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Čajový nápoj v prášku se sušenou ovocnou 
šťávou, obohacený vitaminem C a vápníkem
BEZ AZOBARVIV
Slazeno cukrem a sladidly
Neobsahuje ASPARTAM
Barveno karamelem
1 litr nápoje = 100 % DDD vitaminu C

Balení:
sáček 400 g na 50 – 55 l teplého nebo studeného 
nápoje
Skupinové balení: 
400 g - karton 25 ks (možnost kombinace 
příchutí)
Ředění: 
7,3 – 8 g na 1 litr teplé nebo studené vody
Minimální trvanlivost: 
16 měsíců od data výroby
Příchuť: 
pomeranč, citron, jahoda, jablko, lesní směs, malina

¦ 1 l nápoje = 114 kJ / 27 kcal
¦ sacharidy: 5,9 g

Čajový nápoj v prášku - HOŘKÝ
BEZ AZOBARVIV
Balení: 
plech s trhacím uzávěrem 300 g 
na 350 – 400 l nápoje
Skupinové balení: 
karton 24 ks
Ředění: 
1 g prášku na 1,1 – 1,3 litru vody
Minimální trvanlivost: 
16 měsíců od data výroby

¦ 1 l nápoje = 10,7 kJ / 2,4 kcal
¦ sacharidy: 0,7 g

Ovocné čaje s extra velkými kousky ovoce, 
černý čaj
Kvalitní sypané čaje v nálevových sáčcích

Balení: 
ovocné čaje – sáček 100 g na 10 - 12 l
černý čaj – sáček 50 g na 10 l
Skupinové balení: 
karton 5 x 10 ks ( 8 x 10 ks - černý čaj )
(u ovocných čajů možno kombinovat příchuti)
Minimální trvanlivost: 
24 měsíců od data výroby
Příchuť: 
pomeranč, multivitamin, malina, višeň, 
broskev, jahoda, jablko-echinacea, černý čaj

www.balaservice.cz

BARVENO

KARAMELEM

BARVENO

KARAMELEM BARVENO

KARAMELEM

Čajový nápoj v prášku s vitaminem C
SLAZENÝ
BEZ AZOBARVIV
Slazeno sladidly (nízkoenergetický nápoj)
Balení: 
plech s trhacím uzávěrem 400 g 
na 350 – 400 l nápoje
Skupinové balení: 
karton 24 ks - plech , nebo karton 25 ks - sáček 
(možnost kombinace příchutí i druhů balení)
Ředění: 
1 g prášku na 0,85 l – 1 litr vody
Minimální trvanlivost: 
16 měsíců od data výroby
Příchuť: 
citron, pomeranč, malina, hruška

¦ 1 l nápoje = 10 kJ / 2,3 kcal
¦ sacharidy: 0,35 g



Čajový nápoj v prášku se sušenou ovocnou šťávou, 
obohacený vitaminem C, vápníkem, jódem
BEZ AZOBARVIV
Slazeno cukrem a sladidly
Balení: 
plech s trhacím uzávěrem 300 g na 50 – 60 l nápoje
Skupinové balení: 
karton 40 ks (možnost kombinace příchutí)
Ředění: 
5 – 6 g prášku na 1 litr vody
Minimální trvanlivost: 
16 měsíců od data výroby
Příchuť: 
citron, pomeranč, jahoda, hruška, černý rybíz,
lesní směs
¦ 1 l nápoje = 85 kJ / 20 kcal
¦ sacharidy: 4,4 g

BARVENO

KARAMELEM

MULTIVITAMIN obohacený vápníkem
Doplněk stravy, na etiketě uvedeno 
doporučené dávkování do 6, 12 
a nad 12 let.
Multivitamínový nápoj v prášku 
Slazeno cukrem a sladidly
Balení:
plech s trhacím uzávěrem 300 g na 
30 - 35 l studeného nápoje
Skupinové balení:
karton – 40 ks 
(možnost kombinace příchutí)
Ředění:
8,5 – 10 g práškové směsi na 1 litr 
studené vody
Minimální trvanlivost:
16 měsíců od data výroby
Příchuť:
meruňka, pomeranč, citron, grep, višeň, 
lesní směs

¦ 1 l nápoje = 133 kJ / 31 kcal
¦ sacharidy: 5,3 g

FRUTERO s vitaminem C, 
vápníkem a jódem
BEZ ASPARTAMU
Nápoj v prášku slazený cukrem 
a sladidly
Balení:
sáček 500 g na 25 - 30 l studeného 
nápoje
Skupinové balení:
karton – 20 ks 
(možnost kombinace příchutí)
Ředění:
20 g prášku dobře rozmíchat v 1 – 1,2 l 
vody dle chuti
Minimální trvanlivost:
16 měsíců od data výroby
Příchuť:
citron - grep, citron - pomeranc, jahoda 
- malina, hruška - jablko - pomeranč

¦ 1 l nápoje = 288 kJ / 67,4 kcal
¦ sacharidy: 14,4 g



Nápoj v prášku s vitaminem C, 
vápníkem a jódem
BEZ ASPARTAMU
Balení:
plech s trhacím uzávěrem 500 g na 
25 – 30 l studeného nápoje
Skupinové balení:
karton 24 ks 
(možnost kombinace příchutí)
Ředění:
17 – 20 g prášku na 1 litr studené vody
Minimální trvanlivost:
16 měsíců od data výroby
Příchuť:
višeň – jahoda, pomeranč – citron, 
meruňka, hruška, cola, jablko, malina

¦ 1 l nápoje = 309 kJ / 73 kcal
¦ sacharidy: 15, 6 g

www.balaservice.cz

BALAdrink PARADISO 
s vitaminem C, vápníkem a jódem
BEZ ASPARTAMU a AZOBARVIV
slazeno cukrem a SUKRALOZOU
Balení:
sáček 500 g na 20 - 25 l
studeného nápoje
Skupinové balení:
karton 20 ks
(možnost kombinace příchutí )
Ředění:
20 - 25 g prášku na 1 litr studené 
vody
Minimální trvanlivost:
16 měsíců od data výroby
Příchuť:
citron, pomeranč, lesní jahoda, grep,
granátové jablko – grep

¦ 1 l nápoje = 288 kJ / 67,4 kcal
¦ sacharidy: 17,4 g

NOVI
NKA

Sirup - nápojový koncentrát 1 : 30
BEZ AZOBARVIV
neobsahuje ASPARTAM
Slazeno cukrem, sukralozou a sladidly 
Balení:
PET láhev 2 litry na  60 l studeného 
nápoje
Skupinové balení:
karton 6 ks
(možnost kombinace příchutí )
Ředění:
30 ml sirupu na 1 litr studené vody 
(doporučeno 1 : 30)
Minimální trvanlivost:
9 měsíců od data výroby
Příchuť:
citron, pomeranč, malina, meruňka, 
černý bez - květ, zahradní směs, 
kiwi + tropické ovoce, hruška

¦ 1 l nápoje = 364 kJ / 86 kcal 
¦ sacharidy: 20 g

NOVI
NKA



Sirup - nízkoenergetický nápojový 
koncentrát obohacený vápníkem
Slazeno cukrem a sladidly
Balení:
PET láhev 0,5 l na 50 – 60 l 
studeného nápoje
(vhodné i k dochucení čajů)
Skupinové balení:
karton 12 ks
(možnost kombinace příchutí )
Ředění:
8,5 – 10 ml sirupu na 1 litr studené 
vody (doporučeno 1:100)
Minimální trvanlivost:
9 měsíců od data výroby
Příchuť:
malina, mandarinka, růžový grep, 
pomeranč, citron, černý rybíz, jahoda,  
meruňka

¦ 1 l nápoje = 70 kJ / 16,3 kcal
¦ sacharidy: 2,2 g

Horká čokoláda slazená
Slazeno cukrem a sladidly
Balení:
sáček 1000 g na 15 l teplého nápoje
Skupinové balení:
karton 8 ks
Ředění:
cca 66 g prášku na 1 litr horké vody
(nebo úměrné množství do mléka)
Minimální trvanlivost:
13 měsíců od data výroby

¦ 1 l nápoje = 1.103 kJ / 260 kcal
¦ sacharidy: 55 g, z toho laktóza:  
   13,8 g

NOVÁ
RECEPTURA

s obsahem

kakaa

Mléčný koktejl v prášku s vitaminem C, 
vápníkem a jódem, BEZ AZOBARVIV
Slazeno cukrem a sladidlem
Balení:
plech s trhacím uzávěrem 500 g na 25 l 
studeného nebo teplého nápoje
Skupinové balení:
karton – 24 ks
(možnost kombinace příchutí)
Ředění:
20 g práškové směsi na 1 litr studeného 
nebo teplého mléka
Minimální trvanlivost:
13 měsíců od data výroby
Vysoký obsah sušeného odstředěného 
mléka ( 315 g ) - dle zvážení vedoucí(ho) 
stravování lze započítat do stanoveného 
spotřebního koše.
Příchuť:
vanilka, jahoda, banán, ořech – kokos, 
ořech – karamel, bílá čok., meruňka
¦ 1 l nápoje = 297 kJ / 70 kcal
¦ sacharidy: 13,4 g ( + čerstvé mléko )

NOVÁ
RECEPTURA



Bílá káva slazená
Nápoj v prášku, slazeno sladidly
sáček 750 g (folie ALU/PAP/PE)
na 15 – 20 l nápoje
Skupinové balení:
karton – 10 ks
40 – 50 g práškové směsi
na 1 litr horké vody
Minimální trvanlivost:
13 měsíců od data výroby

¦ 1 l nápoje = 804 kJ / 191 kcal
¦ sacharidy: 32 g, z toho laktóza : 31 g

BARVENO

KARAMELEM

Bílá káva hořká
Nápoj v prášku
Balení:
sáček 750 g na 15 – 20 l nápoje
Skupinové balení:
karton – 10 ks
Ředění:
40 – 50 g práškové směsi na 1 litr horké vody
Minimální trvanlivost:
13 měsíců od data výroby

¦ 1 l nápoje = 804 kJ / 191 kcal
¦ sacharidy: 32 g, z toho laktóza: 31 g

BARVENO

KARAMELEM
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UNI - 5000 ml (1 ks) ● 1500 ml (6 ks)
Koncentrovaný roztok do rozprašovače: na čištění trub, digestoří, 
zašlé špíny, lepidel, skvrn a žvýkaček z oděvů a koberců, šmíru, 
vodního kamene, WC, asfaltových a gumových skvrn, mytí motorů 
a podvozků, odmašťování. Trouby, grily před čištěním předehřejte 
a nechte působit.
Čistící roztok do rozprašovače: 1 dcl koncentrátu smíchejte 
s 4 dcl vody, používejte na čištění kachliček, van, umyvadel, 
nábytku, oken, rámů, plastů, čalounění, interiérů automobilů 
a veškerých běžných nečistot.
Roztok pro stírání: do 10 l vody nalijte 0,1 - 0,5 dcl koncentrátu, 
používejte ke stírání podlah, umývání veškerých omyvatelných 
povrchů, automobilů atd. Objem vrchovatého uzávěru = 40 ml.
Roztok pro čištění koberců: do 5 l vody nalijte 5 dcl koncentrátu.

UNIQ - 5000 ml (1 ks) ● 1500 ml (6 ks)
Vynikající při odstraňování mastnoty. Jeho šetrné složení zanechá 
Vaše ruce jemné i při každodenním použití. Výborný pomocník 
pro úklid v domácnosti.
Dávkování: 1 polévková lžíce na 5 l vody.

SANIQ - 5000 ml (1 ks) ● 1500 ml (6 ks)
Myje umyvadla, vany, sprchové kouty, WC mísy, bidety, dřezy 
a obklady. Odstraňuje rez, vodní kámen a jiné usazeniny.
Použití: neředěný prostředek nanést, nechat působit dle míry 
znečištění, mechanicky čistit a opláchnout vodou. Nepoužívejte 
na vany s poškozenou glazurou.

GRILL Cleaner - 500 ml (12 ks)
Vlastnosti a použití: účinně odstraňuje mastnotu, připálené 
a připečené zbytky jídla v troubě, v konvektomatech a na grilo-
vacích roštech. Vyčistí bez nepříjemného zápachu. Používá se 
neředěný. 
Prostředek nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch a nechte 
působit přibližně 15 minut. Po vyčištění povrch omyjte čistou 
vodou. Pro zvýšení účinku je dobré troubu předehřát na 30 0C. 
Vysoce koncentrované složení. Výrobek je mimořádně účinný, 
proto při práci s výrobkem používejte rukavice. Prostředek lze 
použít na čištění vnitřního prostoru trouby a na kovové rošty 
grilu.

NOVI
NKA

Tekuté mýdlo s glycerinem - 5000 ml (1 ks) ● 1500 ml (6 ks)
Tekuté mýdlo s vysokým podílem glycerinu zanechá Vaši pokožku 
jemnou a vláčnou. Dokonale odstraňuje nečistotu. Vhodné pro děti 
od 3 let. Dermatologicky testováno.

Oplachový prostředek pro průmyslové myčky
10 kg
Slabě kyselý oplachovací přípravek pro všechny druhy profesionál-
ních myček nádobí.
Tento přípravek je nezbytný pro finální oplach zbytkových usazenin 
minerálních látek na nádobí, příborech a sklenicích při jejich stroj-
ním mytí. Snižuje povrchové napětí vody, čímž zabezpečuje rychlé 
osychání a následný vysoký lesk.

Univerzální mycí prostředek pro průmyslové myčky
10 kg
Tekutý, alkalický mycí prostředek s aktivním chlórem. Vhodný pro 
sklo, porcelán, plast i nerez, spolehlivě odstraňuje zbytky jídla, 
nevhodný pro hliník.

Prací gel - 5000 ml (5 l)
Použití: Účinný prací prostředek pro barevné prádlo, který je 
šetrný k Vašemu prádlu. Při praní dodržujte instrukce na Vašem 
oblečení, obzvláště doporučené teploty. Nové oblečení perte 
nejdříve samostatně. Nemíchejte tmavé oblečení s bílým nebo 
světlým prádlem.
Dávkování: 80 ml/4 kg prádla při normálním znečištění, 120 ml/
4 kg špinavé prádlo. Doporučené dávkování platí pro všechny 
tvrdosti vody. Objem vrchovatého uzávěru = 40 ml

Aviváž - 5000 ml (5 l)
Použití: 1 uzávěr = extra soft efekt / 4 kg prádla; ¾ uzávěru = soft 
efekt / 4 kg prádla; ½ uzávěru = ruční praní. Objem vrchovatého 
uzávěru = 40 ml.



VÝVARY

POLÉVKY

OMÁČKY A ZÁKLADY

ŠŤÁVY K MASU

JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ

KOŘENÍCÍ SMĚSI

SUŠENÁ ZELENINA

VEGETY

FIXY DO MLETÝCH MAS

Müsli Classic 30 g
+ železo + D vitamin 
+ kyselina listová

bez cukru
Balení:
28 kusů tyčinek
Příchuť:
Meruňka, oříšek, 
brusinka - malina

Juicy Bar

cereální tyčinka s ovocným 

želé 40 g

Balení:
32 kusů tyčinek
Příchuť:
limetka, malina, pomeranč

Müsli & fruits

müsli 25 g – ½ v jogurtu

Balení:
32 kusů tyčinek
Příchuť:
Červené jablko, borůvka, 
goji / brusinka

TEKUTÁ KOŘENÍ

PASTY

BRAMBOROVÝ PROGRAM

TĚSTOVINY SEMOLINOVÉ PŘÍLOHOVÉ A ŠPECLE

TĚSTOVINY VAJEČNÉ PŘÍLOHOVÉ

TĚSTOVINY ZAVÁŘKOVÉ A VLOŽKY DO POLÉVEK

SLADKÝ PROGRAM

...další rozšíření sortimentu.

Müsli v jogurtu 30 g

Balení:
32 kusů tyčinek
Příchuť:
višeň, jahoda, meruňka, 
jablko

* foto zboží jen orientační



Ing. Vlastimil BALATÝ
E. Beneše 1557, 500 12 Hradec Králové
Email: e-Balaty@seznam.cz
Czech Republic

Objednávky pro regiony dočasně 
neobsazené o.z. + prodej za hotové:
Profin and Management v.o.s.
Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
profin.uo@tiscali.cz
profin.uo@worldonline.cz

Tel.: +420 465 521 019
Fax: +420 465 521 018

www.balaservice.cz

Výhradní distributor (mimo doplňkového sortimentu)

Doplňkový sortiment

Váš prodejce:

Váš obchodní zástupce:


