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ИНФО-ФЛЕКС е издание на СВЕ-ФЛЕКС.
Разпространява се безплатно.

ИНФО-ФЛЕКС

Уважаеми колеги
и приятели,
в поредния брой на
фирменото ни
списание ИНФО-ФЛЕКС
имаме удоволствието
да направим актуален
преглед на нашето
портфолио и да Ви
запознаем с последните
новости в него.
Надяваме се,
че тези страници ще
дадат началото
на един съвместен
проект!
С поздрав,
Екипът на СВЕ-ФЛЕКС

w w w.swe -flex.com

СВЕ-ФЛЕКС работи повече от 20 години
активно в хранителната индустрия, като
акцент за нас е месопреработвателният
бранш. Търговската ни дейност се развива
в три основни направления:
АдиФЛЕКС – адитиви, технологични
решения и технологична подкрепа
ТехноФЛЕКС – машини и
консумативи, гаранционен и
извънгаранционен сервиз
ПакоФЛЕКС – различни видове
естествени и изкуствени обвивки

Търговските направления отговорят
изцяло на фирмената концепция за
създаване на успешен краен продукт –
от идеята, през необходимите машини
и технологии до отлично овкусяване
и привлекателен външен вид.
Нашите партньори са утвърдени в
световен мащаб чуждестранни
производители и лидери в своите
области.
През годините СВЕ-ФЛЕКС създаде
екип, който непрекъснато следи
пазарните тенденции и конкретните
нужди на клиентите.
Нашето мото е СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ
УСПЕХ! И ние ясно осъзнаваме, че
нашият успех е възможен само тогава,
когато са успешни и нашите клиенти!

АдиФЛЕКС
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За отличен вкус и безупречна консистенция, за повече
сигурност в производството - доверете се на нашия екип!
Направлението ни АдиФЛЕКС предлага
широка гама от продукти за
месопреработвателната индустрия –
кутиращи средства, компаунди за
малотрайни и трайно варено-пушени
колбаси, сурово-сушени раздробени и
нераздробени деликатеси, овкусяващи
смеси и чисти подправки, маринати и
сосове, фибри и протеини.
Ние осигуряваме консултации и екипна
работа със специалисти от страната и
чужбина по конкретни проекти.
Готови сме да съпътстваме Вашия успешен
продукт от генериране на идеята до
пълната му реализация и налагане на
пазара.
Актуално в нашата търговска програма
ще намерите високофункционални протеини
от серията VEPRO.
Предимствата от използването им са много, но
ето една част от тях:
широка сфера на приложение
без Е-номера
без ГМО
без алергени
неутрален вкус

ФЕРМЕНТ КЛАСИК –
за автентични сурово-сушени
деликатеси!
С новия продукт ФЕРМЕНТ КЛАСИК правим
едно приятно завръщане към класическата
технология за зреене със селитра.
Традиционната технология за зреене
осигурява безупречен технологичен процес и
придава бутиков вкус на Вашите специалитети!

EASY DRY – една нова възможност
за прекрасни крайни продукти!
Технологичният екип на АдиФЛЕКС разработи
и вече успешно предлага на пазара едно лесно
решение за производство на сурово-сушени
раздробени и нераздробени деликатеси.
Достатъчно е да осигурите температура
10°÷15°C и относителна влажност 75÷80%
в производственото помещение.
Най-новата ни концепция EASY DRY предлага
сигурна технология и гарантира отличен
краен продукт.

не променят цвета

Ако тази технология Ви заинтригува, не се
колебайте да се свържете с нас!

подобряват качеството

E-mail: adiflex@swe-flex.com

стабилни при загряване и размразяване
намаляват производствените разходи
И ОЩЕ:
Малотрайните колбаси постигат желания
„кнак-ефект“, млените меса и месните
заготовки запазват формата си след термична
обработка, при слайсираните продукти
подобряват нарязването и намаляват
синерезата. Идеални за всички видове шунки и
варено-пушени деликатеси.

Серия PUR – продукти
с намалено съдържание
и такива БЕЗ Е-НОМЕРА!
Ново в предлагането ни през тази година са
продуктите от серията PUR.
Сред тях ще откриете:
кутиращо средство

Високофункционалните протеини подобряват
със сигурност качеството на Вашите продукти.

средство за шприцоване

За различните приложения са налични
различни видове VEPRO протеини.

антиоксиданти с цветостабилизиращ ефект

За повече информация на Ваше
разположение е екипът на АдиФЛЕКС.

продукт за трайност и свежест
естествени оцветители
натурални усилватели на вкуса

АдиФЛЕКС

ФуудСЪРВИС
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ФуудСЪРВИС
Сате меланж

Грил микс еко

Нашите грил предложения – aктуални всеки сезон!
И още грил продукти за всеки ден и всеки вкус!

Марината билки с масло

През лятото на 2017 година търговската ни
програма бе обогатена с портфолиото на
фирма ИНДАЗИЯ, Германия. Тя е част от
МОГУНЦИЯ Груп АД и като такава е
специализирана в производството на
различни видове маринати и сосове, както
и в създаването на индивидуални
клиентски продукти. ИНДАЗИЯ е
изключително гъвкав производител,
който ни дава възможност да работим по
конкретни проекти, провокирани от
Вашите идеи и желания.
Имаме удоволствието да Ви представим
част от хитовите продукти за лято 2017 –
те направиха изключително успешен грил
сезон на първите, които ни се довериха.

Марината паприка с масло

МАРИНАТА БИЛКИ С МАСЛО
основен подправъчен профил: магданоз,
чесън, лук, куркума и др.

В продуктовата ни листа ще намерите сухи
маринати и готови сосове, които ще Ви
помогнат да придадете неповторим вкус
на Вашите продукти.

СУХИ МАРИНАТИ за уникални
вкусови усещания
САТЕ МЕЛАНЖ
подправъчен профил: червен пипер,
кориандър, куркума, кимион, джинджифил,
лимонова трева, кайенски пипер, индийско
орехче и др.

Джак рибс

ГРИЛ МИКС ЕКО
подправъчен профил: кориандър, червен
пипер, бял пипер, куркума, кимион,
джинджифил, резене, синапено семе, чили и
др.
ДЖАК РИБС с морска сол и печен лук
подправъчен профил: червен пипер на прах,
черен пипер, кайенски пипер, сушена чушка,
чесън и др.

МАРИНАТА ПАПРИКА С МАСЛО
основен подправъчен профил: червен
пипер, чили, индийско орехче, лук, черен
пипер и др.

ГОТОВИ СОСОВЕ – чудесни
помощници в кухнята

Пири пири сос

ЧЕСНОВ СОС

МАРИНАТА ДИВ ЧЕСЪН
Марината див чесън

основен подправъчен профил: чесън, див
чесън, праз, див лук, куркума и др.
МАРИНАТА ЧИЛИ БРИЛЯНТ
основен подправъчен профил: чесън, черен
пипер, лук, кориандър, червен пипер, чили
и др.

Марината чили брилянт
Маринатите са подходящи за овкусяване
на всякакъв вид месо – просто изберете
комбинацията, която Ви допада!
Ще Ви предложим голямо разнообразие за
Вашия фантастичен ГРИЛ!

Неповторим вкус – в комбинация с него
всичко е вкусно! Той просто е УНИКАЛЕН,
защото е невъзможен за копиране!
ПИРИ ПИРИ СОС

Чеснов сос

И сладко-киселият вкус може да бъде
неповторим! Добре съчетани съставки, между
които изсушена червена чушка, чесън, лук, лют
червен пипер и др.
БАРБЕКЮ СОС КЛАСИК
Леко плодов сос с домати, пюре от ябълки и
силна пушечна нотка със сладко-кисел вкус –
наистина класика в жанра!
БАРБЕКЮ СОС ГОЛД
Леко пикантен, сладко-кисел сос с нотка на
горчица и малко пушек. Заслужава си да го
опитате, не случайно е ГОЛД!

Барбекю сос класик

Барбекю сос голд

ТехноФЛЕКС

ИНФО-ФЛЕКС

w w w.swe -flex.com

ИНФО-ФЛЕКС

w w w.swe -flex.com

МАШИНИ · КОНСУМАТИВИ · ОР ИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Професионален гаранционен и извънгаранционен сервиз
Техническото ни направление ТехноФЛЕКС
предлага основни машини за месопреработка
на водещи европейски производители.
В програмата ще намерите гилотини, дайсери
и слайсери, месомелачни машини, смесители,
инжектори, тумблери, кутери и микрокутери,
клипс техника, окачващи системи и
пароварилни камери. СВЕ-ФЛЕКС ще Ви
обезпечи с оригинални консумативи и
резервни части за безупречната работа на
Вашите машини и съоръжения. Екип от
инженерни специалисти се грижи за
гаранционния и извънгаранционния сервиз,
както и за обучението на операторския и
техническия персонал в съответното
предприятие. Към техническата ни клиентска
служба можете да заявите профилактична
сервизна дейност, за да сведете до минимум
неочакваните престои.

Представяме Ви новия двоен клипс
автомат Tipper Tie модел SVF1800 от
високоефективната серия TT1815
Основни характеристики на модела SVF1800:
ергономичен и компактен дизайн за
удобство при работа
сензорен екран, който позволява:
- регулиране на усилието при клипсоване
- възможност за избиране позиция на нож и
инструменти за смяна, както и позиция за
почистване
- контрол с възможност за бързо съхранение и
промяна на параметрите за клипсоване при
различните продукти
лесно преминаване към друг вид клипси с
Click-Clip-система за смяна на инструментите
електрическо следене силата на затваряне
на клипса без външни сензори
четири скорости плюс непрекъсната работа
за максимална производителност
сепаратор, осигуряващ чисти опашки на
колбаси
пълен и лесен достъп за обслужване и
поддръжка на машината, осигуряващ
непрекъсната работа
хигиенично почистване, благодарение на
гладки, наклонени повърхности
и компоненти със степен на защита IР65

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ е мотото на
нашия най-нов търговски партньор
STILLER – производител на
полуавтоматични и автоматични машини
за затваряне на метални консерви.
Фирмата произвежда своите безупречни
машини повече от 40 години, като за тези
години се е превърнала в пазарен лидер в
Германия и се нарежда сред водещите в
Европа.
STILLER предлага индивидуални решения
съобразно желанията на своите клиенти.

Ето и накратко предимствата на
машините, произведени от STILLER:
широка гама от размери на затваряните
кутии - диаметър 30 ÷ 156 mm / височина 30
÷ 300 mm
електрическо регулиране на височината
на затваряне
висока производителност до 2400
кутии/час
кратко време за смяна на формата на
затваряните кутии
големи затварящи ролки без
необходимост от поддръжка
контролер Siemens PLC с текстов дисплей
за съобщения
честотно управление чрез серво мотори
възможност за работа с различни модули
като пълначна машина, принтер,
етикетираща машина и др.
изцяло автоматично позициониране на
кутията и капака при автоматичните
варианти
изключително лесно почистване за
перфектна хигиена
За повече информация потърсете
екипа на ТехноФЛЕКС или разгледайте
www.stillergmbh.de
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С нас можете да бъдете различни!
Да опаковаме заедно идеите!
Търговското ни направление ПакоФЛЕКС
предлага изключително разнообразие
от изкуствени и естествени обвивки и се
грижи за технологичната подкрепа при
тяхното използване. Заедно можем да
изберем правилната обвивка за Вашия
краен продукт, така че да го направим
забележим и разпознаваем!

ИЗКУСТВЕНИ ОБВИВКИ

COFFINET за отлична визия!
Благодарение на колагеновото фолио с
мрежа COFFINET бързо и лесно създавате
изцяло нов продукт и му добавяте висока
стойност.
Предимствата от използването са много:
атрактивен външен вид
безупречна повърхност
ядливост на обвивката

ядливи и неядливи колагенови обвивки
с постоянен калибър

балансирано опушване с равномерен
цвят, вкус и мирис

целулозни обвивки с многообразни
цветове и възможност за печат

запазена свежест и сочност на продукта
за дълго време

фибрусни обвивки с различен калибър
и цвят

ЕСТЕСТВЕНИ ОБВИВКИ
Можем да Ви предложим разнообразие от
различни естествени обвивки – овчи,
свински и говежди.
Представяме Ви нашите естествени
обвивки на шпули и техните предимства:
бърза и безпроблемна работа
прецизна селекция
отлична хигиена
дълъг срок на годност - три години
чудесно отхапване
конкурентни цени

И най-важното - съвместната работа
с търговското ни направление ПакоФЛЕКС
ще генерира ИДЕИ ЗА НОВИ ПРОДУКТИ!

намалени термични загуби
многообразно приложение
Готови сме заедно да провокираме пазара
с нов продукт!
С текстилните обвивки можете да
облечете Вашите малотрайни, трайно
варено-пушени и сурово-сушени колбаси.
Предлагаме Ви изключително
разнообразие от цветове, форми и
мотиви. Особено оригинален е начинът на
презентиране при сурово-сушените
колбаси. Текстилната обвивка позволява
равномерно сушене и така се
предотвратява образуването на пръстен.
А вкусът на крайния продукт е просто
несравним!

Коледа наближава! Нека заедно
помислим и изненадаме
клиентите Ви!

ПакоФЛЕКС

