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Měření teploty zboží
při přepravě, ve skladech a na prodejnách

Penny Market v České republice
Penny Market je globální firma, která expandovala do velké
části Evropy. Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou
společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který
je jednou z největších světových obchodních společností,
stejně jako je Penny Market jednou z největších českých
obchodních společností.

Kvalita od místních dodavatelů
Penny Market garantuje, že 7 z 10 jejich potravinářských
výrobků je skutečně českých. Proto se u nich můžeme
vždy spolehnout na pečivo lokálních pekařů, maso
a uzeniny především českých řezníků, ovoce a zeleninu
místních farmářů nebo výběr piv z našich oblíbených
lokálních speciálů.

Penny Market začal v České republice působit v roce 1997.
Společně s Kauflandem, Albertem, Tescem a Lidlem patří
mezi pět největších tuzemských řetězců. Na území České
republiky je v současné době provozováno 374 diskontních
prodejen Penny Market.

V prodejnách nakupující naleznou přibližně 2.000 položek
v celé šíři potravinářského sortimentu.

V roce 2017 činil obrat Penny Marketu 38,8 miliard korun,
což je nárůst o cca. 4,7 % oproti roku 2016.
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Při převozu chlazeného zboží z centrálního skladu na prodejny se přikládá záznamník teploty testo 184 T3 pro kontrolu chladicího řetězce.

Požadavek

Řešení

Ing. Jaroslav Koláček z oddělení kvality společnosti Penny

Nyní společnost Penny Market, s.r.o. využívá během

Market nás oslovil s požadavkem měření teploty při příjmu

přepravy zboží ze svých 4 centrálních skladů na 374 prodejen

zboží ve skladech, při jeho přepravě z centrálních skladů,

záznamník teploty testo 184-T3. Za rok 2017 bylo realizováno

dále na prodejnách a kontrolu teploty v prodejních regálech.

60.000 těchto přeprav zboží v chlazeném režimu.

Penny Market ČR má nastavenou certifikaci IFS Logistic

Při příjmu zboží na prodejnách a při kontrole teploty

pro sklady a ISO 22000 pro celou síť prodejen.

v regálech používají pracovníci společnosti Penny Market, s.r.o.
přístroj testo 805 a pro příjem zboží na centrálních skladech

Naši školení odborníci navštívili definované prostory,

testo 104-IR.

analyzovali jednotlivé požadavky a následně doporučili
vedení podniku vhodné přístrojové řešení.

Celkový počet přístrojů testo
u společnosti Penny Market, s.r.o.:

Vyjádření Penny Market, s.r.o.:

Datalogger testo 184-T3			

170 kusů

IR teploměr testo 805			

380 kusů

"Pro dodržení a měření hraničních hodnot teploty

Kombinovaný teploměr/infra testo 104-IR

20 kusů.

potravin je nezbytné vybavit se vhodnou technikou.
S měřicími přístroji od firmy Testo získáváme jistotu,
že naše zboží je v pořádku a že odpovídá
předepsaným normám a směrnicím.”

Více informací
Další informace na téma měřicích přístrojů pro kontrolu
zboží při přepravě, ve skladech a v prodejnách, jakož

Ing. Jaroslav Koláček

i všechny odpovědi na Vaše dotazy týkající se aplikací

Oddělení kvality

v supermarketech získáte u našich odborníků na telefonním

Penny Market, s.r.o.

čísle: +420 222 266 700, na e-mailu: info@testo.cz,
nebo na našich internetových stránkách www.testo.cz
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