® MAPAX ir The Linde Group reģistrēta preču zīme.

„Falengreen A/S“: MAPAX® sprendimai ir
ekonomiški, ir lengvai pritaikomi
– Jei, pavyzdžiui, mocarelos sūrio nepakuoti modifikuotoje
atmosferoje, jis pradės pelyti vos po 2-3 dienų, – sako Ole
Rasmussen, „Falengreen A/S“ gamybos direktorius. Naudojant AGA
įmonės MAP dujas, mocarela išlaiko visas savo savybes daugiau
nei 3 mėn.
Danijos maisto produktų ir gėrimų gamintojui „Falengreen A/S“
modifikuotos atmosferos pakuotė (MAP) yra svarbi veiklos dalis.
Ši 24 darbuotojus turinti įmonė kasmet pagamina apie 3500 tonas
sūrio. „Falengreen“ tarkuoti sūriai Danijos rinkoje yra populiariausi,
jiems tenka 95% įmonės apyvartos. Įvairiausių rūšių sūriai
importuojami iš visos Europos, tada išplatinami visiems Danijos
prekybos tinklams, pvz., COOP ir „Dansk supermarked“, taip pat kai
kuriems prekybos tinklams Švedijoje ir Vokietijoje.
Sūris nėra vienintelis „Falengreen“ produktas – įmonė taip pat
parduoda įvairius pieno produktus, alkoholinius ir gaiviuosius
gėrimus, riešutus ir sultis. Tiesą sakant, įmonė yra didžiausia
Danijoje nuosavo prekės ženklo sulčių tiekėja.

Bendradarbiavimas veikia kaip gerai suteptas mechanizmas
AGA‘os MAPAX® sprendimą „Falengreen“ įmonė naudoja
jau 10 metų. Kad gaminami maisto produktai ilgiau išliktų
švieži, „Falengreen“ naudoja azotą ir anglies dvideginį. Dujų
mišinio sudėtis priklauso nuo sūrių rūšies. Pasak Rasmusseno,
bendradarbiauti su AGA labai paprasta. Svarbu ne tik tai, kad įmonei
dujos yra labai reikalingos, bet ir kainos – geresnės nei konkurentų:

www.aga.lt

– Mums net nereikia patiems užsakinėti dujų, nes mūsų turimą kiekį
AGA kontroliuoja kompiuterinės sistemos pagalba. Kai mūsų dujų
kiekį reikia papildyti, AGA tai padaro savarankiškai, – patenkintas
sako Rasmussenas.
Įmonę praėjusio amžiaus devinto dešimtmečio pabaigoje įkūrė Ole
Falengreen Nielsenas. Iš pradžių ji vadinosi DKI A/S, o dabartinį
pavadinimą gavo 2010 m. „Falengreen“ yra pelniusi daugybę
verslo apdovanojimų, taip pat keletą kartų yra laimėjusi Danijos
verslo dienraščio „Børsen“ Gazelės konkursą. „Falengreen A/S“
priklauso „DKI Group“, kurią sudaro 10 įvairiose verslo srityse
veikiančių įmonių.

Sužinokite daugiau apie „Falengreen“
Sužinokite daugiau apie MAPAX® privalumus
Daugiau informacijos:
Ole Rasmussen
„Falengreen A/S“ gamybos direktorius,
Tel. nr. +45 616 32 116
El. paštas: ora@falengreen.com
Flemming Kay
AGA maisto sektoriaus vadovas
Tel. nr. +45 40 54 99 10
El. paštas: flemming.kay@dk.aga.com

