


Dragă Partener,
Ne bucurăm să descoperim cât de multe lucruri avem în comun,  
de la pasiunea pentru pâini gustoase, cu caracter, la dăruirea pentru 
îmbunătățirea calității pâinii prezente pe mesele consumatorilor. 

Ca și tine, credem că O-tentic are toate calitățile necesare pentru a asigura 
un viitor savuros și autentic  pâinii și dorim să îți mulțumim pentru 
parteneriatul îndelung cu noi.

Suntem încântați să te invităm să faci parte din O-tentic Club, un club al 
brutarilor pasionați, o modalitate prin care dorim să te răsplătim de acum 
înainte pentru achizițiile de O-tentic.

Astfel, începând cu 1 martie 2020, fiecare kg de O-tentic achiziționat – fie 
prin reprezentanții noștri de vânzări, fie direct prin platforma noastră de 
e-commerce MyPuratos – se transformă în puncte de fidelitate care îți aduc  
premii pentru tine și brutăria ta.

Mecanismul este foarte simplu
1 kg din orice produs O-tentic (O-tentic Origin, O-tentic Durum) se 
transformă într-un punct de fidelizare. Și, fiindcă anul acesta aniversăm 100 
de ani, primești din partea noastră 100 de puncte pe care să le folosești după 
bunul plac.



Cum afli câte puncte ai strâns? 
La începutul fiecărei luni, te vom informa prin email sau prin 
reprezentantul nostru de vânzări câte puncte ai acumulat în total. 

Cum poti intra în posesia premiilor dorite?
Adună punctele necesare și, atunci când dorești să le transformi în 
premii, transmite-ne pe email, către info_romania@puratos.com ce 
produse îți dorești. Îți vom trimite în cel mult o lună de la solicitare 
produsele dorite. 

Programul de fidelizare se desfășoară pe tot parcursul anului 2020.  
Te invităm ca în această perioadă să acumulezi cât mai multe puncte 
pentru a te bucura de premiile oferite în acest catalog.

Tine cont de conditiile de acordare a premiilor!
- Toate facturile restante trebuie achitate înaintea acordării 

produselor dorite
- Numărul total de puncte se calculează după operaţiunea de 

încasare a facturilor
- Pentru produsele aflate în programul de fidelizare – O-tentic Origin 

și O-tentic Durum – acceptăm un termen de returnare de maxim 
14 zile de la livrare

- Premiile vor fi transmise într-o perioadă de minim 14 zile şi 
maxim 75 de zile de la primirea solicitării.

Mult succes și tine minte: 
O-tentic, pentru ca fiecare pâine să fie bună!

O-tentic
Pentru ca fiecare pâine să fie bună



Acumulează puncte și alege-ti premiul! 

Gripcă plastic 15 puncte Material: PP (Polypropilene pentru 
industria alimentară)  
Dimensiuni: 154 x 118 mm

Cuțit pentru crestat 15 puncte Material: mâner plastic & lamă din oțel 
inoxidabil 
Dimensiune mâner: 9.3cm 
Dimensiune lamă: 8.5cm

Lamă pentru crestat 15 puncte Material: plastic albastru detectabil  
Dimensiuni: 135 x 12 mm

Gripcă trapezoidală 20 puncte Material: PP (Plastic Polyamide pentru 
industria alimentară) 
Dimensiuni: 210 x 127 mm

Gripcă metalică 25 puncte Material: PP(Polypropilene pentru 
industria alimentară)  
Mâner albastru 
Lamă de 0,3 mm grosime din inox 
Dimensiuni: 130 x 105 mm 

Riglă patiserie 30 puncte Riglă de patiserie gradată cu cm și mm pe 
o parte și marcaj de 8, respectiv 10 cm pe 
cealaltă parte 
Dimensiuni: 610 x 50 mm

Cană gradată 2 l 50 puncte Material: PP (Plastic Polyamide pentru 
industria alimentară) 
Dimensiuni: 220x230x135 mm 
Capacitate: 2 litri

Timer 70 puncte Timer până la 99 de minute, 59 secunde 
Volum alarmă: 90db  
Baterii incluse 
Dimensiuni: 75x85x20 mm

Cuțit pâine 70 puncte Material: cuțit zimțat pentru tăiat pâine, 
cu lamă din oțel inoxidabil și mâner din 
plastic 
Dimensiuni: 300 x 25 x 15 mm



Mănuși cuptor 100 puncte Material: Piele cu pânză bumbac 
rezistentă la temperaturi înalte  
Dimensiuni: 360 x 150 mm

Ștanță pâine rotundă 100 puncte Dimensiuni mâner: 11 x 2.5 cm 
Dimensiuni ștanță: 205 x 205 x 95 mm

Silicon tavă 110 puncte Grosime: 0.55mm 700gr/m2 
Temperatură maximă: 250° C 
Dimensiuni: 385 x 585 mm

Scafă inox 2 kg 110 puncte Material: Aluminium  
Dimensiuni: 360 X 140 X 90

Termometru digital 110 puncte Specificații produs: ecran LCD screen; 
detectează temperaturi de la -50°C până 
la +300°C; rezistent la apă 
Dimensiuni: 280 x 39 x 49 mm

Pânză in pentru 
dospit

120 puncte Material: 100% in 
Dimensiuni: 600 x 1800 mm

Banneton 
dreptunghiular

150 puncte Asigură aerarea aluatului în timpul 
creșterii, datorită structurii sale 
Foarte rezistent 
Se poate spăla în mașina de spălat vase, 
fără timp de uscare 
Se poate stivui, pentru optimizarea 
spațiului 
Utilizabil cu sau fără pânză 
 
Folosit fără pânză, vă sfătuim la prima 
utilizare să ungeți și înfăinați bannetonul 
pentru a evita lipirea aluatului. 
Dimensiuni: 245 X 135 X 87 mm 
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Banneton rotund 150 puncte Pentru pâini până la 1000G 
Dimensiuni bază: 11.5cm 
 
Asigură aerarea aluatului în timpul 
creșterii, datorită structurii sale 
Foarte rezistent 
Se poate spăla în mașina de spălat vase, 
fără timp de uscare 
Se poate stivui, pentru optimizarea 
spațiului 
Utilizabil cu sau fără pânză 
 
Folosit fără pânză, vă sfătuim la prima 
utilizare să ungeți și înfăinați bannetonul 
pentru a evita lipirea aluatului.

Lighean 10 L cu capac 180 puncte Material: PP (Plastic Polyamide pentru 
industria alimentară) 
Dimensiuni: 600 x 400 x 75

Container 15 l 200 puncte Material: PP (Plastic Polyamide pentru 
industria alimentară) 
Conține: Container cu capac pentru 
ingrediente 
Capacitate: 15 L 
Dimensiuni: 440 x 400 x 280 mm

Lighean 20 L cu capac 200 puncte Material: PP (Plastic Polyamide pentru 
industria alimentară) 
Dimensiuni: 530 x 410 x 140 mm

Set 6 lame patiserie 200 puncte Set lame pentru crestarea aluaturilor 
laminate 
Dimensiuni: 31 mm x 15 mm 
Accesoriu de schimbare a lamelor inclus

Container 40 l 300 puncte Material: PP (Plastic Polyamide pentru 
industria alimentară) 
Conține: Container cu capac pentru 
ingrediente 
Capacitate: 40 L / 25 kg 
Dimensiuni: 740 x 610 x 450 mm

Acumulează puncte și alege-ti premiul! 



Cărucior mobil 
pentru containere

400 puncte Specificații produs: poate fi utilizat pentru 
containerele de 15 L / 40 L 
Material: Plastic 
Dimensiuni: 480 x 370 x 130 mm

Timer electronic 430 puncte Specificații produs: butoane rezistente la 
apă; cu suport anti-alunecare; până la 99 
de ore contorizare; 4 programe 
Dimensiuni: 160 x 135 x 95 mm

Termometru digital 
cu infraroșu

600 puncte Specificații: detectează temperaturi de la 
-32°C până la +420°C (-20°F --> +788°F) 
Acuratețe : +/- 1%  
Măsurarea temperaturii se realizează la 
suprafața produsului. Doar apropiați de 
produs, apăsați butonul, iar termometrul 
cu infraroșu va afișa temperatura 
Baterie de 9V inclusă 
Conține și etui pentru păstrare.  
Dimensiuni: 90 x 55 x 225 mm

Set 50 sacose 
personalizate cu logo 
brutăriei

1500 
puncte

Set 50 de sacoșe din bumbac, 
personalizate cu logo-ul Dvs

Cuptor cu microunde 1500 
puncte 

KitchenAid 9000 
puncte

Mixer Artisan Elegance KitchenAid 
5KSM185PSEER 300 W, bol 4.8 L, extrem 
de versatil cu un design desavarsit si un 
motor puternic de 300 W.

Smartphone la 
alegere

12 000 
puncte

Smartphone la alegere între 
Iphone 11 Pro / Samsung Galaxy S11
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O-tentic
Pentru ca fiecare pâine să fie bună



www.puratos.ro


