ЗАХАРЕН ЗАВОД ГР. ЛОМ
Част от Вип Симерс Груп ООД
Комбинат за производство
на захарни и хлебни изделия

Вип Симерс Груп ООД е единствен правоприемник на Държавен захарен завод гр.
Лом, основан през 1958г. В подема си, заводът е бил основен снабдител на захар и
захарни изделия в страната и е осигурявал заетост на хиляди работници и
служители от областта. В момента заводът е възстановен след редица опити за
разграбване и саботажи. Основен производител в страната на захарни и хлебни
изделия.

След нстъпилите промени през
90-те заводът е почти напълно
закрит и разграбен.
По-голяма част от
производствените мощности са
закрити и служителите разпуснати.

След 2005г. е започнала кампания
за инвестиции в комбината и
постепенното му възстановяване
от новите собственици.

Изградени са редица нови
производствени линии, закупени
както от български, така и от
европейски производители лидери в сферата на хранителната
промишленост - като Nielsen,
Wp-Haton, Dellóro и др.

ВЪЗМОЖНОСТИ

Вип Симерс Груп ООД
разполага с неограничени
мощности за
производство и
дистрибуция на захарни и
хлебни изделия.
Разполагаме със
собствени логистични
линии за постоянно
снабдяване със суровини
и материали.

ПРОИЗВОДСТВО

Освен производството и
дистрибуцията на собствени
наши марки, работим и по
индивидуални поръчки при
определени от клиента
количества, вид суровини,
опаковки и технологии.

Нашите производствени линии
са разположени на 7500 кв.м
разгъната площ
предназначена за
производствени дейности и
логистика.
Разполагаме с още 6200 кв.м.
складова площ.

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ С КАКАО

Захарен завод гр. Лом произвежда редица свои оригинални марки още от
далечната 1958г., някои от които са емблематичните: бисквити Детска закуска, Златен
сезон, Класика, Пампорово, бонбони Дунав, Горски дар и много други.
Комбинатът работи 7 дни в седмицата като гарантира качеството на своите
продукти съобразено със стандартите и сертификатите, които следваме. Нашите
технолози следят за постоянното високо качество.

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

ЗЛАТЕН СЕЗОН

ДЕТСКА ЗАКУСКА

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

ЖИТЕН СВЯТ

АКТИВ

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

ХАВАНА CAFFEE

ХАВАНА

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

КЛАСИКА

ПАМПОРОВО

продукт

срок на годност опаковка нето тегло, g бр. опаковки/кашон размер на кашон, cm

Златен сезон
Детска закуска
Житен свят
Актив
Хавана CAFFEE
Хавана
Класика
Пампорово

360 дни
360 дни
360 дни
360 дни
360 дни
360 дни
360 дни
360 дни

кутия
кутия
кутия
кутия
кутия
кутия
кутия
кутия

170
170
120
180
180
180
180
120

30
27
30
24
27
27
24
30

32/24.5/33
32/24.5/33
32/24.5/33
43/26.5/27
32/24.5/33
43/26.5/27
43/26.5/27
32/24.5/33

БИСКВИТИ

ДЕТСКА ЗАКУСКА С МАСЛО

БИСКВИТИ

ОБИКНОВЕНИ БУСКВИТИ САМО С МАСЛО

БИСКВИТИ

ОБИКНОВЕНИ БУСКВИТИ КЛАСИКА

продукт

срок на годност опаковка нето тегло, g бр. опаковки/кашон размер на кашон, cm

Бисквити Детска
360 дни
закуска с масло
Обикновени бисквити 180 дни
само с масло
Обикновени бисквити 360 дни
Класика

плик

150

15

38.5/33/14.5

пакет

120

15

38.5/33/14.5

пакет

180

30

38.5/33/14.5

ОБИКНОВЕНИ БИСКВИТИ

Бисквити по собствени рецепти и търговски марки. Възможност за производство
по технология и реципти на клиент - възложител.

ВАФЛИ

Имаме възможността да произвеждаме вафли в кутии с нето тегло 450 грама, както
и единични опаковки с наши собствени марки или по поръчка и дизайн на клиента.

ВАФЛИ

ВАФЛИ

ПАМПОРОВО-КАКАО

ПАМПОРОВО-КАРАМЕЛ

ВАФЛИ

ПАМПОРОВО-ЛЕШНИК

продукт

срок на годност опаковка нето тегло, g бр. опаковки/кашон размер на кашон, cm

Пампорово какао
Пампорово карамел
Пампорово лешник

360 дни
360 дни
360 дни

кутия
кутия
кутия

450
450
450

20
20
20

54/27.5/24.5
54/27.5/24.5
54/27.5/24.5

БОНБОНИ И ДЕСЕРТИ
БОНБОНИ

ГОРСКИ ДАР

БОНБОНИ

ДУНАВ

продукт

срок на годност опаковка нето тегло, g бр. опаковки/кашон размер на кашон, cm

Бонбони Горски дар
Бонбони Дунав

360 дни
360 дни
360 дни

кутия
кутия

150
150

20
20

45.5/28.5/26
45.5/28.5/26

ПАРТНЬОРСТВО
Благодарение на иновативните технологии и компетентността на нашия екип ние
сме в състояние да предложим възможност за производство по реципти на клиент възложител.
Вниманието към суровините и качеството на продукта, зачитането на най-тежките
постижения по отношение на хигиената на храните и безопасността на храните, както
и бизнес философията, обърната към гъвкавост в зависимост от търсенето на
клиента, позволяват да задоволим вашите най-големите искания.

ВАШАТА МАРКА!

ВАШАТА М

А Р К А!

+

WWW.VIPSIMERSGROUP.BG

Лом, ул. Белоградчишко шосе № 21
тел.: 097 166 576
e-mail: mail@vipsimersgroup.bg

ЗАХАРЕН ЗАВОД ГР. ЛОМ
Бип Симерс Груп ООД
Комбинат за производство
на хлебни и захарни изделия

