TISKOVÁ ZPRÁVA
VacSy = zdravé a snadné uchovávání potravin ve vakuu
Praha, 30. září 2015 – Společnost Zepter International od června oficiálně zahájila prodej nové
generace vakuového systému uchovávání potravin vacSy v České republice. Kromě řady
technických vylepšení byl inovován také design a barevné provedení systému, jemuž nyní
dominuje zelená barva.
Plýtvání potravinami se v současné době řadí mezi nejzávaznější problémy naší civilizace 21. století.
Jen v Evropské unii se v roce 2014 vyhodilo 100 milionů tun potravin. Je to až absurdní v porovnání
s tím, kolik lidí na světě denně trpí hlady. Hlavním problémem dnešní doby je velká dostupnost
jakýchkoliv potravin v téměř neomezeném množství. To nás vede k velkým nákupům a plýtvání.
Potraviny a hotová uvařená jídla poté nestíháme včas zkonzumovat, zkazí se a nakonec skončí
v koši. Přitom uchovávání a skladování potravin je v dnešní době tak snadné!
VacSy je celosvětově patentovaný vakuový systém navržený tak, aby umožnil vytvoření vakua uvnitř speciálních
skleněných nádob a speciálních vzduchotěsných folií.
Vakuové prostředí zbavuje bakterie a veškeré druhy plísní
kyslíku potřebného pro jejich přežití a uchovává stejnou chuť
a nutriční vlastnosti jídla! Jídlo tak zůstává čerstvé a zdravé 3
až 5krát déle, než v obvyklých podmínkách v chladničce.
Systém vacSy může být použit k uchování čerstvého jídla
nebo polotovarů přímo ve vacSy nádobách, Zepter nádobí,
lahvích a vacSy foliích. Systém vacSy ale nemusíte využívat
jen v kuchyni. Kromě uchovávání potravin je ideální také k
ochraně šperků, cenností, dokumentů nebo drobné
elektroniky před vlhkostí a prachem. Pokud využijete vacSy
k marinování a nakládání masa, bude vaše grilování
mnohem zdravější.

Nová vacSy pumpa
•
•
•
•
•
•

bezdrátová - použitelná kdekoliv!
o 50 % tišší provoz
ideální podtlak - 600 mbar
montáž na stěnu nebo stůl
lithiová baterie v pohotovostním režimu: vydrží týdny
nabitá baterie vydrží až 60 cyklů vakuování

Nová vacSy svářečka
•
•
•
•
•
•
•
•

pokročilá technologie
špičková kvalita materiálů
moderní design
integrovaná vakuová pumpa – už nemusíte dokupovat vacSy pumpu!
plně automatická funkce vakuového balení
vestavěný senzor kapalin
integrovaný senzor proti přehřátí
prostorově úsporný design

•

nízká spotřeba energie

Nové vacSy fólie
•
•
•
•
•
•
•

ve 2 velikostech – šířka 20 nebo 28 cm
délku fólie si upravíte si podle vakuovaného obsahu
(potraviny, šperky, dokumenty, elektronika, oblečení)
fólie jsou z nepropustného sterilního, pevného, ale zároveň pružného materiálu
vhodné do mrazničky i mikrovlnné trouby
vhodné pro uchování potravin
neabsorbují pachy ani barvy
možné mýt v myčce

PROČ JE PRÁVĚ VACSY IDEÁLNÍ POMOCNÍK DO VAŠÍ KUCHYNĚ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přirozený způsob uchovávání potravin
snadné použití
potraviny vydrží až 3 až 5krát déle čerstvé
zachování vitamínů a živin v potravinách
zachování přírodní barvy, vůně a chutě potravin
neplýtváte potravinami a jíte zdravěji
předcházíte onemocnění, která souvisí se špatným skladováním
potravinam
udržujte chladničku bez zápachu
hygienické
šetří peníze, čas a životní prostředí
můžete plánovat jídelníček pro celou rodinu dopředu
máte balená a hotová jídla vždy po ruce
kompatibilní s nádobím Zepter Masterpiece
vhodný pro použití v myčce a mikrovlnné troubě

VacSy systém, který se v ČR prodává více než 20 let, je nejuniverzálnější a nejvýkonnější
systém využívající potravinářské vakuum pro profesionální i domácí použití

Zepter již podruhé vítězem Czech Superbrands Award 2015 - ocenění udělované
spotřebiteli nejlepším značkám na trhu.

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem exkluzivního spotřebního zboží špičkové kvality pro
zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně formou osobního prodeje, který zajišťuje více než 130 tisíc obchodních reprezentantů, a také
v síti maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter prostřednictvím svých poboček prodává
výrobky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení. Jsou
vyráběny zejména v sedmi výrobních zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 80 milionů spokojených zákazníků dokazuje, že
jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí životní podnikatelskou příležitost všem
bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním reprezentantům poskytuje zázemí respektované úspěšné mezinárodní firmy, podmínky,
systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování. Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi franšízy
s podporou a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti naleznete na www.zepter.cz
a www.zepterclub.cz.

Pro více informací kontaktujte, prosím:
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