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Asociația Națională a
Industriilor de Panificație
și Morărit
Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit este o organizație necomercială, neguvernamentală, independentă și apolitică, constituita cu scopul
de a promova concurența loială din industriile de panificație, morăritului și a
produselor derivate la nivel local și internațional. Asociația participă activ la dezvoltarea colaborării în cadrul comunității de business în domeniul panificației și
a morăritului din Moldova, încurajarea investițiilor în domeniul respectiv, îmbunătățirea abilitaților de afaceri din cadrul acestui sector, colaborarea cu organele
statului pentru a îmbunătăți perspectivele sectorului sus-menționat.

stand nr.16,
pavilionul central
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ЧП «АВЕНТИН»
Producator de ambalaje flexibile imprimate, folii de plastic și pungi. Produsele
sunt fabricate pe echipament de mărci de top din Germania și Italia. Compania
a dezvoltat cu succes și vinde materiale noi Seria TM „Aventin ECO PACK“
pentru înghețată, unt, maioneză, lapte, produse în vrac și produse de cofetărie.
Oferă folie și pachete finite din materiale barieră cu PE și EVOH, pungi-wicket
pentru ambalarea cărnii de pasăre și a produselor de panificație. Compania a
implementat IMS (ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001).

stand nr.2,
pavilionul central
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BONGARD S.A.
DIVIZORUL FĂRĂ STRES PANEOTRAD EVO
CUPTORUL-VATRĂ ORION
PANEOTRAD este un aparat proiectat iniţial pentru fabricarea pâinii
tradiţionale.
Astăzi, PANEOTRAD este adaptat pentru orice tip de coacere,
întâietatea fiind acordată obţinerii unui produs poros şi aspectuos.
Graţie conceptului inovativ, PANEOTRAD EVO manipulează cu grijă aluatul,
nu îl degazează, îi păstrează structura şi îmbunătăţeşte calităţile gustative
ale pâinii. Miezul este moale şi elastic.

Cuptorul-vatră ORION

Cuptorul-vatră ORION
1 rând, 4 nivele, 1 rând cu lăţimea 800 mm şi cu înlţimea utilă a nivelului
225 mm; Suprafaţa de coacere - 5,3 m2; Modelul - 801/4.163; Adâncimea
A - 2660 mm; Adâncimea B - 2235 mm, Lăţimea E - 1420 mm,
Înălţimea G - 2300 mm, Putere de 24,6 kW.

PANEOTRAD EVO

stand nr.5,
pavilionul central
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CANTEK GROUP
SOLUȚII „LA CHEIE” PENTRU
DEPOZITE FRIGORIFICE INDUSTRIALE
ȘI COMBINATE DE CĂRNURI
Cantek este unul dintre cei mai mari producători de echipamente frigorifice.
Compania este axată pe „sisteme frigorifice inteligente“ bazate pe nevoile clienților, produce frigidere eficiente, care pot fi controlate de la distanță.
Cantek produce echipamente de refrigerare, frigidere, usi și rafturi pentru facilități turistice, cum ar fi hoteluri și stațiuni; ferme, depozite de carne, pește; fabrici
de lactate; depozite de fructe și legume. Oferă servicii de mentenanță.
Cantek cooperează cu reprezentanți ai diferitelor sectoare care au nevoie de soluții pentru depozitare la rece și oferă astfel de soluții prin dezvoltarea propriilor
echipamente.
Acordând o atenție sporită durabilității, funcționalității și exteriorului, produce
utilaje la cale mai sporite standarde mondiale.

stand nr.22,
pavilionul central
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FAVORIT TEHNO S.R.L.
LINIA PENTRU PRODUCEREA
AUTOMATĂ A RULOURILOR DIN
FOITAJ «LA CANZONCINA»
Masină unică pentru rularea automată a benzilor de aluat pe tuburi de
aluminiu de anumiţi parametri pentru a obţine un produs finit - ruloul din
foitaj. Foaia de aluat de pe sucitor este transmisă pe o bandă transportoare,
unde surplusul de aluat de pe părţile laterale este tăiat cu discuri tăietoare.
Cuţitul longitudinal taie aluatul în fâşii, care sunt înfăşurate pe tuburi de
aluminiu aduse automat din recipientul de stocare. Unicitatea maşinii
constă în formarea conului ruloului identic celui făcut manual.

stand nr.36,
pavilionul central
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Global Bar S.R.L.
FRANKE COFFEE-SYSTEMS
O zi bună e o zi începută cu o cafea naturală. Cu mașinile automate Franke
coffee-systems veți avea cafea bună în fiecare zi. Franke coffee-systems sunt cele
mai potrivite espresoare de cafea pentru orice locație: casă, oficiu, restaurant...
Lider mondial în producția de mașini automate de cafea.
Franke coffee-systems - arta de a face cea mai bună cafea!
Distribuitor oficial Franke coffee-systems în Moldova - compania Global Bar.

stand nr.7,
pavilionul central
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Inoxpa S.R.L.
STAȚII CIP
Igiena este extrem de importantă în industria alimentară, farmaceutică și cosmetică. Respectarea strictă a normelor sanitare și de igienă asigură calitatea superioară a produselor. Igiena presupune o curățare corectă a tuturor elementelor de
producție (rezervoare, conducte, pompe etc.). Pentru a satisface aceste condiții
instalațiile de spălare fără demontare CIP trebuie să fie automatizate, selectate în
mod corespunzător și special concepute pentru anumite producții în scopul de a
maximiza productivitatea procesului controlat de spalare fără demontare.

stand nr.14,
pavilionul central
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Sos béarnaise
Maioneză
Sos olandez
Beurre Blanc
Pesto
Pasta de migdale sau fistic
Pulberi de alimente
Compoturi
Pireuri de legume
Preparate înghețate
Ierburi
Condimente
Risotto
Cremă fiartă
Creme p/u patiserie
Aluat de drojdie
Patiserie dulce
Ciocolată temperată
Ganache de ciocolată
Terrine
Tartar
Bechamel
și altele...

MGM S.R.L.
Robot Cook este un procesor termic de ultimă generaţie, care permite mărunţirea, mixarea, pregătirea sosurilor, încălzirea şi prepararea produselor alimentare.
Robot Cook optimizează timpul de preparare a bucatelor datorită vitezei mari a
cuţitelor, dispune de variator de viteză.
Robot Cook menţine produsul în stare caldă graţie funcţiei de încălzire
periodică.

stand nr.6,
pavilionul central
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RODALS S.R.L.
FIRMA PRODUCĂTOARE FRITSCH
(GERMANIA)
Linia de producție a produselor din foitaj
Linia Easyline de la Fritsch este o linie eficientă automatizată de producere a
produselor de cofetărie din diferite tipuri de aluat: foitaj, foitaj cu drojdie, fraged,
dospit și pentru turte dulci. Compactă, puternică, cu posibilitate de extindere rapidă datorită componentelor sale și a unor dispozitive suplimentare, linia ocupă
puțin spațiu și este foarte ușor de reechipat.
În funcție de produsul dorit, procesul de fabricație este unul semi- sau complet
automatizat, iar Easyline vă va ajuta și la obținerea produselor tăiate sau pliate,
umplute sau presswork.

stand nr.13,
pavilionul central

21

S.C. Tiluana S.R.L.
WMF 1100S
Mașina de cafea ideală pentru hoteluri, birouri, segmentul de cafea al HoReCa,
supermarketuri.
Compactă, de control intuitiv, ecran tactil de 7 inch, „umplutură“ profesională,
posibilități de publicitate, program nou de curățare ...
La achiziționarea sau comandarea mașinii în timpul expoziției beneficiați de un
preț avantajos!
Băuturi pe bază de lapte proaspăt
1 sau 2 râșnițe de cafea
1 buncăr pentru băutură de ciocolată sau lapte praf
Alimentarea cu apă din rezervor sau apeduct (opțional)
Compatibilă cu cele mai recente inovații WMF MyCoffee App (posibilitatea de a
prepara o băutură după propria rețetă de la smartphone prin Bluetooth)
WMF CoffeeConnect (telemetrie), opțiune de conectare la sistemele de plăți și
prin card bancar.
Mașini de cafea de diverse culori.

stand nr.8,
pavilionul central
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