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Công ty Cổ phần «Nhà máy bia và nước giải khát «Krym» là nhà sản xuất bia, nước giải khát, nước khoáng và nước uống lớn nhất. Nhà máy tọa lạc 
tại trung tâm của bán đảo Crưm - thành phố Simferopole. Chất lượng cao, công nghệ cổ điển và các thành phần tự nhiên giúp sản phẩm của công ty 
phổ biến và được yêu thích trong hơn 30 năm qua. Nhà máy «Krym» là một doanh nghiệp ổn định về tài chính, là nơi các chuyên gia có trình độ cao 
làm việc. Hoạt động đầu tư phát triển ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà máy được thực hiện hàng năm. Trong năm 2016 nhà máy đã mua sắm 
và đưa vào vận hành thêm dây chuyền chiết rót bia và đồ uống vào bao bì PET. Mùa hè năm 2017 nhà máy vận hành dây chuyền mới chiết rót lon 
nhôm. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 2016-2017 là hơn 450 triệu rúp.

Nhà máy được xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1982 dưới sự lãnh đạo của các chuyên gia hàng đầu Châu Âu. Năng lực sản xuất của xí nghiệp 
cho phép sản xuất hơn 15 triệu đêcalit bia và hơn 5 triệu đêcalit các loại đồ uống, nước khoáng và nước uống mỗi năm.

GIỚI THIỆU CÔNG TY



Các loại bia sản xuất: KRYM  LAGER, ZHIGULEVSKOE, SIMFEROPOLSKOE ZAVODSKOE, NAKHIMOVSKOE, KRYM KREPKOE, GOLDEN 
GRYPHON, SEVASTOPOLSKOE, YALTA, YUBILEINOE, bia vàng Premium CRIMEAN RIVIERA, bia không lọc Premium WHITE ROCK và bia đen 
không lọc Premium BLACK MOUNTAIN.

Sản xuất bia là một quá trình kéo dài và phức tạp bao gồm nhiều giai đoạn: sản xuất malt, chế biến dịch nha, lên men, nấu bia, lọc bia và chiết chai. 
Bia do nhà máy "Krym" sản xuất được nấu theo công thức nguyên bản từ các nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao và theo công nghệ đặc biệt, ẩn 
chứa trong nó thành tựu khoa học tiên tiến và truyền thống nấu bia cổ điển.

Công ty áp dụng hệ thống HACCP (GOST R 51.705,1-2.001 «Hệ thống chất lượng. Quản lý chất lượng thực phẩm theo các nguyên tắc của HACCP»), 
cho phép đảm bảo kiểm soát an toàn sản phẩm. Công ty cổ phần «KRYMм» được trang bị các thiết bị hiện đại nhất. Ngày nay, công ty đã có hệ thống 
các quy phạm giúp sản xuất bia, nước giải khát, nước khoáng và nước uống chất lượng tốt nhất.

GIỚI THIỆU CÔNG TY



Trong phòng thí nghiệm của nhà máy, ở mỗi công đoạn trong quy trình công nghệ đều tiến hành kiểm tra sản phẩm, đảm bảo ổn định tối đa chất lượng 
và hương vị ban đầu. Dòng nước giải khát của công ty có: xêri retro  - LEMONADE, CITRO-EXTRA, DUCHESSE, TARKHUN, MOJITO. 

Nước khoáng ngầm trị bệnh KRYMSKAYA được chiết xuất từ nguồn nước giếng phun sâu hơn 900 m tại thành phố điều dưỡng Saki. Nước 
khoáng KRYMSKAYA từng là một trong bốn loại nước khoáng chính dưới thời Liên Xô: KRYMSKAYA, «Narzan», «Borzhomi» và «Essentuki». Nước 
khoáng KRYMSKAYA được đưa vào vào danh mục chứng nhận đăng ký nhà nước Nga và sản xuất theo GOST R 54.316-2.011. Nước uống trị bệnh 
KRYMSKAYA giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh về hệ tiêu hóa. 

KRYMSKAYA DRINKING WATER - là nước uống có thành phần cân bằng các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe, vẻ đẹp và thể chất của con người. 
Hữu ích, lý tưởng để sử dụng hàng ngày. Một ly KRYMSKAYA DRINKING WATER giúp cân bằng nước trong cơ thể, thanh lọc và tiếp thêm năng lượng.

GIỚI THIỆU CÔNG TY



Sản phẩm của Công ty có mặttại tất cả 8khuvực liên bang của Liên bang Nga 

và được xuất khẩu đi khắp thế giới. Nhà máy nằm ở vị trí rất thuận tiện, có 

thể vận chuyển cả bằng đường bộ cũngnhưđường biển và bằng cácphương 

thức vận tải khác.

Tùythuộcvàoyêu cầu củakháchhàngvà loạimặt hàngcó thểchọnphương 

thứcgiaohàngtối ưu - bằng đườngbộ, đườngbiển, đườnghàngkhônghoặc 

đườngsắt. Nếucầncó thểkếthợpcácloạihìnhgiaothông khác nhau.

LOGISTICS
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MÁY NGHIỀN

CÔNGNGHỆSẢNXUẤTBIACỔ ĐIỂN CÔNG 
TY CỔ PHẦN «KRYM»

Máy nghiềnmalt

TANK LÊN MEN PHỤ (Ủ CHÍN)

Ủ chín bia từ 21 đến 46 ngày, 
tùy loại bia

MÁY LỌC

Lọc bia qua bộ lọc 
Kieselguhr và TRAP

MÁY KHỬ TRÙNG

Khử trùng bia

MÁY XAY

Quá trình xay malt

MÁY LỌC

Tách dịch nha 
khỏi bã

NỒI NẤU BIA

Đun sôi dịch nha với 
hoa hublon

TANK LÊN MENCHÍNH

Lên men bia trong 
vòng 7 - 10 ngày

MÁY LÀM NGUỘI

Làm nguội dịch nha 
trong bộ trao đổi 

nhiệt

MALT
MALTĐÃ
NGHIỀN

NƯỚC
QUA XỬ LÝ

BÃ BIA

NẠP HƠI MEN

MEN

HOA HUBLON

CHIẾT RÓT BIA 
«CHƯA LỌC»

CHIẾT RÓT BIA 
«KHÔNG TIỆT TRÙNG»

О₂

KHOANG LƯU TRỮ BIA

Bảo quản bia trước khi 
chiết rót

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT

Chiết rót bia thành phẩm 
vào chai thủy tinh, PET, 

lon và thùng nhôm
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ƯU ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT BIA BẰNG 
CÔNG NGHỆ CỔ ĐIỂN

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng bia do chúng tôi sản xuất!

Có hai công nghệ sản xuất bia chính:
- Cổ điển, trong đó việc ủ hoa hublon được thực hiện trong giai đoạn nấu.
-  Tăng tốc, trong đó sử dụng sản phẩm hoa hublon hoặc chất chiết xuất hoa hublon, bổ sung vào thức 
uống ở giai đoạn lọc.
Công nghệ sản xuất bia cổ điển được nghiên cứu và vận hành tại Công ty Cổ phần «KRYM» theo thiết 
kế của Séc và không thay đổi kể từ khi thành lập nhà máy (1982) đến nay.

Công ty cổ phần «KRYM» chỉ sử dụng hoa hublon tự nhiên chất lượng cao của công ty Đức 
HOPSTEINER,  cũng như malt chọn lọc của các nhà sản xuất trong nước.

Quá trình nấu bia với dịch nha mất 16 giờ.

Quá trình lên men bia kéo dài 7-10 ngày.

Sau quá trình lên men, bia được đưa vào vào tank lên men phụ, nơi bia non được ủ chín trong vòng 
21-46 ngày và tạo ra hương vị thơm ngon, cũng như những đặc trưng đặc biệt của bia đã ủ chín.

Tất cả các thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và có hệ thống tự động hóa mới nhất.

http://krym-pbk.ru


B I A krym-pbk.ru

BIA VÀNG PREMIUM 
CRIMEAN RIVIERA

CRIMEAN RIVIERA - là một loại bia lager 
vàng với tỷ trọng ban đầu là 12%, nấu 
bằng mạch nha lúa mạch, kết hợp công 
nghệ sản xuất bia cổ điển giúp bia có mùi 
vị nhẹ nhàng, cân bằng và tinh tế. 
CRIMEAN RIVIERA – là bia vàng Premium. 
Bia trải qua giai đoạn ủ chín lâu - quá trình 
này tạo nên hương vị đậm đà của bia trên 
nền malt hoàn chỉnh và mùi hương hoa 
nhẹ nhàng.

Tỷ trọng malt ban đầu - 12.0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 5,0%. 
Thành phần: malt lúa mạch, bột ngô, hoa 
hublon, nước uống đã qua xử lý
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate - 5,7 g/100 g 
bia, calo - 50 kcal/100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA KHÔNG LỌC PREMIUM LAGER 
WHITE ROCK

Trong sản xuất bia WHITE ROCK sử dụng 
nguyên liệu đặc biệt: malt đại mạch vàng nấu 
bia, hạt rau mùi tự nhiên, các loại hoa hublon và 
men đặc biệt. Sự kết hợp của tất cả các thành 
phần này trong bia WHITE ROCK tạo ra mùi vị 
và hương thơm không thể nào quên. Hạt rau 
mùi tạo hương vị êm dịu đặc biệt và mùi vị tươi 
mát dễ chịu, có tác dụng giải khát khi uống.

Tỷ trọng malt  ban đầu - 12.0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 5,0%. 
Thành phần: nước uống, malt lúa mạch nấu bia, 
malt lúa mì, hoa hublon, rau mùi, men.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate - 4,7 g/100 g 
bia, calo - 46 kcal/100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA ĐEN KHÔNG LỌC PREMIUM 
BLACK MOUNTAIN

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:

Bia đen không lọc Premium BLACK MOUNTAIN 
- là hương vị tinh tế của malt lúa mạch vàng và 
đen kết hợp với lúa mì tươi, hương vị nhẹ dịu và 
mùi thơm mê đắm của rau mùi, vị đắng của hoa 
hublon, tất cả chúng hòa quyện vào nhau tạo 
hương vị khó quên làm cho bia đen không lọc 
trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Tỷ trọng malt  ban đầu - 12.,5% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 4,5%. 
Thành phần: nước uống, malt lúa mạch vàng nấu 
bia, malt lúa mạch đen, malt lúa mì, rau mùi, hoa 
hublon, nước màu caramel, men.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 5,0 g/100 g 
bia, calo - 48 kcal/ 100 g bia.
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BIA VÀNG 
KRYM LAGER 

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:

Bia cổ điển KRYM LAGER -  là loại bia đặc 
trưng bởi vị đắng nhẹ, dễ chịu của hoa 
hublon và hương vị malt êm dịu. Bia KRYM 
LAGER có thể giúp bạn nghỉ giải lao trong 
công ty ồn ào cùng bạn bè, cũng như cho 
bữa tối tại nhà.

Tỷ trọng malt ban đầu – 11,0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 4,4%. 
Thành phần: nước uống đã qua xử lý, malt 
lúa mạch nấu bia vàng, malt lúa mạch đen, 
đại mạch nấu bia, hoa hublon.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 4,6 g/100 g 
bia, calo - 42 kcal/100 g bia.
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BIA VÀNG
KRYM ZHIGULYOVSKOE

Bia KRYM ZHIGULYOVSKOE – có mùi vị malt 
nhẹ bão hòa và hương thơm hoa hublon mạnh 
đặc biệt. KRYM ZHIGULYOVSKOE rất tuyệt vời, 
giúp bạn thư giãn và thoát khỏi cảnh ồn ào nơi 
thành phố. KRYM ZHIGULYOVSKOE lý tưởng 
cho cuộc vui của công ty lớn, nơi coi trọng 
truyền thống. 

Tỷ trọng malt ban đầu – 11,0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 4,4%. 
Thành phần: nước uống, malt qua xử lý, lúa 
mạch nấu bia vàng, đại mạch nấu bia, hoa 
hublon.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 4,6 g/100 g 
bia, calo - 42 kcal/100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA VÀNG 
YUBILEINOE 

Bia YUBILEINOE được tạo ra đúng vào lễ kỷ niệm 
35 năm thành lập Công ty Cổ phần «Nhà máy bia 
và nước giải khát «KRYM». 35 năm nhân viên nhà 
máy nấu bia và quanh năm thực hiện trách nhiệm 
lớn lao, tận tâm và dành trọn tình yêu cho công 
việc của mình. YUBILEINOE có hương vị cân 
bằng, với vị đắng dịu nhẹ, màu vàng hổ phách và 
hương thơm hoa hublon dễ chịu, một sự kết hợp 
giữa tỷ trọng cao và độ đậm mang lại cho bia sự 
nam tính và mạnh mẽ. 

Tỷ trọng malt ban đầu – 15,0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 6,0 %. 
Thành phần: nước uống, malt đại mạch vàng nấu 
bia, bột gạo, hoa hublon.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 6,2 g/100 g 
bia, calo - 58 kcal / 100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA VÀNG
YALTA

Bia vàng cổ điển thơm dịu YALTA thật sự 
giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ và lưu lại những 
kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày ở 
Crưm, còn khi ở xa thiên nhiên và biển chúng 
nhắc bạn nhớ về những ngày hè và kỳ nghỉ 
ấm áp. 

Tỷ trọng malt ban đầu – 11,0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 4,4 %. 
Thành phần: nước uống, malt đại mạch nấu 
bia vàng, hoa hublon.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 4,6 g/100 g 
bia, calo - 42 kcal/100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA ĐEN 
GOLDEN GRYPHON 

Bia GOLDEN GRYPHON độc nhất vì có 
chứa 3 loại malt chất lượng cao: vàng, đen và 
caramel. 
Bia GOLDEN GRYPHON nhẹ và bão hòa, hơi 
đắng và vị ngọt nhẹ, có màu sắc và hương 
thơm của hoa hublon và caramen dễ chịu. 
Nhờ sử dụng ba loại malt mà loại bia này có 
màu sắc mượt mà êm dịu, nhấn mạnh sự độc 
đáo của bia.

Tỷ trọng malt ban đầu – 13,0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 5,0 %. 
Thành phần: nước uống đã qua xử lý, malt 
đại mạch vàng, malt đại mạch đen, malt 
caramen,  bột ngô, hoa hublon.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 5,5 g/100 g 
bia, calo - 50 kcal/100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA VÀNG
SIMFEROPOLSKOE ZAVODSKOE

Hương vị tươi mát với vị đắng của hoa hublon và dư vị 
bánh mì dễ chịu – đó là mùi vị đặc trưng của thương 
hiệu cổ điển SIMFEROPOLSKOE ZAVODSKOE. 
Simferopoltsy tự hào về bia của thành phố! 
Bia Simferopolskoe là loại bia tốt nhất để gặp gỡ bạn bè, 
truyền thống quá khứ đã trở lại cuộc sống của chúng ta! 

Tỷ trọng malt ban đầu – 11,7% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 5,0 %. 
Thành phần: nước uống đã qua xử lý, malt đại mạch 
vàng nấu bia, đại mạch nấu bia, malt caramen, hoa 
hublon.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 4,6 g/100 g bia, calo 
- 45 kcal/100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA VÀNG 
SEVASTOPOLSKOE 

Loại bia mới ra mắt của «KRYM» để vinh 
danh các anh hùng thành phố Sevastopol. 
Bia SEVASTOPOLSKOE có mùi vị thanh nhã, 
nhẹ nhàng và hơi đắng. Chuyên gia pha chế 
bia của chúng tôi tin rằng những người sành 
bia sẽ đánh giá cao loại bia mới này, chúng 
sẽ trở thành thức uống ưa thích không chỉ 
của người dân Sevastopol, mà còn của rất 
nhiều vị khách đến thăm thành phố biển 
vinh quang. 

Tỷ trọng malt ban đầu – 11,5% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 5,0 %. 
Thành phần: malt đại mạch vàng, nước uống 
đã qua xử lý, hoa hublon.
Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 4,6 g / 100 g 
bia, calo -44 kcal / 100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:

http://krym-pbk.ru
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BIA VÀNG
NAKHIMOVSKOE

NAKHIMOVSKOE - bia vàng được nấu bằng cả tấm lòng. 
Chuyên gia nấu bia của chúng tôi đã đặt vào loại bia này sự 
tôn kính và lòng biết ơn đến thành phố quân sự vinh quang 
và những người anh hùng huyền thoại.
NAKHIMOVSKOE - có vị cổ điển, cân bằng và thơm 
ngon, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thích của người dân 
Sevastopol và du khách đến thành phố vinh quang.
Giờ thì Sevastopol có loại bia của riêng mình để có thể tự 
hào! NAKHIMOVSKOE – là loại bia cho những người yêu 
thành phố của họ, những người nhớ và tôn vinh lịch sử anh 
hùng của Sevastopol

Tỷ trọng malt ban đầu – 11,5% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 5,0 %. 
Thành phần: malt đại mạch vàng nấu bia, tấm gạo, nước 
uống,  hoa hublon.
 Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 4,6 g / 100 g bia, calo 
-43 kcal / 100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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BIA VÀNG 
КРYM KREPKOE 

Bia vàng KRYM KREPKOE - là bia có vị đắng rõ 
rệt của hoa hublon cộng với hương thơm dễ chịu 
của malt. 
Đặc điểm của loại nước uống này là hương vị 
rượu vang tinh tế. Bia được những người sành 
bia mạnh thích thú, bia dành cho những người 
đàn ông khỏe mạnh. 

Tỷ trọng malt ban đầu – 17,0% trọng lượng. 
Nồng độ cồn - không ít hơn 7,0 %. 
Thành phần: nước uống đã qua xử lý, malt đại 
mạch vàng nấu bia, đường, hoa hublon.
 Giá trị dinh dưỡng: carbohydrate – 4,6 g / 100 g 
bia, calo -42 kcal / 100 g bia.

THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM:
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SẢN XUẤT 
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CÔNG NGHỆ CỔ ĐIỂN SẢN XUẤT NƯỚC CHANH (NƯỚC GIẢI KHÁT), 
CÔNG TY CỔ PHẦN «KRYM»

THIẾT BỊ NẤU XIRO
Nấu xiro đường

ĐƯỜNG NƯỚC TINH KHIẾT

ĐƯỜNG NƯỚC TINH KHIẾT NƯỚC 
TINH KHIẾT

NƯỚC MÀU
CARAMEL

XIRO PHA 
TRỘN SẴN

AXIT CITRIC

THÀNH PHẦN 
TẠO MÙI VỊ 

THƠM - NGON

LỌC SƠ BỘ
XIRO ĐƯỜNG

N
Ư
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C 

G IẢI  KHÁT TỰ

N H I Ê N
100%

СО₂

MÁY KHỬ TRÙNG
Khử trùng xiro đường

HỆ THỐNG LỌC
Lọc xiro đường

THIẾT BỊ LỌC
Sự lọc xiro pha trộn          

THIẾT BỊ TRỘN
Pha chế xiro trộn

THIẾT BỊ NẤU MÀU
Chế biến nước màu 

caramel tự nhiên

TRỘN XI-RÔ CHỨA THÀNH

Bảo quản xiro pha trộn sẵn

THIẾT BỊ TRỘN ĐỒNG BỘ

Pha chế thức uống

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT

Chiết rót thức uống vào chai 
thủy tinh, PET, lon và thùng 

nhôm
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ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC CHẾ BIẾN NƯỚC GIẢI 
KHÁT THEO CÔNG NGHỆ CỔ ĐIỂN

Công ty cổ phần «KRYM» không sử dụng các chất tạo ngọt hoặc xiro glucose-fructose 
để chế biến nước giải khát. Chúng tôi nấu xiro trắng và nước màu caramel từ đường 
chất lượng cao.

 

Nước màu caramel có 4 loại: nước màu caramel I, II, III, IV. Từ màu thứ I -  có lợi, đến 
màu IV - có hại, trong đó khuyến khích tiêu thụ hạn chế đến 160-200 mg / 1kg trọng 
lượng cơ thể. Trong thiết bị nấu- màu của mình, chúng tôi sản xuất nước màu caramel 
tự nhiên loại I, nói một cách đơn giản - caramel. Nó vô hại, có tính chất tuyệt hảo của 
màu tự nhiên và tạo ra đồ uống màu vàng rơm.

 Chúng tôi sản xuất nước giải khát chỉ từ các thành phần hương liệu tự nhiên.

Hương vị của đồ uống phụ thuộc vào chất lượng nước, tại Công ty cổ phần «KRYM» 
nước qua bốn mức lọc, được khử sạch và làm mềm, cân bằng tối ưu theo chỉ số trạng 
thái cân bằng acid-base (PH).

Nước giải khát «Krym» - hương vị cổ điển của nước giải khát đã quen thuộc từ thời thơ ấu!
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DÒNG ĐỒ 
UỐNG RETRO

krym-pbk.ru

NƯỚC GIẢI KHÁT
LEMONADE

NƯỚC GIẢI KHÁT 
MOJITO

LEMONADE – nước ngọt giải khát, uống rất mát. Để chế biến 
nó cũng như tất cả các loại đồ uống retro, Nhà máy bia nước 
giải khát «KRYM» theo truyền thống chỉ sử dụng nước màu 
caramel tự nhiên làm cho thức uống có màu vàng rơm.
Hương vị của đồ uống còn phụ thuộc vào chất lượng nước. Tại 
«KRYM» nước được khử sạch và làm mềm, bổ sung cân bằng 
điện giải. Sự kết hợp giữa nước, nước màu caramel và thành 
phần hương thơm – hương vị cho phép tạo ra một mùi vị độc 
đáo của thức uống cổ điển LEMONADE, đưa chúng ta trở về 
thời thơ ấu.

MOJITO được tạo ra trên nền bạc hà. Trong quá trình sản xuất 
chỉ sử dụng loại bạc hà sinh trưởng và phát triển tại các khu 
vực danh lam thắng cảnh của Crưm trong điều kiện khí hậu độc 
đáo. Loại bạc hà này tạo ra hương vị cực kỳ êm dịu. 
Uống MOJITO, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm hương vị cân 
bằng với màu sắc êm dịu của bạc hà và chanh, mang đến cảm 
giác tươi mới và mát lạnh.

http://krym-pbk.ru
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NƯỚC GIẢI KHÁT
CITRO – EXTRA

NƯỚC GIẢI KHÁT
DUCHESSE

NƯỚC GIẢI KHÁT
TARKHUN

CITRO-EXTRA - là thức uống giải khát trái cây có ga. CITRO-
EXTRA cổ điển có mùi thơm đặc biệt và hương vị của hỗn hợp 
cam quýt. Thức uống từ cam quýt có thành phần thơm ngon tự 
nhiên của cam, quýt và chanh kèm bổ sung vanilin.

DUCHESSE (từ Duchesse Pháp, theo nghĩa đen nghĩa là Công 
chúa) – thức uống được bổ sung hương lê tự nhiên với phần thịt 
mịn màng, tan chảy, mọng nước và ngọt. Sản phẩm này – bổ sung 
vào chuỗi thức uống Retro đã nổi tiếng của Nhà máy bia và nước 
giải khát «KRYM», được chế biến chỉ từ các nguyên liệu tự nhiên: 
đường, nước màu caramel và nước lọc.

TARKHUN là nước ngọt giải khát màu xanh lá cây, có chứa chiết 
xuất cây ngải thơm (thảo mộc Tarkhun), đây là loại thảo mộc đã 
được thêm vào nước có ga với xi rô tự nhiên từ thời cổ đại ở vùng 
Kavkaz. 
Từ năm 1983, công thức pha chế TARKHUN đã được chuyển giao 
để đưa vào sản xuất tại «KRYM», kể từ đó đến nay vẫn không 
thay đổi. Đồ uống được sản xuất trên cơ sở nước lọc làm mềm và 
thành phần thảo mộc TARKHUN thơm ngon tự nhiên.

http://krym-pbk.ru
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ĐIỂM TIẾP NHẬN VỚI MÁY LỌC

Hút nước từ giếng 
khoan. Lọc sơ bộ

THÙNG CHUYỂN

CARBON DIOXIDE

Vận chuyển nước từ 
giếng khoan số 3503

BỂ CHỨA NƯỚC KHOÁNG

Bảo quản nước khoáng Lọc nước khoáng

СО₂

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT 
NƯỚC KHOÁNG CỦA CTCP «KRYM»

ĐẤT SÉT

ĐÁ VÔI, MACNƠ

ĐẤT SÉT XÁM ĐẬM

ĐÁ VÔI

ĐẤT SÉT NÉN CHẶT

MACNƠ XÁM NHẠT

ĐÁ VÔI XÁM

MACNƠ XÁM

MACNƠ XÁM NHẠT

ACGILIT XÁM ĐẬM

SA THẠCH

CÁT MỊN

GI
ẾN

G K

HOAN Ở ĐỘ SÂU

THÀNH PHỐ NGHỈ M

ÁT S
AK

I900m

KHOAN SỐ 3503

LỌC MỊN

THIẾT BỊ BÃO HÒA

Nước khoáng bão 
hòa СО2

CHIẾT RÓT

Chiết rót nước vào 
chai thủy tinh và PET
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ƯU ĐIỂM KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT NƯỚC KHOÁNG 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN «KRYM»

Nước khoáng «Krym» – suối nguồn sức khỏe của bạn!

Giếng khoan số 3503 được khai thác tại thành phố - khu nghỉ mát Saki vào 
năm 1956 và có độ sâu hơn 900 mét. Trong 60 năm qua, thành phần nước 
giếng khoan không thay đổi, điều này đã được khẳng định trong các nghiên 
cứu quy mô phòng thí nghiệm.

Mạch nước phun đứng là tài nguyên thiên nhiên quan trọng hữu ích nhất.

Các tầng nước phun được bảo vệ an toàn khỏi ô nhiễm bề mặt.

12 lớp đá núi rắn và mịn đóng vai trò như một bộ lọc có chiều cao 900 mét, 
làm sạch và khoáng hóa nước, bão hòa nước bằng các nguyên tố đa lượng và 
vi lượng, chính vì vậy mà nước khoáng giúp cân bằng sự thiếu hụt các nguyên 
tố đa lượng và vi lượng trong cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe.
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NƯỚC KHOÁNG NHIỀU GA 
КRYMSKAYA

Nước uống từ nguồn khoáng ngầm – trị bệnh KRYMSKAYA 
được khai thác từ tầng đất rất sâu, giếng nằm cách xa các 
trung tâm công nghiệp và nhà máy, trong một khu vực sinh 
thái sạch của Crưm  – thành phố Saki.
Độ sâu giếng khoan hơn 900 m.
Đi qua tầng khoáng dày, nước được khử sạch và làm giàu 
khoáng chất, đem lại cho chúng ta sự tươi mới ban đầu. 
Khai thác giếng khoan ở tầng nước ngầm Neocomian hùng 
vĩ, nước tự phun với nhiệt độ riêng +43,5 °C. Nước khoáng 
KRYMSKAYA sẽ cung cấp cho cơ thể bạn các nguyên tố 
đa lượng và vi lượng quan trọng và cân bằng trao đổi chất. 
Nước khoáng KRYMSKAYA là loại nước tốt nhất mà thiên 
nhiên đã ban tặng!

(Ngoài giai đoạn cấp tính):
Bệnh thực quản; viêm dạ dày mãn tính có chức năng bài tiết dạ dày bình 
thường, cao hoặc thấp; loét dạ dày và tá tràng; bệnh đường ruột; các bệnh 
về gan, túi mật và ống mật; bệnh của tuyến tụy; rối loạn chức năng tiêu hóa 
sau phẫu thuật điều trị loét dạ dày; hội chứng sau cắt túi mật; bệnh trao đổi 
chất; bệnh đường tiết niệu 

Bicarbonates (HCO3-) - 600-950; Sunfat (SO42-) - 100-150; Clorua (Cl-) 
- 500-600; Canxi (Ca2 +) - <25; Magiê (Mg 2+) - <10; Natri + kali (Na ++ 
K +) - 650-750; tổng khoáng: 1,7-2,5 g / dm3

CHỈ ĐỊNHY TẾ KHI SỬDỤNG

THÀNHPHẦNHÓAHỌCCHÍNH, MG/DM3:

http://krym-pbk.ru
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NƯỚC KHOÁNG ÍT GA
КRYMSKAYA

Nước khoáng ít ga KRYMSKAYA có tất cả các đặc tính 
có lợi của nước khoáng nhiều ga, chỉ là ít bão hòa khí 
carbon dioxide, do đó nước có mùi vị nhẹ hơn. Nước 
giải nhiệt rất tốt và là loại nước uống chữa bệnh. Nước 
khoáng được khai thác từ giếng khoan số 3503 sâu hơn 
900 m, nằm ở thành phố nghỉ mát nổi tiếng Saki.

(Ngoàigiai đoạncấp tính):
Bệnhthựcquản; viêmdạdàymãntínhcó chứcnăngbàitiếtdạdàybìnhthường, 
caohoặc thấp; loétdạdàyvà tá tràng; bệnh đườngruột; cácbệnhvềgan, 
túimậtvà ốngmật; bệnhcủatuyếntụy; rốiloạnchức năng 
tiêuhóasauphẫuthuậtđiều trị loét dạ dày; hộichứngsaucắttúimật; 
bệnhtrao đổichất; bệnh đườngtiếtniệu

Bicarbonates (HCO3-) - 600-950; Sunfat (SO42-) - 100-150; Clorua 
(Cl-) - 500-600; Canxi (Ca2 +) - <25; Magiê (Mg 2+) - <10; Natri + kali 
(Na ++ K +) - 650-750; tổng khoáng: 1,7-2,5 g / dm3

CHỈ ĐỊNHY TẾ KHI SỬDỤNG

THÀNHPHẦNHÓAHỌCCHÍNH, MG/DM3:

http://krym-pbk.ru
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NƯỚC UỐNG 
KRYMSKAYA DRINKING WATER

KRYMSKAYA DRINKING WATER - là nước có thành 
phần cân bằng và chứa tất cả các khoáng chất có lợi, 
cần thiết cho sức khỏe, sự trẻ trung và cường tráng. 
 Hữu ích, lý tưởng để sử dụng hàng ngày, không chống 
chỉ định. Ngay cả những thành viên nhỏ nhất trong 
gia đình bạn cũng có thể uống. Một ly KRYMSKAYA 
DRINKING WATER là đủ để cân bằng nước trong cơ 
thể, giúp thanh lọc và tiếp thêm năng lượng.
Thành phần sản phẩm
Nước KRYMSKAYA DRINKING WATER loại hảo hạng, 
tinh khiết, không có ga. Nước được xử lý bằng ion bạc. 
Thành phần hóa học, mg / dm3

Tổng khoáng, mg/l - 170-250; độ cứng toàn phần mg-eq/l - 1,0-
2,5; Kali, mg/l, không quá - 20; Canxi, mg/l - 80-130; magiê, 
mg/l, không quá - 65 mg/l; Clorua, mg / L, tối đa - 150; Sunfat 
mg / l, tối đa - 250; Bicarbonates, mg / L, tối đa - 250

THÀNHPHẦNHÓAHỌCCHÍNH, MG/DM3:
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NƯỚC UỐNG 
KRYMSKAYA DRINKING WATER

Uống nước từ «KRYM» - một ngụm nước cho cuộc 
sống khỏe mạnh!

«KRYM» cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường nước 
khoáng và nước uống đã hơn 30 năm! Nước uống 
đóng chai không ga do «KRYM» sản xuất từ lâu đã 
giành được sự tin tưởng tại Crưm nhờ những ích lợi 
và chất lượng cao mà sản phẩm này mang lại. 

«KRYM» là một nhà máy công nghệ cao hiện đại, luôn 
đảm bảo chất lượng sản phẩm do công ty sản xuất! Lợi 
thế chính của chúng tôi là khâu xử lý làm sạch nước 
chất lượng cao, phù hợp với tất cả các yêu cầu về chất 
lượng nước uống của Liên bang Nga 
«KRYM» – hãy tin tưởng chúng tôi – những người đã 
quen chăm sóc sức khỏe của bạn!

http://krym-pbk.ru


GIẢI THƯỞNG 
CỦA CÔNG TY krym-pbk.ru

CHẤT LƯỢNG CAO CỦA SẢN PHẨM DO CÔNG TY SẢN XUẤT ĐƯỢC 
CHỨNG MINH QUA NHIỀU GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TẠI CÁC CUỘC 
THI VÀ TRIỂN LÃM, TRONG ĐÓ CÓ:

NGÔI SAO CHẤT LƯỢNG NGA
-Dành chiến thắng trong vòng khu vực và là đơn vị dành chiến thắng trong vòng Liên bang của 
cuộc thi toàn Nga «Ngôi sao chất lượng Nga» năm 2016.

HUY CHƯƠNG DANH DỰ
- «Nhãn hiệu chất lượng quốc gia» năm 2016, 2015.

NƯỚC KHOÁNG KRYMSKAYA
- Huy chương vàng «Grand Prix» cho chất 
lượng tuyệt hảo tại Triển lãm quốc tế lần thứ 
XXVI «Bia-2017» tại Sochi. 
- Moscow, năm 2016 - Huy chương vàng 
cuộc thi «Sản phẩm tốt nhất - 2016» trong 
khuôn khổ triển lãm quốc tế lần thứ 23 
«Prodexpo - 2016».
 - Sochi, năm 2016, 2015 - huy chương vàng 
cho chất lượng xuất sắc tại Triển lãm quốc tế 
«Bia - 2016», «Bia-2015».

NƯỚC GIẢI KHÁT LEMONADE
- LEMONADE được tặng chương bạc cho chất 
lượng tuyệt hảo tại triển lãm quốc tế  lần thứ 
XXVI «Bia - 2017» tại Sochi.
 - Moscow, năm 2016 - Huy chương vàng cuộc 
thi «Sản phẩm tốt nhất - 2016» trong khuôn khổ 
triển lãm quốc tế lần thứ 23 «Prodexpo - 2016».
 - Sochi 2016 - Huy chương cho hình dáng và 
bố cục độc đáo, cũng như huy chương vàng cho 
chất lượng tuyệt hảo tại triển lãm quốc tế lần 
thứ XXV «Bia - 2016».

BIA KRYM LAGER
- Huy chương vàng «Grand Prix» cho chất lượng tuyệt hảo 
tại Triển lãm quốc tế lần thứ XXVI «Bia-2017» tại thành 
phố Sochi.
 - Huy chương vàng của cuộc thi «Sản phẩm tốt nhất - 
2016» trong khuôn khổ triển lãm quốc tế lần thứ 23 về 
thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống và nguyên liệu phục vụ 
sản xuất chúng «Prodexpo - 2016».
 - Sochi, năm 2016, 2015 - huy chương vàng cho chất 
lượng tuyệt hảo tại triển lãm quốc tế «Bia 2016» và 
«Bia 2015».

BIA CRIMEAN RIVIERA
- Bia CRIMEAN RIVIERA được tặng huy chương vàng 
«Grand Prix» cho chất lượng tuyệt hảo tại Triển lãm quốc tế 
lần thứ XXVI «Bia-2017» tại thành phố Sochi.
 - Moscow năm 2016 - Huy chương vàng cuộc thi «Sản 
phẩm tốt nhất - 2016» trong khuôn khổ triển lãm quốc tế 
lần thứ 23 «Prodexpo - 2016». 
- CRIMEAN RIVIERA được tặng huy chương vàng cho sản 
phẩm xuất sắc tại triển lãm quốc tế «Bia 2016» tại thành 
phố Sochi.
 - Huy chương cho thiết kế và bố cục độc đáo, cũng như huy 
chương vàng cho chất lượng tuyệt hảo tại Triển lãm quốc tế 
lần thứ XXIV «Bia-2015» tại thành phố Sochi. 
- Bia CRIMEAN RIVIERA được tặng huy chương vàng tại 
Triển lãm Quốc tế lần thứ XXIV «Peterfood-2015» St. 
Petersburg trong khuôn khổ cuộc thi «Nhãn hiệu chúng ta».

BIA GOLDEN GRYPHON
- Sochi, năm 2017 và 2016 - huy chương vàng 
cho chất lượng xuất sắc tại triển lãm quốc gia 
«Bia - 2017» và «Bia-2016».

BIA YALTA
- Sochi, năm 2017 và 2016 - huy chương vàng 
cho chất lượng xuất sắc tại triển lãm quốc tế 
«Bia 2017» và «Bia-2016».

http://krym-pbk.ru
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295047, Liên bang Nga, Cộng hòa Crưm, thành phố Simferopol, đường Geroev Stalingrada, 12
krym@krym-pbk.ru

Điện thoại: +7 3652 548-203;  Fax: +7 3652 548-203

https://goo.gl/maps/Jwkcf21ig2K2
https://krym-pbk.ru
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