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Stroje pro potravinářský
průmysl

Vážený zákazníku, představujeme Vám

potravinářské stroje.

přehledový katalog strojů, které nabízí

Dodáváme kutrové nože, řezné složení,

společnost Proﬁtech Food s.r.o.

nože do stahovaček a odblaňovaček,

Pečlivým výběrem renomovaných

nože a desky do mělničů, vysekávací

a zkušených výrobců pro potravinářský

mřížky do baliček, pilové pasy a kotouče,

průmysl nabízíme již více než 18 let

nože do kostkovaček, nářezových strojů,

profesionální stroje pro každodenní

baliček, porážkové nože, nastřikovací

Naši dodavatelé patří ve svém oboru ke světové špičce a jejich stroje

použití. Jsme výhradními zástupci

jehly, provázek pro vazačky masa

snesou nejtěžší zatížení. Svými dlouholetými zkušenostmi ve svém

uvedených výrobců v České a Slovenské

apod. Dále nabízíme spony a úvazky

oboru nabízí inovativní stroje se spoustou výhod pro koncového

republice. Na všechny námi dodávané

do ručních, poloautomatických

uživatele. Jsou to snadná obsluha, vysoký výkon, nízké provozní

stroje poskytujeme záruční i pozáruční

i plnoautomatických sponovaček.

servis, prodej náhradních dílů a generální

Jako službu zákazníkům poskytujeme

opravy strojů. Dlouholeté působení

broušení kurových nožů a řezného

a zkušenosti při prodeji a servisu těchto

složení na speciálních bruskách, které

výrobků Vám dává záruku kvalitního

byly pořízeny pouze pro tyto účely.

a spolehlivého partnera v oblasti nejenom

Prodej strojů a spotřebního materiálu

> KARL SCHNELL — mělniče, řezačky, míchačky, dopravníky, narážky

masného průmyslu, ale také v oblastech

zajišťují naši zkušení obchodní zástupci,

> MAGURIT — sekačky zmrzlé suroviny, kostkovačky

celého potravinářství.

rozděleni dle regionu, kteří mají

> RUDOLF SCHAD — vazačky masa, narážky celosvalové suroviny

Kromě strojů nabízíme řezné

na starosti nejenom samotný prodej,

nástroje a spotřební materiál pro

ale také pomoc při řešení problémů.
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Společnost Profitech Food s.r.o. nabízí širokou škálu strojů
pro potravinářský průmysl. Stroje jsou určené pro oblasti masné
výroby, mlékárenství, zpracování ryb a pro výrobu krmiv pro zvířata.

náklady a dlouhá životnost.
> FOMACO — nastřikovačky a výrobníky láku
> HENNEKEN — masírky, tenderizéry
> K+G WETTER — kutry, řezačky a míchačky
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Řezné nástroje
v potravinářském průmyslu

Technologické přísady a koření
pro potravinářský průmysl

Společnost Profitech Food s.r.o. je významným dodavatelem řezných

> Kutrovací combi směsi

nástrojů a spotřebního materiálu pro potravinářský průmysl.

> Koření a kořenící směsi s kutrovací technologií

Naším cílem je poskytnout kompletní dodávky řezných nástrojů

> Přípravky k výrobě šunek a uzených mas

na většinu strojů.

> Směsi koření a cukrů na výrobu ferment. výrobků, startovací kultury

Kategorie řezných nástrojů, které dodáváme:

> Rostlinné a živočišné bílkoviny, emulgátory, stabilizátory

> Kutrové nože

> Marinády tekuté i sypké (dekorativní)

> Nářezové kotouče

> Aromata, ochucovadla a tekuté esence koření, dekorační koření

> Nože do baliček

> Přípravky prodlužující údržnost masných výrobků

> Pilové pasy

www.proﬁtech-food.cz

> Nastřikovací jehly

Nabízíme tyto služby:

> Řezné složení do řezacích hlav Vemag a Handtmann

> Ukázka použití produktů přímo ve výrobě

> Řezné složení

> Odborné zaškolení personálu

> Nástroje pro tvarování polotvarů

> Informace o novinkách v oblasti technologie masné výroby

> Separátory

> Nabídka originálních receptur nových výrobků

> Ostatní: · nože pro zpracování drůbeže a ryb

> Velikost balení zboží dle přání a potřeby zákazníka
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· sekací nože

> Vývoj koření a kořenících směsí přímo na míru zákazníkovi

· nože pro kostkovačky

> Odběr zboží bez ohledu na minimální odběrová množství

· nože do stahovaček kůží

> Možnost dopravy zboží k zákazníkovi zdarma

· nože do odblaňovaček

> Příznivé ceny produktů
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Obsah

Servis
Na všechny námi dodávané stroje poskytujeme záruční i pozáruční
servis s garancí opravy do 24 hodin, nebo dle dohody.
> Prodej repasovaných strojů různých značek - kutrů, narážek,
klipsovaček, udíren, varných kotlů, vazaček oček, řezaček,
tamblerů, nastřikovaček, stahovaček kůží, kostkovaček masa,
výrobníků ledu, chladících pultů
> Generální opravy potravinářských strojů s možností zapůjčení
náhradního stroje na dobu opravy
> Broušení kutrových nožů, řezného složení apod.

Nastřikovačky a výrobníky láku
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Fomaco Dánsko

Masírky, tenderizéry
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Henneken Německo

Kutry, řezačky, míchačky
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K+G Wetter Německo

Mělniče, řezačky, míchačky, dopravníky, narážky
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Karl Schnell Německo

Sekačky zmrzlé suroviny, kostkovačky
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Magurit Německo

Vazačky masa

18

Rudolf Schad Německo
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> Fomaco

Společnost FOMACO se specializuje na výrobu nastřikovacích strojů pro nasolování a marinování
různých druhů masa, drůbeže a rybích výrobků. Inovativním přístupem k výrobě svých strojů patří
mezi přední světové výrobce a nabízí velmi přesné, spolehlivé a hygienické stroje na trhu.

FGM 112 D M3

FGM 88 TC M3

Hlavní přednosti:

Hlavní přednosti:

Revoluční automatický ﬁltrační systém pro oběh láku
Integrovaný samočistící proteinový ﬁltr
Nejnovější systém servořízení
Servo nebo PC ovládání na pohyblivém rameni, umožňující obsluze
vidět stroj ze všech úhlů
Pneumatický systém jehel

Dva jehlové (steakové) mosty
Vysoká hygiena při nastřikování a čištění - automatický mycí program
Všechny části stroje jsou jednoduše dostupné a čistitelné
Demontáž jehel při čištění bez použití nástroje
Transport materiálu zajištěn buď umělohmotným, nebo nerezovým pasem

Revoluční automatický ﬁltrační systém
pro oběh láku
Integrovaný samočistící proteinový ﬁltr
Nejnovější systém servořízení
Servo nebo PC ovládání na pohyblivém rameni,
umožňující obsluze vidět stroj ze všech úhlů
Pneumatický systém jehel

Tři jehlové mosty
Vysoká hygiena při nastřikování a čištění –
automatický mycí program
Všechny části stroje jsou jednoduše dostupné
a čistitelné
Demontáž jehel při čištění bez použití nástroje
Transport materiálu zajištěn buď umělohmotným
nebo nerezovým pasem

Nastřikovací zařízení nové generace Fomaco FGM 88 TC M3 – tři mosty (dva jehlové, jeden steakový), dvě čerpadla a dva proteinové ﬁltry,
konstruované z nerezové oceli, vhodné pro všechny druhy vepřového, hovězího, drůbežího masa, s kostí nebo bez kosti. Možnost stříkání celých
kýt o váze do 14 kg.

FGM 64 SC M3
Hlavní přednosti:
Revoluční automatický ﬁltrační systém
pro oběh láku
Integrovaný samočistící proteinový ﬁltr
Nejnovější systém servořízení
Servo nebo PC ovládání na pohyblivém rameni,
umožňující obsluze vidět stroj ze všech úhlů
Pneumatický systém jehel
Jeden jehlový most

Vysoká hygiena při nastřikování a čištění –
automatický mycí program
Všechny části stroje jsou jednoduše dostupné
a čistitelné
Demontáž jehel při čištění bez použití nástroje
Transport materiálu zajištěn buď umělohmotným
nebo nerezovým pasem

Nastřikovací zařízení nové generace Fomaco FGM 64 SC M3 – jeden jehlový most, konstruované z nerezové oceli, vhodné pro všechny druhy
vepřového, hovězího, drůbežího masa, s kostí nebo bez kosti. Možnost stříkání celých kýt o váze do 14 kg.

FGM 48 DC M3
Hlavní přednosti:
Revoluční automatický ﬁltrační systém
pro oběh láku
Integrovaný samočistící proteinový ﬁltr
Nejnovější systém servořízení
Servo nebo PC ovládání na pohyblivém rameni,
umožňující obsluze vidět stroj ze všech úhlů
Pneumatický systém jehel
Dva jehlové mosty

Vysoká hygiena při nastřikování a čištění –
automatický mycí program
Všechny části stroje jsou jednoduše dostupné
a čistitelné
Demontáž jehel při čištění bez použití nástroje
Transport materiálu zajištěn buď umělohmotným
nebo nerezovým pasem

Nastřikovací zařízení nové generace Fomaco FGM 48 DC M3 se dvěma jehlovými mosty, pneumatickým brzdícím systémem je konstruované
z nerezové oceli, vhodné pro všechny druhy vepřového, hovězího, drůbežího masa, s kostí nebo bez kosti.

Nastřikovací zařízení nové generace Fomaco FGM 112 D M3 s pneumatickým brzdícím systémem konstruované z nerezové
oceli, vhodné pro všechny druhy vepřového, hovězího, drůbežího masa, s kostí, nebo bez kosti.

Nastřikovací zařízení nové generace

FBM 500
Hlavní přednosti:
Tekutina je rozháněna odstředivým čerpadlem a do násypky se plní ingredience – sůl, fosfát, soja,
škrob, nebo koření. Je-li roztok láku plně rozmíchán, je možno ho přepumpovat přímo do Fomaco
zásobníku láku, nebo Fomaco ﬁltrační jednotky umístěné podél injektoru.
Stroj k rozpouštění práškových výrobků v tekutině, nebo k míchání rozdílných tekutin.
Míchač se skládá z válcového zásobníku z nerezové oceli, který je plněn tekutinou.

www.proﬁtech-food.cz
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> Henneken Tumbler

Společnost HENNEKEN TUMBLER vyrábí více než 35 let stroje pro maso zpracující průmysl
a její nosný program zahrnují vakuové masírky s chlazením či bez chlazení od 650 l do 12 000 l,
tenderizéry a míchače láku. Hlavním cílem při výrobě strojů je kvalita a individuální přistup
k zákazníkovi. Celý výrobní proces je řízen dle normy TÜV s minimem dodavatelských činností,
čímž je zajištěna maximální kvalita strojů do detailu.

Vakuové masírky průmyslové typ B
Hlavní přednosti:

Vakuové masírky průmyslové typ C
Hlavní přednosti:

Stabilní konstrukce
Přímý pohon bubnu
13 velikostí (B1 650 l, B2 900 l, B3 1 200 l, B4 1 400 l, B5 2 100 l, B6 3000 l,
B7 4 500 l, B8 5 500 l, B10 8 400 l, B11 10 000 l, B12 12 000 l, B4000 4 000 l,
B6000 6 000 l, B7000 7 000 l)

Jemný masírovací proces s výbornou výtěžností
Frekvenčně řízená rychlost otáček: 0,5-10 U/min
95% Vakuum

Dvou otvorová masírka pro plnění z jedné strany
a vyprazdňování z druhé strany
6 velikostí (C0 1 770 l, C1 2 800 l, C2 3 650 l,
C3 4 600 l, C4 6 500 l, C5 8 800 l, C6 11 000 l)
Ideální pro rychlé průchozí masírování při
krátkých masírovacích časech

Jemný masírovací proces s výbornou výtěžností
Stabilní konstrukce
Frekvenčně řízená rychlost otáček, 1-10 U/min
95% Vakuum

Hight-tech průmyslové stroje pro nejtěžší provozy

Tenderizér
Hlavní přednosti:
Velmi robustní a výkonově silný válcový tenderizér
Vhodný pro nejtěžší provoz
Steakové válce a transportní pásy lehce
vyjímatelné
Nože z kalené oceli

Synchronní pohon vrchního a spodního válce
Stupňovitě regulovaný pohon
Odstup horního a spodního nože
– 12 až + 160 mm
Pneumatické odpružení umožňuje stejnoměrné
zpracování různě velikých kusů masa

Univerzální stroj pro větší efektivitu výroby

Míchač láku
Hlavní přednosti:
Míchač láku pracuje na Venturi principu; tím
je možné velmi rychlé přimíchání kapalin,
práškových látek a ledu do vody
K optimální regulaci teploty a ochlazení výrobku
mohou být všechny míchače láku vybavené
dvouplášťovým chlazením

4 velikosti (HMV 400 l, HMV 650 l, HMV 1 000 l,
HMV 2 000 l)
Možné spojení s nastřikovacím zařízením
Všechna vedení a ventily jsou lehce a rychle
odnímatelné pro snadné čištění

Nezbytný stroj pro kvalitní výrobu

Rotační lis
Hight-tech průmyslové stroje pro nejtěžší provozy

Hlavní přednosti:
K rozválcování a vyrovnání masových výrobků
jako např. řízků, drůbežího masa, döner
kebabu apod.
Kónicky vestavěné pásy garantují optimální
zatažení výrobku
Stupňovitě regulovaná rychlost pásů
od 2,5 do 15 m/min

Stupňovitě nastavitelný odstup horního
a spodního pásu 6 – 130 mm
Pásy se sami centrují, nedochází k bočnímu
posunu pásů, či výrobků
Pro rychlé a lehké čištění může být horní pás bez
obtíží nadzvednut, oba pásy jsou lehce uvolněné

Stroj pro optimální zpracování různých produktů
www.proﬁtech-food.cz
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> K + G Wetter

Společnost K+G WETTER je jedním z celosvětových výrobců strojů pro maso zpracující
průmysl. Je jednou z mála ﬁrem, která garantuje u svých výrobků značku Made in Germany.
Vysoký kvalitativní standard všech výrobků zaručuje díky robustní a účelné stavební technologii.
Společnost K+G WETTER vyrábí již mnoho let podle systému řízení jakosti ISO 9001 a každoroční
přezkušování výrobních procesů dle TÜV institutu potvrzuje vysoký standard kvality.

Kutry řemeslné
5 l, 70 l, 90 l a 120 l
50

Kutry průmyslové standardní a vakuové
200 l, 360 l a 550 l

Hlavní přednosti:

Hlavní přednosti:

Moderní, robustní a mnoha funkcemi vybavené stroje
Vysoce klidný chod, snadné čištění
Plynulé nastavení otáček motoru
Variabilní nastavení pracovního prostoru
Tichý provoz a dlouhá životnost
Verz
Verze 120 l může být vybavena hydraulickým překlápěčem

Moderní, robustní a mnoha funkcemi vybavené stroje
Vysoce klidný chod, snadné čištění
Plynulé nastavení otáček motoru
Ovládaní CUTMIX s vlastním kontrolním systémem pro pravidelný test všech funkcí
Variabilní nastavení pracovního prostoru
Tichý provoz a dlouhá životnost

Stroje pro výrobu uzenin veškerými způsoby

Průmyslová
řezačka K280
Hlavní přednosti:

Velmi výkonné stroje pro nejvyšší produkci

Silné, stabilní a robustní provedení
Vysoká výrobní kapacita díky silnému
a trvalému výkonu
Automatická vlastní diagnóza všech funkcí
Bajonetová uzávěrová matice pro rychlou
demontáž řezací sady
Speciální řezací sada pro zmrzlé maso
Stroj pracuje na 2-šnekovém principu
Možnost zpracování zmrzlých bloků do -22°C

Výkonná řezačka čerstvého
i zmrzlého masa
www.proﬁtech-food.cz
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Průmyslové
řezačky
G 160 a U 200 mm
Hlavní přednosti:

Míchačky
Hlavní přednosti:

Provedení standardní, úhlové a úhlové
s mícháním
Vysoká výrobní kapacita
Robustní a výkonově silné stroje
při trvalém provozu
Vysoce klidný chod, snadné čištění
Možnost vybavení separačním složením nebo
plně automatickou pneumatickou intervalovou
separací
2-šnekový princip, podávací a pracovní šnek
Zpožděný náběh pracovního šneku, díky tomu
delší životnost řezného složení

Rychlé a důkladné míchání různých výrobků
Provedení 200 l a 500 l
Vysoce klidný chod, snadné čištění
Možnost míchání menšího množství díla
Míchací hřídel s pádly a dopravní šnek
z nerezové oceli

Vysoce výkonné řezačky pro průmysl

Rychlý a intenzivní míchací proces
13

www.proﬁtech-food.cz

Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl > Karl Schnell

> Karl Schnell

Společnost KARL SCHNELL působí ve výrobě strojů pro potravinářský průmysl
více než 60 let. Její hlavní činnost je dnes koncentrována do strojů a zařízení
pro průmyslové zpracování masa, lahůdek, tavených sýrů a sladkých výrobků.
Výrobní program se skládá od samotných strojů po kompletní výrobní linky.

Výrobní automaty FV série

Mělniče F a FD série
Hlavní přednosti:

Hlavní přednosti:

KS mělniče byly vyvinuty na základě osvědčené technologie
Pevná konstrukce kombinuje vysoký výkon, dlouholetou životnost a snadnou obsluhu
Vysoce výkonné motory schopné startovat při plném zatížení
Ochrana proti přetížení motoru
Provedení z nerezové oceli
140 litrový trychtýř ve standardním provedení

Předmělnění, vakuování, míchání a mělnění v jednom stroji
Konstantní kvalita výsledného produktu, vysoká produktivita
Sloučení více pracovních kroků v jednom stroji
Stejná kvalita výsledných produktů díky SPS – ovládání
Dvojitý plášť, CIP čistící vakuový systém, dávkování vody
Použití pro výrobu paštik, tavených sýrů, omáček, dresinků apod.

Multifunkční stroj pro široké spektrum použití

Vakuové narážky
Hlavní přednosti:
Nová generace KS vakuových narážek splňuje
nejpřísnější hygienické a bezpečnostní standardy
Nejmodernější řídící technologie garantuje
jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání
Velká ﬂexibilita v rozsahu porcí
od 5 g až po 99 999 g

300 l trychtýř ve standardním provedení
Krátká cesta produktu
Integrovaná diagnóza poruch
Vysoce dynamické servo pohony pro porcovací
jednotku, uzavírací jednotku a dopravníkový šnek

Univerzální plnící stroj

Drtiče
Hlavní přednosti:
KS drtiče jsou určeny k rozkouskování bloků
zmraženého masa, kůže, popřípadě sýrů
Plnění drtiče je možné pomocí vestavného
zvedacího zařízení dopravního pásu, či šneku
Vyprazdňování drtiče je možné do 200 l vozíku,
nebo alternativně na dopravní pás či šnek

KS drtič je vhodné integrovat do plynulé
výrobní linky
Maximální drtící výkon 15 t za hodinu
Drtič je schopen zpracovat jednotlivé zmrzlé
bloky o velikosti 900 x 500 x 200 mm (d x š x v)

Robustní a výkonově silný

Míchačky
Hlavní přednosti:

Inovativní rozmělňovací stroje

KS míchačky jsou nabízeny ve velikostech 30 až 6 000 l
Použití v mnoha oblastech např. zpracování masa, sýru a krmiv
KS míchačky mohou být vybaveny velkým množstvím příplatkové
výbavy jako např. přímá pára, chlazení pomocí CO2 nebo N2,
vážící zařízení, čištění CIP apod.

Stroj pro optimální zpracování různých produktů
www.proﬁtech-food.cz
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Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl > Magurit

> Magurit

Německý výrobce MAGURIT je jedním z lídrů na trhu v potravinářském průmyslu a výrobě krmiv
pro psy a kočky díky speciálním stojům pro drcení čerstvých surovin a zmrzlých bloků. Kompletní
sortiment strojů a optimální řezná technika umožňují individuální řešení pro každého zákazníka.
Všechny modely mohou být vybaveny různými řeznými hlavami. Rozkouskují maso, ryby, kuřata
na kousky nebo plátky. Drtí ovoce, kouskují koncentráty pro ovoce a ovocné šťávy. Kouskují maso
a droby pro krmivo pro zvířata. Drtí čokoládu, marcipán nebo máslo pro cukrářský průmysl.

Sekačka zmražené suroviny
FROMAT 063
Hlavní přednosti:

Sekačka zmražené suroviny
FROMAT 042
Hlavní přednosti:

FROMAT 063 je vhodný pro průmyslové
použití s kapacitou 7 tun za hodinu
Stroj je vybaven zvedacím zařízením
umožňujícím dávkování několika zmrzlých
bloků najednou
Silný hydraulický pohon nožové hlavy;
Gilotinový systém
Volitelné nožové hlavy pro optimální
požadovaný řezací výsledek
Teplota zpracování -30°C

FROMAT 042 je vhodný pro malé a střední
provozy s kapacitou 1 500 kg za hodinu
Silný hydraulický pohon nožové hlavy;
Gilotinový systém

Volitelné nožové hlavy pro optimální požadovaný
řezací výsledek
Hotové dílo padá rovnou do 200 l vozíku
Teplota zpracování -25°C

Optimální stroj pro malé a střední provozy

Sekačky zmražené suroviny
STARCUTTER 318, 348 a 378
Hlavní přednosti:
STARCUTTER 318, 348 a 378 sekají zmrzlé
maso, ovoce a jiné potraviny
STARCUTTER 318, 348 a 378 jsou vhodné
pro průmyslové použití s kapacitou do 8 tun
za hodinu
Systém rotačních nožů

Rotační řezací systém umožňuje sekat na tyto
dimenze: 3, 6, 9 / 14, 17, 20 / 39, 42, 45 (mm)
Jednoduchá údržba a čistění stroje
Teplota zpracování -30°C

Výkonný stroj pro průmyslové provozy

Kostkovačky
UNICAT 555/550
Hlavní přednosti:
Kostkovačky řady UNICAT řežou přesně tvrdé
nebo zmrzlé potraviny na kostky či plátky
Volitelné nožové hlavy pro optimální požadovaný
řezací výsledek

Silný hydraulický pohon nožové hlavy; Gilotinový
systém
Jednoduchá údržba a čistění stroje
Teplota zpracování -25°C (UNICAT 555), -15°C
(UNICAT 550)

Univerzální stroj pro precizní kostkování

Výkonný stroj pro průmyslové provozy

Kráječka pro potravinářský průmysl
a krmiva GALAN 920
Hlavní přednosti:
GALAN 920 krájí čerstvé, namasírované,
podchlazené a vařené potraviny
Zpracovává maso, ryby, drůbež, ovoce,
zeleninu a vnitřnosti

Řez je v jedné dimenzi a může být na plátky,
kostky nebo pásy
Stroj krájí produkty čistě táhlým pohybem
jako ruční řez
Dimenze řezného prostoru je 200 mm x 100 mm
x délka produktu

Mnohostranný stroj pro široké zaměření
www.proﬁtech-food.cz
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Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl > Rudolf Schad GmbH & Co. KG

> Rudolf Schad GmbH & Co. KG

Německý výrobce Rudolf Schad vyrábí od roku 1960 stroje pro vázání masa.
Stroje přesvědčí svou kvalitou, univerzálností a výkonem.

Vazačka masa
E85

Narážka celosvalové suroviny

Pneumatická

Hlavní přednosti:

Hlavní přednosti:

Vazačka masa E85 slouží k navlečení
a výrobě závěsných smyček vázacích
provázků na všechny druhy masa.
Snížení výrobních nákladů
Volitelné 4 tloušťky jehel
Robusní a stabilní konstrukce
Snadná obsluha a čištění stroje
Nenáročná na obsluhu a spolehlivá
GS a CE certiﬁkováno

Umožňuje hospodárné a bezproblémové plnění
masových rolád, plněných pečení a šunek všech typů
Plnění do elastických sítěk nebo střev
Elektropneumatický pohon
Stolní provedení, nebo na pojízdném podstavci

Zařízení s udírenskou hůlkou
Zaří

Standard
Hlavní přednosti:
Robustní a stabilní konstrukce
Provedení s udírenskou hůlkou a odkládacím
stolem pro přímé navěšení výrobků

Zařízení s udírenskou hůlkou

Stockﬁx
Hlavní přednosti:
Robustní a stabilní konstrukce
Provedení s udírenskou hůlkou
pro přímé navěšení výrobků

Zařízení s udírenskou hůlkou
Praxí ověřený univerzální
ní stroj

Ergonomic
s válečkovým stolem
Hlavní přednosti:
Robustní a stabilní konstrukce
Provedení s udírenskou hůlkou a válečkovým
stolem pro přímé navěšení výrobků

www.proﬁtech-food.cz
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Proﬁtech Food s.r.o. > Kontakty

Obchodní zástupci:
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký,
Liberecký kraj, Praha:
David Kožušník
Tel: +420 724 332 102
david.kozusnik@proﬁtecdh-food.cz

Jihočeský, Královehradecký,
Pardubický kraj, Vysočina:
Bc. Miroslav Lindner
Tel: +420 725 171 724
miroslav.lindner@proﬁtech-food.cz

Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký,
Moravskoslezský kraj,
Slovenská republika:
Roman Mík
Tel: +420 606 624 950
roman.mik@proﬁtech-food.cz

Ostrov Horní Žďár
Karlovy Vary

Proﬁtech Food s.r.o.
o.

PRAHA

Horní Žďár 45
363 01 Ostrov
tel.: +420 353 844 571
+420 353 616 190
fax: +420 353 616 199
e-mail: info@proﬁtech-food.cz
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