PRISMATECH SRL

Via Ponterecchio, 7 - 43010 Fontevivo (Parma) Italy
Tel. +39 0521 98 82 82 - Fax +39 0521 94 81 97
info@prismatech.it - www.prismatech.it

 وبصفة خاصة المتعلقة،" هي شركة متخصصة في إنتاج أنظمة المشروبات والسوائل األخرى الخاصة بالصناعات الغذائيةPRISMATECH" شركة بريزماتيك
.بإنتاج عصائر الفاكهة والمشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية والمشروبات الكحولية والسوائل األخرى
 يتيح استخدام التكنولوجيا المتقدمة إمكانية ابتكار معدات مناسبة.بفضل معاييرها العالية تضمن منتجاتها توفيرً ا مستمرً ا في الطاقة في الماء والكهرباء والبخار
. مما ييسر العمليات الصناعية مع ضمان كامل للسالمة وأقصى درجات الجودة،للشركات بأبعاد متوسطة
.""صنع في إيطاليا
ُ تستعين شركة بريزماتيك بمنتجات فائقة الجودة وترتكز ج ًدا على فلسفة
 كما أنها قادرة على." من أجل التالمس مع المنتج316L" " أوAISI 304" تضمن شركة بريزماتيك نظامًا عالي الجودة تم تصنيعه من الفوالذ غير القابل للصدأ
.توفير مختلف أنواع االعتمادات من أجل احتياجاتكم في القطاع الغذائي
 كما تضمن شبكة دعم فعالة قبل وخالل وبعد. وروح تعاون، وموثوقية، مع تقديم احترافية،تكمن أحد أهم قيمها في الدعم الذي تقدمه إلى عمالئها في كل مرحلة
.البيع؛ أثناء تجميع وتفكيك وصيانة آالتها
 مع التعاون بشكل كامل، حيث يتم في الواقع تخصيص كل ماكينة بنا ًء على احتياجات العميل من أجل تطوير مشروعً ا فري ًدا،ال تصنع الشركة ماكينات قياسية
. باإلضافة إلى التدريب على استخدام النظام في مرحلة التركيب،ومستمر أثناء عمليات التصميم والبناء
 وحدات الشراب وأنظمة إعداد عصائر الفاكهة وماكينات التشبع والكربون وماكينات البسترة وماكينات:تتضمن ماكينات بريزماتيك للمشروبات الصناعية ما يلي
 وأنواعPremix  وأنظمة التنظيف الفوري وماكينات إذابة السكر تدريجيًا وماكينات إذابة السكر المستمرة ووحدات التنقية وأنظمة نزع الهواء وماكينات،المجانسة
. المتوفرة بعازل كهربائي أو بدون عازل،مختلفة من خزانات التحضير
ً  تتمتع شركة بريزماتيك بخبرة متنامية:لكن ليس المشروبات فحسب
 من بين مشروعاتها.أيضا من خالل منتجات أخرى مُخصصة للقطاع الغذائي والكيميائي
 باإلضافة إلى العديد من المشروعات في قطاع الحلويات تابعة لشركات، وإنتاج عسل النحل والمايونيز والكاتشب،الغذائية األخيرة هناك أنظمة إلنتاج زيت الزيتون
.إيطالية ودولية كبيرة
 وإعداد موزعات الرذاذ الكيميائية وغيرها،الغسول النباتي/ الشامبو،كما تتضمن المشروعات الكيمائية الخاصة بشركة بريزماتيك أنظمة لتصنيع كريمات الوجه
. كل هذا من أجل إثبات أن أنظمتها تتمتع بجودة دوائية ويمكن أن يكون لها الكثير من االستخدامات المتعلقة بالسوائل في كافة القطاعات.الكثير

%100 حلول مُخصصة

 أنظمة التنظيف في المكان- عصير – مشروبات غازية – شرابات – مياه مُنكهة

خطوط كاملة

آالت منفردة
 خزان شراب للمشروباتAutomatic carbonator
ماكينة إذابة مستمرة مع لولب دوار

شريككم في العملية

دعم في كافة المراحل

ُمساعدة عن بعد

Continuous dissolver with screw elevator

صنع في إيطاليا
ُ

PRISMATECH specialises in the production of systems
for beverages and other liquids for the food industry, in
particular for soft drink manufacturing, as well as alcoholic
beverages, fruit juices, mineral water and other liquids.
Thanks to its high standards, its products guarantee
constant energy savings in water, electricity and steam.
The use of advanced technology makes it possible to
create equipment suitable for medium-sized companies,
simplifying industrial processes with a complete
assurance of safety and maximum quality.
PRISMATECH uses the highest quality materials and is
proud of its ‘Made-In-Italy’ ethos. At PRISMATECH you
are guaranteed a quality plant, realised in AISI 304
or 316L stainless-steel for contact with the product.
PRISMATECH is able to offer various types of certification
for your alimentary sector needs.
PRISMATECH values the importance of supporting
its clients at every stage, offering professionalism,
reliability and a spirit of cooperation. It guarantees
you an active support network before, during and

after the sale; throughout assembly, disassembly and
maintenance of its systems.
PRISMATECH does not make standard machines: every
client is treated as an individual and it prides itself on
creating a unique project for each and every request
with full continued collaboration throughout the design
process and construction process as well as offering
training on the use of the machinery at the installation
stage as required.
PRISMATECH industrial drink machines include: syrup
rooms, fruit juice preparation plants, saturators and
carbonators, pasteurisers and homogenisers, CIP

systems, batch sugar dissolvers, continuous sugar
dissolvers, filtration units, deaeration plants, Premix
machines, as well as various kinds of preparation tank,
available with or without insulation.
But not only this, PRISMATECH has a growing experience
in the food and chemical sectors too.
Its recent food projects include an olive oil cooling plant,
honey plant, mayonnaise and ketchup production plant
as well as many projects in the sweets industry for large
Italian and international companies.
PRISMATECH’s chemical projects include face cream
plants, shampoo/lotion plants, chemical spray preparation
and many more. All this underlines that PRISMATECH
plants have a pharmaceutical-grade quality and can have
many applications for liquids in all sectors.

 ماكينة تشبع آليةAutomatic syrup room for soft drinks with automatic premix and CIP
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