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Super Oat
   Płatki owsiane  
pełnoziarniste – 250 g, 375 g

  Wholegrain oat flakes – 250 g, 375 g

   Ekologiczne płatki kukurydziane FIT i Ekologiczne 
płatki kukurydziane FIT z truskawkami

  Organic Corn Flakes FIT i Organic Corn Flakes 
FIT with strawberries

Mini Waves
 Pełnoziarnista przekąska – 250 g, 375 g
 Wholegrain snack – 250 g, 375 g

Bread Chips
  Chrupiące kromeczki  
pszenne – 150 g

  Crispy wheat slices – 150 g

Bran Sticks
  Paluszki z otrąb  
pszennych – 250 g

 Bran Sticks – 250 g

   Płatki  
wielozbożowe  
– 250 g, 375 g

  Multigrain  
flakes  
– 250 g, 375 g

®

ZDROWE PRZEKĄSKI - HEALTHY SNACKS



Płatki kukurydziane  
lukrowane – 250 g, 375 g
Frosted Corn Flakes  
– 250 g, 375 g

Płatki kukurydziane Classic – 250 g, 375 g, 450 g, 1000 g
Corn Flakes Classic – 250 g, 375 g, 450 g, 1000 g
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  Płatki kukurydziane z miodem 
i orzeszkami arachidowymi – 250 g, 375 g
 Corn Flakes Honey & Nuts – 250 g, 375 g

  Płatki kukurydziane Fit  
bez dodatku cukru,  
z obniżoną zawartością soli - 450 g

  Corn Flakes Fit (no sugar added,  
very low salt) - 450 g

®

opakowanie
jednostkowe

one unit
net weight

ilość sztuk
w kartonie
units in one

shipping 
carton

ilość 
kartonów
na palecie
cartons on
one pallet

ilość sztuk
na palecie

units on
one pallet

ilość 
kartonów          

w kontenerze 
40 HC

cartons in 
container 

40 HC

ilość sztuk                  
w kontenerze 

40 HC
units in 

container     
40 HC 

150 g 12 80 960 3 720 44 640

250 g 20 32 640 1 320 26 400

375 g 18 24 432 1 012 18 216

450 g 15 28 420 1 120 16 800

1000 g 6 32 192 1 320 7 920

ZDROWE PRZEKĄSKI - HEALTHY SNACKS

SHELF LIFE - 365 DAYS
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Sportina Active 
Pełnoziarniste płatki pszenne – 250 g, 375 g
Wholegrain wheat flakes – 250 g, 375 g

Sportina Fruits
 Pełnoziarniste płatki pszenne z owocami  
– 250 g, 375 g
 Wholegrain wheat flakes with fruits  
 – 250 g, 375 g

Musli Egzotyczne
 Pełnoziarniste płatki pszenne, owsiane i kukurydziane oraz bakalie 
(zawartość bakalii 30%) – 350 g

Exotic Muesli
 Wholegrain wheat flakes, oat flakes, corn flakes and dried fruits 
and nuts (dried fruits and nuts content: 30%) – 350 g

Sportina Be Fit
 Pełnoziarniste płatki pszenne z otrębami  
 – 250 g, 375 g
Bran Flakes – 250 g, 375 g

®

Skład surowcowy może być modyfikowany zgodnie 
z zapotrzebowaniem Klienta.
Raw material composition can be modified 
according to the Client demand.
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  Ziarna pszenicy  
z miodem – 200 g
  Puffed wheat coated  
with honey – 200 g

  Pierścionki wielozbożowe z miodem – 250 g, 375 g
  Multigrain rings with honey – 250 g, 375 g

®

  Pełnoziarniste płatki pszenne  
z otrębami i czerwonymi  
owocami – 225 g
  Wholegrain bran flakes with 
red fruits – 225 g

  Pełnoziarniste płatki pszenne  
z otrębami, rodzynkami  
i migdałami – 225 g
  Wholegrain bran flakes with 
raisins and almonds – 225 g

  Pełnoziarniste płatki pszenne  
z otrębami, rodzynkami  
i jabłkami– 225 g

  Wholegrain bran flakes with 
raisins and apples – 225 g

opakowanie
jednostkowe

one unit
net weight

ilość sztuk
w kartonie
units in one

shipping 
carton

ilość 
kartonów
na palecie
cartons on
one pallet

ilość 
sztuk

na palecie
units on

one pallet

ilość kartonów 
w kontenerze  

40 HC
cartons in container 

40 HC

ilość sztuk                  
w kontenerze 

40 HC
units in container 

40 HC 

200 g 20 32 640 1 320 26 400

225 g 20 32 640 1 320 26 400

250 g 20 32 640 1 320 26 400

350 g 10 64 640 3 720 37 200

375 g 18 24 432 1 012 18 216

SHELF LIFE - 365 DAYS
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Ryżyki o smaku 
czekoladowym – 250 g, 375 g
Crispy rice 
chocolate taste – 250 g, 375 g

  Kuleczki wielozbożowe  
o smaku czekoladowym  
 – 250 g, 375 g, 450 g

  Multigrain balls with chocolate 
flavour – 250 g, 375 g, 450 g

®

   Muszelki  wielozbożowe o smaku  
czekoladowym – 250 g, 375 g

   Multigrain shells with chocolate  
flavour – 250 g, 375 g

  Oponki  wielozbożowe o smaku czekoladowym – 250 g, 375 g
  Multigrain rings with chocolate flavour – 250 g, 375 g

opakowanie
jednostkowe

one unit
net weight

ilość sztuk
w kartonie
units in one

shipping carton

ilość kartonów
na palecie
cartons on
one pallet

ilość sztuk
na palecie

units on
one pallet

ilość kartonów 
w kontenerze  

40 HC
cartons in container 

40 HC

ilość sztuk                  
w kontenerze 

40 HC
units in container 

40 HC 

125 g 24 48 1152 2 375 57 000

250 g 20 32 640 1 320 26 400

375 g 18 24 432 1 012 18 216

450 g 15 28 420 1 120 16 800

SHELF LIFE - 365 DAYS



PRIVATE LABEL

INDUSTRY
I wiele innych    And many more
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   Pieczywo chrupkie 
żytnie razowe bez 
cukru – 125 g
  Wholemeal rye 
crisp bread 
without sugar  
– 125 g

    Pieczywo 
chrupkie 
graham bez 
cukru – 125 g
  Graham crisp 
bread without 
sugar – 125 g

    Pieczywo chrupkie 
kukurydziane bez 
cukru – 125 g
  Corn crisp bread  
without sugar – 
125 g

    Pieczywo chrupkie 
ryżowe bez cukru  
– 125 g

NA ŻYCZENIE
    Rice crisp bread 

without sugar  
– 125 g

UPON REQUEST

    Kuleczki zbożowe  
z miodem

    Honey balls

   Ryżyki o smaku czekoladowym
    Crispy rice chocolate taste

    MINI Płatki  
kukurydziane

    MINI Corn Flakes

    MINI Pełnoziarniste  
płatki pszenne z otrębami 

    MINI Bran Flakes

    Płatki 
kukurydziane 
o smaku 
czekoladowym

    Corn Flakes 
Choco

    Pieczywo chrupkie 
7 ziaren bez cukru  
– 125 g NA 
ŻYCZENIE

   7 grains crisp bread 
without sugar  
– 125 g UPON 
REQUEST

®

  Kuleczki wielozbożowe  
o smaku czekoladowym  
 – 250 g, 375 g, 450 g
  Multigrain balls with chocolate 
flavour – 250 g, 375 g, 450 g

  Oponki  wielozbożowe o smaku czekoladowym – 250 g, 375 g
  Multigrain rings with chocolate flavour – 250 g, 375 g

0,6-1,2 cm 0,6-1,2 cm 0,3-0,8 cm



RYNKI ZAGRANICZNE 
FOREIGN MARKETS

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!   WE INVITE YOU TO COOPERATION!

 

OBST S.A., Ul. Jagiellońska 64, 22-100 Chełm, POLAND
Tel.: +48 82 563 12 99, 563 24 12, fax: +48 82 565 13 75

e-mail: info@obst.pl, www.obst.pl

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI / ACTIVITY

oraz:
Chiny, Ghana, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, 
Libia, Liberia, RPA, Wietnam
and:
China, Ghana, Indonesia, Iran, Iraq, Israel,
Libya, Liberia, South Africa, Vietnam

®

CHAINS

INDUSTRY

KOSHER

HoReCa PRIVATE
LABEL

HURTOWNIE
DYSTRYBUCYJNE
WHOLESALERS

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA
ORGANIC FOOD

®

Firma OBST SA jest jednym z wiodących polskich producentów 
płatków śniadaniowych i kształtowych produktów zbożowych oraz 
pieczywa chrupkiego. Jako jedyna na świecie OBST S.A. produkuje 
ekstrudowane Bread Chips - bezpośrednio ekspandowane, 
chrupiące kromeczki pszenne. Firma powstała w 1997 roku  
z inicjatywy chełmskiego przedsiębiorcy, Bogusława Obsta. 
Od tego czasu dynamicznie się rozwija, wprowadzając do swojej 
oferty coraz to nowe produkty.  Zatrudnia ponad 70 pracowników.

Ideą powołania marki było stworzenie polskiej, rodzinnej firmy, 
która prowadziłaby działalność przyjazną środowisku oraz 
dostarczała mieszkańcom Chełma zdrowej żywności przeznaczonej 
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Firma dzięki wysokiej 
jakości swoich produktów oraz ich walorom smakowym szybko 
zyskała uznanie konsumentów. Obecnie obejmuje swoim zasięgiem 
teren całej Polski oraz wiele państw Europy, Afryki i Azji oferując 
szeroką ofertę produktów śniadaniowych i zdrowych przekąsek.

Od początku istnienia misją firmy jest produkcja śniadaniowych 
wyrobów spożywczych charakteryzujących się najwyższą jakością, 
powstających na bazie naturalnych, wysokogatunkowych 
surowców, a co najważniejsze w konkurencyjnych cenach.

Największą zaletą wyrobów OBST SA jest brak konserwantów  
i sztucznych dodatków oraz nowoczesny proces produkcji pozwalający 
zachować całe bogactwo naturalnych witamin i mikroelementów 
zawartych w surowcach – głównie pełnoziarnistych mąkach zbóż  
i owocach.

Silną stroną firmy są tworzący ją pracownicy. Swoje sukcesy 
Spółka zawdzięcza na równi wykwalifikowanej i zaangażowanej 
załodze produkcyjnej, jak i młodemu, dynamicznemu zespołowi  
zarządzającemu.

OBST SA is one of the leading Polish producers of breakfast 
cereals (flakes and shaped cereal products) as well as crisp 
bread. As the only company in the world, OBST S.A. produces 
extruded Bread Chips - slices of directly expanded crisp wheat 
bread. The Company was founded in 1997 by an entrepreneur 
from Chełm, Bogusław Obst. Since then, it has been evolving 
rapidly, while widening its product range. It employs more than 
70 employees.

The idea behind the establishment of the brand was to 
create a Polish family-owned business, which would pursue 
environmentally friendly activities and provide people of Chełm 
with healthy food, for both adults and children. Owing to the high
quality and excellent flavour of the products, the Company 
quickly gained recognition among consumers.
The Company operates throughout the Poland and many countries 
of Europe, Africa and Asia, offering a wide range of breakfast 
products and healthy snacks.

Since its inception, the Company’s mission is to manufacture 
the highest quality breakfast food products made of natural and 
topclass ingredients, and best of all, at competitive prices.

The greatest advantage of OBST SA products is the lack of 
preservatives and artificial additives as well as advanced 
manufacturing process which facilitates maintaining the 
wealth of natural vitamins and micronutrients contained in the 
ingredients – especially whole grain flours and fruit.

Workers forming it are a strong side of the company. The 
company owes its successes equally to the qualified and involved 
production crew as well as the young, dynamic management 
team.


