ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE A ROZETTA-COOP
KFT-NÉL ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN!
Ezúton értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, Partnereinket, Vevőinket, hogy a most záruló
pályázatunk eredményeképpen új szolgáltatás csoport indul a Rozetta-Coop Kft-nél. A most
beszerzett eszközöknek köszönhetően lehetővé válik új, teljes kiőrlésű lisztből készült
termékek előállítása, így lehetővé válik új egészségtudatos vevőkör kialakítása. A beruházás
50%-át vállalkozásunk önerőből finanszírozta, a fennmaradó 12,73 millió forintot a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt
összköltsége 25,46 millió forint.
A Rozetta-Coop Kft most záruló pályázat keretében beszerzett gépekkel sikeresen új technológiát
vezetett be, melynek köszönhetően bővíti termékei körét, így növeli versenyképességét. A most
beszerzett gépek lehetővé teszik új, teljes kiőrlésű lisztből készült termékek előállítását, lehetővé
téve, hogy vállalkozásunk a piac új szegmensét célozza meg. A beszerzett eszközökkel az alábbi új
szolgáltatásokkal bővül cégünk portfóliója:

A beszerzett Werner&Pfleiderer forgóállványos
kemence nemcsak korszerű és gyors munkavégzést
tesz lehetővé, hanem folyamatosan minőségi
termékek előállítását eredményezi. A beszerzésre
kerülő 2db korszerű forgó kocsis kemence több
számunkra hasznos újítást is tartalmaz, a
THERMOGATE
rendszernek
köszönhetően
a
kemence ajtó nyitásakor, a kezelő személyzet nincs
kitéve a kiszabaduló magas hő okozta égési
sérüléseknek.

A kemence gőz ellátása lehetővé teszi mind a
minőség,
mind
a
gyártási
volumen
növekedését. A beszerzett kemencék előnyös
tulajdonságai
közül
kiemelendő,
hogy
intelligens energia és hőszabályozással
rendelkeznek. A régebbi modellekhez képest
az új „Green” széria akár 25%-kal kevesebb
energiafogyasztással képes a már megszokott
kiváló
sütési
teljesítményt
biztosítani
köszönhetően a kemencén belül optimalizált a
légáramlásnak.

Az új gépek beszerzése nemcsak korszerű és gyors
munkavégzést tesz lehetővé, hanem folyamatosan
minőségi termékek előállítását eredményezi. A most
záruló fejlesztés keretén belül beszerzésre került 2 db
Forgóállványos kemencén kívül a kemencék
tartozékaként 270 db Sütőlemez és 15 db sütőkocsi.

Az eszközök beszerzése, beüzemelése, tesztelése sikeresen megtörtént az itt felsorolt szolgáltatások
2018. szeptember 20-tól a Rozetta-Coop Kft-nél elérhetők!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósult
meg.
Projekt adatai:
Kedvezményezett: ROZETTA-COOP Sütő- és Cukrászipari Termékgyártó és Forgalmazó Kft.
Projekt címe: A Rozetta-Coop Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció
révén
Támogatás összege: 12,73 millió forint
Támogatás intenzitása: 50%
A projekt fizikai zárása: 2018.08.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00946

