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Arctos Fondant F20 & F30 
Fondanty Arctos 20 i 30 to wodne pomady cukrowe stworzone z myślą  
o piekarniach i cukierniach. Charakteryzują się białym kolorem i typowym, 
słodkim zapachem. W szczególności przeznaczone do produkcji błyszczących 
polew, kremowych nadzień i dekoracji delikatnych wyrobów cukierniczych. 
Można dodawać do nich barwniki, aromaty, koncentraty owocowe i alkohole. 

Produkty o czystej etykiecie, bez dodatków chemicznych.

Arctos 20 and 30 fondants were designed to cater to the needs of bakery 
and confectionery clients. They are characterised by a white colour and 
a typical, sweet aroma. They work particularly well in production of shiny 
glazings, creamy fillings and for decorating delicate confectionery. They can 
be mixed with colorants, aromas, fruit concentrates and alcohol.

Clean label products without any additives.



Arctos Ready To Use
Nasza pomada typu Ready to Use to zaawansowany technologicznie 
produkt, stworzony w oparciu o komentarze i sugestie najbardziej 
wymagających klientów. Gotowa do użycia pomada o miękkiej, kremowej 
konsystencji, zapewnia świeżym wyrobom piekarniczym długotrwałą  
i lśniącą powierzchnię lukru. Opracowana z myślą o łatwym rozprowadzaniu 
na powierzchni wyrobu przy pomocy pędzli, szpachli i innych narzędzi do 
wygładzania powierzchni pomad.

Our technologically advanced Ready To Use fondant, was developed 
together with our most demanding customers in response to their valuable 
suggestions. The product is characterised by a soft, creamy consistency 
and allow to maintain a long-lasting, shiny glaze on fresh bakery and 
confectionery products. Designed for easy distribution on the surface of the 
product, using a brush or any other smoothing tool.



Arctos  Ultra White
Nowoczesna pomada tworząca doskonale białą i nieprzezroczystą 
warstwę lukru. Stosowana przede wszystkim w procesach z zamrażaniem  
i rozmrażaniem produktu, ale też jako wyjątkowo wyraźna warstwa lukru dla 
świeżych wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Może być uszlachetniona  
przez klienta poprzez dodanie aromatów, barwników, alkoholi oraz 
koncentratów owocowych.

Advanced, modern fondant, allowing customers to create a perfectly white 
and opaque layer of fondant. Used in processes, which require freezing but 
also for the purpose of creating an exceptionally white layer of icing. It can 
of course be modified through the addition of aromas, fruit concentrates and 
alcohol.



Arctos Cukier Puder
Arctos Powdered Sugar

Arctos Posypka Cukrowa Kolorowa
Arctos Crispy Sugar Sprinkles

Delikatnie zmielony cukier, idealny do przygotowywania wypieków. Dostępny 
z antyzbrylaczem (2% glukoza krystaliczna) oraz bez antyzbrylacza,  
w zabezpieczających workach foliowych.

Gently powdered sugar, ideal for baking. Available with an anti-caking 
agent (2% crystal glucose) as well as without one. Packed in secure plastic 
bags.

Słodkie posypki cukrowe do dekoracji ciast, pączków, ciasteczek oraz 
pierników. Posypka oferowana jest w wielu kolorach. Wszystkie barwniki 
używane do produkcji są pochodzenia naturalnego. Zawiera aromaty 
owocowe.

Crispy sugar sprinkles for decorating cakes, donuts, cookies and gingerbread. 
The sprinkle is offered in multiple colours. All colourants used for production 
are of natural origin. The product contains fruit aromas.



Nordzucker Cukier Kryształ
Nordzucker Crystal Sugar

Nordzucker Cukier Gruboziarnisty
Nordzucker Coarse Grain

Cukier kryształ to produkt wytwarzany z buraków cukrowych. Przyjmuje 
formę drobnych, białych kryształków. Cukier kryształ jest również 
najpopularniejszym rodzajem cukru z całej oferty produktowej Nordzucker 
Polska i marki Sweet Family.

Crystal sugar is the most classic product made of sugar beets. It comes in the 
form of small, white crystals and is also the product with the broadest range 
of applications in the Nordzucker and Sweet Family range.

Cukier o dużych kryształach uzyskiwany przez pokruszenie sprasowanych 
bloków. Świetnie sprawdza się w dekoracji wypieków. Występuje w dwóch 
wariantach 700/1400 mikrometrów.

Crystallised sucrose as large transparent crystals. The average size of the 
crystals is between 700 and 1400 µm. Coarse Grain Sugar is used mainly for 
manufacturing and decorating baked goods and confectionery products.



Nordzucker Cukier Perlisty
Nordzucker NIB

Tradycyjny, sprasowany cukier, pokruszony i przesiany w duże, białe, zwarte 
cząstki. Cukier perlisty nadaje wypiekom wspaniałe, smaczne wykończenie.

Produkt występuje w trzech wariantach:
Nib Sugar 1400, Nib Sugar 2000, Nib Sugar 3000

Compressed sugar, crushed and sieved into large, white, compact particles. 
Various products with particle size between 1400 and 3000 µm. There is also 
a crispier product with a particle size of 3000 µm. Nib Sugar is used mainly 
for decorating baked goods and confectionery.

Available in 3 variants:
Nib Sugar 1400, Nib Sugar 2000, Nib Sugar 3000



Szkoła Cukiernicza Arctos
Arctos Bakery School
Wydarzenia Szkoły Cukierniczej Arctos prowadzone są pod okiem zwycięzcy 
Top Chefa, Szefa kuchni restauracji hotelu Blow Up Hall 5050 - Tomasza 
Purola, oraz wielokrotnego indywidualnego Mistrza Polski i Mistrza Świata 
w cukiernictwie - Pawła Mieszały.

The Arctos Bakery School events are conducted under the supervision of 
the Top Chef winner and Blow Up Hall 5050 restaurant Head Chef - Tomasz 
Purol, joined by multiple individual Polish Champion and World Champion in 
confectionery - Paweł Mieszała.
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