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CARAMELL PREMIUM RESORT ****SUPERIOR

2020.

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES TAGJAINKAT
2020. FEBRUÁR 23-25. KÖZÖTT

KIÁLLÍTÓI PROSPEKTUS

2020. évi
Közgyulése és kíséro programjai

ANDRETTI ÜZLETHÁZ

BÜKFÜRDŐ

KIÁLLÍTÓ CÉGEK 2020.

A MAGYAR CUKRÁSZ IPAROSOK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETÉNEK

H-1042 Budapest, Váci út 13.
Tel.:
+36 1 399 4040
Web:
www.andretti.hu

CARAMELL Premium Resort ****Superior - Bükfürdo

Az Andretti Üzletház 1991 óta képvisel több nemzetközileg elismert olasz céget, mint ISA,
LA CIMBALI, BRAS, TELME, BREMA, stb.
Köszönjük a Cukrász Ipartestület tagjainak, hogy vásárlásaikkal támogatták az Andretti
céget. Hála minden támogatónknak!

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA

Áldás szálljon rájuk!

19:00

Kellemes hangulatú baráti, svédasztalos vacsoraest élőzenével

FEBRUÁR 24. (HÉTFO)
Partner cégek kiállítása

12:00 – 14:00		

Svédasztalos ebéd

13:00

m-Gel Hungary Kft. „Mentes desszertek egyszerűen”
című bemutatója és kóstolója

14:00
Közgyűlés
			(A közgyűlést határozatképtelenség esetén 14:00 órára halasztjuk.)
Ünnepi svédasztalos gálavacsora és bál élőzenével

H-1036 Budapest, Perc utca 4.
Telefon: +36 (1) 388 8895
Fax:
+36 (1) 388 8898
E-mail: info@bulfoni.hu
Web:
www.bulfoni.hu
Egy édesebb világért teszünk

A több éves tapasztalattal rendelkező tulajdonos és a folyamatos szoros kapcsolat a fenti
két világhírű márkával a biztosíték arra, hogy a hozzánk forduló ügyfél mindig a legfejlettebb termékekkel ismerkedjen meg.

Svédasztalos ebéd

HIVATALOS KIEMELT TÁMOGATÓNK

A két gyár állandó minősége és élen járó innovációi révén, ügyfeleink folyamatos és dinamikus fejlődésben részesülhetnek, a leghatékonyabban tudják kihasználni termelési kapacitásukat, miközben elismerten kiváló eszközöket használhatnak.

PLATINA FOKOZATÚ SZPONZORAINK

BULFONI KFT.

M-GEL HUNGARY KFT.

BULFONI KFT.

Egy, már közel két évtizede tevékenykedő cégből kiválva Bulfoni Emiliano alapította meg
a Bulfoni Kft-t 2008-ban, folytatva a Carpigiani és Orion márkák hivatalos forgalmazását
Magyarországon.

FEBRUÁR 25. (KEDD)
12:00 – 14:00 óra

H-1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Tel.:
+36 1 220 1817
E-mail: info@aromatic.hu
Web:
www.aromatic.hu

Az AROMATIC Kft. már több mint 25 éve van jelen a cukrásziparban.
A Bakels csoport tagjaként széles termékpalettával várjuk meglévő és leendő vevőinket.
Kiváló minőségű alap és adalékanyagaink, biztosítják, hogy partnereink arculatukat megőrizve, vevőik számára napról napra újat tudjanak nyújtani.

10:00 – 18:00

19:30

AROMATIC MAGYARORSZÁG KER. KFT.

DAWN FOODS HUNGARY KFT.

MAGYAR ZEELANDIA KFT.

FRIESLANDCAMPINA
HUNGÁRIA ZRT.

PROGÉP-GOLDEX KFT.

Célunk, hogy folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal kielégítsük partnereink igényeit, és
továbbra is magas színvonalon képviseljük az általunk forgalmazott márkákat a magyar
piacon.
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FEBRUÁR 23. (VASÁRNAP)

FOOD-PACK KFT. 		

Cégünk teljes magyar tulajdonnal, 1991-ben alakult. Szigetcsépen több üzemünk működik.
Egyikben a pasztőrözött tojásleveket, és tojáspor termékeket, a másikban tisztított főtt tojást,
és tojásrudakat gyártunk, készítünk fertőtlenített héjú tojásokat, és ToTu márkanevű, tojásfehérje alapú termékeket is.

Cukrászati és sütőipari eszközök.

2317 Szigetcsép Dunasor 073/72
Tel.:
+36 24 513 660
Fax:
+36 24 513 661
E-mail: capriovus@capriovus.hu
Web:
www.capriovus.eu

H-1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Tel.:
+36 1 919 8888
E-mail: rendeles@chefmarket.hu
Web:
www.chefmarket.hu

CHEFMARKET

Egyedi logós papír tervezése, gyártása.
Tasaklezárók, teflon-szilikon termékek.
Bon-bon öntőformák.

THE FOOD SERVICE COMPANY

A Chef Market élelmiszer alapanyagot szállít éttermekbe, konyhákba, pékségekbe és cukrászatokba a hét 6 napján, az ország teljes területére.
Diszkont árak, 24 órás rendelésleadás, pontos kiszállítás, állandó akciók.

CHROME-SOFT KFT.

H-1119 Budapest, Petzvál József utca 4/a.
Tel.:
06 1 225-8494
Fax:
06 1 200-3011
E-mail: info@chrome.hu
Web:
www.chrome.hu

FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA ZRT. 		
1134 Budapest, Váci út 33., 7. emelet
Telefon: +36 1 802 7700
Web:
www.careersatfrieslandcampina.com/hu

A holland anyacég leányvállalataként a FrieslandCampina
Hungária ZRt. Magyarországon olyan népszerű márkákhoz tartozó tejtermékek piacvezető
gyártója és forgalmazója, mint a Pöttyös, a Milli, az Oké, a Landliebe, a Completa és a Frico.
Amellett, hogy a cég egy nagy nemzetközi csoporthoz tartozik, mégis erősek a hazai gyökerei, évtizedek óta meghatározó szereplője a magyar élelmiszeriparnak. A FrieslandCampina
Hungária negyvenöt hazai tejtermelő gazdaságtól szerzi be a friss tejet a termékeihez.

NEMZETKÖZI TAPASZTALAT, HELYI MEGOLDÁSOK
Cégünk elhivatott a stratégiai márkatervezésben. Célunk, hogy ügyfeleinknek minden
területen kiemelkedő és a mai trendeknek és igényeknek megfelelő megoldásokat
biztosítsunk.

A fogyasztói márkákon kívül a professzionális felhasználók – éttermek, cukrászatok, étkeztető
cégek – körében is egyre nagyobb ismertségnek és népszerűségnek örvendenek termékeink, amelyeket a Debic márkanév alatt forgalmazunk.

DAWN FOODS HUNGARY KFT.

FUZIA 		

100 éve már, hogy két pék megalapította a pékséget a Michigan állambeli Jacksonban,
melyet a hajnalról neveztek el; arról a napszakról, amikor a pékek munkához látnak.
Így kezdődött a Dawn Foods története.

Villanyszámla nélkül, akár 0 Ft energiaköltség: a FUZIA jól tervezett napelemes rendszerével
fedezheti teljes villamos energia igényét és 0 Ft-ra csökkentheti vállalkozása villanyszámláját.

Ami egy ízletes fánkrecepttel indult, mára már egy globális szakértői hálózattá nőtte ki magát, amely minden nap azon dolgozik, hogy az Ön megbízható tanácsadójaként támogassa
Önt cukrászata fejlesztésében és vásárlói igényének kiszolgálásában. A sarki cukrászatoktól
a vezető gyárakig, a Dawn mindent megtesz azért, hogy Ön és vásárlói megünnepelhessék
az élet édes pillanatait.

Javítsa vállalkozása energiahatékonyságát, a saját villamosenergia¬fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszerének megvalósításához ingyenes pályázati forráshoz juthat.
Telepíttessen telephelyére napelemes rendszert most nagyon kedvező feltételekkel!

H-1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
Tel.:
+36 70 466 0029 / +36 70 375 7529
E-mail: info.hungary@dawnfoods.com
Web:
www.dawnfoods.com
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Cukrászati csomagoló papírok, tortadobozok, tortacsipkék, deklik.

H-1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.:
+36 1 796 66 66
E-mail: info@vpp.hu
Web:
www.vpp.hu

További részletekért forduljon kollégáinkhoz a Kongresszusi kiállításon.
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CHEF MARKET ZRT.

H-1103 Budapest, Cserkesz utca 85.
Tel.:
+36 1 431 9424
+36 70 977 0069
E-mail: foodpackkft@gmail.com
Web:
www.food-pack.hu
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CAPRIOVUS KFT.

H-2142 Nagytarcsa, Alsó ipari körút 16.
Telefon: +36 28 920 900
E-mail: info@gwn.hu
Web:
www.gwn.hu
Cégünk 1996-ban alakult, fő profilja cukrászati, édesipari és gasztronómiai termékek és
alapanyagok importálása és forgalmazása.
Az induló termékválaszték a hosszú évek alatt jelentősen bővült, számos nyugateurópai gyártó magyarországi forgalmazójaként célunk a legmagasabb minőségű termékek biztosítása a professzionális felhasználók számára.

- eszközök és gépek csokoládé feldolgozáshoz
- fagyasztott gyümölcspürék, liofilizált termékek
- fagylalt alapanyagok

HERZ VANILLA HUNGARY KFT.

H-1125 Budapest, Mátyás király út 36/A
Tel.:
+36 30 972 4066
E-mail: info@herzvanilla.hu
Web:
www.herzvanilla.hu
HERZ VANILLA NEW YORK márkájú Gourmet Vanilla Tahitensis és Bourbon
Vanilla Planifolia vaníliarúd, vanília termékek magyarországi forgalmazása.

IREKS-STAMAG KFT.
H-2900
Tel.:
E-mail:
Web:

Komárom, Báthory u. 32.
+36 34 343 386
ireks@ireks.hu
www.ireks-stamag.hu

Magas minőségű alapanyagok, kreatív termékötletek,
sokrétű szolgáltatás - az Ön sikeréért.
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Fagylalt, cukrászati, sütőipari és gasztronómiai alapanyag kínálatunk mellett támogatjuk partnereinket szaktanácsadással, marketingtámogatással, és színvonalas szakmai
rendezvényekkel.

A minőség képviselete – Tejszíntől a fagylaltig
H-1117 Budapest, Hunyadi J. u. 3. c. ép.
Rendelés:
+36 30 609 2429
Szakmai tanácsadás: +36 30 407 8633
E-mail: kencarpathia@kencarpathia.hu
Web:
www.kencarpathia.hu
A Ken Carpathia Kft. 2008 február hónaptól működik Magyarországon, mint a spanyol
LIASA gyártócég kelet-európai képviselete. Fő tevékenységünk hab- és főzőtejszínek forgalmazása a magyar piacon, valamint a Kárpátok országaiban. 2011-ben új kihívással nézett
szembe a vállalkozásunk, miszerint termékpalettánk kibővült újabb cukrászati alapanyagokkal, melyek nem mások, mint az IRCA termékek! A kiváló minőségű csokoládéktól kezdve, megannyi hagyományos és speciális anyagon át a formaleválasztó spray-ig kiterjed az
olasz gyár kínálata.
Köszönhetően az IRCA fejlesztő mérnökeinek, a Társaság a fagylalt alapanyagok területén
is a legmagasabb minőséget képviselhetjük. A JOYGELATO márkanév nemcsak kiváló termékeket jelent, hanem olyan megoldásokat ad a fagylaltkészítők kezébe, melyekkel gazdaságosan termelhetnek valóban egyedi fagylaltokat.

KOGÉP KERESKEDELMI KFT.
H-2040 Budaörs, Stefánia utca 7.
Tel.:
+36 (23) 887-464
Fax:
+36 (23) 887-463
E-mail: office@kogep.hu
Web:
www.kogep.hu

Cégünk immár 26 éve kínál sütő-és cukrászipari berendezéseket a hazai cégeknek.
Arra törekszünk, hogy minden területen- legyen az keverés, süteményszeletelés, linzer vagy
keksz gyártás, akár csokoládé készítés - a vezető gyártók eszközeit hozzuk el a magyar
vállalkozóknak.

KÖNIG-UNITS KFT.

H-1172 Budapest, Lokátor u.3.
Tel.:
+36 52 580 588; +36 30 279 1681
E-mail: konigunits@konigunits.hu
Web:
www.konigunits.hu
A König-Units Kft. magántulajdonban lévő export-import kereskedelmi
vállalat, Magyarország kiskereskedelmi ágazatának meghatározó szereplője. A vállalkozás belföldi értékesítése során országos lefedettséget biztosít, beszállítója cukrászatoknak,
pékségeknek, vendéglátó egységeknek, multinacionális cégeknek, magyar üzletláncoknak.
Tevékenységi körébe tartozik cukrász-, pék- és fagylaltipari alapanyagok forgalmazása,
valamint az ezen iparágakhoz kapcsolódó szaktanácsadás.
A König-Units Kft. kiterjedt hazai és nemzetközi piaci kapcsolatokkal és stabil háttérrel rendelkezik. A vállalkozás filozófiája már évek óta változatlan és a következő alap pillérekre
épül:
• magas színvonalú minőségi termékek forgalmazása
• termékválaszték folyamatos bővítése a vevők változó igényei alapján
• partneri kapcsolatok ápolása és fejlesztése
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Termékcsoportjaink:
- belga és francia csokoládé alapanyagok és csokoládé dekorációk

KEN CARPATHIA KFT.
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GOODWILL NATIONAL KFT.

H-6000 Kecskemét, Jókai utca 35.
Tel.:
+36 76 506 170
+36 76 506 171
Fax.:
+36 76 322 306
E-mail: info@mzeelandia.hu
Web:
www.mzeelandia.hu
A Magyar Zeelandia Kft. több mint 20 éve forgalmazza a Zeelandia cégcsoport márkatermékeit cukrászat és sütőipar gyártói részére a hazai piacon. Az iparág egyik legrégebbi és meghatározó képviselőjeként arra törekszünk, hogy olyan terméket és támogató
technológiai és marketing szolgáltatást nyújtsunk kedves partnereinknek, amellyel ők
nagyon sikeresekké válnak a saját vevőik körében.

MARTIN BRAUN KFT.

H-1016 Budapest, Mészáros utca 58/B
Tel.:
+36 1 202 4816 / +36 70 526 1515
E-mail: info@martinbraun.hu
Web:
www.martinbraun.hu

A Parola Kft. 27 éve nyújt informatikai megoldásokat cukrászok
számára. Termékeink használatával időt és pénzt takaríthatnak meg azon üzemek, akik minket
választanak.

PENTACLEAN CARE KFT.

H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
Tel.:
06 23 545 650
E-mail: varga.zoltan@pentaclean.hu
Web:
www.pentaclean.hu
A PentaClean Kft. teljes mértékben magyar tulajdonú tisztító és fertőtlenítőszer gyártó vállalkozás, amely 2000 óta működik a magyar piacon. Calgonit márkanevű professzionális
tisztító és fertőtlenítőszerek forgalmazásával kezdte meg tevékenységét.

A Martin Braun Kft. a Martin Braun-Gruppe magyarországi leányvállalata.

Célunk és küldetésünk, vevőkörünk folyamatos szélesítése mellett a legmodernebb technológiákkal segíteni az üzemi higiéniát többségében saját gyártású és fejlesztésű vegyszerekkel.

A Martin Braun Gruppe 1990 óta az Oetker-vállalatcsoport részeként a sütési piac profes�szionális szegmensére fókuszál: cukrászatok, pékségek és a gasztronómia részére szállítja a
cégcsoport gyáraiból kikerülő termékeket.

A komplexitás a fő erényünk, amit üzemi higiénia szerekkel, higiénia papír-áruval, takarító
eszközök, vízkezelési megoldások és különféle szolgáltatások nyújtásával igyekszünk teljessé
tenni. Ezeket adagoló berendezések kihelyezésével, oktatásokkal, folyamatos felügyelettel, és
színes tájékoztató táblák biztosításával igyekszünk megvalósítani.

MAURO MAGYARORSZÁG KFT.
H-1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Mobil: +36 30 415-2081
Tel.: +36 1 341-0646
Fax: +36 1 321-1953
E-mail: info@caffemauro.hu

A 70 éves múltra visszatekintő Caffé Mauro, a legjobb minőségű alapanyagoknak köszönhetően, jelen van a világ piacán. A kávé minőségét a Brazíliából, Afrikából, Ázsiából és
Közép- Amerikából beszerzett alapanyagok jóvoltából tudjuk biztosítani. A kávé iránt érzett
szenvedélyünk vezet ahhoz, hogy a beszerzéstől a csomagolásig minden részletre figyelve,
a termékünk a világ piac egyik vezető szerepét tölti be.

M-GEL HUNGARY KFT.
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H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/b
Tel.:
+36 1 208 0652
E-mail: info@parola.hu
Web:
www.parola.hu

H-1044 Budapest, Megyeri út 51.
H-8200 Veszprém, Fenyves utca 99.
H-4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.
Tel.:
+36 1 233 0710
E-mail: megrendeles@m-gel.hu
Web:
www.m-gel.hu
Fagylalt alapanyagok, ízesítők, cukrász és édesipari termékek, Dia-Wellness csökkentett szénhidráttartalmú, gluténmentes- és paleolit alapanyagok.

Több rés-piaci termékünk is létezik, a sütőlemezek tisztításától, a speciális zsíroldókon keresztül a végleges penész-ölésig.
Küldetésünk hogy a mind pontosabb, így gazdaságos higiénia termék-felhasználás mellett
magas színvonalú higiéniát tudjunk elérni. Ez mind környezetvédelmi, mind munkaerő és
pénzügyi megtakarítást is eredményezhet.
Országos kiszállítói rendszerünk segítségével a vidéki városok vállalkozói számára is elérhetőek vagyunk.
Tegyen egy próbát, s tesztelje termékeinket!

PILLE HUNGÁRIA ZRT.

Mintabolt: 6320 Solt, Nap utca 1/b
Tel.:
+36 78 486 292
E-mail: info@pillehungaria.hu
Web:
www.pillehungaria.hu
Közel 40 év tapasztalatával a Cukrászdák szolgálatában!
Széleskörű termékpalettánk és raktárkészletünk megbízható alapanyag és eszköz ellátást
tesz lehetővé partnereink részére. A termékek kiszállítása saját hűtős teherautó flottánkkal
történik, így biztosítva a rugalmas és pontos kiszállítást Magyarország nagy részére.
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Szeretettel várjuk cukrász bemutatónkra, ahol szívesen látjuk kóstolóra!

PAROLA KFT.
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MAGYAR ZEELANDIA KFT.

ROBOT-COUPE SNC.

Az 1967-ben Reggio Emilia tartományban, Olaszországban alapított
PreGel mára nemzetközi gasztronómiai óriássá vált az élelmiszeripari szektorban. A cég
speciális desszert alapanyagok és félkész termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, melyekkel többek közt kézműves fagylaltokat, sorbetto-t, lágyfagylaltokat, cukrászati
különlegességeket és frozen yoghurt-ot készíthet.

Több mind 50 évvel ezelőtt, Franciaország szívében, a burgundi hegyek között találta fel a
Robot-Coupe cég az első ételfeldolgozó gépeit. Azóta is piacvezető a gasztronómia területén.

A PreGel üzleti modellje olyan termékek létrehozása, amelyek mind a minőséget, mind
az innovációt tükrözik, miközben a kézműves fagylalt piacát fejleszti tovább világszerte.
A PreGel termékei és szolgáltatásai több mint 130 országban állnak rendelkezésre világszerte, leányvállalatainak és értékesítési hálózatának köszönhetően több mint 30.000 ügyfelet látunk el naponta. A felhasznát alapanyagok minősége, az egyedülálló gyártási technológia
és a teljesen automatizált raktározási rendszer a PreGel-t az iparág úttörő vállalatává tette.
Napjainkban is a Rabboni család vezeti a vállalatot, újabb inspiráló megoldásokat keresve
a fagylalt-, cukrász- és italipar számára, világszerte 750 alkalmazottal, két gyártóüzemmel
(Olaszország és USA), és több mint 25 képzési központtal a háta mögött.

PROGAST KFT.
H- 2040
Tel.:
E-mail:
Web:

Budaörs, Puskás Tivadar út 3. (Terra Park Irodaház, fsz.)
+36 1 488 7020
progast@progast.hu
www.progast.hu

A PROGAST Kft. 1991. óta az asztali kultúra (pl. csészék, tányérok, kristály kelyhek) minőségi
és igényes eszközeivel és a német WMF gyár nagy teljesítményű kávéfőzőgépeivel áll a
szakma rendelkezésére.

Magas minőségű ételfeldolgozó gépek széles skáláját kínálja a professzionális szegmensnek.

VENDI HUNGÁRIA KFT.

H-7100 Szekszárd, Rákóczi utca 164.
H-1106 Budapest, Tündérfürt utca 2.
Tel.:
06 74 510 053 06 1 431 8687
E-mail: info@vendi.hu
Web:
www.vendi.hu
Vendi Hungária Kft. – A professzionális cukrászok partnere.
Cukrászati gépek és berendezések A-Z-ig!
• Fagylalt és süteményhűtő berendezések
• Rozsdamentes acél semleges bútorok
• Tervezés, gyártás, kereskedelem, szervíz

• Keverőgépek
• Háttérhűtő berendezések
• Statikus és légkeveréses sütők

ZOTU-REKLÁM KFT.

H-9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.
Tel.: +36 30 620 6835
E-mail: zotu@zotu.hu

Kérje személyre szabott megoldási javaslatainkat és egyedi ajánlatainkat munkatársainktól.
Budaörsi bemutató termünkbe is szívesen invitáljuk Önöket!

SÜTEMÉNYES DOBOZOK és kiegészítők tervezése és gyártása.
Desszert-, macaron- és sütidobozok egyedi grafikával.
Arculat tervezés.

PROGÉP-GOLDEX KFT.

NYOMTATÁS
• Kiadvány (plakát, prospektus, etikett címke, matrica, süteménygyűrűk, stb.)
• Dekoráció
(kirakat, autó, üzlethelyiség kül- és beltéri dekorációja, megállító tábla, zászló, molinó.)
• Textil szalag, papírtáska.
• Reklámajándék.

H-1154 Budapest, Népfelkelő u. 35.
Tel.:
+36 1 785 1350
+36 1 785 4850
E-mail: info@progep.com
Web:
www.progep.com
Társaságunk sütőipari gépek, cukrászipari gépek és gasztronómiai gépek forgalmazásával és
ehhez kapcsolódóan e gépek szervizelésével, javításával foglalkozik.
Jól képzett, nagy tapasztalatú, a pék és a cukrász szakma iránt elkötelezett munkatársaink,
szakembereink az alábbi szolgáltatásokkal állnak rendelkezésére:
BÜKFÜRDŐ

Rue Des Vignerons 48 Vincennes - 94305 FRANCE
Kapcsolattartó: Nozdroviczky Gábor
Tel.:
+36 30 448 8251
E-mail: nozdroviczky@robot-coupe.com
Web:
www.robot-coupe.com

• az Ön által kiválasztott gépek, berendezések beszerzése eladást követő folyamatos
kapcsolattartás
• beüzemelés, telepítés, szerviz
• alkatrészellátás a használt vagy egyedi import útján beérkező gépekre is

PARTNEREINK KIÁLLÍTÁSA - 2020. FEBRUÁR 24.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei évben is partnereink kiállítása kíséri a Közgyűlést. 2020. február 24-én (hétfőn) reggel 10:00-18:00-ig nyílik lehetőség a személyes
kontaktusra, az ajánlatok megtekintésére.
Előre is köszönjük támogatóink segítségét, a kiállítóink és kollégáink részvételét.
Az Ipartestület Elnöksége

KIÁLLÍTÓ CÉGEK A 2020. ÉVI CUKRÁSZ KONGRESSZUSON

KIÁLLÍTÓ CÉGEK A 2020. ÉVI CUKRÁSZ KONGRESSZUSON

H-1043 Budapest, Csányi László u. 34.
Tel.:
+36 1 612 1384
+36 70 398 5425
Web:
www.pregelhungary.com

BÜKFÜRDŐ

PREGEL MAGYARORSZÁG KFT.

BÜKFÜRDŐ

A MAGYAR CUKRÁSZ IPAROSOK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETÉNEK SZPONZORAI

