
Kvalitné pracovné pomôcky, 
oblečenie, dezinfekčné prostriedky 

a obalové materiály sú základom každej 
potravinárskej a mäsiarskej výroby. 

High quality equipment, clothes, 
disinfectants and packaging materials 

play an essential part in the food and meat 
processing industry.

Mäsiarsky pomocný materiál 
Butcher Supplies

Úžitkovosť, profesionalita a bezpečnosť
Utility, professionalism and safety



V závode v Rovňanoch produkujeme výrobky z kvalitnej 
potravinárskej ocele (nerez 1.4301), určenej pre použitie 
v potravinárskom priemysle. Stopercentnú kvalitu a funkčnosť 
zaručujeme detailným prepracovávaním fi nálneho prevedenia. 
Dlhodobá životnosť našich výrobkov je dosiahnutá stabilitou, 
pevnosťou a odolnosťou. Dielenské detaily výrobkov sú 
navrhnuté tak, aby umožňovali kompatibilitu s ostatnými 
zariadeniami.  Všetky nami vyrábané produkty vyhovujú 
prísnym hygienickým a bezpečnostným normám. 

Súčasťou našej výroby v Rovňanoch je aj spracovanie bukového 
dreva, z ktorého vyrábame niekoľko typov údenárskej štiepky. 
Okrem údenia mäsiarskych výrobkov používajú naši zákazíci 
štiepku aj na údenie syrov. 

Okrem vlastnej výroby ponúkame našim zákazníkom aj široký 
sortiment produktov renomovaných značiek a výrobcov. 

In our factory in Rovňany we produce products made of the high 
quality stainless steel (1.4301) used in the food industry. The 
functionality and high standard is guaranteed by detailed fi nal 
design. Our products are highly durable due to their stability, 
solidity and resistance. The workshop designs the details of all 
shop products to be compatible with all additional equipment.  
All products we manufacture are subject to strict hygiene and 
safety standards.    

Processing beech wood into wood chips is an important part of 
our production in Rovňany. These wood chips are used to smoke 
meat products as well as cheese. 

In addition to our own products, our customers can choose 
from a wide assortment of goods from renowned brands and 
manufacturers.

Vyskúšajte našu pestrú ponuku mäsových pomocných 
materiálov, za kvalitou ktorej stoja dlhoročné skúsenosti 

a profesionalita.
Try our wide range of high quality butcher supplies built 

on long term experience and professionalism.
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Benešovská 279, 25726 Divišov, Česká republika

tel.: +420 317 779 534, e-mail: info@nivo.cz
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tel.: +421 45 533 1111, e-mail: info@maspoma.sk
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