FHU ROBERT sp. z o. o. S.K.A.

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 152 e

PIECZARKI ŚWIEŻE
UPRAWA, SKUP, SPRZEDAŻ
FRESH CHAMPIGNON MUSHROOMS
CULTIVATION, PURCHASE, SALE

UPRAWA
FHU ROBERT powstała w 2000 roku w Siedlcach.
Od początku działalności pracujemy w branży spożywczej.

Naszą specjalnością jest:
uprawa pieczarek
skup pieczarek
konfekcjonowanie pieczarek
sprzedaż pieczarek
Nasze produkty znalazły stałych odbiorców wśród czołowych
sieci handlowych oraz firm przetwórstwa owoców i warzyw
w kraju i na świecie. Oferujemy klientom wysokiej
jakości produkty zachowując najwyższą sprawność organizacyjną.

ABOUT US

Trade and Service Company Robert
was founded in 2000 in Siedlce.
Since the beginning we work in
the food industry. Our specialty
is the cultivation, purchase,
packaging and sale of agricultural products - champignon mushrooms. Our
products are bought by
the leading retail chains
and companies processing fruit and vegetables
in the country and the
world. We provide customers with high quality
products while maintaining the highest
organizational efficiency.

W ostatnich latach uprawa pieczarek w Polsce
rozwija się coraz dynamiczniej. Wynika to z faktu,
że koszty ręcznego zbioru w Niemczech, Holandii czy Francji są bardzo wysokie. Jednocześnie
na rynku maleje zapotrzebowanie na pieczarki pozyskiwane ze zbioru mechanicznego.
Utrzymuje się natomiast popyt na pieczarki
o wysokiej jakości, które można uzyskać
jedynie przy zbiorze ręcznym. Tak zebrany
grzyb charakteryzuje się najwyższą jakością
i przeznaczony jest do bezpośredniej konsumpcji lub przetwórstwa.
FHU Robert specjalizuje się w tego rodzaju
uprawie pieczarki świeżej. Wykorzystując nowoczesne technologie i ekologiczne
metody uprawy grzyba. Nasz produkt zyskuje
uznanie kontrahentów krajowych i zagranicznych. Pieczarki bezpośrednio po ręcznym
zbiorze są sortowane i schładzane. Na każdym
etapie uprawy, transportu i magazynowania dbamy o higienę, czystość pomieszczeń oraz środków
transportu. Jesteśmy stale nadzorowani przez
MWIORiN w Warszawie oraz inspektorat IJHARS-u.
Firma spełnia wymogi certyfikacji ISO 22000.
Jakość i świeżość produktu to priorytet naszej firmy.

Mushroom cultivation

In recent years, the cultivation of champignon mushrooms in
Poland is developing more dynamically. This is due to the fact
that the cost of manual harvesting in Germany, the Netherlands
and France is very high. At the same time, market demand for
mushrooms derived from mechanical harvesting is declining.
On the other hand, the demand for high-quality mushrooms,
which can be obtained only when picked manually, is maintained.
Fungus harvested in this way is characterized by the highest quality
and is designed to direct consumption or processing.
FHU Robert specializes in this type of production of fresh mushrooms.
We use modern technologies and organic methods of cultivation of the fungus.
Our product is gaining recognition of national and foreign customers.
Directly after manual harvesting mushrooms are sorted and cooled. At every stage of production,
transport and storage we take care of hygiene, cleanliness of the premises and means of transport.
We are constantly supervised by MWIORiN in Warsaw O / Siedlce and inspector of IJHARS.
The company meets the requirements of ISO 22000 certification.
Quality and freshness of the product is a priority of our company.

DYSTRYBUCJA
Firma FHU ROBERT dzięki wyposażeniu w nowoczesną linię technologiczną
jest w stanie zapewnić różnorodny sposób zapakowania grzybów, od
standardowego w skrzynkach różnej pojemności, po niewielkie jednostkowe
opakowania przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży w sieciach handlowych.
Nasze produkty są znakowane etykietą firmową lub na życzenie odbiorcy
etykietą wykonaną według zleconego wzorca. Sposób konfekcjonowania
produktu jesteśmy w stanie dostosować do indywidualnych wymagań
zleceniodawcy.
Nasza firma do transportowania pieczarek świeżych wykorzystuje nowoczesne
samochody ciężarowe-chłodnie, którymi dystrybuuje się towar na terenie
kraju jak też na rynkach zagranicznych. Na życzenie kontrahenta korzystamy
z usług zewnętrznych firm przewozowych krajowych i zagranicznych
znających specyfikę przewożonego towaru. Na następnej stronie prezentujemy
przykładowe sposoby pakowania naszych produktów.

distribution of mushrooms

FHU ROBERT equipped with a modern production
line is able to provide different ways of packing of
mushrooms, from the standard boxes of different
capacities, to the small unit packaging trays
designed for direct sales in retail chains.
Our products are labeled with company’s label,
or at customer’s request label made b
 y
commissioned pattern.
We are able to adapt the method of packaging
the product depending on individual
requirements of a client. To transport fresh
mushrooms our company uses its own modern
refrigerated trucks, which distributes the
goods throughout the country as well
as foreign markets. At the request of
the contractor we use third-party
domestic and foreign transport
companies who understand the
specificity of the
transported goods. Below
we present some examples of
packaging methods of
our products.

FHU ROBERT prowadzi sprzedaż i skup
świeżych pieczarek i boczniaków w kompleksie
magazynów-chłodni usytuowanych w Siedlcach
przy ul. Sokołowskiej 152 e. Dysponujemy
własnym taborem samochodów
ciężarowych-chłodni, których
kierowcy są przeszkoleni
w zakresie certyfikacji
jakościowej ISO 22000.
Skupujemy wyłącznie
grzyby spełniające wymogi
certyfikacji jakościowej
ISO 22000. Bezwzględnie
przestrzegamy zasad higieny
wśród naszych pracowników
i wymagamy tego od
współpracujących
z naszą firmą dostawców.

OFFER

ROBERT Company sells and
buys fresh champignon
and oyster mushrooms
in a complex of storage
depots located in
Siedlce, Sokołowska
152 e Street.
We have our own
fleet of refrigerated
trucks, whose
drivers are
trained in quality
grading. We only
buy mushrooms
that meet the
requirements of
quality certification
ISO 22000. We strictly
comply with the rules
of hygiene among our
employees and require it
from suppliers cooperating with
the company.

oFERTA
OFFER

1) rizen
2 kg
rizen 2 kg
of fresh champignon mushrooms

2) rizen
2,5 kg
rizen 2,5 kg
of fresh champignon mushrooms

3) KL I

4) tacka

3 kg

4 x 500 gramów

Category A 3 kg ?
of fresh champignon mushrooms

Tray 4 x 500 grams
of fresh champignon mushrooms

oFERTA
OFFER

6) tacka

7) tacka

8 x 500 gramów

6 x 250 gramów

4 x 500 gramów

Cardboard box with the trays
8 x 500 grams of fresh brown champignon mushrooms

Tray 6 x 250 grams
of fresh champignon mushrooms

Tray 4 x 500 grams
of fresh brown champignon mushrooms

5) karton

8) KL A

9) KL A

10) tacka

3 kg

2 kg

4 x 250 gramów

Category A 3 kg
of fresh brown champignon mushrooms

Category A 2 kg
of fresh shitake mushrooms

Tray 4 x 500 grams
of fresh boczniak mushrooms

oFERTA
OFFER

14) karton

15) karton

12 x 250 gramów

8 x 500 gramów

Cardboard box with the trays
12 x 250 grams of fresh champignon mushrooms

Cardboard box with the trays
8 x 500 grams of fresh champignon mushrooms

16) skrzynka
drewniana

17) skrzynka
drewniana

3 kg

3 kg

Bulk wooden box 3 kg
of fresh brown champignon mushrooms

Bulk wooden box 3 kg
of fresh champignon mushrooms

Dbając o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa produktów prezentujemy Państwu certyfikaty,
jakie na przełomie lat zdobywała nasza firma. Od początku działalności dokładamy wszelkich starań
aby podnosić walory jakościowe naszych produktów dając Państwu zawsze
świeże i sprawdzone pieczarki.
Certyfikat Rejestracji ISOQAR System Zarządzania Organizacji został zatwierdzony normą ISO 22000.
Skup, konfekcjonowanie i dystrybucja warzyw i owoców zgodnie z kodem kategorii D ISO/TS220032007.
Jakość, bezpieczeństwo i zadowolenie klienta, to podstawowe wyznaczniki prowadzonej przez
nas działalności.
Oferujemy klientom wysoką klasę produktów.
Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne.
Prowadzimy stałą kontrolę jakości naszych wyrobów.

Quality

We take care of the highest standards of quality and safety of our products thus we present you the awards and
certificates our company has received. From the beginning, we strive to raise the quality of our products always providing
you with fresh and proven mushrooms.
Certificate of Registration ISOQAR Organization Management System is approved to ISO 22000. Purchase, packaging
and distribution of vegetables and fruits in accordance with the code of category D ISO / TS22003-2007.
• Quality, safety and customer satisfaction are the basic determinants of our business.
• We provide customers with high class products.
• We use the latest technology.
• We keep constant quality control of our products.

FHU ROBERT
sp. z o. o. S.K.A.

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 152 e
NIP: 821-22-18-848, REGON: 711692980
biuro@fhurobert.pl
tel./fax biuro +48 25 633 11 13
tel. kontaktowy +48 609 653 985
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