FURNIZĂM
PIAŢA BIO!
We supply the organic market!
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Din toate încercările de a sintetiza esenţa conceptului
bio, am ajuns la două formulări care exprimă crezul
meu în materie de nutriţie:
1. Mâncarea adevărată te răsplătește cu sănătate!
2. Consumul de produse fără E-uri este un act de
responsabilitate faţă de propriul corp!
Of all the attempts to synthesize the essence of the organic
concept, I came to two formulations that express my belief
in nutrition:
1. True food rewards you with health!
2. Avoiding E-products is an act of responsibility
towards your body!

Emanuel Popa

Fondator Pronat / Founder of Pronat

9 ani de experienţă
în sectorul
produselor ecologice
9 years of experience in
organic sector

Peste 5 milioane de
produse vândute
5.000.000+ sold articles

Peste 89
de furnizori

Peste 500 de clienţi
parteneri

Peste 2000 de articole
în programul de livrare

89+ suppliers

500+ customers

2000+ SKUs

20+ de angajaţi

2000 mp de depozit și facităţi
de producţie-ambalare

20+ employees

2000 sqm warehouse and
packaging facilities

Peste 1200 paleti
capacitate de stocare
1200+ pallets storage capacity

CE ESTE HRANA
ECOLOGICĂ?
Produsele alimentare ecologice sunt alimente produse prin metode
care respectă standardele agriculturii ecologice. Standardele variază în
întreaga lume, însă agricultura ecologică prezintă în general practici
care depun eforturi pentru rotaţia culturilor, pentru promovarea
echilibrului ecologic și pentru conservarea biodiversităţii. Organizaţiile
care reglementează produsele ecologice pot restricţiona utilizarea
anumitor pesticide și îngrășăminte în agricultură. Alimentele organice
nu sunt prelucrate utilizând iradiere, solvenţi industriali sau aditivi
alimentari sintetici, acei – deja celebri – E-uri!
Pronat este certificat de organismul de certificare și control
ECOINSPECT (www.ecoinspect.ro)

What is organic food?
Organic food is food produced by methods that comply
with the standards of organic farming. Standards vary
worldwide, but organic farming in general features
practices that strive to cycle resources, promote
ecological balance, and conserve biodiversity.
Organizations regulating organic products may restrict
the use of certain pesticides and fertilizers in farming. In
general, organic foods are also usually not processed
using irradiation, industrial solvents or synthetic food
additives.
Pronat is certified by ECOINSPECT (www.ecoinspect.ro)

TENDINŢE
Întregul raport media avertizează zilnic despre o creștere dramatică a bolilor.
Majoritatea acestor boli sunt legate de un consum redus de substanţe
nutritive esenţiale (vitamine, minerale etc.), în timp ce produsele
convenţionale permit adăugare unei cantităţi drastice de aditivi chimici
(pesticide, substanţe de tip ”E”, substanţe potenţiatoare de gust, coloranţi
etc., etc.)
Nu este de mirare de ce în această epocă a abundenţei alimentare există mai
mulţi oameni bolnavi ca niciodată înainte.

Trends
The whole media report daily about an dramatically
increasing of diseases.
Most of these diseases are related with a poor intake of
essential nutrients (vitamins, minerals, etc), whereas the
conventional products allow intake of a dramatically
increase quantities of chemical products (pesticide, Esubstances, taste potentiate substances, colorants, etc,
etc).

Nutriţia joacă un rol deosebit de important aici.

It is no wonder why in these era of food abundance,
there are more sick people as ever before.

Pronat este o parte a soluţiei! Oferim produse sănătoase și susţinem un mod
de viaţă sănătos.

The nutrition play a prime role here.

Avem o politică de preţ corectă și lucrăm într-o linie clară cu diferite
categorii de clienţi.
De asemenea ne aprovizionăm cât mai mult posibil direct de la "prima
mână", în cea mai mare parte direct de la producători.

And Pronat is a part of solution! We supply healthy
products and sustain a healthy way of living.
We have a fair price policies and work in a clear line with
different categories of customers.
Also, we source as much as possible direct from ”the
first hand”, in most situation direct from producers.

CONVENŢIONAL ȘI ECOLOGIC
Furnizăm atât produse convenţionale (aproximativ 15%) dar mai
ales produse ecologice (aproximativ 85% din total volum).
Acestea din urmă reprezintă focusul nostru principal.

Conventional and organic
We both supply conventional products (about 15%), and
organic products (about 85%). These are our main
focus.

Din acest motiv ne adresăm unui spectru larg de clienţi:
• Comerţul cu amănuntul pentru produse convenţionale
• Magazine pentru produse specializate ecologice
• conturi internaţionale (Kaufland, Auchan, Mega Image, Profi,
Real, Carrefour)
• HoReCa (hoteluri, restaurante, cantine)
• cluburi de gimnastică și sport;
• Magazine de cosmetice și cosmetice
• Farmacii și Magazine tip plafar
• Brutării, patiserii, etc (produse ”la vrac”)

CATEGORII DE PRODUSE

Alimente ecologice
sănătoase și băuturi
Healthy organic food & Beverages

Because of this reason we have a wide range of
customers:
• Retail for conventional products
• Retails for organic specialized products
• International key accounts (Kaufland, Auchan, Mega
Image, Profi, Real, Carrefour)
• HoReCa (Hotels, Restaurants, Canteens)
• Gym- and Sport-clubs
• Cosmetics and Beauty shops
• Pharmacies and Drogstores
• Bakeries, Confetionery, etc (in ”bulk”)

/ Categories of products

Produse cosmetice

Aparate de bucătărie

Cosmetics

Kitchen appliances

Produse pentru un stil
de viaţă mai sănătos
Stuff for a healthier life style

FURNIZORII NOȘTRI

/ Our suppliers
Exclusiv Prin Pronat / Exclusivly By Pronate

AMBALARE
Packaging
Many of our products are sourced in
bulk and packed into retail amounts
(from 50 gr to 1000 gr), using different
packaging solutions (foils, paper, PETs,
glass, zipp doy-pack, etc).

Multe dintre produsele noastre sunt aprovizionate în vrac și ambalate în cantităţi de
vânzare cu amănuntul (de la 50 gr la 1000 gr), folosind diferite soluţii de ambalare
(folii, hârtie, PET, sticlă, zipp doy-pack etc).
Pentru cereale, dispunem de o moară de făină integrală.
Moara de cereale germană de ultimă generaţie ne permite să măcinăm la o
temperatură controlată (până la 40 grade C), astfel încât toate enzimele să fie
păstrate în întregime. Oferim astfel cea mai bună făină integrală de pe piaţă!
Sunt în curs de instalare mașini moderne de ambalare pentru produse granulate,
pulberi și lichide, precum și o mașină de fabricare a fulgilor de cereale.

For cereals we grind by ourselves whole
integral flour out of all cereals and
seeds.
Our state-of-art German milling
machine allow us to grind to a
controlled temperature (up to 40
degree C), in this way all the enzymes
are preserve entirely. In this way we can
offer the best whole flour on the
market.
New modern packaging machines for
granulated products, powders and
liquids are in progress to be installed, as
well a flakes production machine, too.

DEVINO PARTENER!
Avem întotdeauna o mână întinsă pentru fiecare jucător din industria de retail
sau HoReca!
Pronat este partenerul dvs. de încredere! Garantăm cele mai bune produse de
pe piaţă, cele mai bune mărci, cele mai bune ambalaje, preţuri corecte și cele
mai bune servicii! Împreună putem oferi motive pentru o viaţă mai bună și mai
sănătoasă pentru noi și pentru semenii noștri!
Become a partner!
We have always a waiting warm hand for each player in the retail industry or HoReca!
Pronat is your reliable partner! We guarantee best products on the market, best brands, best
packaging, fair prices and best service! Together we can offer reasons for a better and healthier
life for us and our fellows!

ETICHETĂ PRIVATĂ
Suntem partenerul ideal pentru a dezvolta împreună
designul dorit sub sigla Dvs proprie, pentru o gamă
largă de produse în oricare din ambalajele noastre.
Contactaţi-ne pentru mai multe detalii!

Private label
We are the right partner to develop under your design & logo,
many of our products and for each of the packaging we have.
Contact us for more details

AG E N T C O N TAC T

RO-307375 Sanandrei / Timisoara
Dn69, Km10.5,
“Artemis” Industrial Parc

004 0256 705 333

004 0256 705 339
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info@pronat.ro
contact@pronat.ro

