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Společnost VOG AG je mezinárodní obchodní společnost se 
sídlem v Linci – Wegscheid. Založena byla již v roce 1916, 
kdy v důsledku krize dodávek cukru vytvořilo 16 obchodníků 
s potravinami nákupní společnost, Sdružení hornorakouských 
velkoobchodníků s cukrem.

V následujících letech se význam obchodu s cukrem v  rámci 
VOG postupně snižoval. Společnost VOG rozšířila svůj  
sortiment o klasické koloniálové zboží a krok za krokem se 
vyvíjela ve velkoobchodní společnost. V  70. letech minulého  
století vstoupila společnost do oblasti výroby potravin.  
Ve městě Mautern ve Štýrsku byla instalována linka pro 
balení sušeného ovoce. V  roce 1986 zakoupila firma 
vinný sklep Lenz Moser a vybudovala z  něj největší vinné  
sklepy v Rakousku. Od té doby doplňuje víno paletu produktů 
dceřiné společnosti VOG – GHG, která se specializuje na  
distribuci nápojů. V roce 1993 převzala společnost olejný mlýn 
v Aschachu na Dunaji a prémiový produkt RAPSO etablovala 

na mezinárodní značkový artikl. V  roce 2000 byla zakoupena 
firma IMGRO ve Vídni. Tento podnik specializovaný na sušené 
ovoce, konzervy a lahůdky zajišťuje silnou pozici VOG v těchto 
produktových oblastech. 

Převzaté značky doplňují produktové portfolio VOG, které  
disponuje celou řadou práv výhradního zastoupení.

Zásadní silnou stránkou VOG je dokonale fungující distribuční 
struktura. Ta je organizována z Rakouska ve vlastních dceřiných 
společnostech v  Německu, Maďarsku, České republice, na 
Slovensku a v  Polsku. Skupina VOG zaměstnává v  tuzemsku 
a zahraničí přibližně 500 pracovnic a pracovníků. Je úspěšným 
obchodním partnerem, její produkty a značky zaujímají 
význačnou pozici v regálech středoevropských velkoodběratelů.

VOG – Váš silný partner pro potraviny
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100% řepkový olej

• Do oleje Rapso® jsou zpracovávány
 pouze vybrané řepkové odrůdy z rakouského pěstitelství

• Pěstitelské smlouvy jsou uzavírány s vybranými 
 rakouskými zemědělci

• Pěstovaní řepky probíhá v chráněné kontrolované
 zemědělské usedlosti

• Pěstitelé produkují řepku pro olej Rapso® 
 v souladu s přírodou

• Řepka se 100% šetrně lisuje, neextrahuje se

• K zušlechtění dochází přírodním, fyzikálním způsobem- 
 bez použití chemie

• Obsahuje ca. 60 % (+/-2%) jednoduchých nenasycených
 mastných kyselin (kyselina olejová)

• Obsahuje přes 30% vícenásobných nenasycených mastných kyselin
 (např. kyselina linolová) Rapso® je velice vhodný z hlediska
 fyziologické výživy

• Jedlý olej vhodný k mnohostrannému použití pro moderní
 kuchyni respektující zdravou výživu

• Vhodný pro křupavé saláty, na vaření, dušení, pečení a fritování

• Ekologická skleněná láhev s ochranou 
 proti světlu uchovává kvalitu a vitamíny

Přírodně vyráběný, důsledně kontrolovaný.

Přírodní produkt pro vědomý požitek

Údaje o výrobku

Artikl číslo 131325
Označeni artiklu  100% řepkový olej
Rozměry láhve 7,25 x 25,4 cm
Rozměry kartonu 28,8 x 22,8 x 25,4 cm
Rozměry palety 120 x 80 x 141 cm
Láh./kart. 12
Láh./vrstva 144
Kart/pal.  60
Váha/láh. 1,235 kg
Váha/kart. 15 kg
Váha/pal.  912 kg
EAN- láhev  9001466207911
EAN- karton  9001466207928



5

100% řepkový olej
10 l Unibox - moderní obalový systém

Údaje o výrobku

Artikl číslo  131315
Označeni artiklu  100% řepkový olej
Rozměry boxu 19,2 x 19,2 x 35,2 cm
Rozměry palety  120 x 80 x 141 cm
Box/vrstva 24
Box/pal. 72
Váha/box 9,62 kg
Váha/pal.  716 kg
EAN- karton  9001466207942
EAN-paleta 9001466207959

Rapso Unibox – ideální pro velké kuchyně s 
uvědomělým stravováním

Ekologicky o 86% méně objemu odpadu =
méně odklízení odpadu pro Vaše zákazníky

Ekonomicky o 20% větší využití palet = 
méně problémů se skladováním pro Vás

30 palet

30 palet 25 palet

30 palet

od dodavatele krabic

ke stáčení

k zákazníkovi

k odpadu

3 palety kartonů,
1 paleta sáčků

3 palety kartonů,
1 paleta sáčků

Sáček do sběru 
plastů

Karton do sběru
starého papíru

úspora:
26 palet

při dopravě

5 palet
při dopravě

26 palet při dopravě = 
o 26 palet menší odpad

10 l krabice 10 litrů Uniboxy

®

®

Pro naše

životní

prostředí!
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Rakouská kvalita z první ruky díky výrobě na jednom místě.

100% řepkový olej

Zušlechtění

Zušlechtění probíhá 
přírodním způsobem 

bez použití chemických
prostředků!

Nádrže

Meziskladování probíhá 
v moderních nádržích 

z ušlechtilé oceli

Olejový mlýn

Aschach na Dunaji

Lisování

Řepka je 100% šetrně 
lisována, není extrahována

Laboratoře

Kvalita výrobku je 
zajištěna nepřetržitými 

kontrolami

Skladování

Firma disponuje moderní 
logistikou. Ekologicky 
šetrnou expedici zboží 

umožňuje vlastní 
železniční vlečka. 

Plnění

Olej Rapso® je stáčen 
v uzavřeném systému 

do lahví s ochranou proti 
světlu, které jsou k 

výrobku velmi šetrné
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Goldpack fritovací tuk
Kromě našeho 100 % řepkového
oleje Rapso nabízíme pro oblast 
gastronomie také fritovací tuk Goldpack 
v uzavíratelných nádobách. Je vyroben 
ze 100 % palmového tuku a nabízí 
vynikající kvalitu za přijatelnou cenu.

Náš fritovací tuk Goldpack je vhodný pro 
smažení nebo fritování při vysoké teplotě 
a je zcela bez chuti a bez zápachu.

Fritovací tuk
131215  1 x 10 litrů
131200  1 x 20 litrů

OLEJ A FRITOVACÍ TUK

Řepkový olej
131325 12 x 0,75 l

Řepkový olej unibox
131362 10 l

Řepkový olej display
131353 105 x 0,75 l



Lísková jádra mletá
200021 15 x 1 kg

Vlašská jádra mletá
200941 15 x 1 kg
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MLETÉ SUCHÉ PLODY

Gold Pack Frisch

Pro Gold Pack Frisch se suroviny nejvyšší kvality dováží z vybraných zemí původu a 
dále se zpracovávají  v Rakousku. Po naskladnění a první kontrole kvality se suché 
plody melou a plní do vzduchově propustných fólií s napařeným hliníkem. Během 
výroby jsou průběžně odebírány vzorky za účelem zajištění vysoké kvality a
prodloužení jejich trvanlivosti.
Zboží nejvyšší kvality je čerstvě namleto a zabaleno na moderních balících linkách. 
Gold Pack Frisch znamená - jak již prozrazuje název - pouze čerstvé produkty 
prémiové řady



HOTOVÉ NÁPLNĚ DO PEČENÍ
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Náplň z vlašských ořechů
201311  12 x 250 g
201312  10 x 1 kg

Náplň maková
201321  12 x 250 g
201322  10 x 1 kg

Mák mletý
236611  12 x 200 g
236612   4 x 1 kg

Náplň z lískových ořechů
201301  12 x 250 g

Back Mit

Pečení koláčů, dortů a dalšího pečiva je většinou náročné. Pro úsporu času existují 
nejjemnější pečicí náplně Back Mit, se kterými se vše snadno zdaří. Do těchto náplní 
se přidává pouze mléko, případně voda. Díky jednoduché přípravě se naše náplně 
těší velké oblibě - pečení je tak zábava!
Pro naše hotové náplně se v našem balicím závodě zpracovávají pouze vybrané, 
důkladně prověřené suroviny. To je kvalita, která chutná.



Jádra lískových ořechů
290130 25 x 100 g 
200044 12 x 500 g

Jádra vlašských ořechů
200971 18 x 100 g 
200946 10 x 500 g

Mandle blanšírované
200542  15 x 100 g 

Mandle sekané
200543  10 x 100 g 

Mandle plátky
200546 10 x 100 g

Mandle
290120  30 x 100 g
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OŘECHY A MANDLOVÉ PREPARÁTY

Gold Pack
Lískové ořechy se kromě své jedinečné 
chuti vyznačují vysokým obsahem 
několikanásobně nenasycených 
mastných kyselin a kromě toho obsahují 
důležité stopové prvky a minerální látky.
Líska je keř z čeledi břízovitých a má 
domov jak v Malé Asii, tak v Evropě. 
Nejdůležitější oblasti pěstování lískových 
ořechů jsou Turecko, Itálie, Španělsko a 
USA. Sklizeň probíhá v září/říjnu. 
Nejznámějším druhem je lískový ořech 

Lamberts. Známé jsou také druhy 
Runde Römer a Neue Riesen i Giresun 
a Levantiner. Kvalita, která se prodává 
v obchodě, se liší podle kvality jader a 
jejich velikosti.
Díky svému charakteristickému 
aromatu jsou mandle oblíbené zejména 
jako přísada do moučníků. Plátkové 
mandle, jako optické vylepšení desertů 
nebo blanšírované jako zvláštní přísada 
hlavních pokrmů - v úvahu připadá velký 

počet oblastí použití. Mandloň patří do 
čeledi růžovitých a pěstuje se převážně 
v USA (Kalifornie), ve Španělsku, 
Austrálii, Jižní Americe a v Asii. 
Nejvíce používaným druhem 
jsou mandle Non-pareil z Kalifornie. 
Ze Španělska pocházejí druhy Marcona 
a Valencia. Naše mandle jsou dováženy 
výlučně z Kalifornie, protože jsou 
nabízeny bez podílu hořkých mandlí. 
Sklizeň probíhá v srpnu/září.



OŘECHY KEŠU, KOKOS & ROZINKY
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Jádra ořechů kešu
200773  30 x 80 g

Slunečnice loupaná
233373 30 x 100 g
233371  6 x 1 kg

Len hnědý
233175 20 x 100 g

Dýňová semena
200815 20 x 100 g

Sezam loupaný
200070 20 x 100 g
233381   6 x 1 kg

Sultánky
290110  30 x 100 g
201939  18 x 200 g
201931  15 x 250 g

201945 8 x 1 kg

Kokos strouhaný
290100  30 x 100 g
201608  15 x 200 g
201609   4 x 1 kg

Gold Pack
Kokosové vločky a strouhaný kokos propůjčují mnoha pokrmům nezaměnitelné 
tropické aroma. Nejdůležitějšími oblastmi pro pěstování kokosové palmy jsou 
Srí-Lanka, Indonésie a Filipíny. 
Hlavní sklizeň ještě zelených kokosových ořechů probíhá mezi dubnem a červnem. 
Kokosové vločky, které se u nás prodávají, jsou získávány z bílé dužiny kokosového 
ořechu. Vločky se rozdělují podle stupně jejich jemnosti a podílu tuku, který má být 
okolo 60 %. Díky jejich vysokému obsahu tuku jsou kokosové vločky vynikající 
nosiče aromatických látek.
Rozinky se dělí podle použité odrůdy hroznů na Sultánky a Korintky. Pěstují se 
kromě Turecka a Iránu také v Řecku, Kalifornii, Jižní Africe a Austrálii. Zralé hrozny 
se po sklizni suší, což zvyšuje jejich obsah cukru až o 60 %.
Dále najdete v našem sortimentu ořechy kešu, sezam a slunečnicová jádra.



Citronát
204005  16 x 100 g 

Backmix
204007  16 x 100 g

Kandovaný pomeranč
204006  16 x 100 g

Backmix 
204102  12 x 150 g
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PEČICÍ PŘÍSADY

Gold Pack

Především tradiční vánoční cukroví si 
bez kandovaného ovoce nedokážeme 
představit. Získává se ze slupek citrusů, 
které se následně kandují. V případě ci-
tronátu se jedná o slupky plodů cedrátu, 
u oranžátu pochází jemná hořkosladká 
chuť ze slupek pomerančů.

Náš sortiment pečicích přísad zahrnuje 
mimo jiné kandované třešně, které jsou 
pro moučníky „třešinkou na dortu“, a 
hotové zabalené směsi kandovaných 
plodů pro jednoduchou a časově 
úspornou přípravu známých specialit, 
jako jsou Florentinky, Penettone a štoly.



Gold Pack

Náš sortiment sušeného ovoce doplňují sušené švestky, brusinky a sušené meruňky.
Zvláštní druh třtinového cukru je cukr Demerara, který se dříve pěstoval pouze v 
nizozemské kolonii Demerara. Cukr pochází v současnosti převážně z ostrova 
Mauricius. Sklizeň cukrové třtiny, odrůdy lipnicokvětých,
probíhá v různých časových obdobích v závislosti na oblasti pěstování. 
Cukr se získává vylisováním a následnou krystalizací šťávy z rostlin, obsahujících 
cukr. Zbývající látky, neobsahující cukr, propůjčují cukru jeho typickou hnědou barvu.

SUŠENÉ PLODY, SUŠENÉ ŠVESTKY & CUKR
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Sušené švestky
203540 18 x 200 g 
203505  8 x 1 kg

Třtinový cukr Demerara
261013 10 x 500 g 
261001 10 x 1 kg

Brusinky
203620  14 x 100 g

Meruňky sušené
203690  24 x 100 g

Třtinový cukr fein
261036  12 x 500 g
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OVOCNÉ KONZERVY

Happy Frucht

Pod značkou Happy Frucht prodáváme velmi kvalitní a přesto cenově výhodné 
ovocné a zeleninové konzervy. Sortiment zahrnuje broskve, ovocný koktejl s 5 druhy 
ovoce, ananas, mandarinky, jahody a meruňky. Sklizeň meruněk probíhá na severní 
polokouli v červnu a červenci, broskve následují v červenci/srpnu. 
Zboží pochází převážně z Řecka, Itálie a Číny a je nabízeno v kvalitě Standard. 
Ananas patří do čeledi ananasovníkovitých a kultivuje se v tropických oblastech 
jihovýchodní Asie. Sklizeň probíhá celý rok.

Broskve půlky
300503  24 x  850  g
300505   6 x 2.600 g

Ananas kousky
302311 24 x  565 g
302317 24 x  825  g
302304  6 x  3.050 g

5- ovocný koktejl
301203  24 x  425  g
301206   6 x 2.500  g

Ananas kolečka 
302313  24 x  565 g
302314  24 x  830 g
302312   6 x  3.050 g



OVOCNÉ KONZERVY
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Happy Frucht

Jahody
303690  12 x  410 g 
303694   6 x 3.000 g 

Meruňky půlky
302502  24 x  410 g 
302504   6 x 2.650 g

Mandarinky
303524  24 x  312 g
303530   6 x  3.000 g
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OVOCNÉ KONZERVY

Beach Flower

Nově nabízíme v ovocných konzervách také liči v provedení Beach Flower Exotic 
a Baby ananas kolečka, Baby hrušky a fíky - oblíbený doplněk lihovin. 
Liči, díky velké oblibě, již delší dobu nepatří k exotickým produktům 
v tuzemských regálech. Botanicky patří do čeledi mýdelníkovitých 
a pěstuje se převážně v jihovýchodní Asii. 
V Číně má pěstování stromu liči tradici již více než 2.000 let.
Fíkovník je doma ve Středomoří, jeho pěstování má rovněž velmi dlouhou tradici. 

Fíky
350701  6 x 415 g

Baby ananas kolečka
350205 12 x 425 g

Liči exotic
350630  6 x 567 g

Baby hrušky
350711  6 x 425 g



OVOCNÉ KONZERVY
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Dole & il Conte di Roma

Značka Dole představuje především prvotřídní kvalitu vybraných plodů. 
Základem je zde ananas a tropické druhy ovoce, které se produkují ve 
vlastních továrnách na Filipínách. Tropical Gold – je kvalita, která chutná. 
Do ovocných konzerv Tropical Gold se zpracovávají pouze vybrané, 
na slunci vyzrálé plody. 
To jim propůjčuje jedinečnou, sladkou chuť, zcela bez přidávání cukru.
Díky jejich přitažlivému vzhledu a jedinečné chuti působí moučníky a nápoje velmi 
lahodně. Koktejlové třešně značky il Conte di Roma jsou produkovány výlučně v Itálii.

Tropický ovocný koktejl Gold
302025  6 x  432 g
302030  6 x  3.005 g

Ananas kousky Gold
302053 24 x 227 g 
302052  6 x 567 g

Ananas kolečka Gold
302063 24 x 227 g 
302062  6 x 567 g

Koktejlové třešně červené
353005  6 x 750 g

Koktejlové třešně červené se stopkou
353014  12 x 225 g
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Červené fazole s chili
305716 12 x 400 g

Čočka
300096  12 x 400 g

Červené fazole Red Kidney
305711 24 x  400 g
305712  6 x  2.600 g

Cizrna
307300  12 x 400 g

ZELENINOVÉ KONZERVY

Happy Frucht

Náš sortiment luštěnin je šetrným způsobem balen v Itálii. Sortiment přitom zahrnuje 
čočku, bílé fazole Tondini a Cannellini, červené fazole Red Kidney a hrách. Surovina 
pochází se Severní Ameriky a Etiopie. 
Fazole se sklízí na podzim, po dozrání lusků a dosažení potřebného nízkého 
stupně vlhkosti. Stejně rozmanitý, jako sortiment fazolí, je i rozsah jejich 
použití ve studené a teplé kuchyni.



Baked Beans
353611  12 x 400 g

Velké bílé fazole
353612  12 x 400 g

Hrášek jemný
353635  12 x 400 g
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ZELENINOVÉ KONZERVY

Le Baron
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ZELENINOVÉ KONZERVY

Le Baron & il Conte di Roma

Pod značkou Le Baron a il Conte di Roma nabízíme rozsáhlý sortiment zeleninových 
konzerv. Kromě našich luštěnin, jako jsou fazole, hrách a čočka, nabízíme rovněž 
chřest, malé kukuřičné klasy a bambusové výhonky, stejně jako ohnivé Piri Piri.
Chřest se dováží z Číny a Peru. Sklizeň probíhá - podobně jako v Rakousku - 
mezi dubnem a červnem. Z Číny pocházejí rovněž naše bambusové výhonky 
a malé kukuřičné klasy.

Bambusové výhonky
353645  12 x 330 g

Piri Piri
353130  6 x 100 g

Česnek sterilovaný 
353220  6 x 150 g

Chřest bílý
353520  12 x 180 g
353510 12 x 330 g

Kukuřičky
353643  12 x 350 g



LAHŮDKY 
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Beach Flower

Specialita, která je velmi rozšířena ve Středomoří, jsou kapary a kaparové plody. 
Poupata kaparovníku, naložená v solném nálevu, dodávají četným pokrmům 
nezaměnitelnou, pikantní příchuť. Jejich kvalita a cena se řídí podle jejich velikosti, 
přičemž ty nejmenší, zvaná Nonpareilles, jsou nejkvalitnější.
Stejně tak jsou velmi oblíbené kaparové bobule, plody kaparovníku, 
které jsou zároveň nezbytnou součástí středozemní kuchyně.
Nabízíme rovněž zelený pepř, který dodává výrazným 
omáčkám pikantní, nezaměnitelnou příchuť.

Kapary
351021 12 x 100 g
351025  6 x 720 g

Zelený pepř
351100  12 x 110 g

Kapary se stopkou
353203 12 x 240 g

Olivy zelené Mamouth
351255  6 x 360 g

Olivy černé bez pecky
351248   6 x 900 g

Olivy zelené s paprikou
351241  6 x 900 g

Olivy zelené bez pecky
351246  6 x 900 g
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OLIVY

Happy Frucht

Olivy zelené bez pecky
306155 12 x 140 g 

Olivy zelené s mandlí
306175  12 x 140 g

Olivy černé bez pecky
306196  12 x 140 g 

Olivy zelené s paprikou
306145 12 x 140 g

Jako kompetentní partner v oblasti lahůdek, ovocných a zeleninových 
konzerv, nabízíme rozsáhlý sortiment klasických produktů středozemní kuchyně. 
Naše olivy značky Happy Frucht pocházejí převážně ze Španělska.
Olivovník patří mezi nejstarší užitkové rostliny a pěstuje se již déle než 4.000 let. 
V olivových hájích okolo Středozemního moře se daří více než 1.000 známým 
odrůdám oliv. 
Olivy se používají stejnou měrou ve studené i teplé kuchyni a pikantní variantou 
je jejich použití v pečivu.



SPECIALITY Z RAJSKÝCH JABLEK
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Happy Frucht & Aladino

Rajčatové pyré
305635 16 x 500 g

Rajčatový protlak 28—30
305637  50 x 70 g

Omáčka na pizzu
305612  6 x 4.200 g

Rajčat loupaná krájená s bylinkami
305618  12 x 400 g

Rajčata loupaná krájená
305616 12 x  400 g 
305619  6 x  2.500 g

Rajčata loupaná
305607 24 x  400 g
305611   6 x  2.550 g

Produkty z rajských jablek nabízíme pod našimi vlastními značkami Happy Frucht 
a Aladino. Kromě klasických loupaných rajčat prodáváme rovněž kořeněné 
rajčatové omáčky, rajčatový protlak a sušená rajčata. Rajčata jsou z botanického 
hlediska lilkovitá rostlina a jejich původní domov byl ve Střední a Jižní Americe.
Díky jejich rozmanitosti jsou univerzálním produktem pro nejrůznější kulinářské 
oblasti. V Evropě se rajčata pěstují převážně v Itálii, Španělsku a Řecku.
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Vier Diamanten

Tuňák přírodní
311028  24 x 195 g

Tuňák pikantní
311025  12 x 195 g

Tuňák v oleji
311027  24 x 195 g

Již 50 let je VOG exkluzivním odbytovým partnerem pro špičkový produkt na 
trhu - Tuňák Vier Diamanten. Pro tyto produkty se používají pouze filety tuňáka (Solid-Pack) 
čeledi Skip Jack, který nepatří podle Earth Island mezi ohrožené druhy, 
protože se velmi rychle reprodukuje.
Solid Pack odpovídá nejvyššímu stupni kvality tuňáka a má velmi jemnou 
a vyváženou chuť. Přísné kontroly kvality umožňují, že může být každá 
konzerva sledována zpět až na úroveň rybářského podniku a kapitána lodi.

RYBÍ KONZERVY
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RYBÍ KONZERVY

Atlantik

Tuňák přírodní
311404 48 x 185 g

Tuňák přírodní
311409 12 x 1.000 g

Tuňák v oleji
311400 48 x  185 g 
311402  6 x 1.705 g
 

Pod značkou Atlantik nabízíme tuňáka a konzervované sardinky v 
nejrůznějších variantách. Pro naše konzervy s tuňákem používáme výlučně 
tuňáka Skip Jack, který nepatří mezi ohrožené druhy. Sardinky patří kromě 
tuňáka a sleďů k nejoblíbenějším rybím konzervám. Pro konzervy se 
sardinkami smějí být používány pouze ryby druhu Sardina pilchardus. 
Místa jejich výskytu se rozprostírají od severního 
Atlantiku až po pobřeží Afriky a Středozemní moře.
Mimořádnou specialitu představují naše sardelky. 
Díky jejich typické slané chuti  zjemňují jak středozemní 
pokrmy, tak také pokrmy rakousko-uherské monarchie.

Sardinky bez kůže a kostí 
v slunečnicovém oleji 
311780  24 x 125 g

Sardinky bez kůže a kostí s citrónem 
311782  24 x 125 g

Sardinky bez kůže a kostí s chili 
311781  24 x 125 g
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RYBÍ KONZERVY

Mayflower

Sardinky v olivovém oleji
354006  25 x 120 g

Ústřice
354220  25 x 105 g

Šproty uzené
354411  12 x 110 g

Salát plody moře Fantasy
354313  12 x 300 g

Sardelová očka
354029  12 x 90 g

Sardelové filety
354034  12 x 90 g
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Společnost VOG s.r.o. Strančice byla založena v roce 1994 a její činnost od té
doby zastřešuje mateřská koncernová společnost VOG AG.

Kromě dovozu potravin a provozu balicích zařízení sušených plodů si dokázala
v minulých letech vybudovat pozici na trhu, kterou je nutno brát vážně.

VOG s.r.o. se sídlem v Bratislavě obhospodařuje jako odbytová kancelář slovenský trh.
Vysoká kvalita a servis jsou hnacím motorem naší činnosti a jsme přesvědčeni, že dlouhodobé

partnerství s našimi zákazníky, dodavateli a spolupracovníky, flexibilita a věrnost zásadám
a čestnost představují základ našeho úspěchu.

Rádi Vám poskytneme bližší informace o našich artiklech a jsme Vám k dispozici pro
Vaše další otázky. Obracejte se prosím se svými dotazy na naše spolupracovníky.

www.vog.cz

Vedoucí prodeje CZ /SK
Miloš Pančík

Mobil: +420 606 053 568
Tel.: +420 323 610 502
Fax: +420 323 610 584

Mail: pancik@vog.cz 

Mobil: +421 948 128 005
Tel.: +421 2 3214 1842
Fax: +421 2 3214 1843

Mail: milos.pancik@vog.sk

Vedoucí oddělení Food:
Pavel Remeš
Mobil: +420 602 664 232
Tel.: +420 323 610 504
Fax: +420 323 610 583
Mail: remes@vog.cz

Kontakty
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