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Regionalna Łomża, bursztynowy Brok, 
wyraziste Karpackie, Halne pełne mocy  
i słoneczny Cortes – to marki doceniane przez 
konsumentów od lat. Ich udział w rynku piwa 
lokuje Van Pur na czwartym miejscu wśród 
producentów piwa w kraju.

Oferujemy naszym konsumentom bogate 
portfolio kilkunastu gatunków piwa, w tym piwa 
bezalkoholowe 0,0%, specjalności i radlery. 
Warzymy je w pięciu browarach czerpiących 
z różnorodnej tradycji regionów Polski oraz 
wieloletniej historii: Łomża (rok założenia - 
1968), Zabrze (rok założenia - 1860), Koszalin 
(rok założenia - 1874), Jędrzejów, Rakszawa.

Sprawdzone receptury, naturalne składniki, 
bezkompromisowe podejście do jakości oraz 
umiejętności doświadczonych piwowarów 
sprawiają, że warzone przez nas piwa są 
cenione w Polsce i za granicą.

Chcemy dostarczać konsumentom 
odpowiednie piwo na każdą okazję i sprawiać 
im przyjemność. Od lat tworzymy dobrą 
atmosferę w wyjątkowych miejscach  
i jesteśmy naturalnym towarzyszem wielu 
wydarzeń, którymi żyją mieszkańcy Polski.

Od 2019 roku jesteśmy również wyłącznym 
dystrybutorem i przedstawicielem marek 
Warsteiner (Niemcy), Estrella Damm 
(Hiszpania) i Pabst Blue Ribbon (USA) na Polskę.

VAN PUR TO NAJWIĘKSZA 
NIEZALEŻNA POLSKA 

SPÓŁKA PIWOWARSKA.

NASZA OFERTA TO PIWA 
ORAZ BEZALKOHOLOWE 

NAPOJE SŁODOWE.

MARKĄ FLAGOWĄ FIRMY 
JEST ŁOMŻA. 



KOSZALIN

ZABRZE

ŁOMŻA

JĘDRZEJÓW

RAKSZAWA



butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 LŁOMŻA JASNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
5,7% 

Jasne piwo dolnej fermentacji od lat warzone 
w łomżyńskim browarze. Jego receptura opiera 
się na użyciu starannie dobranych składników.

Łomża Jasne to produkt, z którego 
jesteśmy najbardziej dumni i który trafia do 

konsumentów w wielu miejscach na świecie.

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L



ŁOMŻA PILS

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
6% 

Szlachetność naszego piwa sprowadza 
się do jednego, prostego słowa: chmiel. To 
jemu nasze piwo zawdzięcza świeży zapach 
i głęboki, pełny smak. W procesie warzenia 
Łomży Pils użyliśmy chmielu Lubelskiego oraz 
Sybilli. Dodatkowo całość chmielimy na zimno 
najszlachetniejszym chmielem żateckim.

butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L
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OFERTA OGÓLNOPOLSKA

butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 LŁOMŻA CIEMNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
4,5% 

Łomża Ciemne to piwo dolnej fermentacji 
typu Schwarzbier, o zawartości alkoholu 4,5%,

które powstało przy użyciu aż czterech 
szlachetnych słodów i polskiego chmielu 

z dodatkiem naturalnego miodu. 

To dlatego Łomża Ciemne ma wyraźną, 
ale nie dominującą goryczkę, palony 

posmak kawy i karmelu oraz długo 
utrzymującą się kremową pianę.



butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L

6-pak tacka
4 x 6 x 0,33 L

6-pak puszka
6 x 0,33 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

ŁOMŻA 0,0%

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
0,0% 

Piwo Łomza 0,0% to 100% prawdziwego piwa 
i 0% alkoholu. Jest świetną alternatywą dla 
tych, którzy szukają orzeźwienia oraz pełnego, 
piwnego smaku i chcą się nimi cieszyć bez 
żadnych ograniczeń.

Dzięki wykorzystaniu dealkoholizacji
alkohol usuwamy po zakończeniu
procesu warzenia, dlatego nie musimy iść 
na żadne kompromisy, jeśli chodzi o smak 
naszego piwa.
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butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

ŁOMŻA RADLER

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
2,0% 

Łomża Radler zawdzięcza swój orzeźwiający, 
naturalny smak połączeniu piwa Łomża (55%) 
oraz lemoniady z soczystych cytrusów (45%). 

Wyjątkowa proporcja piwa i lemoniady sprawia, 
że ten lekki napój gasi pragnienie nawet w 

najbardziej upalne dni.

Łomża Radler to wszystko, co najlepsze
w piwie i lemoniadzie.



butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

ŁOMŻA RADLER 0,0%
O SMAKU GREJPFRUTOWYM

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
0,0% 

To świetna propozycja dla wszystkich, którzy 
szukają prawdziwego orzeźwienia – połączenie
pysznej lemoniady grejpfrutowej z naszym 
piwem bezalkoholowym.

Jest to idealne rozwiązanie, by stale cieszyć 
się smakiem grejpfrutowej Łomży Radler 0,0%
i sięgać po nią w każdej sytuacji
– bez żadnych ograniczeń.
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butelka bezzwrotna
0,5 LŁOMŻA PSZENICZNE RADLER 0,0% 

MANGO, MARAKUJA

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
0,0% 

Łomża Pszeniczne Radler 0,0% to  
unikalne połączenie naszego pszenicznego 

piwa 0,0% z orzeźwiającą lemoniadą  
o smaku mango i marakui. 

Nasz radler nie zawiera alkoholu,  
dlatego możesz się nim cieszyć  

bez żadnych ograniczeń.

NO
W

OŚ
Ć

karton
20 x 0,5 L



butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L ŁOMŻA RADLER 0,0%

OGÓREK, CYTRYNA, MIĘTA

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
0,0% 

Łomża Radler 0,0% Ogórek, Cytryna, Mięta to 
połączenie naszego bezalkoholowego piwa 
0,0% z lemoniadą o soczystym smaku ogórka, 
cytryny i mięty. 

Nasz radler nie zawiera alkoholu, więc możesz 
się nim cieszyć bez żadnych ograniczeń. 

NO
W

OŚ
Ć
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butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 LŁOMŻA MIODOWE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
5,7% 

Łomża Miodowe powstało z połączenia 
regionalnego piwa z naturalnym miodem, dzięki 

czemu ma delikatny, słodko-goryczkowy smak 
i nutę miodowego aromatu.

Przy warzeniu piwa Łomża Miodowe 
wykorzystujemy miód z certyfikowanych 

pasiek.



butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

ŁOMŻA NIEPASTERYZOWANE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
5,7% 

Niepasteryzowany wariant Łomży 
charakteryzują świeżość i naturalność 
właściwe dla piw tej kategorii oraz dbałość 
o najwyższą jakość i walory smakowe piwa 
warzonego w regionalnym browarze. 
To propozycja dla tych, którzy cenią bardziej 
lekki smak piwa.

Łomżę Niepasteryzowane cechuje krótszy 
termin przydatności do spożycia.

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L
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butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 LŁOMŻA WYBOROWE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
6,0% 

Piwo Łomża Wyborowe jest chmielone  
na zimno z użyciem szlachetnego chmielu 

żateckiego, który jest dodawany na samym 
końcu procesu leżakowania.

To idealna propozycja dla tych konsumentów, 
którzy preferują bardziej goryczkowe piwa.
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butelka bezzwrotna
0,33 L

karton
10 x 0,33 L ŁOMŻA JASNE PEŁNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
6,0% 

Kultowe piwo jasne typu lager
o pojemności 0,33 l.
Produkowane w Browarze Łomża od 1968,
niezmiennie w tej samej butelce typu „bączek”. 

Warzone w otwartych kadziach
na bazie trzech podstawowych składników – 
wody, słodu i chmielu.



OFERTA REGIONALNA

butelka zwrotna
0,5 L

butelka zwrotna
0,33 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

ŁOMŻA WYBOROWE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
6,0% 

Tradycyjny, chmielowy smak od lat budzi 
uznanie smakoszy łomżyńskiego piwa. Łomża 

Wyborowe produkowane jest od początku 
istnienia łomżyńskiego browaru i jest jedną 

z najlepiej znanych marek piwa w Polsce 
północno-wschodniej.

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L
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butelka zwrotna
0,5 L

butelka zwrotna
0,33 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

ŁOMŻA MOCNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
7,0% 

Łomża Mocne to produkt z mocno ugruntowaną 
tradycją w macierzystym regionie marki. Jego 
głęboki chmielowy smak sprawia, że jest ono 
wysoko cenione przez wytrawnych znawców 
łomżyńskich piw.



ŁOMŻA POLSKI ALE
 

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
4,7% 

Łomża Polskie Ale to piwo górnej fermentacji 
typu Red Ale. Fermentowane w otwartych 
kadziach, urzekające charakterystyczną, 

bursztynową barwą. W smaku lekkie  
i orzeźwiające, z wyczuwalną nutą słodową  

o karmelowym i biszkoptowym posmaku. 

Przyjemne do smakowania. 
Idealne do kibicowania.

butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L

NO
W

OŚ
Ć



CORTES RADLER 0,0%
ANANAS, KIWI I LICZI, ARBUZ I MELON

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
0,0% 

Egzotyczne radlery Cortes są odpowiedzią 
marki na rosnącą popularność piw 
bezalkoholowych oraz smakowych. 

Trzy soczyste smaki: Ananas, Kiwi i Liczi oraz 
Arbuz i Melon, to połączenie bezalkoholowego 
piwa z napojem o smaku owocowym. Nowości 
są zamknięte w matowej, atrakcyjnej puszce  
o pojemności 500 ml.

puszka
0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

puszka
0,5 L

puszka
0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

NO
W

OŚ
Ć
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CORTES EXTRA

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
4,5% 

Cortes to piwo pełne smaku lata,  
słońca i beztroski.

Jest lekki, przyjemnie orzeźwiający, ale 
jednocześnie pełny w smaku, z chmielowym 

aromatem i bardzo łagodną goryczką. Najlepiej 
smakuje podany z cząstką limonki lub cytryny, 

które doskonale komponują się również z 
wariantem o smaku tequili.

To idealny towarzysz spotkań, 
który wniesie atmosferę słonecznych dni, 

pełnych luzu i radości.

karton
24 x 0,33 L

butelka bezzwrotna
0,33 L



CORTES TEQUILA

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
6,0% 

Cortes Tequila potrafi zaskoczyć swym 
oryginalnym stylem. To wyjątkowo orzeźwiające 
połączenie jasnego, pełnego lagera z 
wyrazistym smakiem słonecznej tequili.

Najlepiej smakuje mocno schłodzone. Jest 
doskonałą alternatywą dla alkoholowych 
drinków.

karton
24 x 0,33 L

butelka bezzwrotna
0,33 L
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HALNE MOCNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
7,0% 

To piwo o mocnym, zdecydowanym 
charakterze, które swoją siłę czerpie z natury – 

długiej, leniwej fermentacji i idealnej  
proporcji naturalnych składników.  

Bez pośpiechu dojrzewa, by w pewnym 
momencie pokazać pazur. 

Halne Mocne to najlepszy wybór dla 
konsumentów z ograniczoną zasobnością 

portfela, poszukujących dobrego, mocnego 
piwa w przystępnej cenie.

butelka PET
6 x 1 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L



puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L HALNE JASNE PEŁNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
6,0% 

Złocisty, klarowny lager o zbalansowanej 
goryczce. Warzony od lat bez zbędnych 
dodatków, blisko natury. Uprzyjemni chwilę 
wytchnienia po ciężkim dniu pracy.

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L HALNE MEGA MOCNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
10,0% 

Moc, która wzbudza respekt.

Bardzo mocne piwo o intensywnym, 
bursztynowym kolorze oraz głębokim i 
wyrazistym smaku pełnym chmielowej mocy. 
To piwo dla prawdziwych koneserów.
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butelka bezzwrotna
0,5 L

karton
20 x 0,5 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

BROK PREMIUM

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
5,0% 

Brok Premium Lager posiada pełny, 
aksamitny smak z dobrze zaakcentowaną, 
ale umiarkowaną goryczką oraz przyjemny 

chmielowy aromat.

Ludzie na całym świecie od tętniącego życiem 
Szanghaju po rozległe pola Temuco w sercu 

Chile wznoszą toasty tym właśnie piwem.

Nie zwlekaj i poczuj to.



puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

BROK SAMBOR

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
6,0% 

Piwo jasne pełne, warzone od prawie 60 lat 
w północno-zachodniej części polskiego 
wybrzeża. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza 
użyciu dwóch gatunków chmielu w procesie 
warzenia.

BROK MARTIN

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
7,0% 

Bogaty, pełny i chmielowy smak doceniany 
był przez lata w regionie północno-zachodniej 
Polski. Warzony na bazie wysokiej jakości 
składników, wzbogacony słodem karmelowym 
zyskuje wyjątkową głębię oraz szlachetny 
bursztynowy kolor. Zaś dzięki chmieleniu na 
zimno – niepowtarzalny aromat. 

butelka zwrotna
0,5 L

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

butelka zwrotna
0,5 L
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OFERTA OGÓLNOPOLSKA

butelka zwrotna
0,5 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

KARPACKIE PILS

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
4,0% 

Karpackie Pils to 4% piwo o złoto-miodowej 
barwie. W smaku wyczuwalna jest łagodna 

goryczka i lekkie nuty słodowe. Pachnie 
chmielowo, ale subtelnie. 

Dzięki mniejszej zawartości alkoholu piwo 
jest lżejsze i bardziej rześkie. Dobrze gasi 

pragnienie.

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L



butelka zwrotna
0,5 L

puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

KARPACKIE MOCNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
7% 

Jak pić piwo, to w mocnym towarzystwie. 
Karpackie Mocne to treściwe 7% piwo  

o słodkim posmaku. Charakteryzuje się  
ciemno - miodową barwą. 

Najlepsze jest schłodzone. 4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L
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puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

butelka zwrotna
0,5 L

4-pak tacka
6 x 4 x 0,5 L

4-pak puszka
4 x 0,5 L

KARPACKIE 9%

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
9,0% 

To 9% piwo dla osób ceniących sobie moc  
i intensywny smak. Ma ciemno - bursztynową 
barwę i słodowy aromat. 

To dobrze rozgrzewające piwo z dominującą  
w smaku słodyczą. Dojrzałe z charakteru.



butelka zwrotna
0,5 LGÓRNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
5,0% 

Górnośląskie powstało z myślą o szczególnie 
wymagających konsumentach, ceniących 

wysokiej jakości produkty lokalne.

Z dumą warzymy je na Śląsku, w browarze  
w Zabrzu, którego tradycje sięgają 1860 r.

Powstaje wyłącznie z 3 składników,  
z których przez wieki robiono piwo: wody, słodu  

i chmielu, którym zawdzięcza pełnię smaku. 
Nasze piwo fermentuje w naturalnym tempie,  

w tradycyjnych otwartych kadziach a w trakcie 
leżakowania dodatkowo chmielimy je na zimno. 
To sprawia, że Górnośląskie ma niepowtarzalny, 

głęboki smak i bogaty, rześki aromat. 
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puszka
0,5 L

tacka
24 x 0,5 L

butelka zwrotna
0,5 L

butelka zwrotna
0,33 L

ŚLĄSKIE MOCNE

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
7,0% 

Piwo dedykowane dojrzałym konsumentom 
ceniącym spokojne, solidne piwo o głębokim, 
pełnym smaku, bursztynowym kolorze i dobrze 
zbalansowanej goryczce ze słodowością.

OFERTA REGIONALNA
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SIEDZIBA

Van Pur S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa

KRS: 0000231094
NIP: PL 8133392434
REGON: 180020885

ADRES DO KORESPONDENCJI

Van Pur S.A.

Rakszawa 334
37-111 Rakszawa

Tel.: +48 17 22 40 400
Fax: +48 17 22 49 301

WWW.VANPUR.COM


