
 

 

SWIEZOWYCISKJA.PL przedstawia: 

Świeży ananas pokrojony  

na plasterki w 15 sekund! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thompe B.V. to holenderska firma, która 

specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

samoobsługowych urządzeń na potrzeby rynku 

retail. 

 

Głównym przedmiotem jej działalności są 

urządzenia wykorzystywane na rynku świeżych 

owoców i warzyw. Świeże produkty 

przetwarzane są w sposób całkowicie 

automatyczny. 

Urządzenia THOMPE są projektowane dla 

odbiorców z sektora retail i obsługiwane 

samodzielnie przez konsumentów. 

Doświadczony zespół inżynierów i projektantów 

jest elastyczny, szybki, efektywny i nastawiony na 

osiąganie wyników. Thompe B.V. wykorzystuje 

opinie płynące z rynku i oferuje rozwiązania 

dopasowane do potrzeb klientów. 



W ciągu zaledwie 15 sekund 
konsument otrzymuje świeżego 
ananasa pokrojonego na plasterki! 
Thompe B.V. poświęcił ponad 2 lata na stworzenie urządzenia do krojenia 

ananasów. Urządzenie to produkowane jest z trwałych elementów wysokiej jakości, 

które nadają się do ponownego użycia. Urządzenie do krojenia ananasów marki  

Thompe jest w pełni zautomatyzowane i zostało zaprojektowane z myślą o 

supermarketach oraz sprzedawcach owoców i warzyw. Urządzenie odcina liście, 

obiera ananasy, usuwa twardy środek, a następnie kroi owoce na plasterki. 

 

 

Urządzenie do krojenia ananasów ma 

charakterystyczny wygląd i przypomina 

urządzenie do wyciskania soku ze 

świeżych pomarańczy, które również 

osiągnęło duży sukces na rynku. 

 

Krok 1: Umieść 

ananasa w 

urządzeniu 

     Krok 2: Urządzenie odcina 

      górną i dolną część ananasa. 

     Krok 3: Urządzenie usuwa 

        skórkę i kroi ananasa na 

        plasterki. 

      Krok 4: Plasterki ananasa 

          Zostają umieszczone w 

        plastikowym pojemniku. 

Z urządzenia z przyjemnością korzystają 

zarówno osoby młodsze, jak i starsze, a 

obserwowanie całego procesu jest 

fascynujące! 
 

 

 

 

Klient może obserwować cały proces krojenia ananasa na 

plasterki. 

Korzystanie z urządzenia to dobra zabawa, a efektem jego 

działania jest świeży produkt. 

 

Kwestie higieny również zostały staranie przemyślane. 

Urządzenie można z łatwością wyczyścić. Zapewniamy 

ponadto kolorowe naklejki, które mogą być przydatne w 

punktach korzystających z urządzenia. 

 

 

 

 

Różnica w smaku w porównaniu z pakowanymi produktami sprawi, 

że klienci będą wracali po więcej! 

Nawet klienci, którzy sami przygotowują ananasy w domu, będą pod 

wrażeniem wygody i łatwości, z jaką korzysta się z urządzenia do 

krojenia ananasów. 

 

W sklepach, w których je zainstalowano, urządzenie do krojenia 
ananasów: 

• Zwiększyło zyski 

• Przyciąga wzrok (charakterystyczny wygląd) 

• Kroi ananasa na plasterki w 15 sekund 

• Zapewnia dobrą zabawę i fascynuje 

Z punktu widzenia klienta urządzenie jest proste i 

bezpieczne w użyciu. Konsument otrzymuje 

pokrojonego ananasa w ciągu 15 sekund. 

Urządzenie automatycznie umieszcza pokrojonego 

ananasa w plastikowym pojemniku, który możemy 

dostarczyć. 

Plastikowy pojemnik może zostać oznakowany tak, 

aby całe doświadczenie było wyjątkowe, a 

sprzedawca miał możliwość nadania produktowi 

własnej nazwy. 
 

 

 

wyłączny dystrybutor w Polsce 

Szczegóły i informacje: 

Mateusz Karzyński 

+48 506 055 595 

mkarzynski@swiezowyciskaj.pl 


