Firma Krofian otevřela novou výrobní halu

V NOVÉ HALE bude pracovat 20 zaměstnanců
z celkových 130. Foto: Archiv

Česká Lípa – Firma Krofian,
jedna z předních firem
v České republice v oblasti
průmyslové automatizace,
rozšiřuje své výrobní prostory.
V úterý 5. prosince
za účasti paní Žatecké, starostky České Lípy, vedení
společnosti a všech zaměstnanců firmy, slavnostně

otevřela novou výrobní halu. Prostor zaujímá plochu
450 m2 a bude sloužit jako
montáž a sklad zvyšující se
poptávce po službách společnosti. V nové hale bude
pracovat 20 zaměstnanců
z celkových 130. Jako první
se zde bude sestavovat
montážní linka na měniče
napětí pro elektromobily

o celkové délce 36 metrů.
Díky investici za zhruba
sedm milionů korun
z vlastních zdrojů tak
vznikne prostor pro nové
zakázky a současně pro plnění cílů Vize 2018, ke které
se společnost zavázala.
„Dostává se nám nový
komfortní prostor pro realizaci zakázek a další krok ke

splnění hospodářských cílů,
jako je zdvojnásobení obratu. Majitel firmy Jakub Krofián a celé vedení je hrdé na
to, co jste dokázali, což potvrzuje mimo jiné i ocenění
Top Rating, jež jsme nedávno už potřetí obhájili,“ uvedl
při slavnostním otevření
haly ředitel firmy Jaroslav
Pertl. (PR)

„Výrobky od ústecké pekárny najdou
zákazníci i v místních prodejnách Albert“
VÁCLAV SEDLÁK

INPEKO. Pekaři mají před Vánoci napilno víc než jindy. Pečou dobroty na sváteční stoly. Foto: Archiv

rábějí v malých sériích řemeslnou technologií. V posledních měsících roku se
produkce podřizuje především vánoční výrobě.
„Některé velmi trvanlivé
cukrářské výrobky pro vánoční trh, jako je sněhové
pečivo, můžeme péct už
v průběhu podzimu, ale pro
nejžádanější vánočky, které
chtějí lidé samozřejmě čerstvé, máme vyčleněn konec
listopadu a první tři prosincové týdny do svátků, kdy
jdou nejvíc na odbyt. Vánočky vyrábíme v šesti zá-

kladních druzích a v různých gramážích, je mezi nimi například i diavánočka.
Vánoční produkce je o vysokém podílu ruční práce
a vánočky se u nás výhradně pletou. Nejoblíbenější
vánočka je s rozinkami
a sypaná mandlemi,“ říká
obchodní ředitel a jednatel
společnosti INPEKO Pavel
Müller.
Firma si zakládá na klasické výrobě chleba z žitného kvasu, který je velmi
vhodný pro trávicí ústrojí
„Za den vyexpeduje na čtyři

tisíce chlebů, z toho zhruba
1000kusů pro obchody Albert v našem městě, se kterými spolupracujeme téměř
dvacet let. Jsme rádi, že
můžeme chléb vyrábět
z tuzemských surovin klasickou technologií. Od
příštího roku se chceme
ještě víc zaměřit na výrobky
racionální výživy jako je
chleba žitný nebo celozrnné
pečivo a přispět tak
k uspokojení zákazníků,
kteří se chtějí stravovat
zdravěji,“ dodává Pavel
Müller.
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Ústí nad Labem – Pekaři
patří mezi řemeslníky, kteří
mají před Vánoci napilno
víc než kdy jindy. Musí
uspokojit zákazníky čerstvým chlebem a pečivem,
ale také připravit v předstihu dobroty, které nesmí
chybět na svátečním stole.
Pekařskou výrobu zvládají
přes noc, cukrářskou ve dne.
Nosným programem každé pekárny je výroba chleba
a běžného pečiva, k tomu
účelu byla před 33 lety postavena v Ústí nad Labem
Krásném Březně nová pekárna – od roku 1992 pekárna INPEKO. Od doby, kdy
měla zásobovat především
krajské město a jeho nejbližší okolí, se její výrobní
sortiment nezměnil. Stále
v něm má významné místo
výroba chleba, běžného
a jemného pečiva, stejně
jako trvanlivé a cukrářské
výrobky. Firma dodává na
trh zhruba 15 druhů chleba.
Na lince produkuje především chléb tmavý Šumava.
Další druhy žitných nebo
celozrnných chlebů se vy-

