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ZZaakkaajj  ssmmoo  zzaanneesslljjiivvii  ppaarrttnneerr  pprrii  ddoobbaavvii  pprrooffeessiioonnaallnnee  

kkuuhhiinnjjsskkee  oopprreemmee??  
 

Podjetje Saksida d.o.o. že od leta 1993 svojim strankam ponuja le kvalitetno Inox opremo 

priznanih domačih in tujih proizvajalcev. To je naša temeljna in dolgoročna usmeritev. 

Prizadevamo si, da bodo naše stranke zadovoljne z našo opremo vrsto let. Visoki nivo naših 

storitev zagotavljamo z naslednjimi pristopi: 

 

 Na pregledni spletno strani (www.saksida-inox.si) lahko stranka pridobi  tehnične,  opisne, slikovne in 

video informacije o posameznih kuhinjskih aparatih. 

 Stranki nudimo strokovno svetovanje glede pravilne izbire kapacitete stroja glede na njene zahteve. 

 V ponudbi na željo stranke zajamemo več tipov opreme glede na različne tehnično-tehnološke rešitve, 

znamko in ceno. S ponudbo dobi stranka tudi podroben tehnični opis in slikovno gradivo. 

 Če kupec izrazi željo osebnega obiska in svetovanja smo mu vedno na razpolago. 

 Ne ponujamo »Second hand« proizvodov ali proizvodov neznanih proizvajalcev. Prav tako ne 

ponujamo aparatov iz opuščenih serij, ki se več ne proizvajajo in lahko več let ležijo po skladiščih.  

 Transport izvajajo profesionalne špediterske družbe, ki pripeljejo opremo direktno iz tovarne na  naslov 

kupca brez večjih vmesnih prekladanj, kar zmanjšuje možnost poškodb opreme. 

 Na željo kupca lahko skupaj obiščemo uporabnika, ki že rokuje z našimi aparati. 

 Kupcu ob nakupu večjih in dražjih aparatov organiziramo obisk tovarne v tujini, kjer se aparat proizvaja. 

 Opremo spremljajo priložena navodila za rokovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. 

  Vedno se izvede poučevanje kuharskega osebja za pravilno in varno rokovanje z nabavljeno opremo . 

 Servisne storitve izvajamo lokalno po celotni Sloveniji s pomočjo podizvajalcev, s katerimi imamo 

sklenjene letne pogodbe za servisiranje naše kuhinjske opreme. 

 Zagotavljamo enoletno tovarniško garancijo za brezhibnost delovanja aparata, petletno garancijo na 

Inox konstrukcijo in petnajstletno garancijo dobave rezervnih delov, če ni drugače dogovorjeno. 
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Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj
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 Pri svojem delu smo fleksibilni. Če na naši spletni strani ne najdete  aparata, za katerega se zanimate, 

nas pokličite in poskušali bomo ustreči vašim željam. 

 Imamo dolgoletne  izkušnje z opremljanjem največjih kuhinj v javnih zavodih po celotni Sloveniji.  

 Posedujemo dolgoletne izkušnje pri projektiranju sodobnih kuhinjskih tehnologij obdelave živil. 

 Predstavljamo vam nekaj tujih in domačih priznanih proizvajalcev, ki jih zastopamo: Lainox, Krefft, 

Feuma, Kromo, Bendoni, Afinox, Dynamic, Firex, Gazzi, Paderno, Metaltecnica, Metalcarelli, Fimar, 

Sirman in drugi. Vsi naši partnerji imajo pregledne spletne strani v več jezikih, kjer lahko pridobite 

poslovno-tržne informacije o posameznem proizvajalcu opreme. 

 Smo direktni uvozniki profesionalne kuhinjske opreme iz Italije, Avstrije, Nemčije in Francije, kar nam 

omogoča, da vam lahko ponudimo visoko kvalitetno opremo  po tržno sprejemljivih cenah. 

 

Kot bodoči kupci profesionalne kuhinjske opreme bodite pri iskanju ponudb pozorni 

predvsem na naslednje točke: 

  

 Prepričajte se, da oprema, ki Vam je ponujena, ni predimenzionirana. 

 S pomočjo certifikatov se prepričajte, kakšna je kvaliteta vgrajenega Inoxa. Velikokrat se zgodi, da inox 

ni dobavljen v kvaliteti AISI 304. 

 Relativno nizka / nižja cena  lahko pomeni, da Vam je bila ponujena pol-profesionalna oprema, ki 

morebiti ni izdelana iz Inoxa, ampak iz plastičnih mas, s pogonskimi enotami, ki niso sposobne 

prenašati daljših obremenitev v kuhinji.  

 Prepričajte se, ali boste skupaj z opremo dobili tudi navodila in poučevanje v slovenskem jeziku. 

 Bodite pozorni na večkrat opravljene servisne storitve na posameznem aparatu, saj lahko letni stroški 

servisiranja znašajo več, kot bi vas stala nabava novega aparata.  

 Na investicijo glejte dolgoročno, saj nekateri stroji, kot je na primer univerzalni kuhinjski stroj Feuma 

vzdržijo brez večjih popravil mnogo let. 
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Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.  

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna. 

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne. 

Maj 2013 

 


