
Łódzka Fabryka Lodu 
PINGWIN oferuje 
najlepszy jakościowo lód 
produkowany zgodnie 
z technologią japońskiej 
marki

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY KOSTKAMI 
TRADYCYJNEGO LODU A LODU HOSHI?

Już dziś możesz zamówić 
idealny lód z dowozem 
bezpośrednio do lokalu 

i zapewnić swoim Gościom 
doskonały standard 

serwowanych napojów!

∆ każda kostka HOSHI ma identyczny rozmiar, kształt 
oraz masę

∆ HOSHI to idealna przejrzystość kostek dzięki 
perfekcyjnym systemom filtracji wody oraz unikalnej 
technologii mrożenia w temperaturze -40 st.

∆ lód HOSHI doskonale prezentuje się w efektownych 
koktajlach, napojach i alkoholach; pozwala na 
uzyskanie wyższej jakości a co jest z tym związane, 
wyższej ceny waszych produktów

Dzięki idealnej strukturze oraz niskiej temperaturze, koktajle przyrządzone na bazie lodu HOSHIZAKI 
są lepsze, nie tracą swoich walorów smakowych i estetycznych, nie rozwadniają się.

∆ kostki lodu HOSHI nie mają dziurek tak jak kostki 
produkowane przy użyciu tradycyjnej technologii, dzięki 
temu płyny „nie chowają” się w kostkach – nie pozostaje 
tam woda ani przygotowane przez Was napoje

∆ dzięki swojemu kształtowi, jakości i strukturze, 
wydajność lodu HOSHI jest dwukrotnie lepsza od 
tradycyjnego lodu w kostkach z dziurką



NASZA OFERTA
Zacznij używać naszego lodu – różnica będzie widoczna od razu, 
a Twoi Goście docenią nową jakość serwowanych przez Ciebie 
koktajli, alkoholi i napojów!

| Oszczędzaj miejsce, czas, wodę i prąd, które zużywasz 
produkując nisko wydajny lód w swoim lokalu!

| Zapomnij w końcu o awariach Twojej kostkarki, o jej serwisie, 
czyszczeniu i przeglądach!

| Ty robisz doskonałe i wyjątkowe koktajle, my produkujemy  
dla Ciebie najlepszy na Świecie lód.

LÓD HOSHI 
W KOSTKACH

25 pln brutto za 10 kg

BIG CUBE
W opakowaniach 

10 szt – 15 pln brutto
20 szt – 20 pln brutto

LÓD HOSHI 
KRUSZONY
25 pln brutto za 10 kg

SUCHY LÓD
Ceny brutto wraz z opakowaniem:
2 kg – 40 pln
5 kg – 70 pln
10 kg – 125 pln
15 kg – 180 pln

| Dla stałych odbiorców proponujemy atrakcyjne warunki 
współpracy i rabaty cenowe.

∆ Transport na terenie LDZ w cenie.
∆ Jeżeli nie macie możliwości przechowywania dużej ilości lodu 

w zamrażarkach, idealnym rozwiązaniem będzie wynajem 
termoboxów, w których lód zachowuje swoje właściwości  
do 12 godzin.

∆ Koszt wynajmu termoboxu – 20 PLN netto za 1 dzień.
∆ Dla stałych odbiorców specjalne warunki wynajmu termoboxów.

| BIG CUBE – to duże bryły lodu o wymiarach 48x48x58 
mm Koszmar piłowania wielkich bloków lodowych, albo 
robienia lodu w silikonowych formach, dobiegł końca.

Teraz duże sześciany są tak łatwo dostępne! Ich największą 
zaletą jest duża powierzchnia chłodząca, rozpuszczają się 
bardzo powoli, dzięki czemu serwowane trunki zachowują na 
długo swoje właściwości smakowe.

| Działamy kompleksowo! Dostarczamy każdy rodzaj lodu, 
również lód suchy.

W branży gastronomicznej suchy lód ma wiele zastosowań.
Utrzymuje świeżość posiłków, może zastąpić mobilną chłodnię 
w plenerze. Suchy lód znajduje zastosowanie jako efekt wizualny 
w daniach, deserach i koktajlach.
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Zróbmy 
to lepiej … 
RAZEM! 


