrodas daudzviet Centrālajā Eiropā, tostarp Vācijā, 

Austrijā, Dānijā, Luksemburgā, Čehijā un Šveicē. Lieliski tiksim galā liela mē-

roga pasākumā – sazinieties ar mums! 
 

Uzglabāšana 

Īpaši izstrādāts kompleksais risinājums Jūsu vajadzībām:

Apdruka • Uzglabāšana • Piegāde • Mazgāšana – pilns serviss Jūsu glāzēm!

Mēs parūpēsimies par produkcijas uzglabāšanu, loģistiku, 

mazgāšanu, krājumu uzturēšanu.

• Glāžu ražošana ar apdruku atbilstoši Jūsu vēlmēm. 

• Produkcijas krājumu pārvaldīšana un uzturēšana mūsu noliktavās. 

• Pēc pieprasījuma – glāžu piegāde uz pasākumu norises vietu.

•  Glāžu savākšana pēc pasākuma, nodrošinot profesionālu  

mazgāšanu un uzglabāšanu. 

 

Piegāde 

Iznomātās glāzes variet paši saņemt kādā no mūsu filiālēm.

Piedāvājam glāžu piegādes pakalpojumu ar mūsu transportu un personālu 

visā valstī un jebkurā apmērā. 

Loģistika

Informācija 
 
- Uzglabāšana 
 
-  Klienta organizēta  
pasūtījuma saņemšana

- Piegāde un paņemšana 
 
- Visā valstī
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Mazgāšana  
CUP CONCEPT – nodrošina vairākkārt lietojamo glāžu  
mazgāšanu visā Eiropā.
 
 
Speciāli aprīkoti un ērti sasniedzami trauku mazgāšanas centri nodrošina 

vieglu pakalpojuma pieejamību. Varam apkalpot liela mēroga pasākumus 

un nodrošināt ilgtspējīgu un higiēniski nevainojamu mazgāšanu, izmantojot 

vismodernākās tehnoloģijas. 

Komplekss mazgāšanas process nodrošina trauku sterilumu un  

higiēnas prasību ievērošanu augstākajā līmenī! 

Katrs uzņēmuma CUP CONCEPT apkalpošanas centrs ir aprīkots ar trauku 

mazgāšanas centru, kurā ir jaunākās 

rūpnieciskās mazgāšanas iekārtas kas ir īpaši izstrādātas

vairākkārt lietojamo glāžu mazgāšanai.

Efektīvs mazgāšanas centru pārklājums  
Vācijā darbojas seši CUP CONCEPT apkalpošanas centri, 

kas kopā veido ideālu mazgāšanas centru tīklu. 

Šo centru atrašanās vietas nodrošina optimālo attālumu:

Frankfurte • Freiburga • Hanovere • Ķelne • Minhene • Potsdama.

Sadarbībā ar mūsu partneriem 

piedāvājam uzticamu mazgāšanas pakalpojumu arī Eiropas kaimiņvalstīs, 

piemēram, Austrijā, Šveicē, Nīderlandē, Čehijā, Baltijas valstīs un Dānijā.

Garantē ilgtspējību un videi draudzīgu darbību   
Mūsu trauku mazgāšanas sistēmas uzrāda visaugstāko veiktspēju visos darbī-

bas aspektos un vienlaikus nodrošina viszemāko resursu patēriņu.

Virkne inteliģentu risinājumu koncepcijas un vadības mehānismu

optimizē mazgāšanas un higiēnas veiktspējas rādītājus, kā arī nodrošina 

mūsu trauku mazgājamo mašīnu ilgtspējīgu un efektīvu darbību. 

Tas nozīmē:

• zemu ūdens patēriņu,

• mazāku enerģijas patēriņu,

• mazāku mazgāšanas līdzekļa patēriņu,

• zemāks gaisa piesārņojuma rādītājs un zemāka temperatūra.

Mazgāšana

 
 Informācija 

 
- Tīrība

  visaugstākajā līmenī

-  Higiēniski nevainojams 
rezultāts

- Ilgtspējīga koncepcija

-  Tehnoloģija, kas taupa 
resursus
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Design Cup  
Trīs izcili Design Cup glāžu modeļi. 
 
 
Design Cup, no caurspīdīga materiāla

Klasika! Izturīga, lēta un daudz reižu izmantojama 

alus un bezalkoholisko dzērienu pasniegšanai.

Design Cup, no kristāldzirda materiāla

Dzidra kā stikls, bet tai piemīt visas 

polikarbonāta glāzes īpašības: ļoti izturīga, vieglas, ērti saliekamas  

viena uz otras. 

Design Cup, ar mirdzumiņu

Sniedz visas Design Cup priekšrocības, kristāldzidra!

Papildu ieguvumi: mirdzošās daļiņas sastāvā nodrošina, ka šo glāžu virsma ir 

izturīgāka pret skrāpējumiem, tādējādi pagarinot glāžu lietošanas laiku. 

Īpašības

Visas CUP CONCEPT vairākkārt lietojamās glāzes ir izgatavotas no izturīga 

materiāla un, pareizi lietojot, tās ir ilgmūžīgas. 

CUP CONCEPT vairākkārt lietojamās glāzes ir ļoti vieglas, salīdzinot ar stikla 

glāzēm, bet tajā pašā laikā ļoti stabilas, ņemot vērā izmēru.

CUP CONCEPT vairākkārt lietojamās glāzes raksturo izcila kvalitāte un pārdo-

mātas detaļas. Augstā kvalitāte rada uzticību produktam un uzņēmumam, 

kas tās piedāvā. 

Informācija 
 
- Neplīstošas

- Drošas

-  Saglabā formu un ir 
vieglas 

- Augsta kvalitāte

Detalizēts izklāsts  
Varianti – „Mirdzoša” un „Kristāldzidra”

• pastāvīgi noņemamas
• augstas kvalitātes apstrāde





Produkcijas klāsts
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Arena Cup®  
Videi draudzīga glāze.
 
 
Inovatīva glāze Arena Cup® iezīmē pavērsienu mūsdienu sporta kompleksu 

piedāvājumā. Arena Cup® (Stadionu glāze) ir vienīgā vairārkkārt lietojamā 

glāze pasaulē, ja tā tiek mesta laukuma virzienā, tā izlīst lidojuma laikā.

Darbības veids

Slīpās glāzes pamatnes dēļ, kas atrodas ieslīpi pret rokturi, ar dzērienu pie-

pildītā glāzei ir raksturīgs nevienmērīgs svara sadalījums: iepretim rokturim 

šķidruma līmenis ir augstāks nekā roktura pusē. Šī nevienmērīgā sadalījuma 

dēļ rodas nestabilitāte kustības trajektorijā. Tamdēļ tūlīt pēc glāzes izmešanas 

rotācijas impulsa ietekmē glāzē esošais šķidrums izlīst. 

Starp rokturi un glāzes korpusu esošā plašā atstarpe nodrošina šo rotācijas 

kustību, jo metiena laikā šo virsmas daļu ietekmē gaisa plūsma. Tādējādi  

nodrošinot, ka glāze nokrīt uz sāna, nevis apakšmalas.

 

 

Inovācija

Īpašā Arena Cup® dizaina dēļ glāzē esošais šķidrums izlīst metiena laikā 

gadījumos, kad glāze tiek izmesta ar tajā esošo dzērienu. Tādējādi ar dzērie-

nu piepildītu glāzi praktiski nav iespējams apzināti izmest vai mest ar mērķi 

pārvarēt lielu attālumu. 

Informācija 
 
-  Saskaņā ar CE standar-
tiem tilpuma atzīmes līnija 
atrodas tikai 20 mm zem 
glāzes augšējās dzeramās 
malas.

-  Par 25% vairāk vietas 
tirdzniecības stendā: 
247 glāzes vienā iepako-
jumā.

-  Vienā rokā ir iespējams 
paņemt četras dzērienu 
glāzes.

Laukums starp rokturi un glāzes kor-
pusu nodrošina rotācijas kustību.

Nevienmērīgs svara sadalījums glāzes 
slīpās pamatnes dēļ.





Produkcijas klāsts
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SL Cup  
Stabilitāte un vieglums. 
 
 
Jaunā vairākkārt lietojamā glāze SL Cup ir izgatavota no īpaši caurspīdīga po-

lipropilēna, apvienojot neliela svara, formas stabilitātes un neplīstošas glāzes 

īpašības.
 

Caurspīdīgās SL Cup glāzes priekšrocības

- viegla

- saglabā formu

- neplīstoša

- apdrukājama, izmantojot attēlu izvēli sagatavē

- ļoti caurspīdīga

- optimizēta kraušana, izmantojot lielāku skaitu iepakojuma vienību

Izmēri

- 0,25 l

- 0,3l l

- 0,4l l

- 0,5l l

Informācija 
 
- Videi draudzīga

-  Var mazgāt trauku maz-
gājamajā mašīnā

Glāzes dzeramā mala Glāzes pamatne

-  Glāzes mala izveidota patīkamākai 

dzēriena baudīšanai.

-  Pie glāzes ārējās malas vienlaikus ir 

viegli saredzama uzpildes līnija. 

- Noapaļota glāzes apakšējā mala. 

-  Drošība un stabilitāte.
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Nepārspējams!  
CUP CONCEPT produkcijas klāsts nodrošina VISU vēlmju apmierināšanu 
 
Mūsu produkcijas klāstā atradīsit katram gadījumam atbilstošāko glāzi.

Klasika! Izturīga, lēta un izman-

tojama daudz reižu alus, bezalko-

holisko dzērienu un citu dzērienu 

pasniegšanai.  

 

Materiāls:  polipropilēns (PP) 
polikarbonāts (PC)

Patentētā slīpā glāzes pamatne

garantē drošību, ja tā tiek mesta. 

Šajā laikā glāzē esošais šķidrums 

izlīst. 

 

Materiāls: polipropilēns (PP)

Plaša lietojuma glāze! Šī glāze 

piemērota plašam dzērienu klās-

tam: alum, bezalkoholiskajiem 

dzērieniem, kokteiļiem,… 

 

Materiāls: polipropilēns (PP)

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,1 l 
0,2 l
0,25 l 
0,3 l 
0,4 l
0,5 l

0,2 l 

0,3 l 

0,4 l

54 mm
64 mm
68 mm
72 mm
79 mm
83 mm

78 mm

82 mm

86 mm

no caurspīdīga, kristāldzidra vai mirdzoša materiāla

no caurspīdīga materiāla

42 mm
51 mm
53 mm
56 mm 
61 mm
62 mm

60 mm

60 mm

60 mm 

 

76 mm
117 mm
128 mm
132 mm 
144 mm
155 mm

90 mm

116 mm

140 mm 

 

Design Cup

Arena Cup

Allround Cup

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,5 l 89 mm

no caurspīdīga materiāla

67 mm 141 mm

SL Cup glāze apvieno neliela sva-

ra, formas stabilitātes un neplīs-

tošas glāzes īpašības.  

 

Materiāls: polipropilēns (PP)

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,25 l

0,3 l
0,4 l

0,5 l

80 mm

80 mm
85 mm

90 mm
no caurspīdīga materiāla

65 mm

63 mm
65 mm

68 mm

86 mm

102 mm
122 mm

137 mm

SL Cup



Ice Cup ar matētu virsmu. Lielisks 

izskats un neparastas sajūtas.  

 

Materiāls: polipropilēns (PP)

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,3 l 72 mm
matēts materiāls

56 mm 132 mm

Ice Cup

Maksimālais pārdošanas ap-

joms! Savstarpēji viens uz otra 

novietojami glāzes rokturi dod 

iespēju vienā rokā paņemt līdz 

pat četrām glāzēm. Īsākas rindas, 

mazāks skaits kases operāciju. 

Materiāls: polipropilēns (PP)

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,3 l 

0,4 l

0,5 l

1,0l 

72 mm

86 mm

84 mm

110 mm

no caurspīdīga materiāla

51 mm 

61 mm

64 mm

87 mm

140 mm 

134 mm

166 mm

175 mm

Super Cup

Alternatīva ar elegantu izskatu!  

Glāzes rokturi nodrošina iespēju šīs 

glāzes novietot vienu virs otras un 

ērti nest vairākus dzērienus vienā 

rokā. 

 

Materiāls: polipropilēns (PP)

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,3 l 

0,4 l

0,5 l

1,0 l

75 mm

82 mm

86 mm

118 mm

no caurspīdīga materiāla

55 mm 

60 mm

63 mm

90 mm

131 mm 

143 mm

167 mm

183 mm

Event Cup

Izjūtiet atšķirību! Vizuāli neatšķi-

ras no stikla glāzēm – garantēta 

droša un pirmklasīga apstrāde. 

Profesionāļu izstrādāts produkts 

profesionāļiem! 

Materiāls: polikarbonāts (PC)

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,3 l 82 mm
no kristāldzidra materiāla

56 mm 126 mm

Cocktail Cup

0,2 l tilpuma glāze Kölsch Cup ir 

ideāls sabiedrotais ne tikai karne-

vāla pasākumos. Turklāt – aiz-

mirstiet par stikla lauskām! Ideāli 

piemērota Longdrink dzērieniem.

Materiāls: polikarbonāts (PC)

Kölsch Cup
Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,2 l 50 mm
no kristāldzidra materiāla

48 mm 142 mm
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Šī glāze ir ļoti augstas kvalitātes, 

kā arī pēc sajūtām to ir ļoti grūti 

atšķirt no stikla glāzes.

Kristāldzidra, droša, ļoti izturīga 

un stilam atbilstoša.

Materiāls: SAN

Nepārspējama glāze 

jūsu pasākumā. Autentiski un ļoti 

skaisti veidota glāze ar patīkamu 

dzeramo malu. Ļoti izturīga.

 

Materiāls: SAN

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,5 l 83 mm

no kristāldzidra materiāla

71 mm 210 mm

Šampanieša glāze

Alus glāze

Vieglāka par stikla krūzi. Atvieglo 

apkalpojošā personāla darbu, uz 

krūzes neveidojas kondensāts. Putu 

cepure saglabājas trīs reizes ilgāk 

nekā stikla krūzē. Ļoti izturīga. 

Materiāls: SAN

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

1,0 l 100 mm

no kristāldzidra materiāla

95 mm 200 mm

Alus krūze

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,1 l 41 mm

no kristāldzidra materiāla

67 mm 221 mm

Kristāldzidra glāze ar ievērojama 

biezuma materiālu. Ir iespējams 

atkārtoti izmantot, lai baudītu 

vīnu, un dzēriens nezaudē savu 

garšas buķeti. Uz glāzes ir izvieto-

ti divi marķējumi.

Materiāls: SAN

Vīna glāze
Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,2 l 72 mm

no kristāldzidra materiāla

65 mm 174 mm

Vairs nekādu saplīsušu glāžu! Šī 

glāze ir viengabalaina un lieliska 

alternatīva, ja ir svarīga drošība 

un svars! 

Kristāldzidra, izturīgs un stabila.

Materiāls: polikarbonāts (PC)

Šampanieša glāze 
Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,1 l 58 mm

no kristāldzidra materiāla

60 mm 187 mm



Droša, viegla un izturīga glāze ar 

īpaši biezu pamatni. Glāzi praktis-

ki nevar atšķirt no stikla glāzes. 

Materiāls: SAN

Viskija glāze 
Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,2 l 78 mm

no kristāldzidra materiāla

74 mm 83 mm

Karstvīna krūze

Īpaši augsta, smaga pamatne. 

Augstvērtīgs dizains.  

Neatšķiras no stikla glāzēm. 

Uz glāzes ir izvietoti divi marķē-

jumi.

Materiāls: SAN

Šotu glāze

Augsta pamatne, klasisks dizains. 

Viegls materiāls. Ideāli piemērota 

degvīnam, liķierim, šotiem.

Materiāls: SAN

Degvīna glāze

Ideāli piemērota gāzētam viegli 

dzirkstošam vīnam, bezalkoholis-

kiem dzērieniem, tējai un kafijai.  

Krūzes ir saliekamas viena uz 

otras, un tās ir ļoti izturīgas. 

Pieejami trīs krūzes varianti.

Materiāls: SAN

Schorleglas krūze
Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,2 l 74 mm

kristāldzidrs materiāls, pieejama  
brūnā un zilā krāsā

65 mm 113 mm

Klasiska karstvīna krūze. Piemērota arī 

citiem karstajiem dzērieniem.  

Pieejami trīs krūzes varianti.

Materiāls: SAN

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

0,2 l 78 mm

kristāldzidrs materiāls, pieejama  
brūnā un zilā krāsā

71 mm 84 mm

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

Tilpums Augšējais ø Apakšējais ø  Augstums

2 cl

2 cl

53 mm

44 mm

no kristāldzidra materiāla

kristāldzidrs vai matēts materiāls

42 mm

34 mm

75 mm

62 mm
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Freiburg

Wien

Imst

Münchenstein

SoběslavHousen

Filiāles 
Mums ir plašs pārstāvniecību tīkls. Visaptverošs, elastīgs, uzticams. 
 
Mēs esam visur, kur esam Jums vajadzīgi. Sešas filiāles Vācijā, viena filiāle Austrijā, savukārt Eiropas 

mērogā esam pārstāvēti ar uzticamu partneru tīklu. Katrā CUP CONCEPT filiālē ir ierīkots trauku 

mazgāšanas centrs ar jaunākajām rūpnieciskās mazgāšanas iekārtām, kas ir īpaši izstrādātas atkārtoti 

lietojamo plastmasas glāžu un krūžu mazgāšanai un atbilst visaugstākajiem ekoloģiskajiem standar-

tiem. Turklāt katrā filiālē atrodas arī noliktava un nomas centrs.

StarCups

Neptunusweg 34 

8938 AA Leeuwarden 

+31 (0)6 20 43 58 89 

info@cupconcept.nl N
ĪD

ER
LA

N
D

E

CUP CONCEPT Mehrwegsysteme GmbH  

Elzstraße 3 

79350 Sexau  

+49 (0)7641 95429-0 

info@cupconcept.com
VĀ

C
IJ

A

CUP CONCEPT Belgium BV 

Konijnenboslaan 21 

8470 Gistel 

+32 (0)59 42 00 47  

info@cupconcept.be

B
EĻ

Ģ
IJ

A
A

U
ST

R
IJ

A

CUP CONCEPT Austria GmbH  

Goldschlagstraße 172 

1140 Wien 

+43 1 396 12 77 

info@cupconcept.at



Čehu Republika

Cup Systems, S.R.O. 

Wilsonova 222/25

Sobeˇeslav III

392 01 Sobeˇeslav

Tālr.: +42 777 668 007

www.cupsystem.cz

Austrija 

Issba-mehrweg 

Tiroler Becher- & Geschirrverleih 

Brennbichl 84 

6460 Imsta 

Tālr.: +43 5412 64944 

www.issba.at 

Dānija 

Ecostepz I/S 

Valsen 9 

3140 Ālsgārda 

+45 22 837 873 

www.ecostepz.com

Šveice 

Cup Systems AG

Tramstrasse 66

4142 Münchenstein

Tālr.: +41 61 333 13 60

www.cupsystems.ch

Luksemburga

Boissons Heintz ZI

4 Op Der Hei

9809 Housen

Tālr.: +352 99 80 81-1

www.boissonsheintz.lu 

 

Partneri
 
CUP CONCEPT servisa tīkls:

Dānijā, Luksemburgā, Austrijā, Šveicē , Čehijā vai 

Latvijā – neatkarīgi no atrašanās vietas strādājam 

starptautiskā mērogā.

Wien

Soběslav

SIA ASTRO

Katrīnas iela 16A, 

Rīga, Latvija, LV 1045

+371 29205353

info@cupconcept.lv
www.cupconcept.lv

   LATVIJA, LIETUVA, IGAUNIJA

Riga
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Konsultācijas un 
pasūtījumu pieņemšana
Jūsu prasībām piemērota  
atkārtoti lietojamā glāze 

Mūsu pieredzējušais personāls pa-

līdzēs izvēlēties Jūsu pasākumam 

nepieciešamo glāžu veidu, tilpumu 

un atkārtoti lietojamo glāžu dau-

dzumu, kā arī pieņems pasūtījumu.

Piegāde vai 
paņemšana
Izlemiet un esiet elastīgi

Veikto pasūtījumu var piegādāt 

mūsu serviss vai varat paši saņemt 

glāzes kādā no mūsu filiālēm.

Atdošana un 
mazgāšana
Mūsu pakalpojumi pēc  
pasākuma beigām

Pēc lietošanas vairākkārt lietojamās 

glāzes mums var atdot atpakaļ ne-

mazgātas Vienmēr parūpēsimies 

par glāžu profesionālu mazgāšanu. 

Izmaksas par šādu pakalpojumu jau 

ir iekļautas nomas cenā.

Apkalpošanas centri

Apkalpošanas centri 
Nozīmīgs partnerības tīkls
 
 
Mūsu servisa tīkls spēj apmierināt augstas prasības, jo katrā apkalpošanas cen-

trā atrodas mazgāšanas centrs, noliktava un nomas centrs, kā arī loģistikas 

centrs. Pārvaldām un uzturam Jūsu vairākkārt izmantojamo glāžu krājumus, kā 

arī pēc Jūsu pieprasījuma nodrošinām nepieciešamos pakalpojumus ar mūsu 

rīcībā esošo autoparku un personālu Jūsu notikumos. Labprāt piedāvājam at-

balstu uz vietas pasākuma norises laikā.



PIEZĪMES
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Oficiālais pārstāvis Latvijā, Lietuvā, Igaunijā:
SIA ASTRO
Katrīnas iela 16A
Rīga, Latvija, LV 1045 
info@cupconcept.lv • www.cupconcept.lv


