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Nasza firma od 24 lat istnieje na rynku artykułów spożywczych. Jest importerem, eksporterem i producentem
artykułów żywnościowych. Współpracujemy m.in. ze starannie wybranymi dostawcami z Hiszpanii, Włoch,
Niemiec, Indii, Tajlandii. P.H. Royal sp z o.o. jest właścicielem znaku towarowego Royal Brandź. Firma
posiada wiele własnych patentów i opatentowanych wzorów użytkowych. W roku 2010 uzyskaliśmy
prestiżową nagrodę "Dziennika Gazety Prawnej"- Jakość roku 2009. Nagrodzono nas również znakiem "EKO
Jakość Roku 2010" - za opakowanie, "Jakość Roku Złoto 2011", "Jakość Roku Złoto 2012" i "Jakość Roku
Złoto 2013" Nasze produkty posiadają certyfikat Gost-R dopuszczający je do obrotu na rynku rosyjskim.
Nasze produkty to również: gotowe dania sporządzone w oparciu o makarony - sojowy i domowy oraz
przyprawy i grzyby. Wymagają one zaledwie kilku minut aby były gotowe do spożycia. Interesującymi
wyrobami są również cukry smakowe o smaku miętowym, cytrynowym, truskawkowym, malinowym.
Doskonale nadają się do sporządzania drinków. Wprowadziliśmy trzy linie przypraw: Mieszanki -
charakteryzują się żółtymi etykietami. Posiadamy m.in. kurczaka po węgiersku, makaron po indonezyjsku,
golonkę po Śląsku, schab po podbeskidzku, risotto z szafranem, kwaśnicę, mieszanki do pizzy i jajecznicy.
Przyprawy z naszych pól i łąk - Większość stanowią krajowe suszone warzywa i przyprawy. Przyprawy
indyjskie - m.in kardamon, pieprz czerwony, kozieradka. Firma posiada w ofercie ok. 200 przypraw i
mieszanek. Naszymi partnerami handlowymi są między innymi E. Leclerc, Piotr i Paweł, Alma, Stokrotka,
Hala Banacha, Astra Wrocław, Epi Wrocław, Intermarche, Delikatesy Społem.
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