
Przegląd Piekarski i Cukierniczy grudzień 201822

Jacek Szczepaniak: Twierdzi Pan, że Revent to mocny 
piec. Z czego to wynika?

Po pierwsze mocny i wysoce wydajny jest wielowarstwo-
wy wymiennik ciepła Revent z serii 700, który przy właściwej 
mocy palnika i odpowiednim ciągu kominowym osiąga bar-
dzo wysoką efektywność cieplną, co przekłada się na znako-
mite osiągi, przy relatywnie niskim, w stosunku do ilości wy-
piekanego pieczywa, zużyciu gazu i przy takich parametrach 
może osiągać techniczną długowieczność.

Po drugie dwufunkcyjny generator pary z odzyskiem cie-
pła do procesu wypiekowego. To wszystko, co wpływa na do-
brą dynamikę pracy pieca i plasuje go w światowej czołówce.

W jakiej kondycji są Państwo jako dealer Reventa, skon-
centrowany na jednym rodzaju pieca?

Od trzech lat odnotowujemy bardzo dobre wyniki 
sprzedaży, a  rozwój naszej firmy idzie równolegle w  kie-
runku zmywarek wózkowych, które również od 3 lat z suk-
cesem sprzedajemy w  Polsce. Obserwujemy przy tym, że 
sprzedaż pieców obrotowych Reventa i zmywarek wózko-
wych Multi Washer wzajemnie się napędzają. Tak silna 
synergia spowodowała osiągnięcie wyników przewyższa-
jących nasze najśmielsze prognozy. Mimo nieprzychylnych 
opinii konkurencji oraz plotek rozpowszechnianych przez 
nią co kilka lat na temat naszych pieców Revent sprzedaje 
się świetnie.

Czy jest Pan zadowolony z  poziomu sprzedaży pieców 
Revent w Polsce?

Tak, nawet bardzo. Przed trzema laty pobiliśmy nasz wła-
sny „rekord życiowy”, podnosząc w 2016 roku poziom sprze-
daży pieców obrotowych w kraju aż o 50% (!) w stosunku do 
sprzedaży roku poprzedniego i ten poziom utrzymujemy już 
trzeci rok z rzędu. 

Gratuluję. Jak to możliwe?
Dziękuję. To suma kilku czynników. Po pierwsze: Revent 

nie „odchudził” konstrukcji swoich pieców. Produkuje je tylko 

Revent – mocne piece
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n Piekarnia Putka – Warszawa (2018).

n Piekarnia Grzybki Warszawa (2016).

w  dwóch fabrykach: w  Szwecji i  Stanach Zjednoczo-
nych, przy czym fabryka w USA dostarcza piece tylko 
do Ameryki. Całą Europę obsługuje fabryka w Sztok-
holmie. Revent nie zrezygnował ze starych, sprawdzo-
nych, ciężkich konstrukcji pieców, co czyni je po pro-
stu drogimi w budowie. Revent nie jest tanim piecem, 
a przy tym w 2015 roku wysunął się na pierwsze miejsce 
na świecie pod względem liczby sprzedawanych pieców 
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n Piekarnia Bagietka Marek Jackowski (2012).

n Piekarnia Vandemoortele – Łódź (2017).

osiągając poziom ok. 1500 szt. rocznie. Revent ma bardzo 
poważny udział w rynku amerykańskim. Jest popularnym 
piecem w USA, dzięki temu, że jest prosty w obsłudze, na-
prawdę trudno go zepsuć, piecze równo i to wsad za wsa-
dem, bez przerw na dogrzanie i  wg niezależnych testów 
amerykańskiego Instytutu Fisher-Nickel spala mniej gazu 
niż piece konkurencji.

To odważne stwierdzenia.
To fakty. Mówimy jak jest.
Kim są klienci Reventa?
Spektrum jest szerokie. Są to przede wszystkim klien-

ci, którzy cenią wysoką jakość swojego pieczywa i  to za-
równo piekarnie przemysłowe jak i piekarnie i cukiernie 
rzemieślnicze. W  samej Warszawie trzy z  największych 
piekarni pracują na Reventach, a jakość ich pieczywa znaj-
duje odzwierciedlenie w  ilości sprzedawanego pieczywa 
w relatywnie wysokiej cenie.

Dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję i życzę z całego serca 
wszystkim Czytelnikom, 

zarówno naszym klientom 
jak i konkurentom błogosławionych 

Świąt Bożego Narodzenia 
i błogosławionego całego roku 2019!

www.nurkowski.com
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