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Nove blagovne znamke in linije gostinske opreme v našem
prodajnem programu
Spoštovani investitor!
Predstavniki podjetja Saksida d.o.o. so se vrnili iz enega največjih sejmov gastronomije v Evropi, sejma HOST v Milanu.
Po intenzivnih razgovorih z več kot 30 obstoječimi in novimi poslovnimi partnerji, vam z veseljem sporočamo, da smo
utrdili obstoječe poslovne vezi in navezali številne nove.
Nekateri poslovni partnerji podjetja Saksida d.o.o, ki smo jih obiskali:
Bendoni Inox srl, Fimar spa, Forcar srl, Kromo Ali spa, Metaltecnica Produzioni srl, Nilma spa, Roller Grill International,
Sambonet Paderno Industrie spa, Afinox srl, Berto's spa, Dynamic sas, Metalcarelli srl, Sirman spa, Robotcoupe Italia srl,
Tecnodom spa, AlexanderSolia gmbh, R.G.V srl, Rational Distribution srl – Rieber, Rubinetterie del Friuli srl, Tecnoinox
srl, Fimi Ali spa, Firex srl, Giados International srl, Lainox Ali spa…
Postali smo uradni in direktni zastopniki za nove blagovne znamke:


Univerzalni kuhinjski stroji nemškega proizvajalca AlexanderSolia http://www.alexandersolia.com/eng/index.htm)



Namizni kuhinjski aparati francoskega proizvajalca Robotcoupe (http://www.robot-coupe.com/en-exp/)



Proizvode za prenos hrane nemškega proizvajalca Rieber (http://www.rieber.de/)



Termična oprema najvišje kvalitete italijanskega proizvajalca Berto's (http://www.bertos.com/)



Termična oprema italijanskega proizvajalca Tecnoinox (http://www.tecnoinox.it/)



Profesionalne lupilnice krompirja italijanskega proizvajalca Nilma (http://www.nilma.it/)

Pri naših obstoječih poslovnih partnerjih pa smo se seznanili z novimi linijami gostinske opreme, ki vam bo
omogočila še lažje in zanesljivejše delo v vaši kuhinji (vsi proizvodi še niso na trgu):


Podjetje Lainox predstavlja inovativno linijo parnokonvekcijskih peči (http://www.naboo.lainox.it/)



Podjetje Kromo predstavlja novo linijo pretočnih in košarnih pomivalnih strojev (http://www.kromo-ali.com/)



Podjetje Berto's predstavlja novo linijo termičnih elementov (http://www.bertos.com/)



Podjetje Afinox predstavlja novo linijo hladilne tehnike z izolacijo sten 80mm (http://www.afinox.com/)



Podjetje Sirman predstavlja nove linije strojev za mesno predelavo (http://www.sirman.com:8081/)



Podjetje Fimar predstavlja novo linijo barskih aparatov (http://www.fimarspa.it/R08/IT/home.php)

Za vse blagovne znamke, ki so tukaj predstavljene je podjetje Saksida d.o.o. uradni in direktni zastopnik za slovenski trg.
V našem interesu je vaše zadovoljstvo ob delu s profesionalnimi kuhinjskimi aparati podjetja Saksida d.o.o. Zato smo na
tem sejmu še posebno pozornost namenili pripravi posameznih linij gostinske opreme za naše posamezne segmente
kupcev. V našem prodajnem programu vam tako lahko ponudimo tri linije za posamezno vrsto aparata (cenejšo linijo,
kjer je cena glavni dejavnik nakupa, linijo, kjer je razmerje med ceno in kvaliteto najbolj optimalno in visoko kakovostno
linijo aparatov, kjer je najpomembnejši dejavnik vzdržljivost, kakovost in moč).
Za dodatne informacije smo na Facebook stran podjetja Saksida d.o.o. naložili še slikovno gradivo. Vabimo vas, da si
fotografije gostinske opreme ogledate in nas v primeru interesa za nakup tudi kontaktirate na Tel: 02 6231 344,
Gsm: 041 617 885 ali pišete na Mail: saksida@triera.net
Vse aparate pa si lahko ogledate tudi na naši spletni strani: www.saksida-inox.si, kjer so vam na voljo slikovna gradiva,
tehnični opisi in brošure v angleškem ter slovenskem jeziku.

S spoštovanjem.
Direktor
Gregor Saksida univ. dipl. ekon.
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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. Oktober 2013
Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj
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