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Kratka predstavitev podjetja Saksida d.o.o
Podjetje Saksida inţeniring gastro opreme d.o.o. je druţinsko podjetje, ustanovljeno leta 1993 z letnim
prometom okrog 300.000,00 Eur. Ţe 21 let smo prisotni na slovenskem trgu s prodajo domače in tuje
inox profesionalne kuhinjske opreme. Izvajamo tudi projektiranje in servis. Od leta 1993 smo uspešno
zaključili in opremili na ključ preko 450 objektov po celotni Sloveniji. Prav tako se ukvarjamo z
individualno prodajo posameznih strojev in nevtralne opreme. Naše dolgoletne izkušnje s kupci (bari,
restavracije, hoteli, vrtci, šole, domovi za ostarele, bolnice in kmečki turizmi) ter dolgoročni poslovni
odnosi z domačimi in tujimi dobavitelji gostinske opreme, nam omogočajo, da našim strankam
zagotavljamo kvalitetno svetovanje, poučevanje, priklop in poprodajne storitve. Naš slogan, ki ga
zasledujemo je: »S podjetjem Saksida do nasmeha v kuhinji«.
Podjetje Saksida d.o.o. je zavezano svojim kupcem ponuditi najvišjo kvaliteto Inox opreme po
konkurenčnih cenah. Vrednote, ki jih zasledujemo so usmerjene k povečevanju dolgoročnega
zadovoljstva naših strank z gostinsko opremo. To pa dosegamo s predhodnim svetovanjem, aktivnim
vključevanjem stranke v proces nabave opreme, individualnim pristopom, ponujenimi celovitimi
rešitvami in odzivnimi poprodajnimi storitvami.
Naša vizija je postati po kvaliteti prepoznaven in na posameznega kupca usmerjen ponudnik gastro
opreme v širši regiji.
S svojo prodajo, projektiranjem in servisom smo prisotni na celotnem območju Republike Slovenije.
Vedno več kupcev pa se na nas obrača tudi iz tujine. Servisne storitve imamo urejene lokalno po
posameznih regijah, kar zmanjšuje stroške na strani kupca. Prevoz opreme pa je urejen s pomočjo
profesionalnih špediterskih druţb, ki pripeljejo opremo direktno na vaš naslov brez vmesnega prekladanja
hitro, profesionalno in varno.
Podjetje Saksida d.o.o. odlikuje njegova fleksibilnost in pripravljenost poiskati skupne rešitve glede na
ţelje, ki jih pri nabavi opreme izrazijo naše stranke. V 20 letih poslovanja smo si nabrali številne
izkušnje. Dobro poznamo trg in naše ciljne kupce ter njihove potrebe.

Imamo odlične poslovne odnose s tujimi in domačimi partnerji, kar nam omogoča dobavo visoko
kvalitetnih strojev in aţurno nudenje poprodajnih storitev. Zastopamo le priznane evropske blagovne
znamke gostinske opreme kot so: Afinox, AlexanderSolia, Bendoni, Berto's, Dynamic, Feuma, Fimar,
Firex, Kern, Krefft, Kromo, Kronen, Lainox, Metalcarelli, Metaltecnica, Nilma, Paderno, Rieber,
RobotCoupe, Rubinetterie, Scaiola, Sirman, Thermohauser, Toperczer, Winterhalter in ostali…

ZAGOTOVITE HACCP STANDARDE!
ZAUPAJTE SVOJE PROBLEME NAŠIM STROKOVNJAKOM!
V NAŠEM PROGRAMU VAM NUDIMO CELOTNO OPREMO ZA PRIPRAVO IN DELITEV HRANE!
OD LETA 1993 ŢE VEČ KOT 450 USPEŠNO REALIZIRANIH PROJEKTOV PO VSEJ SLOVENIJI!
ZAGOTAVLJAMO VAM VISOK IN OSEBEN PROFESIONALNI PRISTOP PRI TEHNOLOŠKIH REŠITVAH,
KVALITETNO PROJEKTIRANJE IN VGRADNJO SODOBNE OPREME DOMAČIH IN TUJIH PRIZNANIH
PROIZVAJALCEV, STROKOVNO MONTAŢO TER HITER SERVIS!

VSA OPREMA PO KONKURENČNIH CENAH!
POKLIČITE NAS ZA PONUDBO IN SKUPAJ BOMO POISKALI NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV!
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