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Furnizori

 (http://www.wpbakerygroup.org/)

Cu peste 40 de agenții în străinătate,
WP BakeryGroup este un partener
puternic în întreaga lume.

 (http://www.wp-haton.com)

Membru al WP Bakery Group și specialist în
echipamentele de panificație.

 (http://www.wp-kemper.de)

Membru al WP Bakery Group și
specialistul în mașini și sisteme pentru
producerea aluatului și prelucrarea
ulterioară a acestuia.

Sisteme complete HORECA, industria 
alimentara si diverse activitati conexe 
sectorului FOOD

https://panadami.ro/ro/
https://panadami.ro/ro/
http://www.wpbakerygroup.org/
http://www.wp-haton.com/
http://www.wp-kemper.de/
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 (http://www.wp-riehle.de/)

Cel mai nou membru al WP Bakery Group.

 (http://www.gea.com)

Unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologii de
procesare pentru industria alimentară.

 (http://www.trivi.it)

Înființată în 1948, Trivi este lider în industria
alimentară italiană, specializată în fabricarea unei
game complete de mașini și echipamente.

 (http://www.tonelli.it/)

Tonelli group studiază, proiectează, produce și
vinde instalații complete pentru industria de
panificație din întreaga lume.

 (http://www.padovani.net)

Din 1969, Padovani a produs modele de
biscuiți de înaltă calitate pentru toate
tipurile de mașini de pe piață.

Încă din 1982, Termopan SA este o companie dedicată fabricării și instalării de cuptoare
pentru panificație și patiserie.

http://www.wp-riehle.de/
http://www.gea.com/
http://www.trivi.it/
http://www.tonelli.it/
http://www.padovani.net/
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 (https://termopan.net//)

 (http://www.btf.si)

BTF este o companie înființată în anul 2000, cu
experiență în diferite domenii ale echipamentelor
de panificație..

 (http://www.konomac.com)

Cu o experiență de 40 de ani, Konomac
SRL s-a stabilit cu succes pe piața
mondială, oferind echipamente unice și
impresionante.

 (http://www.meiko.us)

Meiko a devenit o marcă globală în tehnologia
de spălare, curățare și dezinfecție
profesională..

 (http://www.mimac.com)

Mimac, cu o experiență de peste 30 ani în
producția de echipamente de patiserie.

 (http://www.ciberpan.com/en/)

Cu o experiență de 30 ani în fabricarea
echipamentelor de panificație.

https://termopan.net//
http://www.btf.si/
http://www.konomac.com/
http://www.meiko.us/
http://www.mimac.com/
http://www.ciberpan.com/en/
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 (http://www.turri-srl.com)

Încă din 1960, Turri SRL proiectează si
produce utilaje și echipamente pentru
brutării, cofetării, pizzerii etc.

 (http://www.mapanva.com)

Mapanva a petrecut peste 50 de ani oferind
soluții pentru brutării din întraga lume.

 (http://www.hasborg.eu)

O marcă care produce mașini și echipamente,
precum și linii tehnologice industriale
pentru producerea de biscuiți.

 (http://mecnosud.com)

Cu experiență de peste 40 de ani, Mecnosud
este una dintre cele mai importante companii în
producerea de mașini de frământat aluat.

 (http://www.anneliese.de)

Expert în tehnologia de coacere oferind
accesorii de înaltă calitate.

http://www.turri-srl.com/
http://www.mapanva.com/
http://www.hasborg.eu/
http://mecnosud.com/
http://www.anneliese.de/
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 (http://www.psmako.de)

PS Mako a furnizat peste 10.000 de mașini de
închidere cu clipfix și mașini de ambalat, la
nivel mondial.

 (http://www.tarpan.it)

Tarpan proiectează și produc utilaje și
echipamente pentru obținerea covrigilor.

 (http://www.kromo-ali.com)

Kromo este lider mondial în producția de
mașini profesionale de spălat vase.

 (http://mech-masz.eu)

Mech-Masz este unul dintre principalii
producători de cuptoare, mașini, mobilier și
accesorii pentru brutării și patiserii din
Polonia.

 (http://www.bebsilos.com)

S-a născut ca o companie de planificare și
construcție a sistemelor de depozitare și
dozare pentru industria alimentară.

Compania poate conta pe un personal care se mândrește cu o competență de peste 20 de ani
în domeniul panificației și patiseriei.

http://www.psmako.de/
http://www.tarpan.it/
http://www.kromo-ali.com/
http://mech-masz.eu/
http://www.bebsilos.com/
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 (http://www.ramsrl.eu)

 (http://dovaina.lt)

Proiectează, produce și distribuie echipamente în
domeniul industriei alimentare și oferă o listă
largă de produse și soluții.

 (http://www.mimasa.com)

Din 1986, a oferit soluții personalizate, mașini
și sisteme de procesare pentru spalarea și
uscarea elementelor de manipulare.

 (http://gamitaly.com)

Specializată în fabricarea mașinilor de
prelucrare a ciocolatei, a compound -ului de
ciocolată și a produselor de cofetărie.

 (http://www.audion.com)

A fost înființată în 1947 și a devenit lider în
industria ambalajelor.

 (https://www.brunner-anliker.com)

Principalul producător de mașini
pentru tăierea, mărunțirea, șlefuirea
și împrospătarea produselor
alimentare.

http://www.ramsrl.eu/
http://dovaina.lt/
http://www.mimasa.com/
http://gamitaly.com/
http://www.audion.com/
https://www.brunner-anliker.com/
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 (https://www.sparmixers.com)

Este singurul producător de mixere din
Taiwan și specializat in producția de
mixere cu sarcini mari.

 (http://www.logiudiceforni.com)

Compania a fabricat cuptoare cu punte,
cuptoare rotative și mixere
profesionale pentru brutării și patiserii,
de peste 50 de ani..

 (http://delfin.it)

Proiectează și fabrică mașini de ambalat, linii de
producție pentru ambalarea tuturor tipurilor de
produse.

 (http://at-ra.com)

Si-a început activitatea în 2001 și produce mixere
planetare și feliatoare de pâine ca elemente
principale.

 (http://www.icetechitaly.it/)
ICETECH, prezent pe piață încă din anii '80,
este astăzi lider în sectorul de înghețată,
atât în Italia, cât și în întreaga lume.

https://www.sparmixers.com/
http://www.logiudiceforni.com/
http://delfin.it/
http://at-ra.com/
http://www.icetechitaly.it/
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 (http://www.avancinispa.it)

Utilajele Avancini sunt fabricate în întregime
în cadrul companiei care funcționează din
anul 1963, doar cu materiale produse în
Italia.

 (http://www.icbtecnologie.com)

ICB Tecnologie este specializată în
producția de mașini de patiserie și
mașini pentru ciocolată.

 (http://www.sevel.com.tr)

Din 1949, produsele Sevel au dovedit succes
cu o linie de înaltă calitate, devenit brand
peste tot în lume.

 (http://www.rietmann.de)

Cu o experiență de 50 de ani și cu o echipă
de 140 de angajați, îl face un partener
profesionist, de încredere și puternic.

 (https://www.darbo.at)

Familia Darbo a început să producă în 1879
gemuri de fructe, siropuri de fructe și
lichioruri rafinate de fructe.

Ruitenberg vă poate oferi o gamă largă de concepte și aplicații de calitate pentru sectoarele
de panificație și produse de cofetărie.

http://www.avancinispa.it/
http://www.icbtecnologie.com/
http://www.sevel.com.tr/
http://www.rietmann.de/
https://www.darbo.at/
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 (https://ruitenberg.com)

 (http://en.leagel.com)

Inființată în 1991, compania Leagel este
specializată în producția de semifabricate
pentru gelaterii și magazinele de patiserie.

 (https://www.engitechnologies.com)
ENGI TECHNOLOGIES
specializat in proiectare și
fabricare mașini / instalații

pentru producția de orez și prăjituri de porumb.

 (https://www.sanomat.com/de/)

Inființată în 1884,
compania SANOMAT
este specializată în
producția de mașini

pentru obținerea de frișcă.

 (http://www.newdell.it)

NEW DELL este specializata in fabricarea de
divizoare volumetrice automate utilizate in
sectorul de panificatie si patiserie.

https://ruitenberg.com/
http://en.leagel.com/
https://www.engitechnologies.com/
https://www.sanomat.com/de/
http://www.newdell.it/
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 (http://beldos.com)
Beldos este un producător de
depozitoare, pompe de transfer
și echipamente de cofetarie.

 (https://www.polin.it/)

POLIN GROUP este cea mai mare companie
industrială italiană fabricarea de mașini și
cuptoare pentru pâine, patiserie și biscuiți.

 (http://www.gierreprofessionalovens.com/en/history/)

Din 1982, Gierre sunt
specializați în
cuptoare pentru toate
bucătăriile
profesionale.

 (https://pavonitalia.com)
Pavoni Italia companie
fondata in 1980,
specializata pe sectoarele

de panificatie si patiserie.

Asistență tehnologică (/ro/consultanta)

Service (/ro/service)

Furnizori (/ro/furnizori)

INFOMATII

http://beldos.com/
https://www.polin.it/
http://www.gierreprofessionalovens.com/en/history/
https://pavonitalia.com/
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https://panadami.ro/ro/furnizori
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