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Dorosiowe ranty to marka 
stworzona przez Marlenę 
i Marcina Dorosiów, jedno 

z najbardziej 
rozpoznawalnych 

małżeństw w polskiej 
społeczności zajmującej 

się produkcją tortów.

www.sklep.drranty.pl
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W naszej ofercie znajdą Państwo 
najpopularniejsze i najczęściej kupowane 
dorosiowe ranty, a także folie rantowe oraz 
wszelkiego rodzaju akcesoria: skrobki, łopatki, 
blaszki, talerze obrotowe, spinki i wiele innych.

www.sklep.drranty.pl

Impulsem do stworzenia dorosiowych rantów był brak 
produktu w jakości i parametrach oczekiwanych przez 
pracownie produkujące torty na zamówienie oraz osoby, 
których pasją są domowe wypieki. 



Nasze ranty to doskonała alternatywa dla 
tradycyjnych blach do pieczenia ciast i tortów.

Kształty: okrągłe, prostokątne, sześciokątne, serca. 

Folie ułatwią wysunięcie ciasta 
z dorosiowego rantu, przy okazji skutecznie 
zabezpieczając ciasto przed wyschnięciem. 
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Czy wiesz że marka DRranty jako lider rynku posiada wszystkie niezbędne 
certyfikaty do pracy z żywnością?



Wykonane z trwałej i odpornej 
na odkształcenia stali nierdzewnej.

Są łatwe do utrzymania 
w czystości, nie rdzewieją i można 
je myć w zmywarce.

Posiadają atest PZH do kontaktu 
z żywnością.

Do każdego rantu spinki gratis.

Dostępne warianty z podziałką 
i bez podziałki.

RANTY OKRĄGŁE WYSOKOŚĆ ZAKRES REGULACJI

Rant do żelki owocowej 1.0 cm

13-18 cm

17-24 cm

Nowość 25-31 cm

Rant niski 6.0 cm
14-18 cm

18-22 cm

Rant do sernika i tarty

8.0 cm

18-21 cm

Rant do ciasta drożdżowego 22-26 cm

Rant do szarlotki i brownie 26-34 cm

Ranty do biszkoptów

12.0 cm

10-14 cm

14-20 cm

20-28 cm

26-36 cm

14.0 cm

12-15 cm

15-21 cm

21-26 cm

26-31 cm

31-42 cm

Potrzebujesz innej wysokości i zakresu regulacji? Zrobimy to!
Skontaktuj się z nami przez adres e-mail: dorosiowerantysklep@gmail.comwww.sklep.drranty.pl Strona / 05
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RANTY POZOSTAŁE WYSOKOŚĆ ZAKRES REGULACJI

Rant sześciokątny 12.0 cm 16-32 cm

Rant prostokątny

6.0 cm 13-28 cm

8.0 cm 16-32 cm

12.0 cm 16-32 cm

Rant kwadratowy

12.0 cm 15x15 cm

12.0 cm 20x20 cm

12.0 cm 25x25 cm

Rant w kształcie serca

8.0 cm

21,5-16 cm (10 porcji)

25-18,5 cm (15 porcji)

28-21,5 cm (20 porcji)

31-24 cm (25 porcji)

34-31 cm (30 porcji)

12.0 cm
31-24 cm (25 porcji)

34-24 cm (30 porcji)

www.sklep.drranty.pl

Potrzebujesz inny kształt, wysokość, rozmiar? Zapytaj nas o to!
Skontaktuj się z nami przez adres e-mail: dorosiowerantysklep@gmail.com
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Najbardziej popularny 
kształt do tortów.

OKRĄGŁE

Jeden z bestsellerów 
w naszym katalogu. 

Sposób na uzyskanie 
eleganckiego kształtu tortu!

SZEŚCIOKĄTNE

Zastępca tradycyjnej blachy 
do pieczenia. Idealny także 
do wypieku chleba

PROSTOKĄTNE

Tort w kształcie serca! 
Zawsze zwróci uwagę Gości, 
najsłodszy sposób wyrażania 
uczuć.

SERCA
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Idealna do wykonania dekoracji 
z czekolady lub deserów na 

zimno.

Sprawdza się także do trzymania 
boków tortu i sernika.

Produkt można zamrażać, 
ale uwaga - folia nie nadaje się do 

piekarnika.

FOLIA RANTOWA WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ ROLKI

Folia rantowa w rolce

6.0 cm

5 m

10 m

20 m

100 m

12.0 cm

5 m

10 m

20 m

100 m

Nowa wysokość
14.0 cm

5 m

10 m

20 m

100 m

Potrzebujesz innej wysokości i długości? Zrobimy to!
Skontaktuj się z nami przez adres e-mail: dorosiowerantysklep@gmail.com

mailto:dorosiowerantysklep@gmail.com


Wykonane z miękkiej lub twardej 
stali nierdzewnej z wygodnym 
uchwytem.

Są łatwe do utrzymania w 
czystości, nie rdzewieją i można 
je myć w zmywarce.

Posiadają atest PZH do kontaktu 
z żywnością.

Zakończenie szpachli pozwala 
zachować kąt prosty pomiędzy 
podstawą, a bokami tortu.

To dzięki niej idealnie wygładzisz 
powierzchnie kremu i lukru.

Potrzebujesz innego rozmiaru? Zrobimy to!
Skontaktuj się z nami przez adres e-mail: dorosiowerantysklep@gmail.com

SKROBKI ROZMIAR

Skrobka miękka

13x12 cm

15x12 cm

25x12 cm

Skrobka twarda

12x12 cm

15x12 cm

25x12 cm
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Wykonane ze stali nierdzewnej.

Ułatwiają rozsmarowanie kremu 
w rancie.

Produkt można myć w zmywarce.

Występują w czterech rozmiarach: mini, 
mała, średnia i duża. Nazywamy je 

Doropatki !!!

Wykonane z wysokiej jakości 
materiału odpornego na wysokie 

temperatury w piekarniku.

Uniwersalne zastosowanie, 
również jako blaszka do 

ciasteczek.

Pasują idealnie do dorosiowych 
rantów.

Występują w dwóch rozmiarach: mała 
25x25 cm oraz duża 35x40 cm.

Potrzebujesz innego rozmiaru? Zrobimy to!
Skontaktuj się z nami przez adres e-mail: dorosiowerantysklep@gmail.com

mailto:dorosiowerantysklep@gmail.com
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Jako nowość w naszej ofercie, 
będzie można znaleźć 

talerze obrotowe.
O szczegóły zapytaj mailowo.

Kolejną nowością jest 
możliwość

spersonalizowania rantu, 
łopatki, skrobki itp. 

O szczegóły zapytaj mailowo.
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Czy wiesz że jesteśmy 
współorganizatorami szkoleń 
w wielu miastach w Polsce?

Zainteresowani? Zapraszamy do kontaktu przez Facebook

www.facebook.com/BajkoweTortyElblag/



Adres naszego fanpage’a: 
www.facebook.com/dorosioweranty/

Czy wiesz że znajdziesz nas też
na Facebook i Instagram?

Adres naszego Insta: 
www.instagram.com/dorosioweranty/
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Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu internetowego 
www.sklep.drranty.pl, pamiętaj, że jesteśmy firmą produkcyjną i 
oferujemy elastyczność w produkcji pod Twoje własne potrzeby.

Potrzebujesz rant w innym rozmiarze, o innej wysokości? 
Nie ma problemu. Napisz na adres: 
dorosiowerantysklep@gmail.com

mailto:dorosiowerantysklep@gmail.com

