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Vážení farmári a producenti mlieka,
Na každé začatie alebo rozšírenie podnikania, je potrebná odvaha, počiatočné zdroje a zariadenia. Naša
spoločnosť je odhodlaná Vám pomôcť či už na začatie alebo rozšírenie podnikania.
Pripravili sme špeciálnu jarnú ponuku pre syrárske kotle a pasterizátory s objemom 100 litrov vyrobených
tak, aby vyhovovali rôznym požiadavkám. Využite túto špeciálnu predajnú ponuku, hlavne začiatočníci vo výrobe
syrov alebo úspešný producenti mlieka a mliečnych výrobkov, ktorí hľadajú príležitosť na rozšírenie. Využitím tejto
špeciálnej podpory predaja, získa začiatočník vo výrobe syrov ako aj úspešný producent mlieka, ktorý hľadá
príležitosť na rozšírenie.
Konateľ, produkt manager
Miroslav Kňazský

Špeciálna jarná ponuka
Pasterizátor a syrársky kotol s objemom 100 l
Naša spoločnosť pripravila štyri výhodné balíčky s úsporami až 1 050 €: na 100 l pasterizátore a na
100 l syrárskom kotly. Chceme v tomto jarnom období naštartovať a podporiťť najmä začiatočníkov v oblasti
výroby mlieka. Pridajte hodnotu Vášmu mlieku !
1. Syrársky kotol SKH 100 EL BAS + podstavec na kotol (na výrobu syrov a jogurtov)
Dostanete podstavec na kotol zdarma a ušetríte až 440 €.
2. Syrársky kotol SKH 100 EL BAS + so špeciálnym vybavením pre kvalitnú a efektívnu výrobu
(pre výrobu jogurtov a syrov). Tento balík obsahuje: podstavec na kotol a ručnú harfu s 50% zľavou, miešadlo
s reguláciou otáčok a nové miešadlo (75% Ø kotla) na mlieko a jogurt s 55% zľavou.
Takto dosiahne Vaša úspora až 850 €!
3. Pasterizátor P 100 EL ADV + miešadlo s reguláciou otáčok (na výrobu syrov a jogurtov)
Dostanete miešadlo s reguláciou rýchlosti miešania so zľavou 95% a ušetríte až 620 €.
4. Pasterizátor P 100 EL PRO s vybavením pre vysokú kvalitu
a efektívnu výrobu (na všetky mliečne výrobky)
Tento balíček zahŕňa:
Regulátor MC 500, regulácia otáčok miešadla
a nové miešadlo (75% Ø kotla) na mlieko a
jogurt - to všetko s 65% zľavou, čo znamená
úsporu pre Vás až 1.050 € !
Táto ponuka je platná
od 15.marca do 15. apríla 2019.
Je to vynikajúca príležitosť na realizáciu
Vašich predstáv v tejto oblasti !

KOMPLETNÉ RIEŠENIA PRE SPRACOVANIE MLIEKA

Kompletné riešenie pre spracovanie mlieka
Prispôsobiteľné na zákazku
Naša spoločnosť sa špecializuje na procesy spracovania mlieka na rôzne mliečne výrobky v rozsahu
dennej produkcie mlieka od 100 l až do 5.000 l. Ponúkame samostatné zariadenia ako aj kompletné
riešenia na spracovanie mlieka a kontajnerové mliekarne na kľúč. Kontajnerové mliekarne sú jednoduchým
a kompletným riešením, kde cena zahŕňa kompletné riešenie prispôsobené potrebám zákazníka.

Prečo kontajnerové mliekarne:
> Úspora peňazí a času: zriadenie za jeden deň,

návratnosť investície do 3 rokov
> Zariadenie je plne prispôsobiteľné potrebám

zákazníkov a plánovaným finálnym výrobkom
> Nie je potrebné žiadne stavebné povolenie; výstavba

je až 20-krát rýchlejšia - ušetrí sa veľa času a peňazí
> Spĺňa požiadavky všetkých noriem
> Pripravené na okamžité spustenie do prevádzky
> Flexibilné riešenie, v prípade potreby umožňuje rozšírenie

Modularita, flexibilné riešenie
Kontajnerová mliekareň je vynikajúcim riešením, ak máte nedostatok miesta v súčasnej mliekarni alebo
ako nové, individuálne, kompletné riešenie.
Príklad kontajnerovej mliekarne: hlavný blok je rozdelený na dve časti - čistý vstup so šatňou a
mobilnou kanceláriou a mliekarňou. Spracovanie mlieka prebieha v mliekarni, ktorá je plne vybavená
tak, aby vyhovovala potrebám spracovateľa.
Je jednoduché pridať ďalšie
zariadenia, podľa konkrétnych
požiadaviek - všetko je možné
prispôsobiť. K hlavnému bloku môžu
byť pridané ďalšie bloky, ktoré sa
môžu použiť ako zrecia miestnosť,
chladiaca miestnosť, sklad, obchod, ...
Prosíme kliknite a vytlačte si alebo uložte náš leták alebo prospekt s podrobnými informáciami v slovenskom jazyku.
KLIKNITE NA>

KLIKNITE NA>

KLIKNITE NA>

Prospekt: SVK

Leták: SVK

Video:

Kont. mliekareň prospekt

Kont. mliekareň leták

Kontajnerová mliekareň c

http://www.syrarium.sk/files/letaky/SNK_Kontajnerove_mliekarne_letak_SVK.pdf

www.youtube.com/watch?v=IaHkYWIDy1c

http://www.syrarium.sk/files/letaky/SNK_Kontajnerove_mliekarne_prospekt_300-500_SVK.pdf

TRADIČNÁ VÝROBA SYROV V MEDI

Syrársky kotol – medený
Syrársky kotol SKH s medeným vnútorným povrchom
Meď je tradičným materiálom, používaným po dlhú dobu pri výrobe syrov. Hotové výrobky vyrobené
v takomto kotli, majú osobitú a jedinečnú chuť.
Syrársky kotol – medený: SKH-Cu je kotol s medeným vnútorným povrchom. Kotol umožňuje tradičný
spôsob výroby rôznych druhov syra, ale s moderným vybavením.

Hlavné dôvody pre výber medeného syrárskeho kotla SKH-Cu:
Medené vnútro, pomáha potláčať patogénne organizmy v mlieku
Meď zabraňuje neskoršiemu dureniu-nafúknutiu syrov a má mnoho pozitívnych účinkov na zdravie
Ponúkame štyri rôzne veľkosti: 300, 650, 1000 a 1500 l (podľa objemu spracovávaného mlieka)
Možné sú tri rôzne typy ohrevu: elektrický (EL), teplou vodou z externého zdroja (HW), kombinovaný (EW)
Kotol je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov s výborným prestupom tepla a s dlhou životnosťou
Spoľahlivé, kontrolované a opakovateľné spracovanie pomocou ovládača MC 500 s dotykovým displejom
Syrárske harfy zaistia presný rez s menším syrovým prachom a väčšou výťažnosťou syra
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Medzi hlavné súčasti kotla SKH-Cu Professional patria: riadiaca jednotka MC 500, syrárske harfy, energeticky
úsporná konštrukcia, dvojdielny plášť, podstavec na kotol s naklápacím mechanizmom a reguláciou rýchlosti
miešania.
Široká škála prídavných zariadení: zdvíhacie zariadenie, riadiaca jednotka MC 500 R, rôzne miešadlá,
pneumatický sedlový ventil, ..., prispôsobiteľné individuálnym potrebám spracovateľa.

Medený povrch vo vnútri:

Špeciálna
ponuka:
7% z ceny
kotla SKH-Cu
až do konca
marca!

Meď je dôležitým prvkom pre zdravie a výživu. Podľa Európskeho inštitútu medi (Copper Institute), 1-2 mg medi
denne poskytuje základné zdravotné benefity, napríklad pre: pevnejšie kosti, kontrakcie srdcového svalu a vývoj
mozgu. (Zdroj: Európsky inštitút medi: https://copperalliance.eu/benefits-of-copper/health/, Zdroj 25. 2. 2019)
KLIKNITE
NA>

prospekt: SVK
SKH-Cu

Kliknite a vytlačte si alebo uložte novú brožúru s detailnými
informáciami v slovenskom jazyku.

http://www.syrarium.sk/files/letaky/SKH_Cu_Syrarsky_kotol_medeny_prospekt_2019_SVK.pdf

Brožúra od nápadu až po výrobok
... pre
vytvorenie
lahodný
Produkty ,

| Mljekarsko-sirarska oprema

Rozšírená a aktualizovaná
brožúra

... da
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möglich
proizvesti

slastné izdelke
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,
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Je vydaná aktualizovaná, rozšírená a svieža brožúra „Od nápadu až po výrobok“.
Okrem informácií o zariadení na spracovanie mlieka a syrov, obsahuje aj
informácie o lise na syry s funkciou vypúšťania (POS), vybavenie pre spracovanie
mlieka v objeme do 2000 (až 5.000) litrov a zariadenia na chladenie mlieka.
V brožúrke sa môžete dozvedieť výhody a prednosti daných zariadení.
Zoznam všetkých zariadení a kompletné riešenia pre spracovanie mlieka.
Celý sortiment výrobkov je prezentovaný s podrobným popisom a obrázkami.
Pomocou tejto brožúrky sa môžete ľahšie rozhodnúť, aké zariadenie Vám
vyhovuje najviac, dozviete sa o jeho kvalite a dočítate sa o skvelých
skúsenostiach našich súčasných zákazníkov.
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Brožúra EN, DE, SK:
Od nápadu až po
výrobok

Brožúru je pripravená vo viacerých jazykoch: v angličtine, nemčine a slovenčine
(kombinácia všetkých troch v jednej brožúre) a ďalších 9 jazykoch na požiadanie.

http://www.syrarium.sk/files/letaky/From_idea_to_product_brochure_EN_DE_SK_11_2018.pdf

Výrobcovia syrov – syrári

Referencie
Fotografie a videá zariadení Plevnik a kompletné riešenia spracovania mlieka poskytujú jasnú a presnú
prezentáciu. Môžete vidieť použité zariadenia a vidieť príklady dobrej praxe, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť
sa pre Plevnik. V prospektoch nájdete zoznam referencií s obrázkami. Odporúčame vám ich na používanie.
Po prípadnom rozhodnutí o nákupe našich zariadení, Vám ponúkame možnosť zaslania obrázkov alebo videí –
o Vašej spokojnosti s našimi zariadeniami. Tento materiál budeme zdieľať na našich web stránkach, sociálnych
médiách a ďalších marketingových materiáloch. Prezentácie výrobcov syrov s našimi zariadeniami sú vždy vítané.
Sme radi, že vidíme spokojných a úspešných zákazníkov aj osobne. Boli by sme radi, aby sme dostali vaše pozvanie
na návštevu Vašej spracovne syrov.

PPSAU5
SKH500

PRP-RT500

SKH1000

SCH2O5000
PRP-R120
SKH650

Plevnik, doo,
Podsmreka 56 SI
1356 Dobrova
info@plevnik.si
+ 386 (0) 1 200 60 80

spoločne sme vytvorili
viac ako 2800 úspešných
podnikateľských príbehov

Zástupca:

Sledujte nás na sociálnych sieťach.

www.syrarium.sk

www.plevnik.eu

MVL Štefánek, s.r.o.
Hlavná 1, 911 05 Trenčín
info@mvlstefanek.sk
+421 903 248 926
+421 32 74 84 911-9

Nekopírovať!.
V procese neustáleho zlepšovania si vyhradzujeme právo vykonávať technické a estetické úpravy zariadení bez predchádzajúceho upozornenia.

