





ROLIM Sat Vending este distribuitor exclusiv al
produselor SATRO în România încă din anul 2005



De asemenea, din anul 2012, Rolim Sat Vending distribuie
exclusiv în România cafeaua Este și Baristo

Calitatea începe cu noi!



Pe lângă profesionalism, promptitudine și identificarea
nevoilor clienților noștri, ne place să credem în parteneriate
de lungă durată, bazate pe încredere și corectitudine



Oferim un plus de valoare pieței de vending din România,
prin promovarea calității și prin competitivitatea prețurilor



Suntem deschiși în oferirea de informații cu privire la
produsele noastre și la piața de vending, tratând fiecare
client cu maximă seriozitate.

Calitatea începe cu noi!



Sub brandul propriu SATRO QUALITY DRINKS (SQD),
SATRO a dezvoltat o gamă cuprinzătoare de băuturi fierbinţi
şi reci pentru sectoarele vending (automate de băuturi),
horeca (hoteluri/restaurante/cafenele) şi office coffee service,
care fac mai mult decât să îndeplinească cerinţele de astăzi
pentru băuturile moderne.



Competenţa SATRO bine fundamentată în rafinarea pudrei
brute de cacao şi know-how-ul procesării laptelui au format
baza pentru produsele noastre de înaltă calitate de-a lungul
decadelor. Datorită multor ani de experienţă privind cerinţele
tehnice ale unui produs pentru aparate de distribuţie, gama
largă a produselor SQD este adaptată în mod ideal la
procesele din automatele de băuturi, oferind atât fluiditatea
optimă pe parcursul tuturor sezoanelor, cât şi un nivel scăzut
de praf şi dozări joase.
Calitatea începe cu noi!






SQD Cicolată Caldă – Premium Choc
O selecţie atentă a materiilor prime, o procesare delicată şi un amestec bine echilibrat din cele
mai fine ingrediente furnizează baza pentru calitatea unică a specialităţilor de băuturi de ciocolată
SATRO SQD.
Mai mult de 40 de ani de competenţă în producţia de băuturi pe bază de cacao reprezintă o
varietate largă de băuturi fierbinţi instant de înaltă calitate, cu un conţinut de cacao de 10 - 57%
pentru automate.

Premium Choc 10

Premium Choc 05

Premium Choc XDX

Produs din gama Premium Choc pe baza de
cacao pudra (10%).

Produs din gama Premium
Choc, 05 este o bautura pe baza
de cacao pudra (13%), care
contine zahar si alti agenti de
indulcire.

Produs din gama Premium Choc
are ca ingrediente lapte,
derivate din lapte si pudra de
cacao(17,5%),prezinta un grad
ridicat de cremozitate si un gust
mai dulce.

Ambalat la pungi de 1 kg, 1 bax = 10 kg

Ambalat la pungi de 1 kg, 1 bax
= 10 kg

Calitatea începe cu noi!

Ambalat la pungi de 1 kg, 1 bax
= 10 kg






SQD Lapte – Milk Line
Garanţia succesului în utilizarea automatelor de vânzare a băuturilor fierbinţi o reprezintă nivelurile
scăzute de praf, cea mai bună fluiditate în toate anotimpurile, funcţionalitatea de calitate
superioară şi excelenţă în simplitatea utilizării. SATRO a introdus toată competenţa sa din
aplicaţiile cu lactate în dezvoltarea produselor din gama SQD Milk Line.
100% răsfăţ de cafea cu produsele lactate SATRO – deoarece modul în care se percepe gustul
nu este determinat doar de bobul de cafea. Există o armonie între cafea şi creamer sau topping
care dă consumatorului o deosebită senzaţie a gustului.
CREAMER (înălbitor) - pudră
TOPPING - pudră
TOPPING GRANULARE - granulat
TOPPING GRANULARE WHITELINE - granulat

Calitatea începe cu noi!



SQD Lapte – Milk Line
Creamer (pulbere)

Topping (granulat)

Topping (pulbere)

Consistenta: Pulbere (100% vegetal) - glucoza, grasimi
vegetale, proteina din lapte
Dozaj: 1.4-1.6g/ 150 ml
Portii per kg: cca 650
Ambalat la pungi de 1 kg, 1 bax = 10
pungi

• Topping Granulare White Line
Consistenta: Granule - 60% bază lapte (30% lapte, 30%
zer), 40% grăsimi vegetale
Dozaj: 5-6g/150 ml
Portii per kg: cca 200-260

•
Topping CW 05
Consistenta: Pulbere – sirop de
glucoza, grăsimi vegetale
hidrogenate, lapte praf degresat,
proteină din lapte
Dozaj: 3,5 - 3,7 g/ 180 ml
Portii per kg: cca 350

• Topping Granulare
Consistenta: Granule - 100% bază
lapte (70% lapte, 30% zer)
Dozaj: 3.0 g/150 ml
Portii per kg: cca 200-260
• Latte Scrematto granulare
Consistenta: Granule - 100% lapte
Dozaj: 3.0-3.2g/150ml
Portii per kg: cca 330
Ambalate la pungi de 0,5 kg, 1 bax =
10 pungi

Calitatea începe cu noi!

• Topping CW 05 ECO
Consistenta: Pulbere – sirop de
glucoza, grăsimi vegetale
hidrogenate, lapte praf degresat, zer
pudră, lactoză, proteină din lapte
Dozaj: 3,5 - 3,7 g/ 180 ml
Portii per kg: cca 350
Ambalate la pungi de 1 kg, 1 bax = 10
pungi





SQD Ceaiuri – Tea Line
SATRO a dezvoltat ceaiurile pentru automatele de băuturi bazate pe ceaiurile solubile de ce mai bună calitate. Un
gust deosebit şi o solubilitate optimă fac din ceaiurile SQD un campion al vânzărilor la automatelor de băuturi.
Experţii SATRO sprijină cu plăcere clienţii din domeniul vânzărilor la automate, industrie sau comerţ, prin
competenţa lor în dezvoltarea reţetelor, producţie şi ambalarea pentru mărci proprii.

Ceai de fructe de
pădure

Ceai de zmeură

Ceai de lămâie

Ceai de portocale
roșii

Consistenta: Pudră
Ingrediente: zahăr, acid
citric, extract de ceai
(1,4%), agent
antiaglomerant E 341,
caramel, colorant E124.
Dozaj: 15g/150ml
Portii per kg: cca 50-70
Ambalat la pungi de 1
kg, 1 bax = 10 kg

Consistenta: Pudră
Ingrediente: zahar, acid
citric, extract de ceai
(1,4%), agent
antiaglomerant E 341,
caramel, colorant E 124.
Dozaj: 15g/150ml
Portii per kg: cca 50-70
Ambalat la pungi de 1
kg, 1 bax = 10 kg

Consistenta: Pudră
Ingrediente: zahar, acid
citric, extract de ceai
(1,2%), agent
antiaglomerant E 341,
caramel, colorant E 124,
aroma de lamaie.
Dozaj: 15g/150ml
Portii per kg: cca 50-70
Ambalat la pungi de 1
kg, 1 bax = 10 kg

Consistenta: Pudră
Ingrediente: zahăr, acid
citric, extract de ceai
(1,4%), agent
antiaglomerant E 341,
caramel, colorant E124.
Dozaj: 15g/150ml
Portii per kg: cca 50-70
Ambalat la pungi de 1
kg, 1 bax = 10 kg

Calitatea începe cu noi!




SQD Cafea solubilă - Coffee Line
SQD Coffee Line oferă o gamă largă de băuturi fierbinţi pe bază de cafea, unice şi bine echilibrate, precum şi
compoziţii de băuturi fierbinţi decofeinizate. Produsele sunt de o calitatea superioară cu un gust excelent şi calităţi
remarcabile pentru automatele de băuturi.

Coffee Ginseng

Coffee 3 in 1

Cafea solubilă

Cappuccino
diverse sortimente

Compoziție: substitut de
cafea din cereale, fără
cofeină, cu un gust natural,
deosebit de armonios, fără
adaos de zahăr sau arome
artificiale

Cantitatile de cafea, crema si
zahar sunt deja potrivite intre
ele.Compozitia finala nu e
doar ideala pentru
automatele de cafea instant,
ci simplifica si reduce
cheltuielile automatelor.

Compoziție: Cafea solubilă
granulată SATRO

•
•
•
•
•

Dozaj: 11-12 g /150 ml
Ambalată la pungi de 0,5 kg,
1 bax = 10 pungi

Dozaj: 1,8-2 g/150 ml
Ambalată la pungi de 0,5 kg,
1 bax = 10 pungi

Dozaj: 12-14 g /150 ml
Ambalată la pungi de 1 kg, 1
bax = 10 pungi

Calitatea începe cu noi!

Capuccino Vanilie
Capuccino Alune
Capuccino Amaretto
Capuccino Moka
Capuccino Cereal

Dozaj: 20-22 g/150 ml
Ambalat la pungi de 1 kg, 1
bax = 10 pungi





SQD Retail Line
Produse concepute special pentru folosirea acasă. Doar adăugând apă fierbinte, vă puteți bucura de o
băutură caldă delicioasă, preparată chiar de dumneavoastră.
Tehnologia folosită de Satro în procesarea produselor sale, vă garantează calitatea unei degustări
perfecte, păstrând gustul delicat de cafea.

Satro Cappuccino Clasic

Satro Cappuccino Ciocolată

Satro Latte Machiato

Cappuccino cu gust fin de cafea și
cu multă spumă.

Cappuccino, care pe lângă gustul
fin de cafea, îmbină armonios
gustul de lapte și ciocolată.

O băutură cu gust fin de espresso
și cu multă spumă de lapte. Produs
light.

Dozaj: 16 g/ 120 ml
Ambalat la pungi de 0,5 kg

Dozaj: 12 g/ 120 ml
Ambalat la pungi de 0,4 kg

Dozaj: 10 g/ 120 ml
Ambalat la pungi de 0,4 kg

Calitatea începe cu noi!



Cafea BARISTO
Baristo Coffee

Coffee Baristo Crema

Baristo Speciale

Conținut: 100% Cafea Robusta.
Cafea atent selecționată pentru a
satisface cele mai rafinate
gusturi. Cafeaua Baristo
amintește de spiritul esspressoului clasic italian.

Conținut: 20% Cafea Arabica,
80% Cafea Robusta.
Un amestec echilibrat cu
caracter distins, cu o aroma
distinctă, puternică și îmbogățită
de o cremă aromatică și
durabilă.

Conținut: 40% Cafea Arabica,
60% Cafea Robusta.
Cafea espresso aromată, cu
densitate ridicată și un caracter
extraordinar. O combinație de
cafea braziliană Arabica și
africană Robusta, care crează o
băutură densă cu o aromă de
neuitat.

Calitatea începe cu noi!



Cafea ESTE

Este Maro

Este Verde

Cafea 100% Robusta, aromă mai intensă,
echilibrată și plină.
Raport excelent calitate-preț, cafea din clasa
economică, ideală pentru aparatele de cafea
profesionale.

Cafea 100% Robusta, tare, cu gust plin, potrivită
pentru orice moment al zilei
Raport excelent calitate-preț, cafea din clasa
economică, ideală pentru aparatele de cafea
profesionale.

Calitatea începe cu noi!



Pahare din carton pentru vending

Pahare Baristo – 180 ml

Pahare Metocup – 150 ml

Calitatea începe cu noi!





Calitatea începe cu noi!

