
Kennis is doorslaggevend bedrijfskapitaal en gekwalificeerde medewerkers vormen een
doorslaggevende factor voor het success van uw onderneming. De LANADOL-natreiniging is het
resultaat van de unieke knowhow die wij gedurende meer dan 20 jaar continu verder hebben
ontwikkeld. De erwaring en de onovertroffen process-kowhow willen wij aan u doorgeven! In onze
worhshop „LANADOL-natreiniging“ doet u kennis op waarmee u nog succesvoller en efficiënter kunt
werken. 

Benut de gelgenheid en meld u aan. Het maximale aantal deelnemers bedraat 8 personen!

LANADOL-natreiniging
De milieuvriendelijkste vorm van textielverzorging!

Workshop natreiniging

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Phone: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler.com

Delicate materialen zoals wol, zijde, kasjmier en 
hoogwaardige confectiekleding (colbert, blazer, 
kostuum) hebben een speciale verzorging 
nodig. 
Voor de verzorging van W, P, handwas en 
textiel met een wasetiket ontwikkelden wij het 
milieuvriendelijke en tegelijkertijd effectieve 
LANADOL-reinigingssysteem. 

Aanmelding voor de workshop „Natreiniging“ 

Breng gerust ook eigen textiel
mee om te verwerken!A.u.B. terugfaxen naar +49 (0)611-92 71 88 187  

Kosten: 125 €

25.01.2018

22.03.2018

24.05.2018

30.08.2018

25.10.2018

Krius de gewenste
datum aan

Bedrijf

Voornaam, naam

Adres

Tel.

E-Mail

Aantal deelnemers

Handtekening



Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Phone: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler.com

Aanmelding:      

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Dipl. Ing. Gabriele Vongries gabriele.vongries@kreussler.com
Rheingaustraße 87-93 Phone +49 (0)611-92 71 187
65203 Wiesbaden Fax +49 (0)611-92 71 88 127

Professionale natreiniging biedt de mogelijkheid om het eigen dienstenpalet uit te breiden en 
kritische klanten te winnen door een milieu- en gezondheidsvriendelijke vorm van 
textielverzorging. 

Voor het toepassen van natreiniging dient de bedrijfstechniek fundamenteel te worden 
omgeschakeld en dienen de speciale was- en droogprocessen correct te worden uitgevoerd. In 
onze workshop bieden wij u uitgebreide vakkennis aan. In praktijkoefeningen kunt u het geleerde 
in praktijk brengen! 

Workshop natreiniging

Programma workshop

Workshopdata:     

25.01.2018 30.08.2018
22.03.2018 25.10.2018
24.05.2018

Reis naar Wiesbaden (Rheingaustraße 87-93, 65203 Wiesbaden), individueel

van - tot Thema / module Spreker
9.00-9.15 Otvangst met koffie

Begroeting / organisatorische zaken
Voorstellen van alle deelnemers

Dr. Manfred Seiter

9.15-9.45 Wat is natreinging? 
Welke vorrdelen biedt natreiniging? Vezels en water, gaat
dat samen? Wat is het verschil met chemische reiniging? 
Wat betekent het voor mijn bedrijf als ik natreinigign zou
willen aanbieden?

Dr. Manfred Seiter  

9.45-10.15 Vezelkennis Dipl. Ing. Gabriele 
Vongries

10.15-10.45 Sorteren van de was
Wasetiket

Dipl. Ing. Gabriele 
Vongries

10.45-11.00 Koffiepauze
11.00-12.30 Productinformatie

LANADOL natreinigingsproducten, detacheermiddelen
Dr. Manfred Seiter

12.30-13.15 Middagspauze
13.15-14.00 Professioneel detacheren in theorie en in de praktijk Dipl. Ing. Gabriele 

Vongries
14.00-15.00 Praktijkoefeningen deel 1 Dipl. Ing. Gabriele 

Vongries
15.00-15.15 Koffiepauze

15.15-16.00 Praktijkoefeningen deel 2
Finishtechniek

Dipl. Ing. Gabriele 
Vongries

16.00-16.15 Afsluitende test

16.15-16.30 Rondvraag en afscheid Alle delneemers

Vertrek, individueel

Breng gerust ook eigen textiel mee om te verwerken!
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