


ЦУКЕРКИ «ТУЗЯ CLASSIC 
(PATRON)»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Солодощі, які мають бути в кожного 
патріота! Унікальні цукерки з героїчним 
песиком Патроном.

Під ніжною оболонкою цих ласощів, 
ховається м’який грильяжний корпус, 
створений з відбірного соняшникового 
насіння. Солодкий талісман заряджає 
патріотизмом та енергією
на нові перемоги!
 
«Лукас», ми з України!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 12 - 14 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 147 mm - 12 х 0,20 кг



ЦУКЕРКИ «BIFESTI
ЗІ СМАКОМ СМОРОДИНИ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Смак літа. Желе зі смаком стиглої соковитої 
смородини поєднано з шаром обсмаженого 
соняшникового насіння.

Смак «Bifesti» - це гармонійне поєднання 
дивовижно ніжного желе з шаром 
обсмаженого соняшникового насіння. 
Будь-яка робота буде в радість, якщо 
у вашій кишені лежатиме бодай кілька 
цукерок BiFesti!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 15 - 17 г.



ЦУКЕРКИ «BIFESTI
ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Це щось неймовірне!

Яскравий представник найулюбленіших цукерок 
від кондитерської компанії «Лукас». На перший 
погляд вони нічим не відрізняються від решти 
цукерок з асортименту: традиційна чітка форма, 
вкрита впізнаваною для ласунів глазур’ю.

Однак, уже після першого ж шматочка, 
відчувається реальний вибух солодкої 
свіжості! Це - желейний прошарок, 
смак якого нескладно вгадати - 
екзотичний та ароматний лайм! 
Желе займає майже половину 
цукерки, а решту ми вирішили 
заповнити молочним грильяжем 
зі смаженого насіння соняшника.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 15 - 17 г.



ЦУКЕРКИ «BIFESTI
ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Ця серія вміє радувати і приємно 
дивувати своїх прихильників!

Цього разу цукерки приголомшують оксамитовим 
ароматом щойно зірваної стиглої малини. Цукерка 
класичної прямокутної форми. Надкусіть шматочок
і ви побачите, що майже половину цукерки займає 
шар желе зі смаком малини.

Смак «Bifesti» - це гармонійне поєднання 
дивовижно ніжного желе з шаром 
обсмаженого соняшникового насіння. 
Будь-яка робота буде в радість, якщо 
у вашій кишені лежатиме бодай кілька 
цукерок BiFesti!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 15 - 17 г.



ЦУКЕРКИ «O`DAMER»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Цукерки є справжнім втіленням класичних уявлень 
про солодощі, які здатні привабити навіть 
найвимогливішого поціновувача. 

Цукерки «O`Damer» - це багато-багато відбірного 
та ретельно обсмаженого арахісу, вкритого 
особливою ніжною глазур’ю за рецептом від 
компанії «Лукас». Таке на перший погляд просте 
поєднання не лише подарує несподіваний 
делікатний смак, а й забезпечить чималою 
порцією енергії.

Всього один-два таких смаколики -
і Ви знову готові з легкістю виконувати 
найскладнішу роботу!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 13 - 15 г.



ЦУКЕРКИ «SHARZAN» 
ПАТРІОТИЧНИЙ

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Sharzan - арахісовий хіт підкорить світ!

Арахіс, карамель - вибух заряджаючої енергії! 
Яскраві солодощі на основі свіжого молочного 
ірису тофі з додаванням елітного обсмаженого 
арахісу гарантують Вам порцію вибухового 
поєднання арахісової енергії з кращою молочною 
глазур’ю, що обов’язково зможе надихнути Вас
на шалену активність протягом дня!

Варто одного разу замовити «Sharzan»,
як Ви й не помітите, що солодощі 
«Лукас» захоплять Ваш світ 
особливим смаком!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 3 кг

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
12 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 14 - 16 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 147 mm - 12 х 0,20 кг



ЦУКЕРКИ «SUNGRIZZY»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Ваш чудовий вибір!

Ці кондитерські вироби мають усі можливості, 
аби стати фаворитом будь-якого шанувальника 
вишуканих смаколиків. Під яскравою обгорткою 
цукерок «Sungrizzy» Ви знайдете класичну цукерку 
з м’яким молочно-грильяжним корпусом, повністю 
вкритим глазур’ю. Але всередині ми приготували 
для вас багато-багато відбірного ретельно 
просмаженого соняшникового насіння.

Це особливе поєднання дарує 
несподівано глибокий смак.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 13 - 15 г.



ЦУКЕРКИ «ТУЗЯ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Є «Тузя» - є друзі!

Упродовж трудового дня часом так хочеться 
чогось смачненького, аби поповнити втрачений 
запас енергії… Немає проблем! Компанія «Лукас» 
пропонує особливі цукерки «Тузя», що здатні 
подарувати насолоду з першого шматочка. 
Ці частково глазуровані ласощі мають 
молочно-грильяжний корпус, виготовлений 
з добірного обсмаженого насіння соняшника.

Надзвичайний смак цукерок точно 
заслуговує на Вашу прихильність,
тож варто спробувати!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 11 - 13 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 147 mm - 12 х 0,20 кг



ЦУКЕРКИ «MARMILIKE
ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ» 

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

ТM LUKAS дарує нові смаки активних днів!

Цукерки «Marmilike зі смаком апельсину» 
створені у кращих традиціях високоякісної 
продукції від компанії «Лукас». 

Під привабливою яскравою обгорткою 
чекає глазурована цукерка, всередині 
якої - неповторне желе зі смаком 
апельсину, що дарує справжній вибух 
насиченого фруктового смаку.

«Marmilike зі смаком апельсину» 
варто скуштувати шанувальникам 
солоденького, адже це справжній 
шедевр кондитерського мистецтва!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 15 - 18 г.



ЦУКЕРКИ «MARMILIKE
ЗІ СМАКОМ ЯБЛУКА» 

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

ТM LUKAS дарує нові смаки активних днів!

Ніжна кондитерська  глазур вкриває
справжнісінький вибух яблучного смаку!

«Marmilike» зі смаком яблука» створені
для перемог та солодкого життя!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 15 - 18 г.



ЦУКЕРКИ «MELODIPLUM
ЗІ СМАКОМ СЛИВИ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Солодка мелодія сливового кольору! 

Цукерка серії Sweet Colors - «Melodiplum»
зі смаком сливи». Гармонія повітряного 
суфле та ароматного желе зі смаком 
сливи. Яскраво-солодкий присмак 
цукерки дарує заряджаючу порцію 
натхнення.

Наповнюй своє життя барвами! 

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 17 - 19 г.



ЦУКЕРКИ «АРКАДІЯ ЛУКАС»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Класика, до якої хочеться повертатися 
знову і знову!

Неповторний смак «Аркадії «Лукас» 
просто неможливо забути, спробувавши 
хоча б один раз. Поєднання ніжного 
суфле з ароматним желе зі смаком 
апельсину, вкрите кондитерською 
глазур’ю - це колосальне задоволення, 
яке додасть свіжих сил та натхнення
для сміливих звершень!

«Аркадія» - це класика 
кондитерського мистецтва.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 17 - 19 г.



ЦУКЕРКИ «БРЕМ-КРЮЛЕ
ЗІ СМАКОМ КРЕМ-БРЮЛЕ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Такі цукерки однозначно будуть мати 
попит у ласунів, що цінують солодощі.

Назва продукту говорить сама за себе: 
нам вдалося успішно відтворити відомий 
смак «Крем-брюле», але не в морозиві
чи напої, а в смачнючих цукерках.
Під оригінальною глазур’ю - два шари 
ароматного суфле: суфле зі смаком
ванілі та крем-брюле.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 12 - 14 г.



ЦУКЕРКИ «ПТАШИНЕ МОЛОКО
КАВА ЛУКАС»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Лови нову пташку! 

Тут починаються міцні обійми нових улюблених 
солодощів - зустрічай! Цукерки «Пташине молоко» 
тепер з смаком кави! Ми створили неймовірне 
поєднання - нотки вишуканої класики з виразним 
смаком улюбленого напою!  Ніжний та повітряний 
кондитерський шедевр огортає смаком 
відомих зерен, надихаючи на новий день 
звершень із цукеркою в кармані! Смачні, 
заряджаючі та неперевершені - 
Ваші супутники посмішки!

Пам’ятайте - з першого погляду 
починається кохання, а з першої 
цукерки починається солодке життя!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 12 - 14 г.



ЦУКЕРКИ «ПТАШИНЕ МОЛОКО 
ЛУКАС»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Цукерки «Пташине молоко «Лукас» 
не потребують ні коментарів, ні реклами.

Ці цукерки мають велику популярність по всьому 
світу. Звісно, Компанія «Лукас» не могла лишитись 
осторонь цієї легенди кондитерського мистецтва 
і пропонує власний варіант «Пташиного 
молока «Лукас». Ми приготували суфле 
дивовижної легкості. 

До речі, саме наш продукт став 
переможцем програми «Знак якості», 
що проводилася на телеканалі «Інтер». 
Тепер Ваша черга отримати насолоду 
від цих солодощів та оцінити їх рівень.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 12 - 14 г.



ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

ЦУКЕРКИ «ППO»
"Птахи проти орків" - цукерки, що поєднали 
в собі реалії сьогодення з легендою класичного 
смаку "Пташине молоко".

Ніжне суфле, яке має жовто блакитний колір  
відтворений за допомогою натуральних барвників, 
що покрите чорною кондитерською глазур'ю, 
не залишить байдужим жодного поціновувача 
солодощів.

Цукерки ППО - нова легенда з класичним 
смаком.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 12 - 14 г.



ЦУКЕРКИ «MELODIWHITE»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Цукерки «Melodiwhite» - повітряне 
суфле з легким ароматом ванілі.

Ніжне суфле, вкрите кондитерською 
глазур’ю, здивує навіть затятих 
гурманів. Наші цукерки подарують 
справжню насолоду неперевершеним 
смаком, вишуканим дизайном та 
найвищою якістю.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,3 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 12 - 14 г.



ЦУКЕРКИ «ЛУКАСЯ З АБРИКОСОВИМ 
НАПОВНЮВАЧЕМ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Представляємо цукерки, що подарують 
дивовижний смак літа, незалежно від того, 
яка пора року за вікном. Щоб Ви отримали таке 
задоволення, ми створили цукерки з надлегкого
білосніжного суфле з ароматним абрикосовим 
наповнювачем.

А унікальна кондитерська глазур підкреслює 
особливий післясмак «Лукасі».

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 16 - 19 г.



ЦУКЕРКИ «ЛУКАСЯ З ВИШНЕВИМ 
НАПОВНЮВАЧЕМ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Іноді серед зими так кортить чогось 
солоденько-фруктового…

Саме на такий випадок ми і створили ці смаколики 
з фірмової лінійки «Лукася». На Вас чекають невеличкі 
цукерки у формі купола. Під шаром кондитерської 
глазурі - неймовірно ніжне суфле. А всередині - 
особливий вишневий наповнювач, що огортає 
ягідними ароматами і на хвилинку 
повертає в літо. 

Тож, якщо Ви шукаєте незвичайні та
якісні ласощі, «Лукася» - саме для Вас!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 16 - 19 г.



ЦУКЕРКИ «ЛУКАСЯ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Лишень спробуйте, «Лукася» неодмінно стане 
вашою улюбленою цукеркою від «Лукас»!

«Лукас» цими смаколиками знову доводить, 
що по-справжньому класна цукерка не обов’язково 
повинна мати складний рецепт чи якісь екзотичні 
складові. Головне - вдало підібрати поєднання. 

«Лукася» - це ніжне повітряне суфле, вкрите 
кондитерською глазур’ю. Настільки просто, 
наскільки ж і смачно. Тому що ми 
використовуємо у своєму виробництві 
виключно якісні інгредієнти від кращих 
постачальників України та світу.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 15 - 17 г.



ЦУКЕРКИ «СОЛОДКИЙ
ОБЕРІГ LUKASIA»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Смаколик, що оберігає ваш гарний настрій та 
підтримує патріотичну мотивацію. Уже в продажу!

Lukasia створена українцями в Україні з любов’ю. 
Ніжне повітряне суфле, вкрите кондитерською 
глазур’ю. Оце і все. Настільки просто, 
наскільки ж і смачно.

Ця новинка - унікальний патріотичний 
подарунок, адже кожна цукерка - 
частинка України, в прямому сенсі. 
Разом вони створюють карту нашої 
Батьківщини та промовляють фрази, 
які оберігають її.

Слава Україні! Все вже є Україна!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 15 - 17 г.



ЦУКЕРКИ «ЛУКАСЯ ІЗ 
СОЛОНОЮ КАРАМЕЛЛЮ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Давно не куштували вишуканої карамелі?

Саме для цього випадку ми створили смаколик 
із надлегкого білосніжного суфле та солоної 
карамелі, вкритий шаром кондитерської глазурі, 
яка лиш підкреслює унікальний післясмак.

Тож, якщо Ви шукаєте незвичайні та якісні 
ласощі, «Лукася із солоною карамеллю» – 
саме для Вас!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 16 - 19 г.



ЦУКЕРКИ «LUKASIA WOMEN’S CAPRICE
ЗІ СМАКОМ ШОКОЛАДНОГО БРАУНІ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Попереджаємо - у наші смаколики закохуються
з першої цукерки й на все життя!

Поціновувачі солодощів напевне знають
і полюбляють легендарний десерт 
«Шоколадний брауні» - і він того вартий. 

Преміум цукерки «Lukasia Women’s Сaprice» 
зі смаком шоколадного брауні» зроблені 
з надзвичайного суфле. А для того, 
щоб ще більше посилити смаковий 
акцент цих цукерок, ми покриваємо 
їх шаром кондитерської глазурі.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
4 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 21 - 24 г.



ЦУКЕРКИ «KAFETKA»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Не цукерочка, а просто Kafetka!

Саме її обирають, коли хочеться чогось 
особливого. Подрібнений арахіс
з карамельно-фісташковим смаком, 
крихти печива, вкриті глазур’ю - той смак,
який не можливо порівняти з іншими. 

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

295 х 195 х 90 mm - 1,5 кг
395 х 295 х 90 mm - 3,5 кг

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 18 - 21 г.



ЦУКЕРКИ «LUCKY ЗЛАКІ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Lucky Злакі зі смаком полЯниці, упс, полУниці. 

Де брати енергію? Як підтримати настрій? 
Компанія «Лукас» запевняє, що секрет в енергії - 
в запальній енергії, що дарує новий солодкий хіт 
від «Лукас» - цукерки Lucky Злакі! Поживні злаки 
та освіжаюча полуниця - фантастика кращих 
смаків. А унікальна глазур ніжно доповнює 
смак маленького шедевру.

Lucky Злакі - новий подих буднів!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,0 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 10 - 12 г.



ЦУКЕРКИ «LUCKY ЗЛАКІ  
З АРАХІСОМ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Суміш злаків та справжнього смаженого 
арахісу, що поєднані з кондитерською 
глазур'ю та вишуканим ароматом Крем-
ванілі - це неймовірний енергетичний бум! 
Цукерки Lucky злакі з арахісом від Лукас.

Ще більше злаків - ще більше енергії!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,0 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 10 - 12 г.



ЦУКЕРКИ «LULU»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

LuLu - кохання має бути солодким!

Ця парочка створена для романтичного 
настрою та для того, щоб дарувати його 
щоразу, як цукерочка опиняється у твоїх 
руках. Повітряні кукурудзяні кульки, 
відібраний подрібнений арахіс
та насичений смак молока з ваніллю.

Даруй ніжність разом з LuLu!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,0 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 12 - 15 г.



ЦУКЕРКИ «TOPCHIK»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Топові солодощі для справжніх 
топчиків!

Смажений арахіс, листкове подрібнене 
печивко та неймовірний аромат вишні.
Прихопи у свій день TopChik для 
успішних справ!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 3,0 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 16 - 19 г.



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 240 mm - 6 х 0,045 кг = 0,270 кг

Щоб вже точно вистачило на всіх!  Саме для цього 
ми створили круасани фемелі-пак. Але радимо 
не баритись, адже вони ну дуже ніжні та смачні. 
Це саме ті круасани, де не доведеться шукати 
начинку вона сама тебе знайде, бо її там аж 32%. 

Для любителів кисленького зі вишневим 
наповнювачем. Смакуй із задоволенням. 

КРУАСАНЧИК З ВИШНЕВИМ
НАПОВНЮВАЧЕМ
(FAMILY PACK)

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

32%ВМ
ІС

Т С
ОЛОДКОЇ НАЧИНКИ



Щоб вже точно вистачило на всіх!  Саме для цього 
ми створили круасани фемелі-пак. Але радимо 
не баритись, адже вони ну дуже ніжні та смачні. 
Це саме ті круасани, де не доведеться шукати 
начинку вона сама тебе знайде, бо її там аж 32%. 

Смакуй із задоволенням улюблений 
класичний смак начинки какао-крем.

32%ВМ
ІС

Т С
ОЛОДКОЇ НАЧИНКИ

КРУАСАНЧИК З НАЧИНКОЮ
КАКАО-КРЕМ
(FAMILY PACK)

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 240 mm - 6 х 0,045 кг = 0,270 кг



КРУАСАНЧИК З НАЧИНКОЮ
«КАКАО-КРЕМ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Лишень послухайте: для круасанчиків за 
особливим рецептом ми готуємо легесеньке 
листково-дріжджове тісто, всередину якого 
додаємо неймовірну начинку, що нагадує 
смак і аромат шоколаду.

Свіжість та якість продукту допомагає 
зберегти індивідуальне пакування, що 
дозволяє легко ноcити круасанчик при 
собі: у сумочці, портфелі чи наплічнику.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 1,08 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.



КРУАСАНЧИК З АБРИКОСОВИМ
НАПОВНЮВАЧЕМ

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Липень минає швидко, але це - не проблема: 
ми подбали про те, аби Ви могли повертатись 
у літо, коли заманеться. 

Круасанчики від «Лукас» - напрочуд вдале 
поєднання особливого листового тіста 
з ароматним абрикосовим наповнювачем.

Звісно, добрі ласощі бувають лише 
свіжими. Ми загортаємо кожен круасанчик 
у індивідуальну упаковку, що дозволяє 
продукту довго лишатись найсмачнішим 
саме для вас.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 1,08 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.



КРУАСАНЧИК З ПОЛУНИЧНИМ
НАПОВНЮВАЧЕМ

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Ці кондитерські вироби створені спеціально 
для тих, хто надає перевагу «швидким» 
сніданкам та перекусам. 

Круасанчики від компанії «Лукас» 
заслуговують на Вашу увагу: ніжне 
листково-дріжджове тісто з приємним 
полуничним наповнювачем, аромат
якого здатний повернути Вас у ягідно-
літнє розмаїття ласощів незалежно
від пори року.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 1,08 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.



КРУАСАНЧИК З ВИШНЕВИМ
НАПОВНЮВАЧЕМ

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Обравши саме цей продукт з серії круасанчиків від 
компанії «Лукас», Ви точно не пожалкуєте: на Вас 
чекає європейський рівень якості та унікальний смак, 
здатний виправдати сподівання найвибагливішого 
гурмана, тож будьте готові, відкусивши шматочок, 
відчути потужний вибух вишневого смаку.

Також ми подбали й про тих, хто звик
до перекусів «у русі»: ці круасанчики -
надають достатньо енергії. Отож, 
дозвольте собі трохи солоденького! 
Звісно, добрі ласощі бувають лише 
свіжими. Ми загортаємо кожен 
круасанчик в індивідуальну упаковку, 
що дозволяє продукту довго лишатись 
найсмачнішим саме для вас.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 1,08 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.



КРУАСАНЧИК З НАЧИНКОЮ 
«МОЛОЧНО-КРЕМОВА»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Наші круасанчики створені з ніжного листкового - 
дріжджового тіста з молочно-кремовою начинкою.
Смакуючи такі ласощі, Ви неодмінно спіймаєте себе 
на відчутті з дитинства, нібито смакуєте щось ніжне та 
виготовлене з любов’ю.

Свіжість та якість продукту допомагає зберегти 
індивідуальне пакування, що дозволяє легко 
носити круасанчик при собі: у сумочці, 
портфелі чи наплічнику.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 1,08 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.



КРУАСАНЧИК З НАЧИНКОЮ 
«КАКАО-КРЕМ-ГОРІХ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Компанія «Лукас» приготувала для вас маленький, 
однак дуже приємний сюрприз в круасанчику: 
ароматну начинку, що вмить наповнює енергією!

Ніжна кремова начинка з легким горіховим 
смаком гармонійно поєднується з листковим - 
дріжджовим тістом, ці кондитерські вироби 
смакують по-справжньому особливо!

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 1,08 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.



з начинкою
«какао-крем»

з абрикосовим
наповнювачем

з полуничним
наповнювачем

з наповнювачем
«какао-крем-горіх»

з малиновим
наповнювачем

з вишневим
наповнювачем

з начинкою
«молочно-кремова» 

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 1,4 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
5 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.

КРУАСАНЧИКИ (ВАГОВІ): 

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ



KURASAN З ВИШНЕВИМ
НАПОВНЮВАЧЕМ

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Нові КУРАСАНЧИКИ в хітовій лінійці круасанчиків 
від кондитерської компанії «Лукас».
 
Зустрічайте кокетливу дівчинку з дуже різними 
емоціями! Легесеньке листкове тісто, в яке ми 
щедро додаємо неймовірну начинку зі смаком 
вишні, створює неймовірний смаколик,
що обов’язково розфарбує Ваш день 
різноманітними мармизками!  

А на упаковці ви знайдете QR-код,
що буквально переносить у казковий
світ. На Вас чекають захопливі пригоди
з головним героєм KURASAN. 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

293 x 256 x 140 mm - 1,08 кг



KURASAN З НАЧИНКОЮ
«КАКАО-КРЕМ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Емоційні круасани... ні-ні, КУРАСАНИ!

Це нова хітова лінійка курасанчиків від кондитерської 
компанії «Лукас». Кожен круасанчик - окрема емоція! 
Легесеньке листкове тісто, в яке ми щедро додаємо 
неймовірну начинку зі смаком шоколаду, створює 
неймовірний смаколик, що обов’язково розфарбує 
твій день різноманітними мармизками!

Але це не всі цікавинки, які ми підготували 
для вас! Уважно роздивіться упаковку, 
там ви знайдете QR-код, що буквально 
переносить у казковий світ. На Вас 
чекають захопливі пригоди 
з головним героєм KURASAN. 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 45 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

293 x 256 x 140 mm - 1,08 кг



ПІ
СН

ИЙ
 ПРОДУКТ

ПЕЧИВО «ВУШКА»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Рецепт печива «Вушка» - родом із Франції.

Ми створили його, щоб внести атмосферу 
цієї легендарної країни спочатку у Кременчук, 
а потім - і в будь-який куточок усієї країни. 

Печиво покрите цукром, який не лише 
надає естетичного зовнішнього вигляду, 
а й обумовлює характерний смак продукту: 
солодкуватий, без будь-якого натяку 
на надмірність.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 8 - 9 г.

395 x 295 x 147 mm - 6 х 0,4  кг
510x238x258 mm - 16 х 0,23 кг

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2 кг
295 x 195 x 90 mm - 0,80 кг
215 x 160 x 60 mm - 0,35 кг



ПЕЧИВО «ЗЕРНОВЕ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

«Лукас» створив тонке, хрумке з пропеченого 
листково тіста зернове печиво, верхня частина 
якого посипана відбірними зернятками 
соняшника, льону та кунжуту. 

Ці кондитерські вироби - не солодкі, але 
дуже ситні і мають особливо прекрасний 
смак. Печиво для найкращого обіднього 
перекусу або вечірнього чаювання 
у родинному колі - найкраще для 
кожної події.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 14 - 16 г.

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

215 x 160 x 60 mm - 0,610 кг
295 х 195 х 90 mm - 1,5 кг

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 147 mm - 8 х 0,4  кг
510x238x258 mm - 16 х 0,23 кг

ПІ
СН

ИЙ
 ПРОДУКТ



395 x 295 x 147 mm - 7 х 0,4  кг
510 x 238 x 258 mm - 16 х 0,26 кг

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

ПЕЧИВО «МАРЦЕЛИК
З РОДЗИНКАМИ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Це - печиво з родзинкою! А насправді ще й не з однією! 
Аби створити печиво «Марцелик з родзинками», ми 
поєднали листкове та пісочне тісто, яке буквально 
захоплює світ ідеальним смаком, та додали до 
нього родзинки. 

Компанія «Лукас» впевнена, що таке 
поєднання обов’язково знайде визнання 
серед шанувальників гідних солодощів 
до кави або чаю. Печиво виконане 
у видовженій формі, що робить його 
ще більш приємним!

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 8 - 10 г.

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
215 x 160 x 60 mm - 0,45 кг

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

ПІ
СН

ИЙ
 ПРОДУКТ



395 x 295 x 147 mm - 8 х 0,4  кг
510 x 238 x 258 mm - 16 х 0,29 кг

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

ПЕЧИВО «ГРИЛЬЯЖНЕ»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Обережно бестселер або як ще кажуть про нього - 
«Все печиво подобається, але це - найулюбленіше».  

А все тому, що цей смаколик надзвичайно 
легкий, хрумкий, щедро вкритий насінням 
кунжуту. Хочеш похрумтіти смачненьким, 
тоді печиво «Грильяжне»  було створено 
саме для тебе. Те, що треба для перекусу, 
до кави чи чаю.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 5 - 7 г.

295 х 195 х 90 mm - 1,5 кг
215 x 160 x 60 mm - 0,5 кг

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

ПІ
СН

ИЙ
 ПРОДУКТ



ПЕЧИВО «КАЛІФОРНІЯ»
З ФРУКТОВИМ 
НАПОВНЮВАЧЕМ
ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Новий тренд! Якщо хочеться похрумтіти 
з усією родиною! Зустрічайте печивко 
«Каліфорнія» - хрустке поєднання 
листкового тіста з начинкою зі смаком 
апельсину. Надзвичайно легкий смаколик 
точно знайде шанування серед 
поціновувачів солодощів 
до чаю чи кави. 

Будь в тренді! Хрумти солодко!

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 9 - 11 г.

295 х 195 х 90 mm - 1,5 кг

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН



ПЕЧИВО «КАЛІФОРНІЯ»
З ФРУКТОВИМ 
НАПОВНЮВАЧЕМ
ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm - 2,5 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 9 - 11 г.

295 х 195 х 90 mm - 1,5 кг

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

Новий тренд! Якщо хочеться похрумтіти
з усією родиною! Зустрічайте печивко 
«Каліфорнія» - хрустке поєднання 
листкового тіста з начинкою зі смаком 
малини. Надзвичайно легкий смаколик 
точно знайде шанування серед 
поціновувачів солодощів 
до чаю чи кави. 

Будь в тренді! Хрумти солодко!



ПЕЧИВО «ХРУЛИК»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

За цією кумедною назвою ховається смаколик, 
що має надзвичайний смак та неперевершену якість.

«Хрулик» - це хрумке печиво, яке поєднало 
в собі листкове і пісочне тісто, до якого 
додано щедрий прошарок какао.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
9 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 5 - 6 г.

295 х 195 х 90 mm - 1,5 кг
215 x 160 x 60 mm - 0,5 кг

395 x 295 x 147 mm - 8 х 0,4  кг
510 x 238 x 258 mm - 16 х 0,26 кг

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

ПІ
СН

ИЙ
 ПРОДУКТ



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
3 МІСЯЦІ

ВАГА 1 ШТ. ≈ 11- 12 г.

295 х 195 х 90 mm - 1,5 кг
215 х 160 х 60 mm - 0,65 кг

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

Грайлива не тільки назва, але й смак!

Ідеальне поєднання кондитерської глазурі, 
листкового печива та насіння соняшника. 
Ароматне, в міру м’якеньке, солоденьке та 
просто дуже смачне, тому радимо одразу 
брати про запас.

ПЕЧИВО «ДЖАГА-ДЖАГА»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

ПІ
СН

ИЙ
 ПРОДУКТ



ЦУКЕРКИ «MEGA SHARZAN»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

«Що може бути краще за Sharzan?».

На що кондитерська компанія «Лукас» впевнено 
відповідає - тільки великий Sharzan! До Вашої 
уваги презентуємо новий баточник МЕGА Sharzan!
У два рази більше… запальної енергії, драйву 
та вибуху емоцій - у два рази більший Шарзан!  

Відбірний арахіс та вражаюча карамель 
створюють вибух заряджаючої енергії! 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
12 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 40 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

402 x 202 x 270 mm - 9 х 0,96 кг

ШОУ-БОКС

188 х 128 х 80 mm - 24 х 0,04 кг



ЦУКЕРКИ «BIG TUZYA LIGHT»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Великий, привабливий та оригінальний батончик 
«Big Tuzya Light», який приховує чимало цікавого! 

Частково глазурований батончик з молочно-гриляжним 
корпусом із додаванням обсмаженого насіння соняшника. 
Молочна глазур надає цим ласощам ще більше ніжності. 

Цукерка вийшла не тільки надзвичайно 
корисною, адже насіння соняшнику - відоме 
джерело енергії, а ще й надзвичайно вишуканою 
на смак. Вам варто спробувати цей смаколик, 
щоб вразитися особливим смаколиком!

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 30 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

402 x 202 x 270 mm - 9 х 0,60 кг

ШОУ-БОКС

188 х 128 х 80 mm - 24 х 0,03 кг



ЦУКЕРКИ «BIG TUZYA»

ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

Для того, аби солодощі увійшли до списка найулюбленіших, 
вони мають обов’язково бути якісними, смачними, 
оригінальними і, бажано - ще й корисними. 

Усе це про «Big Tuzya», розроблених та створених 
компанією «Лукас». Під веселою обгорткою 
знайдеться, на перший погляд, традиційний 
глазурований батончик. Усередині смаколика - 
молочно-грильяжний корпус на основі хрумкого 
та ароматного соняшникового насіння.

Цукерка «Big Tuzya» - це море насолоди. 
Тож купуйте і смакуйте - з радістю
та на здоров’я!

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
6 МІСЯЦІВВАГА 1 ШТ. ≈ 33 г.

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

402 x 202 x 270 mm - 9 х 0,66 кг 188 х 128 х 80 mm - 24 х 0,033 кг

ШОУ-БОКС



ДЕТАЛЬНІШЕ

НА САЙТІ

ФОРМИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

510 x 238 x 258 mm - 16 шт в 1 ящику

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395x295x147 mm - 6-8 шт в 1 ящику

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

215 х 160 х 60 mm 

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

295 х 195 х 90 mm 

ЯЩИК-ЕКРАН
ГОФРОКАРТОН

395 х 295 х 90 mm 



188 х 128 х 80 mm 

ШОУ-БОКСИ

188 х 128 х 80 mm 

ШОУ-БОКСИ

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 147 mm - 12 шт в 1 ящику

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

402 x 202 x 270 mm - 9 х 0,6 кг

ЯЩИК 4-Х КЛАПАНИЙ
ГОФРОКАРТОН

395 x 295 x 147 mm - 12 шт в 1 ящику

ФОРМИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ



Виробник та адреса потужностей виробництва: 
ПП ВТК «Лукас», вул. Івана Приходька, 69 

м. Кременчук, Полтавська обл., 39621, Україна

0800 50 50 91 hotline@lukas.uawww.lukas.ua


