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Zakład Mięsny ,,Kabanos” Mirosław Kojs i Joanna

Kojs - Kowalczyk to firma rodzinna funkcjonująca na
rynku od 1990r. Przedsiębiorstwo usytuowane jest na
południu Polski w miejscowości Jabłonka tuż przy granicy Polski ze Słowacją. Pasja tworzenia wspaniałych
wyrobów, czyste otoczenie i nowoczesna technologia to czynniki, dzięki którym marka ,,Kabanos” osiąga
sukcesy.

Firma
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Nasz zakład zajmuje się:
skupem żywca
ubojem wieprzowym i wołowym
rozbiorem mięsa wieprzowego
sprzedażą: ćwierćtusz wołowych, półtusz wieprzowych,
elementów, skór i podrobów
produkcją wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych
w oparciu o tradycyjne receptury oraz ich sprzedażą
posiadamy również budynek rozbioru drobiu - oferujemy
kurczaka w całości, w elementach oraz podroby

Profil działalności
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Obecnie

dynamicznie rozszerzamy swój profil działania. Nowo wybudowana chłodnia składowa została oddana
do użytku w lutym 2015 r. Powstała zgodnie z wykorzystaniem zaawansowanych technologii pozwalających nam na
spełnienie wysokich standardów unijnych.

Firma
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Obiekt dysponuje nowoczesną komorą szokową

o pojemności 100 ton (tj. wydajność 40 ton na dobę) gdzie
realizujemy proces mrożenia w temperaturze -36oC, Następnie
towar przechowujemy w chłodni składowej o pojemności
1269 miejsc paletowych (1269 ton) w regałach stacjonarnych
wysokiego składowania (wys. 5,5 m). Zgodnie z wymogami
przepisów weterynaryjnych towar składujemy w temperaturze – 18oC – elektroniczny pomiar i rejestracja następuje co
15 min.

Firma
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Chłodnia składowa wyposażona jest w zintegrowa-

ny system komputerowy pozwalający nam na stałą kontrolę
danych dotyczących przechowywanego towaru i dokładną
lokalizację miejsca jego składowania. Budynek posiada również pomieszczenie pakowania o powierzchni 107 m2 oraz zaplecze socjalne. Załadunki i rozładunki samochodów dostawczych odbywają się za pomocą dwóch ramp. Chłodnia
składowa jest ogrodzona, całodobowo chroniona i monitorowana.

Firma
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W

celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług wdrożyliśmy Zintegrowany
System Zarządzania (GMP, GHP, HACCP) gwarantujący
bezpieczeństwo i jakość wydawanego towaru. Proces
zmrażania i składowania produktów przebiega tu pod
stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
i sanitarnej.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo
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Składowane grupy asortymentowe:
Mięso czerwone:

-Wieprzowina – elementy wieprzowe, podroby wieprzowe, 		
tłuszcze wieprzowe
-Wołowina – elementy wołowe, podroby wołowe (jadalne)

Mięso białe:

-Drób – elementy, podroby, mięso oddzielone mechanicznie drobiowe

Składowane grupy asortymentowe
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Oferowane usługi:

							 				

składowanie towaru – przechowywanie towaru w temperaturze gwa-		
rantowanej -18oC i możliwość składowania go w systemie regałowym
zmrażanie i domrażanie w komorze szokowej do temperatury -36oC
załadunki i rozładunki dostaw
kontrole ilościowe i jakościowe przyjmowanego towaru
obsługa transportowa i logistyczna – posiadamy chłodnie hakowe do
przewożenia półtusz, elementów oraz zmrożonych produktów spożywczych paletyzowanych
wykonywanie dokumentacji eksportowej – (odprawa weterynaryjna,
sanitarna, celna)

Usługi dodatkowe:

sortowanie, ważenie, foliowanie towarów
paletyzowanie, etykietowanie, konfekcjonowanie, kompletacje,
przepakowywanie

Oferowane usługi
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Nasze atuty:

							 				

silna marka w branży
profesjonalna, dobrze wyszkolona kadra
kompleksowość usług
wdrożone i certyfikowane systemy jakości
sprawny załadunek i rozładunek towarów – zautomatyzowane rampy,
nowoczesne wózki widłowe
bezpieczeństwo – efektywne systemy monitoringu i zabezpieczenia
przeciwpożarowe
własna flota samochodowa oraz elastyczna logistyka
uprawnienia eksportowe do krajów Unii Europejskiej
doskonała lokalizacja przy ważnym szlaku tranzytowym – trasa E7

Nasze atuty
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 5 dni w tygodniu, od godz. 700
00
do 18 . W zależności od potrzeb Klienta, rodzaju towaru oraz jego ilo-

ści uzgadniamy indywidualne stawki opłat za składowanie i zamrażanie.

Mając na uwadze wymagania klientów, stale podnosimy jakość świad-

czonych przez nas usług. Rzetelnie podchodzimy do każdego zlecenia,
gwarantując tym samym satysfakcję oraz terminową i profesjonalną realizację zlecenia.

Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje!

Oferowane usługi
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Kierownik mroźni: 				

Małgorzata Michulec				Bogdan Pęksa
Tel. 661 303 214					Tel. 661 303 238
michulec@kabanos.biz.pl			bogdan.peksa@kabanos.biz.pl

Transport:						Dział jakości:

Tomasz Tomczyk					Katarzyna Brandys
Tel. 661303221						Tel. 661303223
tomasz.tomczyk@kabanos.biz.pl		
jakosc@kabanos.biz.pl

Kontakt
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Zakład Mięsny Kabanos wraz z Chłodnią Składową położone są

w małopolskiej miejscowości Jabłonka w bardzo dogodnej komunikacyjnie lokalizacji:
przy trasie krajowej E-7 biegnącej z Północy na Południe Polski
(od Elbląga przez Warszawę – Radom – Kielce – Kraków do przejścia
granicznego w Chyżnym),
6 km od przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnym, skąd drogą E-75 można
dotrzeć do stolicy Węgier (300 km)
i Austrii (400 km),
90 km od Krakowa, gdzie znajduje się
międzynarodowy port lotniczy.

Lokalizacja

13

