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Wasz Partner dla
jelit naturalnych, 
specjałów mięsnych 
i podrobowych oraz 
usług chłodniczych i 
mroźniczych.

JELITA NATURALNE- 
EKSTRAKLASA 
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JELITA NATURALNE – 
THE BEST OF

ZNAJDZIECIE TO 
 PAŃSTWO TUTAJ



WARTOŚĆ DODANA
To, co nas napędza, można powiedzieć całkiem prosto: chcemy 
oferować naszym klientom najlepsze jelita naturalne. I najlepsze 
rozwiązania dla produkcji kiełbas. Dzisiaj jesteśmy liderem w jakości 
i innowacyjności ale także mamy wzgląd na blisko 100-letnią 
tradycję rodzinną. Jak przy każdym zdrowym rozwoju, idziemy 
krok za krokiem. Niektóre idee nie były spektakularne, inne zostały 
opatentowane. Nieustannie modernizujemy rozwiązania już 
istniejące, ale również ciągle wynajdujemy coś nowego, rewolu-
cyjnego. Zasadniczo zawsze patrzyliśmy na rynek: Jaką wartość 
dodaną, jakościowo i ekonomicznie, możemy zaoferować naszym 
klientom? Tak powstały nasze produkty, ustanawiające standardy i 
umożliwiające naszym klientom racjonalny przerób przy zachowaniu 
najwyższej jakości.

PO PROSTU
USTANAWIAMY 
STANDARDY



CDS-Jelita wieprzowe europejskie:
Łatwe i pewne w zastosowaniu - 
delikatne przy ugryzieniu, w pełni 
oddadzą smak Państwa kiełbasy

CDS-Jelita wieprzowe Extra:
jasne, z niewielką ilością żyłek, dla op-
tymalnego wyglądu Państwa kiełbasy.
Najbardziej odpowiednie dla wszyst-
kich asortymentów białej kiełbasy.

CDS- Jelita wieprzowe chińskie:
Dokładnie skalibrowane, mające 
doskonałe właściwości wędzarnicze.
Dla jednolitego i zachęcającego 
wyglądu Państwa kiełbasy.

Inne produkty wieprzowe:
Żołądki wieprzowe, kątnice wieprzowe, pęcherze 
wieprzowe, okrężnice, jelita wieprzowe proste, języki 
wieprzowe. 

CDS-Jelita wieprzowe są także dostępne w 
bardzo długich odcinkach, dla szczególnie szybkiej 
prędkości nadziewania.

CDS-Jelita baranie Tip Top:   
dokładny kaliber, ścisła kalibracja, bar-
dzo wytrzymałe - gwarantujące jednolity 
i apetyczny wygląd kiełbasek oraz ich 
łatwe ugryzienie.

CDS-Jelita baranie IA:  
bardzo wytrzymałe, zapewniające 
niski koszt jelita na kg, dzięki wysokiej 
wydajności nadziewania. Dostępne 
także w bardzo długich odcinkach

„10 Metrów Plus”.

CDS-Jelita baranie AB:  
bardzo dobre jelita w klasie AB, niedrogie, 
dobra wydajność nadziewania, do zastoso-
wania, np. na kiełbaski pieprzowe.

 JELITA WOŁOWE, JELITA WIEPRZOWE 
ORAZ JELITA BARANIE W CERTYFIKO-
WANEJ, NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

WYBÓR WŚRÓD JELIT NATURALNYCH

CDS-Jelita wołowe środkowe, jelita 
wołowe proste i kątnice wołowe: 
odtłuszczone i bez szlamu, stabilne
w gotowaniu i mające idealne 
właściwości wędzarnicze.

Specjalne produkty wołowe:
Przedżołądki wołowe i pyski wołowe.

CDS- JELITA WIEPRZOWE 

CDS-JELITA WOŁOWE

CDS-JELITA BARANIE



Po raz kolejny ustanawiamy światowy standard i rewolucjonizujemy 
produkcję kiełbas. Tak więc w przyszłości żadne jelita tubowane, 
czy to na folii czy to na rurkach, nie będą zawierały już kółeczek, 
stoperów gumowych czyli żadnych luźnych części. Oznacza to 
maksymalne bezpieczeństwo i taką opłacalność produkcji kiełbasy, 
jakiej nigdy wcześniej Państwo nie mieliście.

CDS-NOWOŚĆ
WIĘCEJ ŻADNYCH LUŹNYCH CZĘŚCI WE WSZYST-
KICH JELITACH MARSZCZONYCH NA FOLII I RUR-
KACH Z RODZINY PRODUKTÓW CDS SILBERPFEIL®

PRODUKCJA KIEŁBAS 
NIGDY JESZCZE NIE 
BYŁA TAK BEZPIECZNA, 
WYDAJNA I EKONO-
MICZNA.

1. Wszystkie rurki są wyposażone w elastyczne, zaginane końcówki. Zagięta rurka utrzymuje jelito pewnie
 i mocno - po rozłożeniu rurkę można łatwo wsunąć na rurę do nadziewania. 

2. Inteligentny system zarządzania kolorami pasków foliowych, rurek do tubowania oraz siatek wyraźnie informuje
 o kalibrze i jakości - bez potrzeby użycia dodatkowych elementów.

3. Kod kreskowy na każdym opakowaniu jednostkowym umożliwia bezproblemową, cyfrową identyfi kowalność
 i eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek kart kontrolnych.

W efekcie, zarządzanie 
ciałami obcymi w produkcji 
kiełbas jest teraz tak proste 
i pewne jak nigdy dotąd.

NOWA TECHNOLOGIA 
SILBERPFEIL®



Jelita NonStop podczas 
nadziewania.Po prostu 
zeskanować i oglądać.

TRIK Z ZAGIĘCIEM:  
wszystkie rurki są wyposażone w elastyczne, zaginane końcówki, które utrzymują jelito pewnie i mocno na rurce.wszystkie rurki są wyposażone w elastyczne, zaginane końcówki, które utrzymują jelito pewnie i mocno na rurce.wszystkie rurki są wyposażone w elastyczne, zaginane końcówki, które utrzymują jelito pewnie i mocno na rurce.wszystkie rurki są wyposażone w elastyczne, zaginane końcówki, które utrzymują jelito pewnie i mocno na rurce.

CDS-Silberpfeil® Tube

Wysoki wzrost produkcji i redukcja 
kosztów nadziewania. CDS-
Silberpfeil®Tuby - do 18 metrów na 
pasku. 90 % oszczędności czasu 
w porównaniu do marszczenia 
ręcznego i 50 % w porównaniu do 
marszczenia maszynowego.

CDS-Silberpfeil® Pipe

Proste zastosowanie, prędkość 
przy nadziewaniu, zredukowane 
koszty produkcji. Ponieważ jelita 
baranie są zmarszczone na rurce 
po ok. 30 metrów. I całkowita 
nowość: wszystkie rurki bez 
dodatkowych kółeczek, gumek i 
stoperów, czyli żadnych luźnych 
części.

CDS-Jelita naturalne wspierają jakość Państwa kiełbasy. A nowa, innowacyjna generacja produktów CDS-Silberpfeil®

optymalizuje produkcję kiełbas jeszcze bardziej. Od teraz zarządzanie ciałami obcymi w produkcji kiełbas jest 
jeszcze prostsze i pewniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

RODZINA PRODUKTÓW 
CDS SILBERPFEIL®

PIERWSZE NA ŚWIECIE JELITA ZGRZEWANE , GWARANTUJĄCE DO 
18M SKALIBROWANEJ OSŁONKI, W JEDNYM ODCINKU, NA FOLII.

WYDAJNIEJ

CDS-Silberpfeil® NonStop

Dla jak najwyższej wydajności 
ekonomicznej: pierwsze w świecie 
jelita wieprzowe zgrzewane. Aż 
do 18 metrów jelita wieprzowego 
w dokładnym kalibrze, w jednym 
odcinku na jednym pasku. Wzrost 
wydajności nadziewania o ok. 
20 % w porównaniu do innych jelit 
wieprzowych, marszczonych na 
paskach foliowych.  

Wydajność nadziewania wzrasta nawet do 20 % w porównaniu z innymi 
jelitami w długich odcinkach, marszczonymi na paskach (np. 6M+)

Po zeskanowaniu kodu QR, możecie Państwo zobaczyć naszą nowość – jelita 
Silberpfeil® NonStop – w akcji, podczas nadziewania w jednym z wiodących 
zakładów mięsnych.

Podręcznik:

•  nowatorski sposób konserwacji, gwarantujący 
proste zastosowanie przy szybkim nadziewaniu,

• lekkie solenie w połączeniu z mrożeniem

•  długi okres przydatności do spożycia w stanie 
zamrożonym, krótki czas  namaczania po 
rozmrożeniu

Więcej informacji uzyskacie 
Państwo oglądając fi lm z 
instrukcją użytkowania. 
Po prostu zeskanować i 
oglądać.

 JELITA WIEPRZOWE 
CDS-SILBERPFEIL® NONSTOP



ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
CDS-opakowania zapewniające świeżość, z kodem kreskowym. 
Dla świeżości i trwałości naszych jelit naturalnych: idealne opakowanie. Łatwe do otwarcia 
dzięki oznakowaniu miejsca do oderwania. Dla pośredników dostępne także w formie 
neutralnej. Kod kreskowy na każdym opakowaniu jednostkowym umożliwia bezproblemową, 
cyfrową identyfi kowalność i eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek kart kontrolnych. 

Trik z zagięciem. 
Wszystkie rurki będą w przyszłości wyposażone w elastyczne, zaginane końcówki. Zagięta 
rurka utrzymuje jelito pewnie i mocno - po rozłożeniu rurkę można łatwo wsunąć na rurę do 
nadziewania.

CDS-System zarządzania kolorami. 
Inteligentne zarządzanie kolorami pasków foliowych, rurek do tubowania oraz siatek wyraźnie 
informuje o kalibrze i jakości - bez potrzeby użycia dodatkowych, luźnych elementów.

CDS-System zarządzania jakością.
Posiadamy certyfi kat IFS Food wersja 6: konsekwentne zarządzanie jakością gwarantuje 
naszym klientom możliwie najwyższą pewność wszystkich naszych CDS-produktów.

WIĘCEJ ŚWIEŻOŚCI
WIĘKSZA PEWNOŚĆ



•  Dzięki rozwiniętemu systemowi komputerowemu każdy doradca klienta jest 
poinformowany w każdej chwili, które z naszych produktów Państwo preferujecie 
oraz o warunkach dostawy. Dzięki temu każdy z doradców klienta w CDS jest 
kompetentnym partnerem do rozmowy z Państwem. 

• Dzięki systemowi 48-godzinnej wysyłki towaru, jeśli jest nagła potrzeba.

•  Dzięki naszym technikom ds. zastosowania jelit naturalnych możecie Państwo na miej-
scu przetestować i porównać jakość oraz optymalny dla państwa system tubowania, 
w celu osiągnięcia możliwie największych korzyści produkcyjnych – dopasowanych 
do profilu Państwa wymagań.

CDS POLSKA – OBSŁUGA KLIENTA
NASZ SERWIS JEST TAK DOBRY 
JAK NASZE PRODUKTY

Mirosława Witos
Prezes Zarządu

Tel.: +48 75 645 5855
Fax: +48 75 645 5858
Kom.: +48 660 764 484

m.witos@cdspolska.com.pl
www.cds-hackner.de
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