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Principalele Beneficii 
ale Serviciului de 
Recondiţionare

• Costuri Reduse: Utilizați formele și 
tăvile de copt pentru o perioadă mai 
lungă de timp și eliminați sau reduceți 
agenții de eliberare secundari (ulei, 
silicon, hârtie).

• Timp Redus de Curățare: Bucurați-vă 
de întreținere și curățare minimă.

• Productivitate Crescută: Creșteți 
randamentul și reduceți deșeurile 
cauzate de emisiuni.

• Siguranță și Curățenie Crescută: 
Creați un mediu mai sigur, cu pericole 
de incendiu reduse datorită reducerii 
sau eliminării uleiurilor și a grăsimilor.

• Calitate Îmbunătățită Produsului: 
Asigurați consistenţa produsului 
printr-o versiune îmbunătățită.

• Durabilitate Îmbunătățită:  
Limitați impactul asupra mediului 
prin reducerea nivelurilor de resturi, 
reducerea consumului de uleiuri  
și prelungirea duratei de viață a 
formelor dvs.

OptiShield® EM este un sistem de acoperire cu mai multe straturi care 
utilizează mai mulți fluoropolimeri diferiți pentru a crea caracteristici 
de performanță unice, ideale pentru formele de brioșe englezești. 
Acoperirea este proiectată pentru a oferi o rezistență excelentă la 
căldură, proprietăți de eliberare, durată de viață a acoperirii și rezistență 
la abraziune. De asemenea, oferim recondiţionarea formelor pentru a 
prelungi durata de viață și pentru a oferi o valoare excepțională.

Beneficii Cheie
• Consistență: Sistemul nostru robotizat de ultimă generație asigură o consistență 

absolută a acoperirii.

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

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

• Randament Crescut: Produsele coapte cu OptiShield se eliberează fără efort, ceea 
ce reduce în mod semnificativ deșeurile și produsul deteriorat. 

Proces de Recondiţionare
Metodologia și acoperirile noastre exclusive prelungesc durata de viață a plăcii și 
restabilește performanța optimă.

1. Îndepărtarea și Curățarea 
Stratului de Acoperire: Un 
proces propriu de decapare și 
curățare îndepărtează învelișurile 
vechi, grăsimile și carbon.

2. Acoperire: Formele 
sunt acoperite cu 
acoperire OptiShield® EM 
și întărite în cuptoare cu 
temperatură ridicată.

3. Expediere: În majoritatea 
cazurilor, tăvile vor fi din nou în 
brutăria ta și vor fi noi în termen 
de 3 până la 4 săptămâni.*

*Serviciu accelerat disponibil.

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

Strat de Acoperire Antiaderentă OptiShield® 
EM Pentru Brioșe Englezești/Muffins

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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