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RONDO - Satelitní rozvalovač těsta

Ceny, ceny, ceny – slýchávám denně v pekárnách po celé republice. V mnoha případech tamní 
výroby by však mělo zaznívat – produkti vita, produkti vita! V oblasti  produkce chleba a rohlí-
ků je u nás produkti vita ve srovnání se světem poměrně vysoká. Ale co při výrobě ostatního 
pekařského sorti mentu?

Velmi žádané je celozrnné zboží rozličných tvarů: kynu-
té, předpečené, jemné, listové, mražené atd. Zde je při 
odbytu větší šance vzhledem k menší konkurenci v této 
oblasti . Zmíněný segment trhu navíc výrazně roste, což 
potvrzují veškeré marketingové průzkumy. Strmý ná-
růst objemu prodeje a expanze těch, kdo do zmíněného 
segmentu již byli ochotni investovat, ukazuje správnost 
tohoto rozhodnutí .

Vždyť i k nám se takové zboží dováží, popř. se již u nás 
vyrábí – činí tak především fi rmy nové či nedávno za-
ložené. Ano, pečivo moderních tvarů i technologií po-
chází právě z oněch vysoce produkti vních (ale údajně) 
„drahých“ linek. „Takové zařízení si nemůžeme dovolit“, 
říkají pekaři. 

Proč by však měly tradiční a zavedené pekárny nechá-
vat vynikající obchodní příležitosti  novým, popř. zahra-
ničním dodavatelům? Proč nezapojit kalkulačku? Proč 
nezačít vydělávat také a jak na to?
Prakti cky všude je nějaká linka na jemné pečivo. 

Taková linka (po doplnění) umí s vysokou produkti vitou 
vyrobit až 20 000 ks pečiva za hodinu – např. celozrn-
nou kostku s posypem, ale i další „trendy“ tvary, o které 
mají velký zájem obchodní řetězce i ostatní obchodní-
ci. Těsta, velikosti  i posypy mohou být různé. Běžnou 
linku na jemné pečivo je ale třeba doplnit především 
o RONDO SMARTLINE (satelitní rozvalovač RONDO)
s výstupem na osazovací aparát RONDO. Jedině tak lze
dosáhnout potřebné vysoké produkti vity.

Každá dobrá fi rma orientovaná na pekařské technolo-
gie má mnoho vhodných receptur, včetně těch s více-
zrnnými posypy. K získání dalších ti pů a informací stačí 
navští vit stránky www.pekass.cz a pak kliknout na logo 
RONDO. Samozřejmě si můžete také vyžádat osobní ná-
vštěvu obchodního zástupce naší fi rmy.
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