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CREED- Valorile și Cultura Bundy Baking Solutions

Misiunea noastră este să fim cel mai de încredere furnizor 

de echipamente esențiale, articole de copt, straturi 

acoperire și de servicii pentru brutăriile din întreaga 

lume. Vom realiza acest lucru trăind CREED-ul nostru, un 

angajament față de noi înșine și față de industriile pe care  

le deservim.

• Angajament: Ne angajăm să fabricăm produsele de care clienții noștri au 
nevoie, la un nivel de calitate pe care o merită. Dorim să facem o diferență 
pozitivă în operațiunile clienților noștri.

• Respect: Ne respectăm clienții și le suntem recunoscători pentru 
oportunitătile pe care ni le oferă. Fiecare client este diferit și lucrăm pentru  
a-i câștiga sprijinul.

• Mediu Familial: Suntem o afacere de familie și credem în valoarea relațiilor. 
Facem un efort real pentru a ne cunoaște clienții și provocările cu care se 
confruntă, astfel încât să ne putem reuni ca o echipă.

• Excelență: Suntem determinați să avansăm constant și să căutăm excelența în 
fiecare zi. Credem că ceea ce fac clienții noștri este important și ceea ce facem 
noi este important; prin urmare, este important să o facem întotdeauna corect.

• Dezvoltare Personală: Pentru a fi cei mai buni în activitatea noastră și pentru a 
oferi clienților noștri cele mai bune produse, ne preocupăm în mod constant de 
dezvoltarea personalului și a proceselor.
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Înființată ca o afacere de familie în centrul pieței de pâine din America de Nord, Bundy Baking Solutions a 

devenit un lider global al industriei, furnizând multe dintre cele mai mari și mai de succes brutării din lume. 

De peste 50 de ani, Bundy Baking Solutions a servit și a promovat industria de panificație cu o pasiune 

și o dedicare de neegalat. Familia de companii Bundy cuprinde unele dintre cele mai bine cotate și mai 

performante mărci din lume, inclusiv American Pan.

American Pan
American Pan este cel mai important furnizor 
mondial de tăvi de copt personalizate și 
în stoc, straturi de acoperire pentru tăvi și 
servicii de recondiționare a tăvilor, cu clienți 
în peste 110 țări. Pe lângă cele 3 unități de 
producție din Statele Unite, suntem mândri 
să menținem o prezență puternică și unități 
dedicate în Brazilia, Irlanda, Norvegia, 
România, Spania, Suedia și Regatul Unit. 

Producem tăvi de copt personalizate, 
concepute după specificațiile dvs. exacte, 
pentru a satisface nevoile unice ale brutăriei 
dvs. Angajamentul nostru față de calitate, 
inovație și servicii are ca rezultat tăvi cu 
performanțe și durabilitate legendare. Tăvile 
sunt disponibile neacoperite sau acoperite 
cu unul dintre straturile noastre de acoperire 
brevetate, de top în industrie. 

Tăvi de Copt Personalizate
Paginile 4-9
American Pan este specializată în proiectarea 
și fabricarea de vase de copt exact pentru 
nevoile dvs. Experții noștri în inginerie, 
echipamentele noastre cu capacități 
avansate și cele șase unități de producție de 
ultimă generație pot realiza tăvi personalizate 
care se vor potrivi nevoilor oricărei brutării.

Tăvi de Copt în Stoc
Solicitați catalogul nostru actual
Catalogele noastre produse in stoc din 
Europa și Regatul Unit includ cutii și capace 
pentru pâine, tăvi pentru baghete, tăvi de 
copt solide și perforate, tăvi pentru brioșe 
și multe altele, toate în dimensiuni standard 
pentru livrare rapidă, pentru a satisface 
nevoile brutăriei dvs. Toate tăvile sunt 
fabricate cu aceeași precizie și expertiză 
ca și tăvile noastre personalizate și sunt 
disponibile în stare naturală sau cu unul dintre 
straturile noastre de acoperire exclusive.

Straturi de Acoperire Pentru  
Tăvi și Agenți de Eliberare
Pagina 10
Cele mai bune straturi de acoperire și agenți 
de eliberare din clasa noastră pot reduce 
considerabil utilizarea uleiului și pot prelungi 
durata de folosire a tăvilor dvs. Toate pot fi 
aplicate pentru a se adapta la o gamă largă 
de produse de panificație și temperaturi. Nu 
sunteți sigur ce strat de acoperire sau agent 
de eliberare să alegeți? Menținem relații 
strânse cu managerii și inginerii din brutării, 
astfel încât ne asigurăm că vă recomandăm 
cele mai potrivite straturi de acoperire, agenți 
de eliberare și programul de recondiționare 
pentru brutăria dvs.

Recondiționarea Tăvilor 
Pagina 11
Am perfecționat procesul pentru curățarea și 
recondiționarea tăvilor de copt prin aproape 
50 de ani de activitate deservind unele 
dintre cele mai mari și mai exigente brutării 
din lume. Metodologia noastră exclusivă 
prelungește durata de folosire a tăvilor și 
restabilește performanța optimă. În plus față 
de recondiționare, îndreptarea tăvilor poate 
crește durata de folosire a acestora cu mai 
mult de 50%.

SMART Pan Tracking®

Solicitați mai multe informații
Sistemul American Pan SMART Pan Tracking® 
oferă brutăriilor informații importante și 
precise pentru monitorizarea duratei de 
folosire a stratului de acoperire și a eficienței 
liniei. Tăvile sunt marcate cu laser cu un cod 
unic 2D și cu un număr de panoramare și sunt 
scanate în timp ce călătoresc pe sistemul 
transportor al brutăriei. Aceste informații 
sunt utilizate pentru a furniza rapoarte utile, 
cum ar fi numărul de cicluri/coacere per 
tavă, distanța dintre tăvi pentru eficiență și 
randamentul teoretic al produsului.

Inovație și Tradiție
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Pliate, sudate sau fără sudură Capace pullman plate, convexe, 
piramidale sau tip cupolă

Prindere inferioară și personalizatăGăuri UTI

Tavă Top Deschis Pentru Pâine Toast  |  Pullman
• Disponibile ca seturi de tăvi individuale sau legate, de orice configurație  

și design de prindere

• Tăvi de pâine fără sudură sau pliate, ondulate, perforate sau practic orice 
îmbunătățire de care aveți nevoie pentru brutăria dumneavoastră

• Sunt disponibile seturi rotunde/ondulate sau alte modele speciale

Tăvi Pentru Pâine

Tăvi Pentru 
Pâine Legate

Tăvi și Capace de 
Pâine Pullman

Aveți nevoie de forme individuale sau de o livrare rapidă? 
Stocăm o gamă largă de cutii și capace pentru pâine și baterii în linie pentru 
o achiziție imediată. De asemenea, stocăm tăvi pentru baghete, tăvi solide 
și perforate, tăvi pentru chifle, tăvi pentru brioșe și multe altele.

http://americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpaneurope/
https://www.facebook.com/americanpaneurope/
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Inovație: Plăci Perforate TabLock
Plăcile perforate de coacere TabLock dispun de un sistem de 
fixare brevetat care face înlocuirea ușoară și economică, iar 
cadrul din oțel de înaltă rezistență are un design cu nervuri care 
se întrepătrund și care permit stivuirea tăvilor, protejând în același 
timp placa perforată de coacere.

• Proiectare Sanitară: Fără nituri, fără perforări și fără așchii de metal.

• Înlocuire Rapidă și Ușoară: Instrumentele convenabile permit înlocuirea 
rapidă și ușoară a plăcilor, fără a fi necesară expedierea la un centru de 
service pentru înlocuire.

Forme pentru rulouri artizanale Tăvi de format mare pentru  
sisteme industriale

Cadre complet închiseCadru de stivuire

Baghete  |  Franzelă  |  Rulouri Artizanale
• Gamă largă de tăvi pentru a satisface o gamă largă de nevoi, de la brutării cu  

cuptoare rotative la brutării industriale cu sisteme automate de coacere de  
mari dimensiuni

• Dimensionate în funcție de aplicație și construite din oțel inoxidabil,  
oțel aluminizat sau aluminiu în orice dimensiune de canelură, cu sau  
fără perforare

Tăvi și Fileuri Pentru  
Baghete/Canelate

Placă Perforată de Coacere 
TabLock cu Cadru de Stivuire

Tăvi Pentru Baghete 
FlexiCoat
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Inovație: Tăvi Pentru Chifle și Rulouri PAN® și e2PAN® 
Tăvile ePAN® pentru chifle și rulouri utilizează oțel aluminizat 
de înaltă rezistență la tracțiune pentru a realiza tăvi cu până la 
30% mai ușoare și mult mai rezistente decât tăvile tradiționale. 
Designul nostru e2PAN®, cu bandă patentată, reduc greutatea tăvii 
cu până la 50%. În plus, ePANs sunt:

• Eficiente Energetic: Încălziți și răciți cu până la 25% mai repede decât 
tăvile tradiționale, reducând necesarul de energie pentru cuptor și 
spațiul pentru răcire.

• Mai Ușoare Pentru Brutăria Dvs.: Scoateți mii de kilograme din ciclul 
de panificație și reduc uzura transportoarelor, stivuitoarelor și a altor 
echipamente de manipulare a tăvilor.

Orificii de circulație a călduriiOpțiuni de consolidare a tăvii

Configurații personalizateOpțiuni bandă și colț

Tăvi Pentru Chifle 
Hamburgeri

Hamburger  |  Hot Dog  |  Rulou cu Cremă  |  Hoagie 
Ciabata  |  Package
• Disponibil într-o varietate de opțiuni de realizare, inclusiv tăvi standard, rotite, inversate și plate

• Concepute să fie rezistente, cu caracteristici de întărire a tăvii, cum ar fi garniturile de 
etanșare laterale, nervurile structurale și modelele noastre exclusive ePAN®

Tăvi Pentru Chifle și Rulouri

Tăvi Pentru 
Chifle e2PAN

http://americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpaneurope/
https://www.facebook.com/americanpaneurope/
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Inovație: Model Auto-Bake ePAN® 
Tava Auto-Bake ePAN® poate reduce greutatea cu până la 45% 
comparativ cu tăvile tradiționale, oferind o eficiență energetică 
semnificativă și economii de energie.

• Fără Sudură, Puternică și Sanitară: Modelul de prindere interconectat 
unește permanent cadrul cu panoul matriței fără a utiliza suduri sau 
elemente de fixare și îmbunătățește igienizarea și durabilitatea tăvii.

• Ușor de Stivuit: Cadrul unic de imbricare este conceput pentru a se 
scurge rapid și eficient în timp ce se află în linie și permite stivuirea și 
depozitarea în siguranță a tăvilor atunci când nu sunt utilizate.

Tăvi Auto-Bake cu funcție de stivuire Seturi legate

Tigăi în stil rackDesign și realizare unică a matriței

Brioșe  |  Cupcake  |  Prăjituri Gustări  |  Prăjituri Stratificate 
Prăjituri cu Foi  |  Prăjituri Speciale
• Gamă largă de modele potrivite pentru diverse operațiuni și produse de panificație, 

inclusiv cuptoare cu tavă sau grătar și sisteme industriale cu nevoi speciale de fixare

• Tăvi cu o singură placă, cu ramă de tip canal sau seturi legate

Tăvi Pentru Brioșe și Prăjituri

Tăvi de Tort Cadru 
Tip Canal

Seturi de Tăvi Legate
Pentru Prăjituri
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Doriți să reduceți consumul de ulei fără să vă faceți griji 
cu privire la lipire? 
Toate tăvile pentru pizza pot fi acoperite cu unul dintre straturile noastre 
brevetate pentru o eliberare excepțională. Consultați pagina 10 pentru mai 
multe informații despre straturile noastre de acoperire de clasă mondială.

Tăvi Dreptunghiulare
Pentru Pizza

Crustă Subțire  |  Deep Dish  |  Grisine  
Pătrate sau Dreptunghiulare  |  Dimensiune Individuală
• Fabricate pentru a se potrivi oricărei operațiuni sau tip de pizza

• Personalizate în funcție de formă, mărime și adâncime și proiectate pentru a 
oferi posibilități de stivuire și de eliberare de neegalat

Tăvi Pentru Pizza și Grisine

Forme și dimensiuni personalizateConfigurații personalizate

Tăvi pentru grisine cu aceleași 
caracteristici ca și tăvile pentru chifle și 

rulouri (consultați pagina 6)
Tăvi de pizza simple, de orice dimensiune

Tăvi Pentru Grisine

http://americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpaneurope/
https://www.facebook.com/americanpaneurope/
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Inovație: Tehnologia StayFlat® Sheet Pan
Tehnologia noastră StayFlat® pentru tăvi crește rezistența și 
durata de folosire a tăvilor. Aceasta poate fi utilizată pentru 
diferite configurații ale tăvii de tablă și este, de asemenea, 
disponibilă în modelele aprobate de NSF.

• Laturi Ranforsate: Tăvile de tablă StayFlat® au pereții laterali complet 
ranforsați, ceea ce previne arderea și crește rezistența pereților laterali 
cu până la 30%.

• Partea Inferioară Concavă: Partea inferioară a tăvii StayFlat® are o bază 
ușor concavă care se aplatizează în timpul încălzirii pentru o distribuție 
uniformă a căldurii și o rezistență sporită la încovoiere.

Curățarea Plăcilor
Pentru Verificare

Tavă de Copt Perforată  
pe 4 Fețe

Pâine  |  Croissant  |  Chiflă 
Bunătăți Pentru Micul Dejun  |  Tort
• Disponibile în formă de tăvi cu o singură foaie sau mai multe foi într-o singură tavă

• Fabricate cu fir sau bandă pe margine, margini deschise sau nervuri  
de blocare pentru o stivuire ușoară 

• Disponibile cu suprafață de coacere solidă sau perforată

Tăvi de Copt Simple/Plane

Tăvi cu 3 sau 4 fețe cu laturi  
evazate sau drepte Material solid sau perforat

Design-ul nervurilor de interblocare  
pentru stivuire ușoară

Tăvi pentru modelul TabLock 
(Consultați pagina 5)
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Straturi de Acoperire Pentru Tăvi și Agenți de Eliberare

Cele mai bune straturi de acoperire și agenți de eliberare din clasa noastră pot reduce considerabil utilizarea 

uleiului și pot prelungi durata de folosire a tăvilor dvs. Toate pot fi aplicate pentru a se adapta la o gamă 

largă de produse de panificație și temperaturi. Nu sunteți sigur ce strat de acoperire sau agent de eliberare 

să alegeți? Menținem relații strânse cu managerii și inginerii din brutării, astfel încât ne asigurăm că vă 

recomandăm cele mai potrivite straturi de acoperire, agenți de eliberare și programul de recondiționare 

pentru brutăria dvs.

Straturi de Acoperire Pentru Tăvi
AMERICOAT®

Stratul de acoperire AMERICOAT® din rășină de silicon poate fi utilizat 
practic pentru orice produs și poate reduce semnificativ cantitatea de ulei 
necesară procesului de coacere.

• Numărul Aproximativ de Variante*: 300 - 600

• Serviciu de Reteflonare Disponibil: Brazilia, Canada, Columbia, Mexic,  
Regatul Unit și SUA

FlexiCoat
Stratul de acoperire din silicon cauciucat FlexiCoat este o alegere populară 
pentru învelișul de protecție al tăvilor pentru baghete, a panourilor de copt 
și a altor tăvi perforate, pentru a oferi caracteristici și rezultate specifice  
de coacere.

• Numărul Aproximativ de Variante*: 800 - 2000

• Serviciu de Reteflonare Disponibil: Brazilia și Spania

RilonElast
Stratul de acoperire din silicon cauciucat RilonElast este utilizat pe o 
varietate de cutii sau tăvi de copt și este formulat pentru a oferi o  
eliberare ușoară pentru o gama largă de produse de brutărie și patiserie.

• Numărul Aproximativ de Variante*: 800 - 2000

• Serviciu de Reteflonare Disponibil: Suedia și Regatul Unit

OptiShield®

Straturile de acoperire fluoropolimerice OptiShield® au fost dezvoltate pentru 
a oferi o soluție durabilă pentru situațiile în care o acoperire standard nu va 
funcționa. Fie că aveți un aluat extrem de lipicios sau temperaturi extreme, 
avem o formulă care va funcționa pentru operațiunea dvs. de coacere.

• Numărul Aproximativ de Variante*: 1500 - 3500

• Serviciu de Reteflonare Disponibil: Brazilia, Mexic, România, Spania,  
Regatul Unit și SUA

DuraShield®

Straturile de acoperire antiaderentă DuraShield® oferă cea mai lungă durată de 
viață utilă pentru formele de copt și cele mai bune caracteristici de eliberare 
pentru produsele coapte, de la chifle și rulouri, până la pâine și prăjituri.

• Numărul Aproximativ de Variante*: 2500 - 5000

• Serviciu de Reteflonare Disponibil: Brazilia, Mexic, România, Spania,  
Regatul Unit și SUA

*Vă rugăm să rețineți că acesta este un număr aproximativ și poate să nu fie numărul exact de cicluri 
de coacere și eliberare realizat.

Agenți de Eliberare
Synova
Agenții de eliberare Synova oferă mai multă plus valoare și stabilitate decât 
orice alt agent de eliberare. Reduceți utilizarea uleiului, perfecționați-vă 
programul de recondiționare și prelungiți durata de folosire a tăvilor dvs. cu 
ajutorul formulelor noastre specializate de agenți de eliberare, al procesului 
de producție precis și al echipei de vânzări colaborative.

• Agenți de Eliberare a Tăvii: Simțiți-vă încrezători în lansarea produsului dvs. 
după utilizarea agenților de eliberare dezvoltați de cercetători de top.  
Oferim o varietate de formule astfel încât să puteți stabili exact cantitatea 
de ulei de care aveți nevoie pentru dimensiunea brutăriei dumneavoastră, 
procesul de producție și produsele de panificație.

• Agenți de Eliberare a Echipamentului: Aveți convingerea că produsele dvs. 
mențin standardele necesare pentru siguranța alimentară cu ajutorul agenților 
noștri de eliberare, care sunt fabricați numai din ingrediente de înaltă calitate, 
de calitate alimentară.

http://americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpaneurope/
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Am perfecționat procesul pentru curățarea și  

recondiționarea tăvilor de copt prin aproape 50 de ani de 

activitate deservind unele dintre cele mai mari și mai exigente 

brutării din lume. Metodologia noastră exclusivă și straturile 

de acoperire prelungesc durata de folosire tăvii și restabilesc 

performanța optimă.

Oferiți o Nouă Șansă Tăvilor Vechi
În plus față de recondiționare, îndreptarea tăvilor poate crește durata de folosire a 
acestora cu mai mult de 50%. În brutăriile extrem de automatizate din prezent, precizia 
și consecvența sunt esențiale. Îndreptarea tăvilor poate reduce cazurile de întrerupere 
a activității din cauza erorilor de manipulare a tăvilor și poate preveni deteriorarea 
echipamentelor, a tăvilor sau a straturilor de acoperire.

Beneficii
• Reducerea Costurilor: Utilizați vase de copt 

și echipamente mai mult timp și reduceți sau 
eliminați agenții secundari de eliberare, cum 
ar fi uleiul, covorașele de silicon și hârtia.

• Reducerea Timpului de Curățare: Bucurați-
vă de întreținere și curățare minime.

• Creșterea Eficienței: Beneficiați de mai 
puține întreruperi ale activității și erori de 
manipulare cu tăvi îndreptate.

• Creșterea Productivității: Creșterea 
randamentului și reducerea deșeurilor 
cauzate de remedierea problemelor.

• Îmbunătățirea Calității Produsului: 
Asigurați consecvență în utilizarea 
produsului prin îmbunătățirea fluxului și 
eliberării aluatului.

• Creșterea Siguranței și a Curățeniei: 
Crearea unui mediu mai sigur, cu riscuri 
de incendiu reduse datorită reducerii sau 
eliminării uleiurilor și grăsimilor.

• Consolidarea Sustenabilității: Limitați 
impactul asupra mediului prin reducerea 
nivelului de deșeuri, reducerea consumului 
de uleiuri și prelungirea duratei de folosire 
a tăvilor.

Recondiționarea Tăvilor

Locațiile Noastre
Dispunem de 26 de unități în întreaga lume pentru 
a vă satisface mai bine nevoile de îndreptare, 
curățare și acoperire. 

Pentru mai multe informații și pentru a vedea 
capacitățile fiecăreia dintre locațiile noastre de 
recondiționare a tăvilor, vizitați site-ul nostru web 
la americanpan.com.

America de Nord 
• SUA: 14 locații

• Canada: 5 locații

• Mexic: 1 locație

America Centrală 
și America de Sud
• Columbia: 1 locație

• Brazilia: 1 locație

Regatul Unit  
și Europa
• Regatul Unit: 2 locații

• România: 1 locație

• Spania: 1 locație

Program de Gestionare Durată de Viață
Programul Nostru De Gestionare A Ciclului De Viață a fost conceput 
pentru a oferi clienților noștri o sursă rotativă de aprovizionare cu 
forme de copt și straturi de acoperire de înaltă performanță, rezultând 
o eficiență operațională optimă și calitate a produsului.

http://americanpan.com


BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Runex  |  Synova 0322

UNITĂȚI DE PRODUCȚIE

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

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

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

Finspång, Suedia
Tel: +46 122 249 90
E-mail: info@runex.com

BIROURI DE VÂNZĂRI

Malling, Danemarca
Tel: +45 23 68 51 85
E-mail: jalbertsen@americanpan.com

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

Milano, Italia
Tel: +34 699 97 42 40
E-mail: dario@americanpan.eu

Almelo, Olanda
Tel: +31 6241 08202
E-mail: ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norvegia
Trondheim, Norvegia
Tel: +47 62 81 33 55
E-mail: info@runex.com

Cluj Napoca, România
Tel: +40 726 757 849
E-mail: zsimon@americanpan.com

Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel: +971 54 533 4336
E-mail: nbaroudi@americanpan.com

LOCAȚII DE SERVICE

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

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