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PREDSTAVITEV 
PODJETJA

Bogate izkušnje in tradicija pri izdelavi orodij in 
postopkov brizganja plastike, ki segajo nazaj vse do 
leta 1989, ko je sedanji lastnik prevzel podjetje od 
svojega očeta, nam omogočajo da so naši izdelki 
kvalitetni, izdelani v roku ter po željah kupca.

Smo družinsko podjetje, usmerjeno na želje in 
potrebe kupca. Za le-tega se potrudimo po naših 
najboljših močeh in vsako naročilo obravnavamo 
skrajno skrbno, dosledno in profesionalno. Hitrost, 
učinkovitost in ustrežljivost so naše konkurenčne 
prednosti, ki končnim izdelkom dodajo višjo 
vrednost.

HITRA 
IN KVALITETNA 
IZDELAVA

Specializirani smo za izdelavo okroglih plastičnih 
lončkov različnih dimenzij, materialov in barv, ki se 
uporabljajo za namene kozmetične, lekarniške in 
prehranske industrije ter v vrtnarstvu. Naše izdelke 
najpogosteje srečate za potrebe mazil, krem, past, 
masti, za embalažo hrane in vrtnih lončkov. Produkti 
navdušujejo s preprostostjo, elegantnim videzom, 
enostavno uporabo in prijetnim otipom.

PRILAGODIMO SE 
VAŠIM ŽELJAM  
IN POTREBAM

DESETLETNE 
IZKUŠNJE

Naše prednosti

1.1.
LONČKI Z 
VLOŽKOM 
IN NAVOJEM 
LAVANDA
Polypropylene (PP)

1.2.
LONČKI Z 
VLOŽKOM 
IN NAVOJEM 
LAVANDA
Polystyrene (PS)

2.
LONČKI Z 
NAVOJEM 
JASMIN

3.
LONČKI Z 
NAVOJEM 
CEDRA

4.
LONČKI Z 
NAVOJEM 
AMBRA

5.
LONČKI BREZ 
NAVOJA 
BOR

6.
LONČKI ZA 
ROŽE

7.
REFERENCE

Uporabljeni materiali: PP, PE, PS, SAN.
(embalaža iz polimernih materialov)

KONTAKT
t: +386 (0)1 7211 588
f: +386 (0)1 724 80 30
m: +386 (0)31 872 134
info@loncki-goltez.si
www.loncki-goltez.si
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* Barvo lahko prilagodimo vašim željam. Pri naročilu nad 1000 kosov lahko lončke tudi potiskamo (sitotisk, tampotisk).

barva lončka: bela ali poljubna* 
barva pokrovčka: bela ali barvna
tesnilo: LD-PE ali ALU folija

LONČKI Z VLOŽKOM 
IN NAVOJEM
LAVANDA

Plastični lončki namenjeni:
– kozmetičnim izdelkom
– lekarniškim izdelkom

material: Polypropylene (PP)
površina: matirana

prostornina 15 ml 30 ml 50 ml 50 ml 80 ml 100 ml 120 ml

višina 35 mm 35 mm 43 mm 53 mm 53 mm 57 mm 57 mm

premer 43 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 70 mm 70 mm

 1.1.
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barva lončka: bela ali poljubna* 
barva pokrovčka: bela ali barvna
tesnilo: LD-PE ali ALU folija

* Barvo lahko prilagodimo vašim željam. Pri naročilu nad 1000 kosov lahko lončke tudi potiskamo (sitotisk, tampotisk).

LONČKI Z VLOŽKOM 
IN NAVOJEM 
LAVANDA

 1.2. prostornina 15 ml 30 ml 50 ml 80 ml 100 ml 150 ml

višina 35 mm 35 mm 46 mm 57 mm 57mm 52 mm

premer 43 mm 59 mm 59 mm 59 mm 59 mm 76 mm

Plastični lončki namenjeni:
– kozmetičnim izdelkom
– lekarniškim izdelkom

material: Polystyrene (PS)
površina: svetleča
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barva lončka: bela, prozorna ali poljubna* 
barva pokrovčka: bela ali barvna
tesnilo: LD-PE ali ALU folija

LONČKI Z NAVOJEM
JASMIN

* Barvo lahko prilagodimo vašim željam. Pri naročilu nad 1000 kosov lahko lončke tudi potiskamo (sitotisk, tampotisk).

Plastični lončki namenjeni:
– kozmetičnim izdelkom
– lekarniškim izdelkom
– prehrambenim izdelkom

material: Polystyrene (PS), Polypropylene (PP)
površina: svetleča, matirana

prostornina 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml 150 ml 240 ml

višina 25 mm 34 mm 31 mm 52 mm 53 mm 83 mm

premer 43 mm 43 mm 59 mm 59 mm 76 mm 76 mm
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barva lončka: bela ali poljubna* 
barva pokrovčka: bela ali barvna
tesnilo: ALU folija

* Barvo lahko prilagodimo vašim željam. Pri naročilu nad 1000 kosov lahko lončke tudi potiskamo (sitotisk, tampotisk).

LONČKI Z NAVOJEM
CEDRA

prostornina 70 ml 100 ml
/ nizek

100 ml
/ visok

120 ml 150 ml 200 ml 240 ml

višina 25 mm 33 mm 51 mm 28 mm 31 mm 41 mm 45 mm

premer 73 mm 73 mm 58 mm 86 mm 91 mm 91 mm 91 mm

 Plastični ločki namenjeni:
– kozmetičnim izdelkom
– lekarniškim izdelkom

material: Polypropylene (PP)
površina: svetleča

3.
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Platisčni lončki namenjeni:
- kozmetičnim izdelkom
- izdelkom za nego obutve

material: Polypropylene (PP)
površina: svetleča / matirana

LONČKI Z NAVOJEM
AMBRA

* Barvo lahko prilagodimo vašim željam. Pri naročilu nad 1000 kosov lahko lončke tudi potiskamo (sitotisk, tampotisk).

prostornina 125 ml 150 ml 200 ml 240 ml 300 ml

višina 25 mm 28 mm 44 mm 42 mm 58 mm

premer 86 mm 91 mm 86 mm 91 mm 86 mm

barva lončka: poljubna*
barva pokrovčka: poljubna
tesnilo: ALU folija
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Plastični lončki namenjeni: 
- kozmetičnim izdelkom
- prehrambenim izdelkom

material: Polypropylene (PP)
površina: matirana

LONČKI BREZ 
NAVOJA 
BOR

barva lončka: poljubna*
barva pokrovčka: poljubna

prostornina 300 ml 360 ml

višina 57 mm 65 mm

premer 91 mm 91 mm

* Barvo lahko prilagodimo vašim željam. Pri naročilu nad 1000 kosov lahko lončke tudi potiskamo (sitotisk, tampotisk).
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LONČKI ZA ROŽE prostornina 250ml-270ml 320ml-340ml 360ml-380ml 480ml-500ml 600ml-620ml 720ml-740ml 900ml-950ml

premer 90 mm 100 mm 105 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm

Brizgani okrogli vrtnarski lončki različnih dimenzij.
Lončki so stabilni in trdni. Pri hitri manipulaciji s 
sadilnim strojem se ne pojavlja problem statične 
elektrike.

material: Polypropylene (PP)
površina: svetleča
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18 19Slike so simbolične.
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