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Stará Ľubovňa, kráľovské mesto, ktorého najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1343.  SPIŠ, Kle-
notnica SLOVENSKA, ekologicky čistý región, bohatý na prírodné zdroje. Voda z Vysokých Tatier je 
považovaná za jednu z najčistejších v Európe.

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA / REGION SPIŠ



Spoločnosť Gas Familia sro bola založená v roku 1994 vo veľmi špeciálnej oblasti pod Vysokými Tatrami – v stre-
dovekom meste Stará Ľubovňa, ktorá je známa bohatou liehovarníckou tradíciou. Počas dlhej prevádzky sa spo-
ločnosť stala druhou najväčšou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa zaoberá výrobou alkoholických nápojov. 
Dnešná moderná továreň Spoločnosť Gas Familia s.r.o. vyrába široký sortiment alkoholických nápojov, ktoré po-
krývajú takmer každý požadovaný druh alkoholu. Vysoká kvalita týchto značiek je každoročne oceňovaná a ko-
runovaná mnohými oceneniami a zlatými medailami z celého sveta. V súčasnosti sú naše výrobky vyvážané 
do 25 krajín sveta. V spolupráci s BGV s.r.o. - výrobná linka na výrobu etylalkoholu, Nestville Distillery – výrobca  
whisky, Gurlex s.r.o. - naša distribúcia pre susedné krajiny, 1. DAY s.r.o. - náš reťazec obchodov s alkoholickými ná-
pojmi (takmer 60) v celej krajine, naša spoločnosť patrí k silným hráčom na domácich a medzinárodných trhoch. 
Medzi našich najväčších klientov patria: Auchan, Billa, Tesco, Metro, Kaufland, Lidl, Profi a ďalšie. Pre niektoré z 
nich spoločnosť GAS Familia s.r.o. dodáva vlastné značky. Kapacity umožňujú zvládnuť veľké objednávky, vy-
rábať a odosielať včas.

SPOLOČNOSŤ GAS FAMILIA



BGV s.r.o. bola založená v roku 2001 a jej hlavnou činnosťou je výroba etylalkoholu pre potra-
vinárske a nepotravinárske (technické, farmaceutické) účely. Vynikajúca úroveň fermentácie a 
špičkových technológií rektifikačných zariadení, ako aj presná kontrola kvality a vysoká pro-
fesionalita zamestnancov zaručujú stabilnú produkciu najjemnejších obilných liehovín. Denná 
produkcia dosahuje 35 000 laa. Stabilné portfólio našich zákazníkov pozostáva z významných 
výrobcov liehovín v Európe, farmaceutických a potravinárskych spoločností, výrobcov výrob-
kov na starostlivosť o autá, obalových fólií a mnohých ďalších priemyselných spoločností.

COMPANY BGV



Nestville Distillery, založená v roku 2008, pokračuje vo výrobe kvalitných liehovín podľa tri storočia starej 
tradície. Spoločnosť sa rozhodla oživiť toto dedičstvo vo výrobe liehovín, ktoré sa do značnej miery po-
dobá tradícii, histórii a zručnostiam ľudí žijúcich v regióne. Okrem moderného liehovaru, v obci Hniezdne 
vytvorila Nestville Distillery expozíciu liehovarníctva a remesiel typických pre región Severného Spiša, kde 
návštevníci majú príležitosť vidieť a zažiť históriu liehovarníctva zaujímavým a atraktívnym spôsobom. Ka-
ždoročný letný festival Nesville Open Day sa koná v priestoroch liehovaru a každoročne priláka viac ako 
15 000 návštevníkov. 

NESTVILLE DISTILLERY



Gurlex s.r.o. bola založená v roku 1994 a zaoberá sa distribúciou liehovín. V priebehu rokov spoločnosť 
prešla reštrukturalizáciou nielen v organizačnej, ale aj v kapitálovej štruktúre a v súčasnosti pôsobí na 
Slovensku, Poľsku, v Českej republike a Maďarsku. Spoločnosť Gurlex s.r.o. sa neustále prispôsobuje 
požiadavkám trhu. Portfólio spoločnosti zahŕňa najlepšie produkty ponúkané v segmente alkoholických 
nápojov a liehovín.
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1. DAY spol. s.r.o. je jednou z najväčších obchodných spoločností na Slovensku a od svojho založenia v 
roku 2009 sa usiluje o uspokojenie potrieb zákazníkov prostredníctvom cenovo dostupného a širokého 
sortimentu tovarov, pohodlným nákupom s profesionálnym  poradenstvom s pridanou hodnotou. Počet 
predajní na Slovensku neustále rastie, aby sa dostali bližšie k zákazníkom. Zákazníci majú v súčasnosti 
k dispozícií viac ako 60 obchodov s alkoholickými nápojmi.

1st DAY



Spoločnosť AGRO Hniezdne s.r.o. bola založená v roku 1994 a v súčasnosti pestuje na 1000 ha poľno-
hospodárskej pôdy rôzne druhy obilnín na udržanie celého výrobného cyklu etylalkoholu.

AGRO HNIEZDNE



NAŠE ZNAČKY
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