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Předměřická mouka je zárukou
tradice a kvality. PEČTE S NÁMI

Předměřická mouka je zárukou
tradice a kvality. Pečte s námi

Společnost Mlýny J. Voženílek z Předměřic nad Labem
patří mezi největší výrobce mlýnských výrobků v zemi.
K tomu si zakládá také na více než stoleté tradici a kvalitní
nebělené mouce s přirozenou barvou a typickou vůní.
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Nově! Předměřická mouka bez dřiNy!

počátkem února byla spuštěna nová plně automatická balící linka do papírových ventilových pytlů 15kg a 25kg
 vyloučení ruční manipulace ušetří práci lidem ve mlýně i ve zpracovatelských provozech
 snadnější manipulace ve výrobních provozech
 tvar a provedení obalu zajistí maximální využití skladovacích prostor
 papírový obal významně sníží prašnost na pracovišti

www.mlynyvozenilek.cz
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