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V portfoliu výrobků jsou dominantním produktem čisté lisované 
ovocné šťávy PURE, které na trhu znamenají kvalitativní posun v 
oblasti džusů při zachování cenové dostupnosti nejširší veřejnosti.  
 
Naše produkty naleznete ve vybraných maloobchodních řetězcích, 
velkoobchodních řetězcích, špičkových gastronomických zařízeních, 
stejně tak i v sítích čerpacích stanic, prodejnách zdravé výživy či 
prodejnách ovoce a zeleniny. 
 
Produkty PURE můžete také zakoupit na palubách  železničních 
přepravců v ČR, na palubách renomovaných leteckých společností.  
 
Činnost naší společnosti se v neposlední řadě soustředí i na 
nabídku pro zkvalitnění školního stravování a řešení kvalitního 
pitného režimu žáků a studentů. 

SPOLEČNOST AR Trade spol. s r.o. 

Společnost AR Trade vznikla v roce 1997 a více jak 20 let působí na trhu České republiky. 
 
AR Trade spol. s r.o. je výhradním zástupcem dánské společnosti HARBOE pro Českou a Slovenskou republiku. 
 



AR Trade  spol. s r.o. je výhradním zástupcem  
HARBOE pro střední Evropu. 

Pivovar Harboe má dlouhou tradici a patří mezi předními producenty v 
oblasti evropského pivovarnictví. Od samého vzniku v roce 1883 Harboe 
postupně rozšířil své aktivity z místního dánského pivovaru na moderní, 
mezinárodní nápojový koncern s dceřinými společnostmi v 5 zemích a 
obchodními aktivitami ve více jak 90 zemích.  
 
S tímto velkým dědictvím přichází velká zodpovědnost: Zavazuje chránit 
svoji značku tím, že produkuje  výrobky nejvyšší kvality a dále rozvíjí své 
podnikání na vysoce konkurenčním trhu.  

V současné době pivovar Harboe Group 
je jedním z předních evropských výrobců 
piva a nealkoholických nápojů. Tyto 
výrobky jsou distribuovány na globálních 
trzích prostřednictvím sítě dovozců a 
přímých zastoupení v Evropě, Africe, na 
Středním východě, v Asii a Severní a Jižní 
Americe. 
 

HARBOE je druhý největší výrobce nápojů ve Skandinávii. 

Základem firemní strategie je inovace: 
hlavní ambicí je neustále zdokonalovat 
produkty a technologické procesy. K 
dosažení tohoto cíle slouží stálé a 
průběžné investice do modernizace 
všech pivovarů skupiny Harboe, stejně 
jako i intenzivní výzkum a vývoj.  
 



Ovocné šťávy PURE jsou naprosto 
specifický druh ovocného nápoje.  
 
Jsou vyrobeny přímým vylisováním 
čerstvého, perfektně dozrálého a 
výběrového ovoce.  
 
! Nejsou vyrobeny z koncentrátů ! 
 
Neobsahují žádný dodatečný cukr, 
žádné barviva, žádné konzervanty a 
ani dodatečnou vodu.  9 OPRAVDU DOBRÝCH DŮVODŮ PRO VÝBĚR PURE JUICE: 

- PURE juice je vyrobeno z prémiového ovoce – a nic jiného! 
- PURE juice není vyrobeno z koncentrátu – nikdy! 
- PURE juice má trvanlivost 9 měsíců, bez nutnosti skladovat v chladu! 
- PURE juice není nic jiného než dobře sklizené a vylisované ovoce! 
- PURE juice neobsahuje žádné konzervační látky a další aditiva! 
- PURE juice ušetří práci a peníze v porovnání s lisováním ovoce ! 
- PURE juice obsahuje prémiové ovoce od pečlivě vybraných producentů! 
- PURE juice neobsahuje žádný dodatečný cukr a vodu! 
- PURE juice je dostupný v šesti delikátních příchutích! 



PURE ORANGE 
lisovaná pomerančová 

šťáva vyrobená lisováním 
3 kg pomerančů 

PURE APPLE 
lisovaná jablečná 

šťáva vyrobená lisováním 
1,5 kg jablek 

PURE PEAR 
lisovaná hrušková 

šťáva vyrobená lisováním 
1,5 kg hrušek 

PURE APPLE/CALAMANSI 
lisovaná jablečná 

šťáva + šťáva z calamansi 
98% jablek + 2% calamansi 

PURE PINEAPPLE 
lisovaná ananasová 

šťáva vyrobená lisováním 
2,5 kg ananasů 

PURE GRAPEFRUITE 
lisovaná grapefruitová 

šťáva vyrobená lisováním 
1,5 kg grapefruitů 



100% OVOCNÝ PODÍL 

VYROBENO Z KONCENTRÁTU 

NEOBSAHUJE DODATEČNÝ CUKR 

NEOBSAHUJE KONZERVANTY A DALŠÍ PŘÍSADY 

DANFRUGT JUICE – ŠVESTKA 
 
Švestkový džus z koncentrátu se 100% ovocným podílem. K dispozici v 
balení 1 litr. Jedinečný džus na trhu, který si zachovává všechny 
zdravotní účinky švestek.  
 
DANFRUGT JUICE – MULTIVITAMÍN 
  
Džus z koncentrátu ze 16 druhů ovoce a pyré se 100% ovocným podílem 
- jablko 25%, pomeranč 20%, ananas 20%, hruška 15%, 
mandarinka  5%, hrozno  4%, grep 2%, červený pomeranč 2%, maracuja 
1%, *broskev  1%, *mango 1%, *guava  1%,*banán  1%, *kiwi 1%, 
citron 0,5%, angrešt  0,5% (*z pyré). K dispozici v balení 1 litr.   
 
DANFRUGT – ČERNÝ RYBÍZ (koncentrát – sirup) 
  
Koncentrát (sirup) z černého rybízu – 20% ovocný podíl. Doporučený 
poměr ředění 1 díl koncentrátu a 5 dílů vody.  
 



Harboe Exotic 
 
 
Harboe Exotic je novinkou  
V sortimentu limonád.  
Exotic má svěží a plnou  
chuť ovoce, jako je ananas,  
grapefruit, citron a mango. 

Harboe Topform 
 
 
TopForm je populární  
nealkoholický nápoj se  
sladkou a lahodnou příchutí  
hroznového cukru.  
Vhodný pro rychlé doplnění  
cukru, například po sportu.  

Harboe Cola 
 
 
Harboe Cola je vynikající,  
chutný a oblíbený nápoj  
colového typu pro děti i  
dospělé. Má sladkou a  
vyváženou chuť. Harboe  
Colu podávejte chlazenou   
nebo s ledem. 

Harboe Squash 
 
 
Harboe Squash je výborný  
sycený nealkoholický nápoj  
doplněný  pomerančovým  
džusem.  
Squash podávejte  
vychlazený nebo s ledem. 
 

Caribia Ginger Beer 
 
 
Ginger Beer je sycená zázvo- 
rová limonáda klasické anglo- 
saské receptury.  
Charakteristickou chuť jí dává 
typická příchuť zázvoru. 
Je výborným základem  i pro  
alkoholické koktejly.  
Podávejte vychlazenou. 

Harboe WOWZA 
 
 
Wowza je nový zajímavý  
nealkoholický nápoj.Poutavý  
fialový design, výrazná chuť  
sladkého ovoce a třešní  
potěší všechny věkové  
skupiny. Wowzu podávejte  
silně vychlazenou nebo  
s ledem 

V nabídce HARBOE jsou limonády s různými příchutěmi ovoce, nápoje 
colového typu, energetické nápoje, nezaměnitelná zázvorová limonáda a další. 



Biolimonády EGO 

Biolimonády EGO byly vyvinuty na základě nejvyšší kvality a jsou charakteristické: 
 
• Vysokým obsahem džusu. 
• Použitím původní vody s charakteristickým  složením minerálů a solí,  
        který perfektně zapadá do konceptu BIO nápojů. 
• Neobsahují umělé barviva. 
• Vyrábí se z BIO komodit. 



Řada BIO limonád  EGO  se skládá ze speciálně vybraných ovocných příchutí: 

 

• Citrón & Zázvor 3% džus - Jak citrón, tak i zázvor  patří k nejpopulárnějším a 
nejzdravějším příchutím, které společně skvěle zapadají dohromady.                    
Tato kombinace patří u zákazníků k nejoblíbenějším.  

 

 

• Pomeranč & Mango 8.8% džus –  Pomeranč a mango patří mezi 
nejprodávanější příchutě na trhu. Jejich spojení dává svěží a plnou chuť, 
opravdový bestseller v sortimentu BIO nápojů. 

 

 

• Jablko & Černý rybíz 8.8% juice - přirozená plnost jablka v kombinaci s 
bohatou chutí přírodního černého rybízu je optimální příchutí pro 
každodenní osvěžení.   

Biolimonády EGO 



Plato:  11.3° 
Alc/Vol: 5% 
Extract app.: 1.8% 
Barva: 8 EBC 
Hořkost: 23 BU 
Trvanlivost: 15 měsíců 

Bear Beer 5% (11.3°) 
Světlý ležák prvotřídní kvality 
s jemným aroma  chmele. 
Pivo s dobře vyváženou  
vůni a hořkosti díky čisté  
fermentaci. 

Bear Beer Wheat 5%  
Typicky styl bavorského 
 "Weissbier" pšeničného  piva.  
Vaří se z pšeničného sladu,  
ječného a karamelového sladu.  
Je nefiltrované, přirozený zákal  
se skládá z proteinů a kvasinek. 

Plato: 11.8° 
Alc/Vol: 5% 
Extract app.: 2.3% 
Barva: 11 EBC 
Hořkost: 14 BU 
Trvanlivost: 15 měsíců 

Bear Beer 7,7% (16°) 
prémiové silné pivo z  řady  
Bear Beer. Kombinace silné chuti,  
se středním aroma chmele,  
plná zlatavá barva, čistý prožitek.  

Plato:  16° 
Alc/Vol: 7.7% 
Extract app.: 2.8% 
Barva: 8 EBC 
Hořkost: 23 BU 
Trvanlivost: 15 měsíců 

Bear Beer Strong Stout 8%  
Velmi tmavé, silné pivo s letitou  
tradicí. Typickou chuť mu dává  
aroma praženého sladu, kávy,  
mírně lékořice a karamelu. Bear  
Beer Strong Stout 8% je skutečný  
požitek pro každého. 

Plato:  17° 
Alc/Vol: 8% 
Extract app.: 3.5% 
Barva: 70 EBC 
Hořkost: 25 BU 
Trvanlivost: 15 měsíců 

Bear Beer 10% (21°) 
silné pivo zlatožluté barvy, s   
karamelovým aroma. Vysoký  
obsah alkoholu je  dosažen  
pouze kvasným procesem –  
není přidán žádný další alkohol.  

Plato:  21° 
Alc/Vol: 10% 
Extract app.: 3.9% 
Barva: 10 EBC 
Hořkost: 28 BU 
Trvanlivost: 15 měsíců 

Bear Beer 12% (25°) 
Nejsilnější pivo Bear Beer.  
Pivo opravdových vikingů  
s 12% obj. alkoholu. Chuťově  
plný a plný síly. Vysoký obsah  
alkoholu je  dosažen pouze  
kvasným procesem –  
není přidán žádný další alkohol.  

Plato:  25° 
Alc/Vol: 12% 
Extract app.: 4.5% 
Barva: 12 EBC 
Hořkost: 30 BU 
Trvanlivost: 15 měsíců 

Pivní speciály  Bear Beer jsou hlavní exportní 
mezinárodní značkou – vlajkovou lodí pivovaru 
Harboe. Vaří se bez přísad a konzervačních látek.  



Certifikát HACCP  Certifikát IFS Certifikát ISO 

Certifikát KOSHER Bear Beer Certifikát KOSHER PURE Certifikát HALAL 

Certifikáty 



Naši významní zákazníci 



https://www.youtube.com/watch?v=1VIPnB7Nrc4 
Breakfest with TV Novou Summer special TV NOVA TV campaign ČT4 Sport 

https://www.youtube.com/watch?v=QyOC2u2wB_Y https://www.youtube.com/watch?v=9VSOAldvD4w 

Ukázky marketingovývh aktivit 

https://www.youtube.com/watch?v=1VIPnB7Nrc4
https://www.youtube.com/watch?v=QyOC2u2wB_Y
https://www.youtube.com/watch?v=9VSOAldvD4w


 
info@artrade.cz 
www.artrade.cz 

 
 

Mgr. Ladislav Blažek  
jednatel  

 
+420 603 888 201 

  
 

KONTAKTY: 

mailto:info@artrade.cz
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