
KATALOG PRODUKTŮ



Firma ŘEZPOF, spol. s r.o. byla založena v únoru 1991 třemi společníky. Počáteční snahou firmy bylo 

zajišťovat kvalitní služby nově vznikajícím i zaběhnutým masozpracujícím podnikům. Z tohoto záměru vychá-

zí i název ŘEZPOF = řeznicko-potravinářská firma. ŘEZPOF, spol. s r.o. úzce spolupracuje s masokom-

bináty ve skupině ZŘUD, která patří k největším seskupením v tomto oboru.

V současné době jsou ve firmě tři sekce. První pokračuje v původním záměru servisní podpory řeznických 

provozů v podobě koření, přídatných látek, obalových materiálů, pracovních pomůcek a úklidových pro-

středků. Nově vybudovaný velkosklad včetně školicího střediska sídlí v Koterovské ulici. Zde se připravují 

nástřiky na šunky, kutrovací a kombi směsi.

Druhá sekce zajišťuje bourání výsekových mas a produkci masných výrobků v Třemošné u Plzně. Zde 

se vyrábí široký sortiment stavící především na kvalitě vstupních surovin a dodržování poctivých řeznických 

receptur. Těmito výrobky zásobuje především hotely, restaurace, nemocnice a drobné prodejce v plzeň-

ském a jihočeském kraji. V tvrdé konkurenci si podnik pevně udržuje své postavení hlavně spolehlivostí, 

standardní vysokou kvalitou a typickou českou chutí svých výrobků. Samozřejmostí je standard výrobních 

prostor, který splňuje požadavky evropské veterinární legislativy.

V třetí sekci – gastro v Řemeslnické Besedě a restauraci U Salcmanů v Ejpovicích nabízíme pravou 

domácí kuchyni, řeznické speciality. Rovněž nabízíme cateringové služby, salónky pro pořádání svateb, 

promocí a dalších společenských akcí. 

 



ROZPIS SORTIMENTU

koření jednodruhové

směsi přírodního koření k výrobě masných výrobků

kutrovací přípravky a technologické produkty

obaly přírodní

obaly umělé

oděvy, obuv, rukavice, zástěry

nože, ocílky, sekery

nářadí a nástroje

obalový materiál

hygienická technika

mycí, sanitační a dezinfekční přípravky
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koření jednodruhové

pepř bílý mletý skořice mletá

pepř černý celý chilli

kmín celý koriandr mletý

paprika sladká zázvor mletý

paprika pálivá kardamon mletý

nové koření česneková pasta

muškátový květ mletý cibule sušená

muškátový ořech mletý majoránka

kari



směsi přírodního koření k výrobě masných výrobků

směsi přírodního koření včetně technologických přísad „kombi“

dekorační kořenící směsi

marinády tekuté

marinády sypké



kutrovací přípravky a technologické produkty

nástřiky k výrobě šunek

základní kutrovací přípravky určené ke zvýšení vaznosti a stabilizace barvy výrobků

kutrovací přípravky bez polyfosfátů

kutrovací přípravky s vysoce účinnou emulgační složkou

polyfosfáty

startovací kultura

sójové izoláty

sójové koncentráty

stabilizátory a zahušťovadla

karagenany

vlákniny

škroby



obaly přírodní

skopová střeva

vepřová střeva

hovězí střeva



obaly umělé

cutisin řásněný

cutisin Ø 40 – 100 přířezy

síťky DERA

nilen Ø 60 – 120 přířezy

nalotop černý, žlutý, červený, hnědý, oranž, bílý

nalotop černý, žlutý, červený, hnědý, oranž, bílý Ø 60 – 120 přířezy  



oděvy, obuv, rukavice, zástěry

plášť bílý

blůza bílá

blůza pepito

kalhoty bílé

kalhoty pepito

blůza kalmuka

gumovky bílé protiskluzové

boty „Farmářky“

boty „Pandy“

rukavice protipořezové

rukavice úklidové

rukavice lékařské



nože, ocílky, sekery

nože DICK

nože Giesser

ocílky DICK

ocílky Giesser

ostřič nožů

sekery

sekáče

pilky na kosti

desky a nože do řezaček



nářadí a nástroje

formy na šunky, debrecínky, paštiky

teploměry

špalky

háčky

omračovací přístroje – náboje

nářezové stroje, masomlýnky

přepravky



obalový materiál

tabelační papír

sáčky zamrazovací

sáčky vakuové

tašky mikrotenové

přířezy mikrotenové

misky

fólie



hygienická technika



mycí, sanitační a dezinfekční přípravky



tradiční a nové chutě...

dodavatel přísad a koření
pro průmyslovou
a řemeslnou
masnou výrobu



ŘEZPOF spol. s r.o. - výrobna
Brožíkova 862, 330 11 Třemošná

tel./fax: 377 953 314
email: rezpof_fakt.tremosna@softech.cz

ŘEZPOF spol. s r.o. - sídlo firmy
Slovanská třída 19, 301 51 Plzeň

tel.: 377 241 513, fax: 377 241 029
email: info@rezpof.cz

ŘEZPOF spol. s r.o. - velkosklad
Koterovská 172, 326 00 Plzeň

tel./fax: 377 429 196
email: info@rezpof.cz

Restaurace  ŘEMESLNICKÁ BESEDA
Jagellonská 8, 304 00 Plzeň

tel.: 377 244 187
email: remeslnickabeseda@seznam.cz


