
J A K O  K O K A N I N

KATALOG
P R O D U K T Ó W



OPAKOWANIE: butelka 330 ml

PIWNA MAŁPKA
ALK: 10%, ekstrakt 17,5%

Piwna Małpka to mocne piwo w małej butelce. 
smak prawdziwie mocnego trunku.

PROMOCJA
„NA LUZAKU”



CHmielowe

ALK: 5,2%
Ekstrakt 11,7%

but. 500 ml

jasne pełne

ALK: 5,8%
Ekstrakt 12%

but. 500 ml

niepasteryzowane

ALK: 6,0%
Ekstrakt 12%

but. 500 ml

Bezalkoholowe

ALK: 0,0%
Ekstrakt 5,8%

but. 500 ml

Złoty Łan to twój przewodnik po świecie piwa.
Złoty Łan to ciekawe, nieprzekombinowane warianty.

Złoty Łan to efekt 30 lat doświadczenia na rynku piwa.

Złoty Łan to twój przewodnik po świecie piwa.
Złoty Łan to ciekawe, nieprzekombinowane warianty.

Złoty Łan to efekt 30 lat doświadczenia na rynku piwa.

Bogactwo
piwnego 

świata



Smak klasyki
Klasyka smaku

KLASYCZNE POLSKIE PILS
ALK: 5,8%,  Ekstrakt 11,4%

OPAKOWANIE: butelka 500 mL

Klasyczne Pils to jedno z najbardziej klasycznych 
piw dolnej fermentacji. jego wręcz wzorcowa 

złocista barwa i wyrafinowana słodowość      
połączona z wyraźną, ale przyjemną goryczką 
czerpie z najlepszych piwowarskich tradycji 

gatunku.

Klasyczne Pils to jedno z najbardziej klasycznych 
piw dolnej fermentacji. jego wręcz wzorcowa 

złocista barwa i wyrafinowana słodowość      
połączona z wyraźną, ale przyjemną goryczką 
czerpie z najlepszych piwowarskich tradycji 

gatunku.



MOCNE POLSKIE
ALK: 7%,  Ekstrakt 13,1%

OPAKOWANIE: butelka 330 ml i puszka 500 ml

Mocne Polskie to 30-letnia historia i doświadczenie.
Mocne Polskie to silna i rozpoznawalna marka z Wielkopolski.

Mocne Polskie to najstarsza marka w ofercie Jako.

Mocne Polskie to 30-letnia historia i doświadczenie.
Mocne Polskie to silna i rozpoznawalna marka z Wielkopolski.

Mocne Polskie to najstarsza marka w ofercie Jako.



JAWOROWE extra mocne
ALK: 7,2%,  Ekstrakt  12,1%

OPAKOWANIE: butelka 330 ml, butelka 500 ml, puszka 500 ml

Jaworowe Mocne – piwo o mocnych korzeniachJaworowe Mocne – piwo o mocnych korzeniach



celtyckie wiśniowe
ALK: 4,9%

Ekstrakt 14,5%
but. 500 ml

celtyckie miodowe
ALK: 4,9%

Ekstrakt 14,0%
but. 500 ml

celtyckie ciemne
ALK: 4,5%

Ekstrakt 12,3%
but. 500 ml

CELTYCKIE
Celtyckie Wiśniowe, Ciemne, Miodowe to piwa dolnej fermentacji, powstające z 

dwóch odmian słodu jęczmiennego. Do uzyskania delikatnej goryczy w piwie użyto 
chmielu goryczkowego odmiana Marynka oraz chmielów aromatycznych.

Celtyckie Wiśniowe, Ciemne, Miodowe to piwa dolnej fermentacji, powstające z 
dwóch odmian słodu jęczmiennego. Do uzyskania delikatnej goryczy w piwie użyto 

chmielu goryczkowego odmiana Marynka oraz chmielów aromatycznych.



HUBERt
ALK: 4,2%,  Ekstrakt 9%

OPAKOWANIE: butelka 330 ml

luzak
alk. 5,0%, ekstrakt 10,1%

OPAKOWANIE: butelka 500 ml

Posmakuj niczym nieskrępowanej czystej wolności 
smaganej promieniami słońca i podmuchami wiatru.
Posmakuj niczym nieskrępowanej czystej wolności 
smaganej promieniami słońca i podmuchami wiatru.

Piwo z delikatną goryczką, warzone z myślą o tych, 
którzy cenią sobie subtelny, orzeźwiający smak.

Piwo z delikatną goryczką, warzone z myślą o tych, 
którzy cenią sobie subtelny, orzeźwiający smak.



OPAKOWANIE: butelka 500 mL

bystre
ALK: 5%,  Ekstrakt 10,1%

Krystalicznie czysta woda, 
niezrównane orzeźwienie.

Krystalicznie czysta woda, 
niezrównane orzeźwienie.



OPAKOWANIE: butelka 500 ml
                            butelka 330 ml

piwniczne jasne
ALK: 5,2%,  Ekstrakt 11,7%

PROMOCJA
KONSUMENCKA
z nagrodami

Kup Piwo Piwniczne.

Wymysl i przeslij sms-em

haslo 
PRomujace EKOLOGICZNE DZIalania 

piwa piwniczne.

raz w tygodniu 
do wygrania Bony Sodexo:

 
1 x 200 PLN, 

2 x po 100 PLN, 
4 x po 50 PLN. 

oraz 10 nagrod pocieszenia.

za najlepsze haslo miesiaca 
nagroda: 

bon 500 PLN
 

NA NUMER 501 89 89 29*

Promocja trwa od 01.02.2021 r. do wyczerpania zapasów. 
Regulamin na www.jako.com.pl

*oplata wg. stawek operatora

REceptura 
trzymana pod kluczem

11,7% 5,2%



OPAKOWANIE: butelka 500 ml
puszka 500 ml

JAKO MOCNE
ALK: 6,8%,  Ekstrakt 13,1%

Piwo Jako Mocne
Jeleń szlachetny – król polskich lasów i jeden z 

największych jego mieszkańców. Kojarzą się z nim takie 
atrybuty, jak siła, potęga, moc… Nie przypadkiem też 

jeleń znalazł się na etykiecie piwa JAKO MOCNE. 
Przy opracowywaniu receptury JAKO MOCNEGO 

przyświecała nam myśl, aby stworzyć piwo, które idealnie 
odda klimat mocy natury: mocny smak, 

naturalne składniki i wyrazisty słodowy aromat. 

Przy tych wszystkich cechach po prostu nie wypadało, 
aby nie podkreślić całości odpowiednią zawartością 

alkoholu (6,8% obj.). Dzięki temu JAKO MOCNE świetnie 
nadaje się na towarzysza biesiad przy ognisku. 

Jest również doskonałym materiałem na grzańca 
w chłodne i wilgotne dni. Natomiast podczas upałów 
porządnie schłodzone JAKO MOCNE, popijane małymi 

łykami, wyśmienicie gasi pragnienie. 
I JAKOś tak wyszło, że najlepiej smakuje przy ogniu… 

Czy to będzie ognisko, czy kominek, czy bodaj świeczka – 
po prostu piwo z klimatem!



Swoją działalność zaczynaliśy w latach osiemdziesiątych. Rozpoczynaliśmy               
w PRL-u, przetrwaliśmy burzę przemian gospodarczych i politycznych, mocno          

zakotwiczyliśmy się w nowej rzeczywistości.
Naszą tradycją stał się SUKCES.

USŁUGI
Jesteśmy firmą o imponującym potencjale. I nie są to puste słowa! Pomimo włas-

nej, stałej produkcji, dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi. Dlatego też 
służymy pomocą browarom, których plany wytwórcze są wyższe niż możliwości 

zaplecza technologicznego.

NASZA OFERTA OBEJMUJE: rozlew do butelek szklanych, etykietowanie, 
pasteryzowanie, mikrofiltracja, paletowanie,

usługi rozlewnicze – zarówno do butelek o pojemności 0,5l, jak również 0,33l,
usługi laboratoryjne – dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oraz wysoko  

wykwalifikowanemu personelowi, możemy zaoferować wykonywanie wszelkich 
badań i analiz, zgodnie z najsurowszymi normami.

Z naszych usług skorzystało już wielu producentów, przekonując się,
 że kooperacja z JAKO to czysty zysk i gwarancja JAKOŚCI. 

Nasze doświadczenie pozwala nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich 
zleceniodawców. Dysponujemy silnym fundamentem logistycznym, co przekłada 

się na płynną organizację i zapewnienie ciągłości wszystkich procesów.
Produkując z JAKO, produkujecie JAKOŚĆ!

JAKOŚĆ

TRADYCJA

ZASADA NR 1: Normy są po to, by je przekraczać. Dlatego nawet rygorystyczne 
założenia systemów IFS Food Standard oraz HACCP nie stanowią dla nas najmnie-

jszych problemów. Patrzymy z optymizmem w przyszłość, stale modernizując sprzęt 
i podnosząc kwalifikacje personelu.



NASZE MARKI

LOGISTYKA

Wprowadziliśmy na rynek wiele gatunków piwa, które cieszą się uznaniem kon-
sumentów oraz ekspertów. 

Nasze nowości - Klasyczne Polskie oraz Piwniczne wspierane działaniemi promocy-
jnymi zyskały zaufanie i stałe grono konsumentów. 

Możemy również z dumą wspomnieć o grupie piw pod wspólną nazwą  CELTYCKIE. 
Należą do niej gatunki: Ciemne, Miodowe oraz Wiśniowe.

Na szczególną uwagę zasługują również nasze mocne piwa: MOCNE POLSKIE, 
MOCNE JAKO, JAWOROWE oraz BACA MOCNY.

Oczywiście mamy też piwa jasne pełne o standardowej mocy. Należą do nich 
LUZAK oraz ZŁOTY ŁAN.

Czy można odwrócić się od tradycji, której na imię SUKCES? Dlatego wciąż stawi-
amy sobie nowe cele...

CELTYCKIE
butelka 500ml

skrzynka
20

skrzynka
30

karton
15

zgrzewka
24

wymiary opak. zbiorczych
(wys. x szer. x dł.)

waga opak. zbiorczych
netto / brutto (kg)

paleta
(kg)

745255 x 135 x 340 0,3 / 12

745255 x 135 x 340 0,3 / 12

960

960

745

800

960

960

ZŁOTY ŁAN 
butelka 500ml

MOCNE POLSKIE
butelka 330ml

MOCNE POLSKIE
puszka 500ml

KLASYCZNE PILS
butelka 500ml

BACA MOCNY
butelka 500ml

LUZAK
butelka 500ml

butelka 500ml

HUBERT

JAWOROWE 

BIESZCZADZKIE

Extra Mocne
puszka 500ml

butelka 330ml

190 x 400 x 490 1,6 / 19,6

170 x 265 x 400 0,2 / 12,36

255x 135x 340 0,3 / 12

280 x 300 x 400 1,78 / 18

960280 x 300 x 400 1,78 / 18

960280 x 300 x 400 1,78 / 18

960280 x 300 x 400 1,78 / 18

280 x 300 x 400 1,78 / 18

190 x 400 x 490 1,6 / 19,6

745255 x 135 x 340 0,3 / 12

960190 x 400 x 490 1,6 / 19,6

960190 x 400 x 490 1,6 / 19,6

800

JAWOROWE Extra Mocne
butelka 500ml

Piwna Małpka 
butelka 500ml

Piwna Małpka
butelka 330ml

BYSTRE
butelka 500ml

JAWOROWE 
butelka 330ml

170 x 265 x 400 0,2 / 12,36

Extra Mocne

PIWNICZNE
butelka 500ml 960280 x 300 x 400 1,78 / 18

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA

ZWROTNA



+48 62 752 12 00
+ 48 62 752 12 13
jako@jako.com.pl

www.jako.com.pl

JAKO Sp. z o.o.
Kokanin 44
62-817 Żelazków


