
Spolehlivé řešení
     PRO VÝROBCE SENDVIČŮ



Kdo jsme
 
Jsme osvědčený výrobce a spolehlivý dodavatel zamraženého pečiva k dopékání. Na 
českém trhu působíme od roku 1998. Nabízíme moderní pekařský koncept založený 
na tradičních hodnotách. V naší nabídce si můžete vybrat jak z klasického slaného, tak 
i  moderního sladkého sortimentu. Samozřejmostí je tradiční i neobvyklé sendvičové 
pečivo typu panini, tortilla nebo hamburgerové či hot dog bulky. Dodáním pečiva to pro 
nás nekončí. Poskytujeme též rozsáhlý servis a podporu. Nevíte si rady s dopékáním? 
Nejste si jistí, které pečivo je to pravé? Naši ochotní regionální obchodní zástupci jsou 
připraveni Vám pomoci.

Specifické potřeby výrobců sendvičů
 
Vnímáme vaše specifické potřeby a proto své služby a nabídku tvoříme vždy na míru. 
Díky našim základním principům můžete navýšit své zisky.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY, KTERÝMI SE SNAŽÍME ŘÍDIT, 
JSOU ZEJMÉNA:

VHODNÝ VÝBĚR PORTFOLIA 
V naší nabídce naleznete desítky vhodných typů pečiva  
s využitím na jednoduché tradiční sendviče až po jedinečné 
speciality světové kuchyně

KVALITA A STANDARDIZACE VÝROBKŮ
Vyvíjíme speciální receptury těsta pro balené sendviče 
(nižší absorpce vlhkosti, delší trvanlivost po zabalení). 
Výrobky se vyznačují pravidelnými tvary a přesnými váhami 
u všech výrobních šarží

FLEXIBILITA A MINIMALIZACE ODPISŮ
Možnost flexibilně reagovat na denní poptávku od svých 
zákazníků díky skladové zásobě, minimalizace odpisů 
nespotřebovaného pečiva v porovnání s dodávkami 
čerstvého pečiva

4229742

Piccolo bageta – malá*

4295370

Ciabatta junior

4295553

Žitná bagetka cereální

*Možné objednat také plně dopečenou variantu

4206116

Maxi croissant s máslem

5000055

Švédský chlebík Tunnbröd

5000782

Bagel se sezamem KLASIK

Dopoučujeme vyzkoušet:



5001008

Světlý toastový chléb

5001725

Louhovaný rohlík předkrojený

5001921

Schiacciata světlá předkrojená

4294547

Maxi hamburgerová bulka

4229820

Korn bageta – střední

4294347

Kaiserka cereální*

4227680

Francouzská bageta – střední*

2104344

Předkrojené a předgrilované panini

 INSPIRUJTE SE NAŠIMI RECEPTY

INSPIRUJTE SE PŘÍPRAVOU PLNĚNÉ BAGETY

*Možné objednat také plně dopečenou variantu



Podpora  
od La Lorraine
 
 

PODPORA PŘI VYBAVENÍ 
TECHNOLOGIEMI  
K DOPEKU
Zapůjčení technologií (pec, mrazák)  
při garantovaném smluvním odběru,  
pomoc při nastavení optimálních programů, 
proškolení zaměstnanců, pomoc při servisu

Trade marketingová podpora
MARKETINGOVÁ PODPORA

ZPRACOVÁNÍ RECEPTUR

•  Na míru připravené receptury spolu  
s foto manuálem výroby a kalkulacemi

•  Sezónní nabídky (každé 2-3 měsíce)

•  Proškolení personálu v nakládání s pečivem k dopékání,  
seznámení s technologiemi a postupy při přípravě receptur

LOGISTIKA A PODPORA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

•  Závozy po celé ČR pondělí-pátek, dodávky do 2 dnů od objednání,  
při objednání do 8:00 dodávky již následující den 

•  Při objednávce 4 a více kartonů doprava zdarma

•  Možnost nastavení objednávek přes jednoduché  
webové rozhraní: e-shop

•  Pravidelné návštěvy obchodních zástupců,  
školení personálu na dopékání

•  Vzorky pečiva na testování zdarma

INSPIRACE LA LORRAINE

S T R E E T  F O O D
2 1

cibulový bagel s dýní 

a uzenými kachními prsy  
-----------------------------------------------------------------------------------

1 menší hrst  polníčku 

3  menší plátky  pečené dýně hokkaido 

4 ks   sušených švestek namočených v portském víně 

1 ks   uzených kachních prsou  

1 list   ledového salátu 

sýrový šnek se slaninou 

a volským okem
-----------------------------------------------------------------------------------

1 kl  basic pomazánky (10/1/1 pomazánkové máslo, 

dij. hořčice, majonéza) 

1 menší hrst rukoly

2 plátky grilované slaniny

2 kolečka rajčete

1 volské oko

1 kl BBQ omáčky

Podpoříme vaše 
výrobky na našich 

sociálních sítích

Lahodné 
Domácí bagety

79
Kč

68
Kč

85
Kč

75
Kč

75
Kč

72
Kč

65
Kč

65
Kč720003

Bageta  
šunková 
70 g 

720003

Bageta  
speciál 
70 g 

720003

Bageta  
sýrová 
70 g 

720003

Bageta  
salámová 

70 g 

720003

Bageta  
pastrani 

70 g 

720003

Bageta  
caprese 

70 g 

720003

Bageta  
tuňáková 

70 g 

720003

Bageta  
kuřecí 
70 g 

Pomoc při tvorbě grafiky etiket, 
firemního loga, tvorba POS 
materiálů pro vaše B2B partnery 
(nabídkové listy, menu boardy 
s nafoceným sortimentem), 
podpora prostřednictvím  
sociálních sítí.

INSPIRACE 

V NAŠICH 

BROŽURÁCH



La Lorraine, a.s. 
U kožovy hory 2748 

CZ - 272 01 Kladno, Česká republika

T + 420 312 687 130 

F + 420 312 666 055 

infoCZ@llbg.com 

Katalogy a inspirace ke stažení: 
www.lalorraine.com/cz-cz 

JEDINEČNÉ BULKY 
NA SENDVIČE 

A HAMBURGERY 

Sor�mнt 2021

SCHIACCIATA 
ROMANA

K dopékání
pečiva

NABÍDKA ŘEŠENÍ

PARTNERSKÝ PROGRAM

Dopékání zamraženého pečiva přímo 

v obchodě  je moderním konceptem 

vycházejícím vstříc požadavkům obchodníků 

a zákazníků na křupavé pečivo v kteroukoli 

denní dobu.
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