
Chcete uspořit Váš čas při přípravě pokrmů 

a přesto zachovat jejich kvalitu a chuť? 



Vyberte si vakuový stroj 

z naší nabídky.

Zařízení evropské výroby, které 

nesmí chybět v žádné 

profesionální kuchyni. 



Vakuové stroje Minipack-Torre se vyznačují svou vysokou 

efektivností a přesto jednoduchou obsluhou.

Díky svým jedinečným vlastnostem zaručí optimalizaci 

organizace a doby vaření v každé profesionální kuchyni.

Inovací vakuových strojů Minipack-Torre je např.: 

program pro marinování zajistí ve velmi krátkém čase, 

aby veškeré přísady prostoupily přímo a rovnoměrně 

do připravovaného pokrmu; 

program pro balení horkého jídla nebo tekutin bez nutnosti 

předchozího zamražení; 

možnost  automatického tisku etiket dle HACPP nařízení. 

Každý kuchař se může díky našim vakuovým strojům 

spolehnout na další pomoc své kuchyni.



Zvýraznění chuti

Je možné nastavit dobu marinování každého pokrmu. Vakuový stroj může udržet

potraviny, které se marinují, pod tlakem až 10 minut. Výsledkem této úpravy pokrmu je

jeho výrazná a kvalitní změna chuti i barvy v celém objemu připravovaného pokrmu, a to

zejména u pórovitých a vláknitých potravin.



Vakuování tepelně zpracovaných potravin

Díky speciálnímu sensoru, který detekuje bod varu a odpařování, je možné na stroji vakuově

zabalit jak horké tak tekuté pokrmy bez nutnosti předchozího zamražení.



Skvělá pomoc při přípravě sous-vide pokrmů

Při přípravě pokrmů sous-vide technikou využijete vakuově zabalené potraviny, které

uchovává jejich veškeré přirozené vlastnosti, snižuje ztrátu hmotnosti a umožňuje

optimalizovat dobu přípravy a vaření.



Tisk etiket v souladu s HACCP normou

Unikátní tiskárna integrovaná do vakuového stroje získává data přímo z kontrolního panelu a tiskne

informace o přesné hodnotě vakua a dávkovaného plynu v souladu s HACCP normou.

Vakuový stroj může tisknout jednu nebo více etiket najednou se všemi potřebnými informacemi:

ingredience, datum a čas zabalení, datum spotřeby, pořadové číslo, jméno obsluhy, atd….



Jsme výhradním dodavatelem 

vakuových strojů Minipack-Torre pro ČR a SR

TECHNOLOGY s.r.o.

Liberecká 102

466 01  Jablonec nad Nisou

Prodej strojů

tel.: +420 483 360 123, 154

e-mail: stroje@technology.cz

Prodejní místa v ČR:

Praha: +420 241 407 402 praha@technology.cz

Skály: +420 382 251 968 skaly@technology.cz

Vsetín: +420 571 419 861 technology@technology-morava.cz

Kyjov: +420 518 611 630 kyjov@technology-morava.cz

Žatec: +420 415 712 628 technology-west@technology-west.cz

Prodejní místa v SR:

Martin: +421 434 220 849 info@technologyslovakia.sk

Šaľa: +421 317 715 094 technobal@technobal.sk

Prešov: +421 517 764 109 presov@technologyslovakia.sk
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