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Firma: �AR-MASZ� Arkadiusz Kinder ze Strzelec Opolskich
zg³osi³a swój produkt: PORÊCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Opis produktu:
Porêcze nierdzewne wykonane przez firmê AR-MASZ cechuj¹ siê bar-
dzo wysokim poziomem jako�ci. G³ówny nacisk k³adziemy na estetykê
wykonania oraz trwa³o�æ naszych produktów. U¿ywamy tylko atesto-
wanych materia³ów. Porêcze wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami w budownictwie. Wychodz¹c naprzeciw preferencjom i ¿ycze-
niom klientów, wykonujemy zarówno indywidualne projekty porêczy i
balustrad, jak równie¿ gotowe elementy systemowe (pochwyty, s³upki,
elementy wype³nieñ i mocowañ) do samodzielnego monta¿u. Porêcze
wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami w budownictwie.

Opis firmy:
Firma AR-MASZ to doskona³a kompilacja polskiego kapita³u oraz do-
�wiadczenia zdobytego na zachodzie Europy. Dziêki temu decyduj¹c siê
na oferowane przez nas wyroby zyskuj¹ Pañstwo polski produkt nie
ustêpuj¹cy jako�ci¹, a wrêcz niejednokrotnie przewy¿szaj¹cy pod tym
wzglêdem produkty zachodnie, przy jednoczesnym zachowaniu niskich
cen! AR-MASZ powsta³ w 2005 roku jako jednoosobowa firma �wiad-
cz¹ca us³ugo spawalnicze. Dziêki bardzo dynamicznemu rozwojowi fir-
my w chwili obecnej zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachow-
ców, posiadamy równie¿ w³asne biuro projektowe.

PORÊCZE  ZE  STALI
NIERDZEWNEJ

AR-MASZ Arkadiusz Kinder
ul. 1-go Maja 61, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 37 66, www.ar-masz.pl

Opis produktu:
Restauracja �Z³oty Ba¿ant� poleca szczególnie potrawy z dziczyzny, która pozyska-
na zgodnie z rytua³em i etyk¹ my�liwsk¹ oraz przyrz¹dzana wed³ug tradycyjnej recep-
tury nale¿y do potraw charakterystycznych dla polskiej kuchni � taka jest w³a�nie
nasza PIECZEÑ Z DZIKA.

Opis firmy:
Restauracja �Z³oty Ba¿ant� to rodzinna firma oferuj¹ca swoim klientom nie tylko
pyszne jedzenie, ale i �swojski� klimat. Restauracja znajduje siê w ustronnym miej-
scu, otoczona zieleni¹ lasu. Organizujemy te¿ ró¿nego rodzaju imprezy okoliczno-
�ciowe.
Najwa¿niejszym zadaniem Restauracji �Z³oty Ba¿ant� jest zapewnienie Klientowi
potraw najwy¿szej jako�ci.
Dbaj¹c o jako�æ oferowanych us³ug w Restauracji �Z³oty Ba¿ant� zapewniamy bez-
pieczeñstwo zdrowotne posi³ków wytwarzanych ku zadowoleniu Klientów i satys-
fakcji samej restauracji.
Wychodz¹c naprzeciw wymaganiom zawartym w prawodawstwie ¿ywno�ciowym, w
Restauracji �Z³oty Ba¿ant� wprowadzony jest system HACCP, czyli system maj¹cy
na celu zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywno�ci podczas przebiegu
wszystkich etapów produkcji i transportu. W Restauracji �Z³oty Ba¿ant� system
HACCP jest tworzony z elementami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.
System s³u¿y eliminacji ryzyka zwi¹zanego z biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi
zanieczyszczeniami ¿ywno�ci. Kontroluje siê sposób dostarczania, jako�æ surowca,
miejsce magazynowania, obróbkê wstêpn¹, obróbkê w³a�ciw¹ oraz ekspedycjê po-
si³ków.
Personel zna politykê HACCP zak³adu i jest w³¹czony we wszystkie dzia³ania zwi¹za-
ne z wdra¿aniem, doskonaleniem i utrzymaniem systemu HACCP.

Restauracja �Z³oty Ba¿ant�
Marek i Johanna Mientus

ul. Le�na 1, 47-180 Izbicko
tel. 510 354 905, tel. 784 037 827

PIECZEÑ Z DZIKAFirma: Restauracja �Z³oty Ba¿ant� Marek i Johanna Mientus
z Izbicka zg³osi³a swój produkt: PIECZEÑ Z DZIKA
podana z kluskami, kapust¹ na ciep³o i surówkami

Ponadto firma oferuje:
� meble i elementy wyposa¿enia kuchni ze stali nierdzewnej,
� nierdzewne elementy dekoracyjne (wazony, donice itp.),
� zadaszenia nierdzewne,
� sprzeda¿ nierdzewnych elementów konstrukcyjnych (rury, profile,

blachy itp.),
� us³ugi w zakresie spawania stali nierdzewnej dla przemys³u spo¿yw-

czego i farmaceutycznego, w tym budowa ró¿nego typu konstrukcji
stalowych,

� produkcja konstrukcji schodów ze stali nierdzewnej,
� ponadto w ostatnim okresie poszerzyli�my zakres naszych us³ug o

obróbkê strumieniowo-�ciern¹ tzn. szkie³kowanie stali nierdzewnych
i aluminium.
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