
AGIP-Autohof Holdorf
49451 Holdorf

paní Schnittger
„… VITO lze prostě jen doporučit…“

Alex Hamburg im Alsterpavillion
20354 Hamburg

šéfkuchař Ferdinand Speckbauer
„…VITO nám přinesl enormní 
úspory nákladů. Manipulace je 
snadná. Šetří životní prostředí i 
finanční zdroje…“

Aramark GmbH i.Hs Groz-
Beckert KG
72458 Albstadt

vedoucí provozu pan Gugle
„…dosáhli jsme vysoké úspory 
práce  a vyššího bezpečnostního 
standartu. Životnost našich 
fritovacích tuků se zdvojnásobila a 
spojení s měřicím přístrojem je 
optimální záležitost pro dokumentaci 
HACCP…“

Aramark GmbH i.Hs. Airbus
Deutschland GmbH
21129 Hamburg Finkenwerder

manager kantýny pan Bernard 
Perenz
„…prodloužení doby trvanlivosti je 
jasné. Snadná manipulace, stejně 
tak zjednodušení čištění. Úspory 
také v personálních nákladech díky 
ušetřenému času.“

AXXE a.d. Raststätte Osterfeld-
Ost
06667 Stößen

paní Rieck
„…pro mě je to úspora nákladů, 
každopádně snadno obsluhovatelný, 
nestojí mě žádný čas a běží sám od 
sebe…“



Block House
60323 Frankfurt/Main

pan Wichmann
„…pozitivní vliv na životnost oleje…“

Cafe Extrablatt Mainz GmbH
55116 Mainz

paní Christa
„…bez VITO jsme museli každé dva 
dny měnit olej, s VITO teď měníme 
jedenkrát za týden. Poměr ceny a 
výkonu je v pořádku, jsme 
spokojení…“

Daimler Chrysler
34112 Kassel

Pan Simon
„…VITO je velmi dobrý. Jsem jeho 
výkonem na mých 4 x 12-ti litrových 
fritézách nadšen“

Dinea Gastronomie GmbH im
Galeria Kaufhof
34117 Kassel

pan Arent
„…úplně snadná obsluha a rychlé 
čištění…“

Domäne Einrichtungsmärkte
GmbH & Co KG
42489 Wülfrath

pan Grünleitner
snadná manipulace, trvanlivost oleje 
se výrazně prodlouží, jsem velmi 
spokojen a budu VITO dál 
doporučovat…“

Domäne Einrichtungsmärkte
GmbH & Co.KG
21079 Hamburg-Harburg

paní Henryka Jejer
„…ten přístroj je velmi dobrý. 
Snadno se používá a kvalita 
fritovaných produktů se zlepšuje…“



E-Center
66589 Merchweiler

paní Dörr
„…VITO je velmi dobrý, naše úspora 
oleje je obrovská…“

En BW AKW GmbH
74380 Neckarwestheim

pan Oppermann
„…životnost oleje se výrazně 
prodloužila. Poměr ceny a výkonu 
souhlasí…“

Enchilada Würzburg GmbH
97070 Würzburg

pan Gaebler
„…chuť fritovaných jídel se zlepšila. 
Dosáhli jsme zdvojnásobení 
životnosti. Poměr ceny a výkonu 
souhlasí a můžeme tedy VITO velmi 
doporučit…“

Eurest i.Hs. DEUTSCHER
HEROLD AG
53115 Bonn

pan Zens
„…pro VITO je rozhodující 
trvanlivost oleje a výrazně nižší 
pracnost…“

Gate Gourmet GmbH Deutschland
63263 Neu-Isenburg

paní Schillaci
„…kvalita se pozitivně zvedla, velmi 
snadná manipulace, úspora oleje je 
okolo 50%, budu dál doporučovat 
VITO…“

Gate Gourmet Switzerland
GmbH
8058 Zürich-Flughafen

pan Oppliger
„…rozumné, jednoduché, praktické 
provozní zařízení, investice, která 
má smysl…“

GLOBUS Handelshof
GmbH&CoKG
84453 Mühldorf

pan Leidinger
„…trvanlivost se zdvojnásobila…“



Grillpfanne im Allkauf
Dortmund-Aplerbeck
44287 Dortmund

pan Grosskopf
„…díky VITO se prodloužila 
trvanlivost mých olejů o 2 dny, velmi 
se zlepšila kvalita a kontroloři 
potravin reagovali velmi pozitivně, 
budu VITO dál doporučovat…“

IKEA Deutschland GmbH & Co
KG
06254 Günthersdorf

pan Blossfeld
„…VITO se hodí do našeho 
kvalitativního konceptu a doplňuje 
náš požadavek na zdravou 
kuchyni…“

INTERSPAR Restaurace v 
EUROPAKu
10200 Praha 10 - Sterboholy

pan Sirotek, vedoucí restaurace
„…u nás funguje VITO bezvadně, 
šetříme minimálně třetinu oleje…“

Kochlöffel Tuttlingen
78532 Tuttlingen

pan Fischer
„…prostě třída…“

NORDSEE / Master Marinier
s.r.o.
13000 Praha 3

pan Budník, vedoucí restaurace
„…VITO je super, super, super!...“

Porta Gaststätten GmbH & Co.
KG
52070 Aachen

pan Tiemann
„…velmi smysluplné co do kvality a 
úspor, budu VITO dál 
doporučovat…“

Schlemmerland Gastronomie
GmbH
63584 Gründau-Lieblos

pan Riegert
„…VITO je dobrý vynález a lze ho 
velmi doporučit! Trvanlivost našeho 
oleje může být dvojnásobná…“



Sea Chefs Cruise Management
GmbH
20457 Hamburg

MS Europa, KC pan Stefan Wilke
„…přístroj běží výtečně a požíváme 
ho každý den. Podle mého názoru 
se VITO vyplatil…“

SODEXHO, centrale d’achat
78180 Montigny-le Bretonneux

pan Hörnschemeyer
„…VITO je kvalitativně dobrý, je ho 
třeba mít…“

Sparkasse Hannover
30159 Hannover

pan Ziegler
„…šetří velmi mnoho peněz…“

XXXLutz GmbH
5301 Eugendorf

pan Thomas Gruber
„…během testovací fáze jsme zjistili, 
že jsme ušetřili ohromné množství 
oleje a obrovské množství 
pracovního času. Chtěli bychom teď 
mít ve všech našich filiálkách filtr 
VITO. Ekonomicky i ekologicky je to 
naprostý úspěch...“




