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Programul nostru de gestionare a ciclului de viață a fost creat 
pentru a oferi clienților o sursă rotativă cu forme de copt și acoperiri 
de înaltă performanță, rezultând o eficiență operațională optimă și o 
calitate a produsului.

Proces
1. Achiziţie Tăvi
Tăvile noi sunt achiziționate pentru a fi utilizate în brutăria dvs. și pentru sursa 
rotativă păstrate la unul dintre sediile noastre pentru recondiționarea tăvilor. 
Tăvile pot fi achiziționate dintr-unul dintre cataloagele noastre de stoc sau 

poate fi o tavă personalizată.*
*Se aplică cantități minime.

2. Serviciu Programat
La orele programate, flota noastră dedicată vă va ridica tăvile de copt uzate și 

vă va livra tăvile din stocul achiziționat.

3. Gata de Aprovizionare
Tăvile uzate sunt aduse la unitatea noastră desemnată pentru a fi inspectate și 
îndreptate (opțional), curățate și revopsite astfel încât să fie gata de livrare la 

următoarea dvs. dată de preluare programată.

Beneficii Cheie
• Costuri Reduse: S-a dovedit că acest 

serviciu vă va reduce costurile operționale 
cu 15-40% din cauza utilizării reduse de ulei 
și a hârtiei dec opt, aruncarea tăvii etc.

• Sustenabilitate Sporită: Faceți un impact 
pozitiv asupra mediului prin reducerea utilizării 
de ulei și a hârtiei de copt, prelungind astfel 
durata utilă de viață a tăvilor de copt. 

• Eficiență Sporită: Ciclul continuu asigură 
faptul că brutăria dvs. funcționează în mod 
constant cu tăvi la performanțe optime. 

• Calitate Îmbunătățită a Produsului: Tăvile 
curate și igienizate au ca rezultat o calitate 

îmbunătățită a produsului și reduc nevoia de 
a arunca produse nedemne de vânzare.

• Inventar Dedicat: Inventarul dvs. de tăvi ne 
asigură că putem înlocui în timp util tăvile 
vechi și uzate, iar brutăria dvs. va avea 
întotdeauna numărul potrivit de tăvi necesare 
pentru a produce produse de înaltă calitate.

• Manager de Conturi Dedicat: Cu ajutorul 
unui singur manager de cont dedicat și 
informat, brutăria dvs. va primi sprijinul și 
îndrumările de care are nevoie.

Tăvi de Copt În Stoc
American Pan oferă cutii de pâine, 
tăvi de copt, tăvi pentru baghete, tăvi 
pentru chifle, tăvi pentru brioșe, cutii 
pentru torturi și tăvi pentru pizza, toate 
în dimensiuni comune/standard, pentru 
o livrare rapidă și pentru a vă asigura 
nevoile. Toate tăvile de copt sunt:

• Proiectate pentru a se potrivi cu 
dimensiunile standard ale rafturilor

• Fabricate cu aceeași precizie 
și expertiză ca și tăvile noastre 
personalizate

• Disponibile naturale sau cu una dintre 
acoperirile noastre exclusive 

Tăvi de Copt În Stoc

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

Programul de Gestionare a Ciclului de Viață

Continuat rin inversare.
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Locații de Producție și Servicii American Pan

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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