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KILKA SŁÓW
O APPLE FACTORY
ABOUT APPLE FACTORY

Apple Factory należy do grupy producentów owoców – Świeży Owoc Sp. z o.o., 
produkującej owoce oraz zajmującej się ich sprzedażą. Głównym celem grupy 
jest wspólne planowanie produkcji oraz jej przygotowanie do sprzedaży zgodnie 
z najwyższymi standardami w kraju i na świecie. Założycielami firmy są osoby 
od wielu lat działające na terenie jednego z największych w Europie zagłębi 
sadowniczych, posiadających doświadczenie handlowe. Nowoczesna baza 
magazynowa i sortownicza pozwala na to, co najważniejsze dla Apple Factory 
– dostępność dużych partii owoców przez cały rok. By zwiększyć asortyment 
i wielkość stanów magazynowych, firma stale zwiększa liczbę producentów 
zrzeszonych w swojej grupie.

The Apple Factory is a part of  Świeży Owoc L.L.C. – the group of fruit producers 
that grows and sales fruits. The main goal while creating this group was shared 
production planning and sales preparing in accordance to the highest standards. 
The company founders are persons with years of experience, working in the 
biggest European apple-growing region- Grójec in Grójec County. Modern sorting 
and logistic base allows us to have big batches of fruits  all year round. In order to 
increase assortment and stock sizes Świeży Owoc L.C.C. is expanding the number 
of producers united in its group. In 2011 we obtained GlobalGAP Certification 
which allows to demonstrate our compliance with the standards.
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...to zrozumienie i zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Dzięki naszej 
wyspecjalizowanej kadrze, jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb każdego 
rynku na świecie. Nasi Klienci, zarówno polscy, jak i ci z zagranicy cenią sobie 
ciągłość dostaw przez 365 dni w roku. Założeniem Apple Factory jest dostosowanie 
profilu produkcji do potrzeb rynku – z powodzeniem. Wspólna baza magazynowa 
i sortownicza zapewnia całoroczne dostawy dużych jednorodnych, odpowiednio 
zapakowanych partii owoców wysokiej jakości.

NASZA MISJA
OUR MISSION…

...is to comprehend and fulfill our client’s needs. Thank to our qualified staff, we 
are able to customize our production to world market. Our Polish and international 
customers value us for our continuity of supplies for 365 days a year. Our aim is 
successfully adapt our production profile to market needs. Our shared warehouse 
and sorting plant guarantee year  round deliveries of large, homogeneous, 
appropriately packed top quality products.
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PRODUKTY: OWOCE
PRODUCTS: FRUITS

JABŁKA
APPLES

gala royal, golden delicious, red jonaprince, gala must, idared, ligol, gloster, 
jonagored, champion, paulared, delikates, cortland, lobo, piros, decosta

INNE
OTHERS

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
BLUEBERRY

GRUSZKA
PEAR

conference, lukasówka, xenia

CZEREŚNIA
SWEET CHERRY

kordia, burlat, regina

ŚLIWA
PLUM

president, lepotica
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PRODUKTY: WARZYWA
PRODUCTS: VEGETABLES
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35%

10%10% 10%

10%

PAPRYKA
PEPPER

KALAFIOR
CAULIFLOWER

POMIDOR
TOMATO

BROKUŁ
BROCCOLI

KAPUSTA
CABBAGE

INNE
OTHERS

25%

Kalendarz
Calendar

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

papryka zielona
green pepper

papryka biała
white pepper

papryka czerwona
red pepper

papryka żółta
yellow pepper

pomidor
tomato

kalafior
cauliflower

brokuł
broccoli

szpinak
spinach

marchew
carrot

cebula
onion

buraki
beetroot

kapusta pekińska
Chinese cabbage

kapusta biała
white cabbage

kapusta czerwona
red cabbage

bakłażan
eggplant
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INFRASTRUKTURA
INFRASTRUCTURE

Dysponujemy chłodniami z kontrolowaną atmosferą o łącznej ładowności 8000 
ton oraz magazynami o łącznej powierzchni 3500 m2. Ponadto posiadamy 
nowoczesną sortownię z wodnym rozładunkiem oraz specjalne maszyny do 
ważenia i pakowania owoców. Dzięki dobrze rozwiniętej logistyce jesteśmy 
w stanie zorganizować dostawę do dowolnego miejsca na świecie.

We have freezers with controlled atmosphere with a maximum capacity of 8000 
tons and warehouses with total surface of 3500 m2. What is more we own water 
sorters and special grading and packing machines. Due to our well-developed 
logistic department we are able to provide deliveries to each destination in whole 
wide world.



OPAKOWANIA
PACKAGING
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Nasze owoce mogą być pakowane w dowolne opakowania, ręcznie bądź 
automatycznie, wedle życzenia Klienta. Najczęściej stosowanymi przez nas są:

  Skrzynie plastikowe lub drewniane o ładowności 300 kg (owoce luzem)
  Opakowanie plastikowe o pojemności od 6 do 14 kg
  Skrzynki drewniane o pojemności 13 kg
  Siatka klipsowana o pojemności od 1 do 4 kg 
  Torba plastikowa od 1 do 4 kg
  Tacka 1 kg 

Opakowania kartonowe:
   Karton zamknięty, teleskopowy 11-12 kg (owoce w środku luzem, mogą być 
zabezpieczone folią bąbelkową)

  Karton otwarty z pojedyńczą wytłoczką 6-7 kg (1 warstwa owoców + wytłoczka)
  Karton otwarty z podwójną wytłoczką 13 kg (2 warstwy owoców + 2 wytłoczki)
  Karton z pokrywką z podwójną wytłoczką 13 kg (2 warstwy owoców + wytłoczki)
  Karton otwarty 12-13 kg owoce luzem
  Bushel 18 kg

Dodatkowo na życzenie możemy konfekcjonować nasze produkty w opakowania 
dostarczane przez klienta.

Our fruits can be packed in any way you want, manually or automatically. The most 
popular ways of packaging are:

  Plastic or wooden bins with capacity of 300kg (fruits in bulk)
  Plastic packaging with capacity of 6 to 14kg
  Wooden cases 13 kg
  Plastic net bags with capacity of 1 to 4kg
  Plastic bags with capacity of 1 to 4kg
  Trays with a capacity of  1 kg 

Cardboard packaging:
   Closed telescopic cardboard boxes with capacity of 11 to 12kg (fruits in bulk can 
be protected with a bubble wrap)

  Open carton with a single 6-7kg( 1 fruit tray + 1 layer of fruits)
  Open carton with a double fruit tray 13kg (2 fruits trays + 2 layers of fruits)
  Covered carton with a double fruit tray 13 kg (2 fruits trays + 2 layers of fruits)
  Open carton with a capacity from 12 to 13kg – fruits in bulk 
  Bushel 18 kg 



INTERNET
www.applefactory.pl

www.swiezyowoc.com.pl

SIEDZIBA FIRMY
HEADQUARTERS

Modrzewina 15
05-610 Goszczyn

info@swiezyowoc.com.pl

BIURO
OFFICE

ul. Dzieci Warszawy 21e/2
02-495 Warszawa

tel. +48 22 110 01 00
info@applefactory.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY
MANAGMENT AND EXPORT DEPARTMENT

Manoj Lookhar
m.lookhar@swiezyowoc.com.pl

+48 882 156 371

KONTAKT
CONTACT US
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JABŁKA?
MAMY ICH CAŁY SAD!

APPLES?
WE HAVE ENTIRE

ORCHARD!


