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BS Global a irma CHRISTL – technologie koření. Dvě mladé 
společnosti  a týmy s dlouholetými zkušenostmi v oboru

Firmu Christl-technologie koření založil v roce 2001 pan Elmar 
Christl v Lichtenštejnsku, kde je také v současnosti distribuční sklad 
pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Výrobní závod je od roku 2002 
v městě Moosdorf v Rakousku, nedaleko Salzburgu. Továrna od té 
doby expandovala v několika etapách. Díky stále stoupajícímu prodeji  
byl v místě postaven zcela nový výrobní závod, včetně laboratoří 
a zkušební výroby.

Tomu předcházelo intenzivní plánování a jednotlivé etapy projek-
tu. Úsilí všech zúčastněných rozhodně stálo za to. Výsledkem je nej-
modernější továrna na zpracování koření svého druhu. Snoubí se v ní 
technologický proces s ilozoií maximálního důrazu na kvalitu tak, 
aby žádné přání zákazníků nezůstalo nevyslyšeno. Zejména jsou tím 
splněny přísné požadavky všech certiikačních orgánů  působících 
v současné době na trhu.

Absolutní prioritu má zejména kvalita a její jistota. To zahrnuje pře-
devším výběr a zabezpečení surovin, kontrolu na vstupu zboží včetně 
analytických kontrol, zpracování, výstupní kontrolu a integrované řízení 
vzorků se zpětnou kontrolou.

Bezpečnost a kvalita výrobku je mimo jiné na jedné straně zajištěna 
technickými procesy a opatřeními jako prosévání, kontrolní vážení, mag-
netické třídění apod. – a na druhé straně nejpřísnější kontrolou kvality.

Modulární výrobní technologie umožňuje současnou výrobu šar-
ží různých velikostí. Tím je zajištěno, že žádná objednávka není příliš 
malá nebo příliš velká.

Podstatný rozdíl oproti jiným výrobcům z branže je ten, že pan El-
mar Christl je sám řeznický mistr a „mluví řečí zákazníků“. Rovněž, díky 
jeho dlouholeté mezinárodní poradenské činnosti, jsou mu nejrůznější 
technologická zadání dobře známa. Mezitím si kolem sebe vybudoval 
tým odborných poradců, který se stará o pověstnou iremní kvalitu. 
V tomto duchu byla vybavena zkušební dílna, která je k dispozici také 
pro zákaznické workshopy.

Úspěšný prodej irmy Christl-technologie koření má přirozeně „více 
otců“ a na mezinárodní úrovni  je to velmi aktivní systém obchodních 

Obr. č. 1: Vlevo modrá budova nové laboratoře a zkušební výroba irmy Christl – 
technologie koření; vpravo: nový výrobní závod  s novou expedicí hotových směsí

Obr. č. 2: Vedení irem Christl a BS Global – zleva: Oliver Broger, prodej a technolo-
gické poradenství, Ing. Jan Švejnoha, jednatel BS Global s.r.o., Mgr. Marcin Bogusz, 
jednatel BS Global s.r.o., Elmar Christl, ředitel společnosti Christl-technologie koře-
ní, Ing. enka Šotolová, ředitelka BS Global s.r.o., Hermann Lackner, obchodní ředitel 
Christl-technologie koření

partnerů. Pro Českou republiku, Slovensko, Ukrajinu a státy centrál-
ní Asie je to exkluzivně irma BS Global, která je na těchto trzích již 
několik let velmi úspěšná. Existuje zde široká shoda ohledně nezbyt-
ných faktorů úspěchu, jako je odbornost a kompetentnost zákaznic-
ké podpory, lexibilita, spolehlivost a maximální orientace na potřeby 
zákazníků.

Tým pracovníků BS Global je sestaven ze specialistů s dlouholetými 
praktickými zkušenostmi z trhu. Firma BS Global je primárně 
partnerem svých zákazníků, přičemž využívá mezinárodní zkušenosti, 
nápady a novinky irmy Christl k inspiraci, inovaci a plnění výrobních 
požadavků svých obchodních partnerů.
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CHRISTL směsi koření a aditiva
SEALPAC hlubokotažné baličky a baličky do misek
HOLAC kostkovačky, řezačky a plátkovací stroje
SUPERVAC vakuové balicí stroje a linky
HTS vakuové narážky a plnicí stroje
MADO míchačky, řezačky, kutry, pásové pily, brusky
CLIPTECHNIK klipsovačky, klipsy, očka, provázky
ZIEGRA výrobníky ledu
DORIT nastřikovačky a masírky
ELS etiketovací stroje
EKOMEX masírky, nastřikovačky, míchačky, řezačky, myčky
EDT hygiena, hygienické smyčky, vozíky, zvedáky
WIEGAND vazačky, vázací tunely, brusky
ASTOR BLADES pilové pásy, nože, složení, pilové kotouče
... a mnoho dalších
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Dodáváme směsi koření přizpůsobené požadavkům zákazníků i podle originálních rakouských receptur a ostatní aditiva.
Prodáváme stroje od různých výrobců,  zajišťujeme vlastní záruční a pozáruční servis, včetně dodávek náhradních dílů. 

Vážení obchodní partneři, dovolte, abychom Vám společně s našimi dodavateli poděkovali za spolupráci v uplynulém roce 
a do nového roku popřáli hodně pracovních i osobních úspěchů.


