Oryginalne kosze od saleen
Eine Marke der Westmark GmbH

Materiał (polipropylen) jest produkowany w Niemczech zgodnie z nowoczesnymi,
zrównoważonymi zasadami, a kolejno kosze są wyplatane ręcznie w Chinach w tradycyjny
sposób.
•
•
•
•

higienicznie uszczelnione włókna, w 100% wodoodporny
przyjemne w dotyku - przypomina naturalną wiklinę
idealne dla restauracji, ale i do użytku domowego
niezwykle uniwersalne użycie

Das Material (Polypropylen) wird nach modernen, nachhaltigen Prinzipien in Deutschland
hergestellt, dann in traditioneller Handarbeit in China verflochten.
•
•
•
•

hygienisch geschlossene Flechtfaser, in die kein Wasser eindringen kann
angenehm anzufassen - wirkt wie Naturgeflecht
hervorragend für Gastronomie und Haushalt
für unterschiedlichste Einsatzzwecke

Przedstawiciel w Polsce:
DOMGER Trendy Home Sp. z o. o.
ul. Atlasowa 15
PL-02-437 Warszawa
Tel./Fax.: 0048 - 22 863 46 98
e-mail: info@domger.pl
Internet: www.domger.pl

Saleen® jest marką firmy:
Westmark GmbH
Bielefelder Straße 125
57368 Lennestadt-Elspe / Germany
info@westmark.de
www.saleen.de / www.westmark.de

Kosze dla profesjonalistów
Korbwaren für den Profi

Higiena

Materiał: Made in Germany
Wyplatany ręcznie w Chinach
Traditionell per Hand in China verflochten

• zdecydowanie największą zaletą koszy saleen® jest ich
wodoodporność
• dzięki temu, że kosze wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego mogą pozostać przez dłuższy czas w kontakcie z wodą bez jakichkolwiek konsekwencji (np. podczas
zraszania warzyw, czy czyszczenia)
• w koszach nie są umieszczane druty, które mogłyby
rdzewieć, więc nie stwarzają żadnych problemów higienicznych
• der größte Vorteil von saleen®-Körben ist Ihre Wasserverträglichkeit
• die Kunststofffasern können problemlos über längere Zeit im
Wasser stehen (z.B. bei Feuchtigkeitsberieselung oder Reinigung)
• es wird kein Draht in den Kunststofffasern eingeschlossen,
daher sind Rost und Hygieneprobleme durch solche
Stabilisierungshilfen nicht gegeben

Jakość

Jako producent materiałów syntetycznych, saleen® ma doskonałą wiedzę odnośnie produkcji polipropylenowych włókien, które mają specyficzne cechy:
• są bezpieczne dla żywności
• są bezwonne
• można je myć w zmywarce
• odporne na promieniowanie UV

Usługi

Indywidualne produkty na zamówienie:
z włóknami saleen® (prawie) wszystko jest możliwe!
Czy jest specjalny produkt, który chcielibyście Państwo by
był wykonany z włókna saleen®?
Nie możemy się doczekać, aż otrzymamy zapytanie!

Nasz system kontroli jakości spełnia wymogi DIN EN ISO 9001-2008 i gwarantuje najwyższy standard.
Als Kunststoff-Hersteller verfügt saleen® über ein professionelles Know-How
zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Qualitäten besitzen:
• sie sind lebensmittelecht
• geruchsneutral
• spülmaschinengeeignet
• UV-stabil
Unser Qualitätsmanagementsystem entspricht den Anforderungen der DIN EN
ISO 9001:2008.

Individuelle Lösungen:
mit saleen® Kunststoff ist (fast)alles möglich!
Sie haben ein bestimmtes Projekt, das Sie gerne mit
saleen® Material realisieren möchten?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!

