
BUNDY BAKING SOLUTIONS:

Tăvi de Copt

Agenți de Eliberare și Aplicatori

Servicii de Recondiționare

Straturi de Acoperire

Straturile noastre de acoperire oferă în mod constant mai multe 
cicluri de coacere, uneori de două ori mai multe decât toți ceilalți 
concurenți din întreaga lume.

Straturi de Acoperire Antiaderente American Pan®

Strat de Acoperire Tavă de Copt
Numărul

Aproximativ de
Variante*

Serviciu de
Reteflonare

Disponibil

Acoperire cu Rășină de Silicon

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.

300 - 600
Brazilia, Canada,
Columbia, Mexic,

Regatul Unit și SUA

Silicon Cauciucat

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

800 - 2000
Brazilia

și Spania

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.

800 - 2000
Suedia

și Regatul Unit

Fluoropolimer de Specialitate

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.

1500 - 3500
Brazilia, Mexic, 

România, Spania, 
Regatul Unit și SUA

Fluoropolimer Premium

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.

2500 - 5000
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.

Continuat rin inversare.

Instrucțiuni Privind 
Procedura de Manipulare
Pentru instrucțiuni complete 
privind procedura de manipulare 
pentru oricare dintre tăvile noastre 
acoperite, vă rugăm să vizitați 
americanpan.com/coatings.

Servicii de Recondiţionare 
Tăvi de Copt 
Tăvile pot fi îndreptate, curățate, 
reacoperite/revopsite și readuse în 
funcțiune cu caracteristici de lansare 
asemănătoare. Pentru a afla mai 
multe despre serviciile noastre de 
recondiţionare a tăvilor de copt, vizitați 
site-ul nostru la americanpan.com.

Înainte și după procesul de curățare și 
reteflonare/revopsire

+40 374 664 600  |  apeu@americanpan.com  |  americanpan.com  |     
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BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Runex  |  Synova

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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