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ENOOP s.r.o. je rodinný podnik, ktorý bol založený v 
roku 1990 ako výrobca zariadení pre vinárov. Odvtedy 
spoločnosť postupne rozširovala svoj výrobný 
program.
V súčasnosti aktivity firmy zahrňujú vývoj, výrobu a 
uvádzanie do prevádzky aj zariadení pre                  
potravinársky, kozmetický, farmaceutický a chemický 
priemysel.

Nami vyrábané zariadenia sú šité zákazníkom na 
mieru, aby najlepšie vyhovovali pre potrebu každého 
jedného z našich zákazníkov.
Podporujeme našich zákazníkov už pri odhaľovaní 
technologických problémov a na základe toho 
dokážeme navrhnúť súdobé účinné zariadenia ako 
riešenie problémov. 

Spoločne s partnerskou firmou vyvíjame a dodávame 
kompletnú automatizáciu a počítačové riadenie 
výrobných procesov. 

od 1990 

SK



Aplikácia (príklady): 
Emulzie 
Suspenzie 
Krémy 
Vody a mlieká 
Gély 
Zubné pasty 
Mastičky 
Odvary 
Spreje a granule pre 
doplnky 
 

NAVRHNUTÉ PRE VŠESTRANNOSŤ

Hlavnými znakmi MULTIMIX je všestrannosť a 
flexibilita. Zariadenie bolo navrhnuté na 
miešanie, rezanie, mixovanie, homogenizáciu, 
varenie, chladenie, zahusťovanie, vákuové 
odvzdušnenie a emulgovanie pri výrobe 
rozličných potravinárskych, kozmetických a 
farmaceutických výrobkov.  

Široký výber modelov a rozmerov umožňuje, aby 
sa MULTIMIX stal neoddeliteľnou súčasťou  
výrobných technológií v rozličných prevádzkach. 
Nasledovný zoznam len čiastočne naznačuje jeho 
možné použitie v potravinárskej výrobe

KOZMETICKÝ A FARMACEUTICKÝ 
PRIEMYSEL

MULTIMIX je dokonalým výrobným nástrojom 
aj v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. V 
kozmetickom priemysle sú hygiena a kvalita 
najdôležitejšie kritériá pre dosiahnutie 
výborných výsledkov a vysokokvalitných výrob-
kov.

Príklad niekoľkých druhov kozmetických a 
farmaceutických výrobkov, pri ktorých sa 
výhodne využíva MULTIMIX:

VÝHODY ZARIADENIA MULTIMIX

-    Jedinečný a ergonomický dizajn
-    Jednoduché plnenie a vyprázdnenie
-    Rýchla výroba a  vysoká produktivita
-    Jeden stroj pre viacero procesov  
-    Užívateľsky prívetivé ovládanie  
-    Ľahké čistenie (automatické samočistenie)
-    USB prípoj pre HACCP diagramy a aktualizácie
-    Jednoduché programovanie (až do 100 receptúr)
-    Plne personalizovateľné

  

TECHNICKÉ ÚDAJE

1

2

3

4

1 - rezací nôž 
2 - ventil vstrekovania pary
3 - stierač
4 - vyprázdňovací ventil

Druh potravinárskej výroby 
Pekárska a cukrárska 
Zmrzliny a mrazené krémy 
Čokoláda 
Cukrovinky 
Mlieko a mliečne výrobky 
Gastronómia a hromadné stravovanie 
Vývojové laboratóriá 
 

Typ  Mm 10 Mm 25 Mm 70 Mm 140 Mm 250 

Objem l 15 25 70 140 250 
Max. teplota °C 125 125 125 125 125 
Výkon hlavného 
motora 

kW 6 7,5 20 30 50 

Otáčky  Meniteľné Meniteľné Meniteľné Meniteľné Meniteľné 
Materiál  AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L 
 

multimix
JEDINEČNÝ DIZAJN PRE VYNIKAJÚCE 
VÝSLEDKY

Spoločnosť ENOOP disponuje viac než 20. 
rokmi skúseností v oblasti výroby vákuových 
zariadení pre použitie v potravinárskom, 
kozmetickom a farmaceutickom priemysle. 
Zariadenie MULTIMIX, ktoré stelesňuje 
kombináciu výkonného miešača a variča, je 
výsledkom vlastného vývoja. 
MULTIMIX je vďaka vynikajúcemu výkonu a 
všestrannosti nenahraditeľným nástrojom pri 
výrobe potravinárskych, kozmetických, či 
farmaceutických produktov. Zariadenie je 
vynikajúcim riešením pre všetkých, ktorý       
vsádzajú na vysokú výkonnosť a kvalitu. Dizajn 
zariadenia MULTIMIX je dielom viacnásobne 
oceneného priemyselného návrhára Davora 
Spoljariča.                                   

Nasledovný zoznam len čiastočne naznačuje 
jeho možné použitie v potravinárskej výrobe.
 

Výrobky (príklady): 
Kečupy 
Majonézy 
Tavené syry 
Hotové jedlá 
Omáčky 
Polievky a nálevy 
Cukrárske a cukrovinkárske plnky 
Marcipánové hmoty 
Arašidové maslo 
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