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Aplicații Antiaderente 
DuraShield®

• Panouri baghetă

• Tăvi pentru pâine

• Tăvi pentru chifle

• Recipiente de aluat

• Dospitoare aluat

• Tăvi pentru brioşe englezeşti

• Cupe pentru tarte canelate

• Tăvi pentru brioşe

• Tăvi pentru pizza

• Tăvi/proofer dospire

• Forme și prese alimentare de 
specialitate

DuraShield® oferă cea mai lungă durată de viață din lume...oferind 

mai multe versiuni, uneori de două ori mai mari, decât toți ceilalți 

concurenți din întreaga lume. Garantăm un minim de 3500 de versiuni 

pentru majoritatea produselor, dar am documentat peste 5000 

de versiuni la unele dintre cele mai importante brutării din lume. 

Acoperirea DuraShield este, de asemenea, certificată fără PFOA.

Calitatea Acoperirilor DuraShield
• Consistență: Sistemul nostru robotizat de ultimă generație asigură consistența 

absolută a acoperirii.

• Controlul Calității: Un inginer chimist la fața locului și experți în controlul calității și 
proceselor implementează o procedură de inspecție 100%, asigurând o consistență 
optimă pe parcursul întregului proces de acoperire.

• Durabilitate: DuraShield oferă un finisaj care este semnificativ mai durabil decât alte 
acoperiri antiaderente.

Avantajele Acoperirilor DuraShield
• Calitate Superioară a Produsului: DuraShield oferă un flux excelent de aluat, care 

oferă un produs frumos rumenit, perfect copt.

• Randament Crescut: Produsele coapte pe tavile acoperite cu DuraShield se 
eliberează fără efort, ceea ce reduce semnificativ deșeurile și produsul deteriorat.

Valoarea DuraShield
• Durată de Viață Extinsă: Unii brutari realizează 5000 de cicluri de coacere continue 

fără să apeleze la serviciul de revopsire.

• Eficient Din Punct de Vedere al Costurilor: În multe operațiuni cu volum mare, 
acoperirea DuraShield se poate plăti singură în mai puțin de un an.

• Igienizare Îmbunătățită: Agenții de eliberare și uleiurile utilizate în mod obișnuit 
pentru îmbunătățirea eliberării produsului din tavă sunt inutile.
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BUNDY BAKING SOLUTIONS:

Tăvi de Copt

Acoperire Antiaderentă şi 
Servicii de Recondiționare

Echipamente și Servicii

Agenți de Eliberare

Zoltan Simon
+40 726 757 849
zsimon@americanpan.com



BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova

Locații de Producție și Servicii American Pan

AMERICA DE NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
E-mail: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam, Anglia
Skelmersdale, Anglia
Tel: +44 (0) 161 504 0771
E-mail: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
E-mail: apie@americanpan.com

Alexandria, România
Tel: +40 374 644 600
E-mail: apeu@americanpan.com

Barcelona, Spania
Tel: +34 93 781 4600
E-mail: apse@americanpan.com

AMERICA DE SUD

Bauru, Brazilia
Tel: +55 14 2108-4860
E-mail: apcainco@americanpan.com

  Fabrici de Producție  |    Birouri de Vânzări - Pentru mai multe informații, vizitați americanpan.com.  |    Instalaţii Pan Glo - Pentru mai multe informații vizitați panglo.com.


