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REVENT PRAHA s.r.o. / Revent International AB 
Švédský výrobce a vynálezce rotačních vozíkových pecí. Uvedl na 
trh první rotační vozíkovou pec, již v roce 1958. Od té doby je 
Revent nejlépe prodávajícím výrobcem vozíkových pecí na světě 
se zastoupením ve více než 50 zemích. Pro Revent zajišťujeme 
technickou a logistickou podporu pro střední a východní Evropu. 

 

KORNFEIL spol. s r.o. 
Český výrobce průmyslových pekařských pecí, především sázecích 
etážových, sázecích asistentů a nově také tunelových pecí. Po 20 
letech na trhu se řadí k nejvýznamnějším evropským výrobcům 
pekařských pecí a technologických zařízení pro pekárny. 

 

ESMACH S.p.A. 
Italský výrobce ve světě známý vlastním vývojem, kvalitou a 
spolehlivostí svých hnětačů a děliček. Na trhu působí od 70. let. 
Dnes patří do skupiny ALI GROUP sdružující více než 70 firem z 
celého světa, jako je Bongard, Champion, Friginox, Krefft, 
Cattabriga a další. 

 

TEKNO STAMAP s.r.l. 
Provalovací stroje a linky na jemné pečivo. Jeden z 
nejvýznamnější světových výrobců těchto strojů pochází ze 
severní Itálie. Používá pouze kvalitní komponenty a většinu z 
nich si vyrábí sám. 

 

Giotec s.r.l. 
Výrobce rohlíkovacích strojů, vyvalovačů, krájecích děliček a 
ramenových hnětačů. Jejich rohlíkovací stroje byly vyvinuty pro 
rakouský a německý trh, kde v posledních 3 letech zaznamenali 
velký úspěch a nyní patří mezi nejprodávanější. Zpracovávají 
těsto velmi jemně, jako lidské ruce. 

 

WIESHEU GmbH 
Německý výrobce mini pecí patří mezi špičku v oboru. Modulární 
kontrukce a sofistikovaná technika dělá z jejich pecí to nejlepší 
co si můžete přát pro malý provoz nebo prodejnu. Můžete si 
nakombinovat sestavu obsahující sázecí i horkovzdušnou pec 
včetně kynárny a digestoře. 

 

KOMI s.r.o. 
Český výrobce vysokotlakých a ultrazvukových mycích zařízení, 
čističek pečných plechů a fritéz na koblihy. Výrobky firmy KOMI 
dodáváme výhradně pro pekařský a cukrářský segment průmyslu. 



 

Italdibipack S.p.A. 
Světový výrobce obalové techniky. Společnost má více než 40 let 
zkušeností s výrobou balících strojů a zastoupení ve více než 40 
zemích. 

 

Vitella s.r.l. 
Zakladatel firmy Alberto Vitella se věnuje pouze výrobě 
periodických děliček těsta. Díky kvalitě a spolehlivosti patří jeho 
děličky mezi nejlepší ve své kategorii.  

 

Robotray 
Americký výrobce robotického osazování vozíků pečnými plechy. 
Zakladatel Juan Carlos Lacal si svůj vynález nejprve otestoval ve 
své vlastní pekárně s cílem snížení nákladů na pracovní sílu. Poté 
jej úspěšně zavedl v několika průmyslových pekárnách, kde 
využívají vozíkové pece. 

 

CSC SARTORI TRADE s.r.l. 
Italský výrobce kontinuálních vykulovacích děliček těsta s 
víceřádkovým výstupem. 

 

Technosilos s.n.c. 
Italský výrobce moučných sil, dopravníkových a dávkovacích 
zařízení pro pekárny. 

 

Scaritech International 
Francouzký výrobce plastových nádob testovaných pro styk s 
potravinou. Ideální pro mikrosuroviny. 



 

BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. 
Tradiční český výrobce chladících a mrazících zařízení.  

 

ITALPAN S.a.s. 
Italský výrobce bagetovacích strojů, prosévačky mouky a strojů 
na tyčinky. 

 

STM Products s.r.l. 
Výrobce elektronických ovládacích panelů, dávkovacích 
směšovačů a chladičů vody.  

 

DE DANIELI s.n.c. 
Výrobce vařičů a plniček náplní. 

 

SIBREAD s.r.l. 
Výrobce strojů na krájení chleba. 

 

NEW DELL di Dell'Oro Gabriele 
Výrobce kontinuálních objemových děliček těsta na vakuovém 
principu pomocí pístu. 

 

GULLIVER s.r.l. 
Výrobce dělících a tvarovacích linek na čtyřhránky, ciabatty, 
bagety apod. 



 

COVEN s.r.l. 
Výrobce horkovzdušných mini pecí s dobrým poměrem 
cena/výkon. 

 

Dr. ZANOLLI s.r.l. 
Výrobce gastro zařízení, unikátní malé průběžné pece na pizzu, 
preclíky apod. 

 

SIGMA s.r.l. 
Výrobce unikátního premix zařízení pro tlakové předmíchání 
těsta tzv. IDROMIX. 

 

 


