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Prelomový vynález z Košíc žne
veľké úspechy: Pozrite sa, ako funguje
prvý rožkomat na svete!
974
zdieľaní

Zdieľaj na Facebooku

Diskusia (20)

1. Naoko nenápadný muž pri Dunaji: Ke
ľudia zbadali, čo mu trčí z vrecka, ne
im všetko jedno!

2. Po tropickom lete sa prichystajte na
horšie: Zima, akú ste rozhodne ne
3. Niečo na tejto fotografii nesedí: Ke
pozriete lepšie, uvidíte krutú realitu

4. Mladučký Superstárista Konrád je už
chomúte: Pozrite si, ako vyzerá jeho
nevesta
5. Kmotríkovej emotívna spoveď
Rozborila: Nad hrobom dcérky († 5)
vyriekla srdcervúcu prosbu!
6. Je tehotná? Playmate Zuzana Pla
neprestáva šokovať!

7. Navonok nevinný anjelik, v skuto
Tínedžerka pozerala videá ISIS, poto
prišlo skutočné peklo!

8. Šéf Markízy Matthias Settele: Pravda
odchode Pociskovej z Búrlivého vína

9. Bola by to super selfie, keby Pla
neunikol jeden detail: Fúha, Zuza, to
už ukazovať nemusela!

10. Priateľka Sagana Katarína Smolková
Prečo sa vzťahu s Petrom bála?
Medzi prvými si po rožky prišla Nikola Táncošová (22).
Autor: Eva Eperješiová

Ďalšie
4 fotografie
v galérii

974
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| Vmestí sa doň až tisíc rožkov! Rožkomat
v plnej prevádzke nájdete v šačianskom supermarkete Fresh.
Stretol sa s veľkým záujmom.
03.09.2015, 06:00

Ľudia si pochvaľujú jednoduchú rýchlu obsluhu a istotu, že čerstvé pečivo pred nimi
nik neobchytal. Praktický vynález už zaujal veľké obchodné reťazce nielen zo
Slovenska. Partia Košičanov na čele s Markom Vicianom (29) a Ladislavom
Petrášom (42) pracovala na vývoji rožkomatu štyri a pol roka. „Prototyp vznikol
na Technickej univerzite v Košiciach,“ vraví Vician. Zásobník inžinieri rozdelili
na osem komôr, aby sa teplé rožky vlastnou váhou nepopučili.

Medzi prvými si po rožky prišla Nikola Táncošová (22).
Autor: Eva Eperješiová

„Rožkomat si už okrem toho vie aj sám pomôcť v prípade, že by sa
mechanizmus upchal rožkami,“ pokračuje ambiciózny Košičan. Prvý rožkomat
na svete vynálezcovia umiestnili do supermarketu Fresh v Košiciach-Šaci. Má
kapacitu asi tisíc rožkov. Vyrobili ho výlučne slovenskí dodávatelia za 14-tisíc eur.
Predpokladajú, že cena by pri väčšom množstve kusov mohla klesnúť.
„Ľudia na rožkomat reagujú pozitívne. Oceňujú hygienu predaja. Odpadá aj
počítanie pečiva pri pokladnici. Máme vlastnú pekáreň, čerstvé pečivo
priebežne dopĺňame,“ zhodnotil vedúci predajne Peter Hubka (37). O automat sa
už zaujímajú obchodné reťazce nielen zo Slovenska, ale aj z Nemecka a Ruska.
„Momentálne rokujeme. Oslovili nás dokonca aj s ponukou na odpredaj
celého patentu,“ prezradil Vician.

Kupujúci: Pečivo už nik neobchytá!

Attila Erös (68), dôchodca, Seňa:
- Vydá toľko rožkov, koľko potrebujete. Viac
kupujem tmavé rožky. Keď postavia s takými
ďalší rožkomat, budem ho používať.

Štefan Artimovič (44), stavbár, Košice:
- Oveľa lepší sa mi zdá takýto predaj rožkov,
ako keď sú voľne položené. Nik sa v pečive
neprehrabáva, je to hygienickejšie.

Eva Kuzmová (52), žeriavnička, Moldava
nad Bodvou:
- Rožky síce kupujem pomenej, ale zdá sa mi
to ako dobrý a zaujímavý nápad. Najbližšie si
možno rožkomat vyskúšam aj ja.

