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OBSAH
SK: Čisto prírodne hustý sirup vyrobený veľmi šetrným 
spôsobom s príchuťou čiernej bazy. Neobsahuje pridané 
farbivá ani konzervanty. Obsahuje vitamíny, minerály. 
Vynikajúci na prípravu domácich limonád. Veľmi vhodný 
pre deti, nastávajúce mamičky.

CZ: Čistě přírodní sirup vyrobený velmi šetrným 
způsobem s příchutí černého bezu. Vynikající pro 
přípravu domácích limonád, při nachlazení do čaje. 
Výborné všeobecné léčivé účinky. Již naši staří předkové 
říkali, že před heřmánkem smekni a bezem klekni.

BAZA CIERNA - PLOD



Rodiny s dětmi 5+ let. 
Mají střední příjmy. 
Preferují zdravý způsob života.
Preferují kvalitní složení.
Čtou etikety. 
Dávají přednost zdravým nápojům.
Hledají alternativu kupovaným limonádám 
a šťávám, které mají rádi dětí.
Budují zdravé jídelní zvyky z dětství. 

CÍLOVÁ SKUPINA



SCHÉMA VÝROBY SIRUPU

BYLINKOVÉ SIRUPY OVOCNÉ SIRUPY

Luhování bylin Míchání ovocných 
sirupů

Filtrace Vaření

Vaření Lahvování

Lahvování Sklad

Nakládka



SIRUPY BARTONIK

OVOCNÉ SIRUPY
60%  OVOCNÉ SLOŽKY ZE SUŠENÝCH BYLIN

BYLINKOVÉ SIRUPY





Cukr je přirozený a jediný konzervant ve složení. 

              Malina,
              Višeň,

Bez umělých aromat, barviv a éček.  

Kvalitní a zároveň cenově dostupné sirupy. 

              Černý rybíz, 
              Černý bez – plod.  

Vysoký podíl ovocné složky – 60 %, proto Bartonik patří 
k segmentu vysoce kvalitních sirupů. 

Bartonik nabízí široký sortiment ovocných sirupů: 

Český produkt. 
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OVOCNÉ SIRUPY BARTONIK

Ostružina,
Brusinka,
Okurka,
Švestka.

Další příchutě jsou možné vyrabět na objednávku.





Bartonik nabízí široký sortiment bylinkových sirupů: 

               Meduňka,

               Máta peprná,

               Levandule lékařská, 

               Černý bez – květ.  

Další příchutě jsou možné vyrabět na objednávku.

Vyrábí se z vysoce kvalitních bylin, jenž byly 

šetrně pěstovány. 

Cukr je přirozený a jediný konzervant ve složení. 

Bez umělých aromat, barviv a éček. 

 
Český produkt. 

Kvalitní a zároveň cenově dostupné sirupy.  

BYLINKOVÉ SIRUPY BARTONIK





BARTONIK BAG IN BOX 3L

Bartonik nabízí velké balení ve formátu bag in box 3L, 

který se stane ideálním řešením pro výrobu domácích 

limonád pro: 

                Restaurace

                Bary

                Hotely 

Bartonik nabízí široký sortiment sirupů: 

                Černý rybíz

                Višeň 

                Levandule

                Černý bez – květ

Kvalitní a zároveň cenově dostupné sirupy.  



BENEFITY

Vysoký podíl ovocné složky - 60%

Výhodná cena za vysoce kvalitní produkt

Cukr je přírodní konzervant.

Bez umělých aromat, barviv a „éček”

Ideální na přípravu domácích limonád



V současné době na českém trhu je 

velká konkurence v kategorii ovocných sirupů.

 

Podíl ovocné složky v sirupech se pochybuje 

od 1% do 92%. 

Cena za sirupy se odlišuje podle obsahu ovoce – 

čím víc ovoce, tím dražší je produkt. 

Na českém trhu je mezera v oblasti cenově 

dostupných a současně kvalitních sirupů.

Bartonik je jediná značka, která má nadprůměrný obsah ovoce za nejlepší cenu 

(3 x větší podíl ovoce ale cenový index je daleko nižší) - EXCELLENT VALUE FOR MONEY.

Bartonik má velmi kvalitní a přírodní složení – bez konzervantů a barviv. 

Bartonik má jeden z nejzajímavějších sortimentů na českém trhu – ovocné a bylinkové sirupy.

SHRNUTÍ



Rodinná rma Bartonik

obchod@bartonik.cz
www.bartonik.cz

Mikulčice 236
Czech republic


