


Firma Astra powstała w 1993 roku.
W początkowej fazie rozwoju była wyłącznie firmą rodzinną, obecnie posiada 
osobowość prawną jako spółka prawa handlowego - 100% udziałów spółki 
stanowią udziały osób fizycznych.
Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest produkcja słodyczy na bazie 
karmelu. Wytwarzamy: lizaki deseniowe o różnej gramaturze i smakach, lizaki 
nadziewane, lizaki kuliste, cukierki - „cytruski”, landryny i sople choinkowe.

Poczucie sprawiedliwości... zabawy... doskonałości - to klucz do naszego działania.
Ambicją firmy jest produkcja najwyższej jakości wyrobów, dostosowanie się 
do potrzeb i wymagań runku - te cele skutecznie realizujemy poprzez wdrożenie 
Systemów Jakości HACCP. Rezultatem naszych działań jest duże uznanie i popyt 
na nasze wyroby w kraju i za granicą, oraz ciągły rozwój firmy.

The company was established in 1993. Initially, it was merely a family business, 
but now it is a Company Partnership. One hundred percent of the Company shared 
is held by natural persons. Our principal activities are shaped around production 
of carmel-based sweets.
The sweets we produce are:
- patterned lollipops (various flavours and basic  weight)
- stuffing lollipops
- multi - flavour ball-shaped lollipops
- fruit drops
- citrus candies
- Christmas tree icicles.

Our objective is apply the ideas of: justice..., perfection and fun. Our ambitions 
is to produce top quality goods, we realize these purposes forcefully through 
accustoming systems of quality: HACCP. Besides, we are proud to be able to 
conform to changeable market demands and needs. 
As a results, our products receive wide recognition and meet with great demand 
both in Poland and abroad, thus helping our company develop continuosly.



Asortyment / Assortment Aromat / Flavor Ilość w kartonie / Quantity per carton Paleta / Pallet Okres przechowywania / Shelf life

8g Cytryna, pomarańcz, jabłko, wiśnia, truskawka / Lemon, orange, apple, cherry, strawberry 6 x 125 szt. / pcs

64 kart. / cart. 12 miesięcy / months
10g Cytryna, pomarańcz, jabłko, wiśnia, truskawka / Lemon, orange, apple, cherry, strawberry 6 x 100 szt. / pcs

14g Cytryna, pomarańcz, jabłko, wiśnia, truskawka / Lemon, orange, apple, cherry, strawberry 6 x 80 szt. / pcs

26g Cytryna, pomarańcz / Lemon, orange 6 x 50 szt. / pcs

14 g 10 g 8 g

Lizaki deseniowe
Patterned lollipops

Asortyment / Assortment Aromat / Flavor Ilość w kartonie / Quantity per carton Paleta / Pallet Okres przechowywania / Shelf life

150g

Owocowy / Fruits

17 szt. / pcs 96 kart. / cart.

12 miesięcy / months

300g 12 szt. / pcs 96 kart. / cart.

500g 10 szt. / pcs 64 kart. / cart.

1,25 kg 1,25 kg 400 kart. / cart.

2,50 kg 2,50 kg 192 kart. / cart.

150 g 1,25 kg 500 g

Cukierki „CYTRUSKI” 
Citrus candies



Lizak serce
Heart  lollipops

Lizak serce z nadzieniem musującym, “LOVE”, “CREAM’ONY”
Heart  sp arkling lollipops, “LOVE”, “CREAM’ONY”

Asortyment / Assortment Aromat / Flavor Ilość w kartonie / Quantity per carton Paleta / Pallet Okres przechowywania / Shelf life

12g pomarańcz, cytryna truskawka, cola / orange, lemon, strawberry, cola 5 x 80 szt. / pcs 42 kart. / cart. 12 miesięcy / months

12g Truskawka / strawberry 5 x 80 szt. / pcs 42 kart. / cart. 12 miesięcy / months

8g owocowo-śmietankowy / fruit and cream 6 x 100 szt. / pcs 42 kart. / cart. 12 miesięcy / months



Asortyment / Assortment Aromat / Flavor Ilość w kartonie / Quantity per carton Paleta / Pallet Okres przechowywania / Shelf life

12g pomarańcza, jabłko, wiśnia, truskawka, cola / orange, apple, cherry, strawberry, cola 5 x 100 szt. / pcs 42 kart. / cart. 12 miesięcy / months

12g jabłko, wiśnia, truskawka, cola / apple, cherry, strawberry, cola 5 x 100 szt. / pcs 42 kart. / cart. 12 miesięcy / months

Lizaki kulist e i kulist e z nadzieniem musującym
Ball and ball sp arkling lollipops

Lizaki kulist e
Ball lollipops



Asortyment / Assortment Aromat / Flavor Ilość w kartonie / Quantity per carton Paleta / Pallet Okres przechowywania / Shelf life

1,25 kg
Owocowy, Mięta, Kawowy/ Fruits, Mint, Coff ee

1,25 kg 400 kart. / cart.
12 miesięcy / months

2,50 kg 2,50 kg 192 kart. / cart.

Cukierki
Candies

1,25 kg 2,5 kg



PPHU „Astra” Sp. z o.o.
Krajowice 5d, 38-200 Jasło, POLAND

tel./fax: +48 13 491 41 67, +48 13 491 51 81
export@astra-slodycze.pl

sprzedaz@astra-slodycze.pl

www.astra-slodycze.pl




