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TISKOVÁ ZPRÁVA společnosti KR REAL s.r.o.  

Společnost KR REAL díky podpoře investorů postaví nový výrobní závod na 
sušení ve vakuu.  

Poptávka po výrobcích sušených ve vakuu se do roku 2025 zdvojnásobí. 
Společnost KR REAL má již v tomto okamžiku kontrakty na několikanásobek své 
současné kapacity. 

Před několika lety jsme díky Vaší podpoře zainvestovali do doposud v EU neznámé 
technologie a to je sušení ve vakuu tzv. lyofilizace. Tato investice se vyplatila. 

Naše výrobky se dnes schvalují např. v Německé armádě. Před několika lety science 
fiction dnes prezentujeme a prodáváme potraviny jako funkční řešení vojáka/
humanitárního pracovníka v terénu. Jsme schopni vyřešit jeho denní stravovací 
potřeby. Naše výrobky úspěšně dodáváme např. do České armády.  

To vše za parametrů, kdy námi zpracovávané potraviny není potřeba dodávat 
chlazené, nebo zmražené. Stačí je pouze tzv. rekonstituovat studenou nebo teplou 
vodou a jídlo je hotovo. A datum spotřeby se stanovuje na 5 let.  

Před 4mi lety nepředstavitelná myšlenka, dnes reálně upevňuje naši denní 
ekonomiku a pozici na trhu. 

Naše společnost ovšem přistupuje velmi zodpovědně i k životnímu prostředí. Dalším 
velmi zásadním milníkem je dosažení tzv. uhlíkové neutrality. To o čem se spousta 
velkých korporací začíná bavit a stojí je to obrovské investice, se v naší společnosti 
stane realitou tím, že odpadní látky využijeme pro pěstování rostlin. 

Tohoto dosáhneme díky Vaší podpoře a investicím do energetického centra a 
hydroponního pěstování rostlin. CO2 vznikající při výrobě energie použijeme pro 
nutnou fotosyntézu rostlin, které budeme pěstovat. Takto vypěstované produkty 
budeme následně sušit a distribuovat mezi zákazníky. 

Naše společnost se bude moci tímto krokem ucházet o své místo na trhu s emisními 
povolenkami. Tímto krokem dále  upevní svou pozici na Evropském trhu.  

Společnost investuje značné prostředky do technologií sušení ve vakuu. Svou již 
navýšenou kapacitu zpracování surovin dále navýší 3x. Toto navýšení pokryje 
kontrakty, které již v tomto okamžiku máme připraveny pro druhé pololetí roku 2022. 
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