
INSTRUKCJA WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA
ORAZ SERWISU EKOKUBKÓW WIELORAZOWYCH

Ekokubki wielorazowe Nicknack z polipropylenu (PP – BPA free) przeznaczone są do
wielokrotnego, powtarzalnego użytkowania i nadają się zarówno do napojów zimnych jak
i gorących. Właściwe postępowanie w pracy z ekokubkami zapewnia im długą żywotność
oraz satysfakcję z ich użytkowania. Niniejsza instrukcja określa zasady dot. mycia,
suszenia, pakowania, piętrowania (stackowania) oraz składowania ekokubków.

1. MYCIE

Ekokubki Nicknack - po ich użyciu - należy złożyć w suchym, zacienionym (chłodnym) miejscu i umyć
najpóźniej do 48 godzin. Ekokubkom w tym stadium grozi zapleśnienie.

Użyte ekokubki należy dokładnie wymyć, pozbywając się resztek napoju oraz innych nieczystości. W
procesie mycia polecamy korzystanie z myjek tunelowych, standardowych zmywarek gastronomicznych
z krótkim cyklem mycia jak również zmywarek ręcznych np. Spulboy. Bardzo ważny jest wybór
właściwego sposobu mycia (alkalicznego) oraz środków do płukania ekokubków. Uwaga! Ekokubki
mogą być wyparzane bez szkody dla nich oraz ich nadruku (niezależnie od technologii ich
obrandowania).

Jeśli ekokubki są używane na plażach lub kąpieliskach, należy dbać o to by nie dostał się do nich piasek
ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia nadruku na ekokubkach.

2. SUSZENIE
Suszenie ekokubków obywa się w strefach suszenia zmywarek w temperaturze do 100 stopni C.
(Uwaga! Ekokubki zachowują swój kształt do temperatury 130 stopni C).
Po wyjęciu ze zmywarki ekokubki muszą wyschnąć lub ewentualnie być dosuszone. Piętrować
(stackować, czyli składać jeden w drugi) można wyłącznie suche ekokubki. Ekokubki wilgotne przy ich
piętrowaniu mogą uleć uszkodzenu.

3. PAKOWANIE I PIĘTROWANIE
Nowe ekokubki są fabrycznie standardowo pakowane do worków foliowych a te do pudeł kartonowych.
W jednym kartonie znajduje się odpowiednio:

– 250 sztuk ekokubków o poj. 0.5l albo 0,4l,
– 500 sztuk ekokubków o poj. 0,3l albo 0,25l.

W przypadku powtarzalnego używania, do pakowania kubków oraz zarządzania nimi na imprezie
(obiekcie) służą wielorazowe plastikowe kontenery transportowe z wieczkiem. Kontenery mieszczą
odpowiednio:

– 216 sztuk ekokubków o poj. 0,5l albo
– 252 sztuki ekokubków o poj. 0,4l albo
– 273 sztuki kubków o poj. 0,3l.



Za każdym razem piętrując ekokubki (czyli składając jeden w drugi) należy zwracać uwagę na ich klips i
wkładać je według linii klipsa.

Kontenery, w których zostały złożone użyte ekokubki również wymagają umycia przed ponownym
użyciem.

4. SKŁADOWANIE EKOKUBKÓW

Umyte ekokubki należy składować w suchym, czystym miejscu w pudłach kartonowych lub
wielorazowych plastikowych kontenerach transportowych. Przechowywać można tylko czyste i suche
ekokubki.

5. KIEDY SKORZYSTAĆ Z WYSPECJALIZOWANEGO SERWISU EKOKUBKÓW

Przy zachowaniu w/w zasad ekokubki (w ilościach od 1000 do 5000 sztuk) można codziennie myć i
serwisować. Jeśli istnieją obawy, że mycie może być przeprowadzone niewłaściwie lub dotyczy
większej ilości używanych ekokubków polecamy skontaktować się z serwisem Nicknack albo inną firmą
świadczącą profesjonalne usługi mycia. Serwis Nicknacka zapewnia najwyższą jakość usług a w tym
odpowiedni proces mycia (wraz z suszeniem oraz składowaniem) pod nadzorem organów inspekcji
sanitarnej, gwarantujący sterylność ekokubków.

6. INFORMACJE DODATKOWE

A. Używanie i serwisowanie ekokubków
w i e l o r a z o w y c h j e s t t a k s a m o
uz a s ad n i o ne i h i g i en i c z n e j a k
jak ichko l iwek innych naczyń w
r e s t a u r a c j a c h c z y p u n k t a c h
gastronomicznych.

B. Ekokubki Nicknack doskonale nadają
się do kaucjonowania (zalecana
wysokość kaucji to 8,13 zł netto czyli 10
zł brutto).

C. Wdrożenie systemu kaucjonowania
powinno być poprzedzone odpowiednią
kampanią informacyjną. Nicknack może
pomóc w opracowaniu takiej kampanii. 

D. W przypadku mechanicznego
uszkodzenia ekokubka przez klienta
(uczestnika imprezy) kaucja nie
powinna być zwracana.

E. Nicknack zaleca używanie tabliczek wymieniających przypadki uszkodzeń ekokubka
uniemożliwiających zwrot kaucji (przykład obok).

7. EKOKUBKI WIELORAZOWE A OBOWIAZUJĄCE PRAWO

Ekokubki wielorazowe to nie tylko proekologiczny trend. Wielokrotne używanie ekokubków jest zgodne z
systemem gospodarki o obiegu zamkniętym (zero waste). Proekologiczny system kaucjonowania
ekokubka wielorazowego jest zalecany przez Unię Europejską dla imprez masowych – zgodnie z
Dyrektywą PE i Rady (UE) w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych
na środowisko z dnia 24.10.2018 roku. Polskie przepisy wynikające z wymienionej dyrektywy wejdą w
życie dnia 1.01.2021 roku.

8. UŻYTECZNE MATERIAŁY VIDEO N/T EKOKUBKA NICKNACK

Video produktowe Nicknack;
https://youtu.be/YEnsex9pG64

Video informujące o systemie kaucjonowania:
https://youtu.be/YvbfMc9dJ98
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