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Mlyn Kolárovo, a.s. je rodinná spoločnosť 
zaoberajúca sa mlynárstvom, pričom jej 
optimálna geografická  poloha so sídlom na 
Slovensku zabezpečuje, čo najširší prístup k 
produkcii obilnín v tomto regióne. Veľkou 
výhodou je, že sme schopní  zabezpečiť  
distribúciu  mlynárskych  výrobkov  vlastnej 
značky „VITAFLÓRA“  okrem  slovenských 
logistických  centier aj do logistických centier 
susedných krajín. Viac ako 20 rokov skúseností  
z mlynárstva nám umožňuje definovať 
a realizovať požiadavky trhu, pričom ponúkame  
naše inovatívne produkty, ktoré zodpovedajú 
dnešným moderným  bezpečnostným 
požiadavkám potravinového trhu.  So 
spracovaním  viac ako 120 tisíc ton obilnín 
ročne, sme  sa stali jedným z kľúčových 
výrobcov regiónu. 
 
Kľúčové údaje: 

• Úložná kapacita: 130 tisíc ton 
• Výrobná kapacita: 730 ton /deň 
• Baliaca kapacita:  700 paliet /deň 
• Úložná kapacita:  4000 paliet 
• Vlastný vozový park:  22 vozidiel 

 

Mlyn Kolárovo, a.s. „VITAFLÓRA“ is a family 

owned milling company located in Slovakia at 

an optimal geographic position to have access 

to the waste grain supplies of the region and 

supply the logistic centres of Slovakia and the 

surrounding countries. Our more than 20 years 

experience in wheat milling enables us to 

understand and fulfill the requirement of the 

market and offer innovative products and 

modern food safe solutions. With our more 

than 120 thousand tones of grains processed, 

we are one of the key processors in the region. 

 
 
Our key figures include: 
 

• Storage capacity  130 thousand tones  
• Milling capacity 730 tones / day  
• Packing capacity cca 700 pallets/day  
• Warehouse capacity place 4000 pallet  
• Own truck fleet of 22 vehicles 
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• Classic Pšeničná Múka Hladká Špeciál 00 Extra 
• Classic Pšeničná Múka Polohrubá Výberová 
• Classic Pšeničná MúkaHladká T-650 
• Classic Pšeničná Múka Hrubá Zlatý Klas 
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Dvojitý uzáver sáčkov 

12 mesačná trvanlivosť 

bilinguálny obal ( SK/HU) 

Skupinové balenie v papierových kartónoch 

Skupinové balenie vo fólii 

Možnosti balenia rady Classic 
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• Activ Pšeničná Múka Hrubá na Cestoviny 
• Activ Pšeničná Múka Hladká Pizza 
• Activ Hladká Múka Špaldová Svetlá 
• Activ Ražná Múka Chlebová 
• Activ Pšeničná Múka Hrubá Štrúdľová 
• Activ Pšeničná Múka Chlebová 
• Activ Pšeničná Múka Hladká na Kysnuté Cesto 

Múky ACTIV sú vďaka ich kvalite a zloženiu určené na prípravu 
výrobkov uvedených v názve. Zároveň sú múky ACTIV fortifikované 
/ obohatené vitamínmi skupiny B, kyselinou listovou a železom, 
ktoré sú prospešné nášmu zdraviu a aktívnemu spôsobu života.  
 

Výhody balenia ACTIV: 
• Premyslená receptúra 
• Jednoduchosť výberu pri nákupe 
• Obohatenie vitamínmi 
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• Celozrnná Pčeničná múka 
• Celozrnná Ražná múka 
• Celozrnná Špaldová múka 
• Pšeničná múka Graham 
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  PŠENIČNÁ  MÚKA 
GARHAM

CELOZRNNÁ 
PŠENIČNÁ MÚKA

CELOZRNNÁ 
ŠPALDOVÁ MÚKA

CELOZRNNÁ           
RAŽNÁ  MÚKA

GRAHAMOVÝ                                          
chlieb 70% 25% 5%

CELOZRNNÝ PŠENIČNÝ                       
chlieb 20% 70% 10%

CELOZRNNÝ PŠENIČNÝ 
koláč/muffin/palacinky 10% 70% 20%

CELOZRNNÝ ŠPALDOVÝ                      
chlieb 25% 70% 5%

CELOZRNNÝ ŠPALDOVÝ 
koláč/muffin/palacinky 10% 20% 70%

CELOZRNNÝ RAŽNÝ                                   
chlieb 60% 40%

Odporúčané receptúry múk NATURAL na prípravu celozrnných výrobkov.                                                                                  

V dnešnej modernej dobe vzrastá dopyt po tmavých a celozrnných múkach s vyšším obsahom vlákniny oproti 
bielym múkam, zloženie týchto výrobkov zodpovedá pôvodnému -„naturálnemu“ zloženiu celého zrna. Celozrnné 
múky NATURAL obsahujú 100% celého zrna obilia. 
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• Detská Krupica Pšeničná dehydrovaná 
• Pšeničná Krupica Hrubá 
• Špaldová Krupica Celozrnná Jemná 
• Pšeničné Klíčky 
• Pšeničné Otruby 

Výrobky PREMIUM sú pre mlynára najcennejšie produkty, nakoľko sa 
nachádzajú v zrne len v nízkom zastúpení. Klíčky sú oddelené zo zrna pšenice 
ako prvé , krupice sú starostlivo získané zo stredových a otruby z povrchových 
častí zrna. Preto sú výrobky PREMIUM balené v kartónových „prémiových“ 
krabiciach. 
 

Ukážka balenia 
premiových produktov 
 

Výhody balenia PREMIUM: 
• Krabicové prémiové balenie 
• Produkty zdravej výživy 
• Nižšia gramáž 
• Výhodná cena 
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Výrobky    ALL IN 
mlynské múčne zmesi  
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• ALL IN Pizza mlynská múčna zmes 
• ALL IN Koláč mlynská múčna zmes 
• ALL IN Palacinky špaldové mlynská múčna zmes 
• ALL IN Langoše špaldové mlynská múčna zmes 
• ALL IN Halušky mlynská múčna zmes 
• ALL IN Cibuľový chlieb mlynská múčna zmes 
• ALL IN Domáci chlieb mlynská múčna zmes 
• ALL IN Špaldový chlieb mlynská múčna zmes 
• ALL IN 7-zrnný chlieb mlynská múčna zmes 
• ALL IN Celozrnný chlieb mlynská múčna zmes 
• ALL IN Omega 3 chlieb mlynská múčna zmes 

Piatou najvyhľadávanejšou radou  produktov sú kompletné múčne zmesi označené 
ALL-IN na prípravu rôznych pekárenských výrobkov, ktoré obsahujú všetky prísady 
a ich jednoduchá príprava spočíva iba v pridaní vody a pečení. 

Výhody výrobkov ALL IN: 
 

• Šetria čas pri nákupe aj pri príprave 
• Produkty zdravej výživy 
• Zaručený výsledok pečenia/varenia 
• Výhodná cena 
• Garantovaná kvalita 
• Predĺžená záruka 
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 Netto hmotnosť     Skupinové balenie Palety 

 1 kg 750g 500g <500g 
Formát 

Fólia Shelf ready kartón EUR DD 

PRIVATE LABEL ●    
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Ponúkame aj ďalšie možnosti balenia 


