
Met SYSTEMK4 verleggen wij de grenzen. Het is ons doel om de textielreiniging wereldwijd duurzaam
in positieve zin te veranderen! Een veelbelovende weg in tijden van toenemende economische en 
ecologische eisen, ook voor u!

Een workshop over SYSTEMK4 en de omgang met de systeemproducten stelt u in staat om uw
bedrijf om te schakelen op het nieuwe oplosmiddel en toegerust te zijn voor de toekomst.

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

SYSTEMK4-reiniging 
Het nieuwe oplosmiddel voor de textielverzorging!

Workshop SYSTEMK4

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

Meer dan 550 SYSTEMK4-reinigingsmachines 
in 22 landen en dat slechts 2,5 jaar na de 
marktintroductie: dit bewijst het succes van het 
milieuvriendelijke en efficiente 
reinigingsprocede SYSTEMK4! 
Met SOLVONK4 bieden wij u een oplosmiddel 
met dezelfde reinigende werking als PER en 
voor een deel zelfs beter. Tegelijkertijd is SOL 
VONr 4 geen gevaarlijk product of gevaarlijke 
stof conform CLP! 

Aanmelding voor de workshop „SYSTEMK4“ 

Bedrijf

Voornaam, naam

Adres

Tel.

E-Mail

Aantal deelnemers

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

Kosten: 125 €

26.04.2018

28.06.2018

27.09.2018

29.11.2018

22.02.2018

Krius de gewenste
datum aan



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

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 SYSTEMK4? 
Warom is dit oplosmiddel bijzonde? Waarin verschilt het
van de andere oplosmiddelen? Wat betekent het voor
mijn bedrijf als ik will omschakelen op SYSTEMK4?

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

SYSTEMK4 producten, 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!

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

Reinigingsresultaten zoals met Per èn een ecologisch gunstige classificatie: dat alle biedt 
SYSTEMK4. Met dit nieuwe reinigingsprocedé biedt u uw klanten een professionele en 
milieuvriedelijke textielverzorging aan zonder dat de kwaliteit eronder lijdt: hiermee wint u zelfs 
kritische klanten!

In onze workshop bieden wij u uitgebreide vakkennis aan met betrekking tot het 
reinigingsprocedé zelf, de systeemproducten, maar ook met betrekking tot fundamentele 
onderwerpen als vezelkennis, het sorteren van de was, detacheren en de finish. In 
praktijkoefeningen kunt u het geleerde in priktijk brengen!

Workshop SYSTEMK4

Programma workshop

Workshopdata:     

22.02.2018 27.09.2018
26.04.2018 29.11.2018
28.06.2018
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