
 

 

CHIP GARANTIE 

De hardheid van de body en het glazuur 

maakt ons porselein extreem duurzaam en 

geschikt voor dagelijks gebruik in een 

profesionele omgeving. Het is zeer goed 

bestand tegen breuk en chippen. Om de 

chip-weerstand van de vlakke delen te 

verbeteren, zijn deze voorzien van  

zogenaamde "gerolde randen". 

 

LOOD en CADMIUM VRIJ 

Het porselein van Seltmann  is 

lood- en cadmium-vrij en wordt 

hierop regelmatig getest door 

onafhankelijke laboratoria. 

GRONDSTOFFEN 
Het porselein van Seltmann bestaat 
uit natuurlijke grondstoffen, t.w; 
50% kaolin en 25% quartz en 25% 
feldspat. 

DIAMANT GESLEPEN 

De ongeglazuurde voeten van het 

porselein van Seltmann zijn gepolijst 

met diamant, een van de weinige 

materialen welke geschikt zijn om ons 

porselein te polijsten. Dit maakt de 

voeten absoluut glad en zorgt ervoor dat 

er geen voet van een Seltmann-artikel 

gevoelige oppervlakken zoals houten of 

glazen tafels zal bekrassen, en ook niet 

het glazuur van de andere porseleinen 

artikelen wanneer ze gestapeld worden. 

 

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTIE 

Het porselein wordt gebrand m.b.v. 

milieuvriendelijke aardgas. Ieder wit-

porseleinen artikel wordt 2x gebrand. De 

eerste brand, de zogenaamde "bisquit-

brand”, gebeurd bij een temperatuur van 

ongeveer 1000 ° C, en de tweede brand, 

de "glazuur-brand", bij een temperatuur 

van 1450 °C. Deze hoge baktemperatuur, 

de hoogste voor keramische producten, in 

combinatie met de gebruikte grondstoffen, 

verleent  ons product zijn extreme hardheid 

en duurzaamheid. 

 

METAAL SLIJTAGEVRIJ 

De  goed  gepolijste  voeten  van de  de 

Seltmann - artikelen zullen  dan  ook  geen 

metaal opnemen van metalen werktafels of 

metalen opbergsystemen en dit ook niet 

afgeven op andere porseleinen artikelen 

wanneer ze gestapeld zijn. 

 
 

EXTREME HARDHEID 

Het glazuur van het porselein van Seltmann is 

zeer hard. Op de schaal van Mohs, die de 

hardheid van de producten bepaald en die 

gaat van 0 tot 10 (van het zachtste materiaal 

tot het hardste materiaal), bevind ons 

hardporselein zich op 8,2. Andere keramische 

producten, zoals bv.  Fine Bone Chine bevind 

zich op ongeveer 7. Dat betekent dat ze 

kwetsbaarder zijn dan ons hardporselein. 

 

STABILITEIT  

Goed gepolijste voeten hebben nog een 

andere groot voordeel: de artikelen  

wiebelen of spinnen niet op de tafel. 

 

KRASBESTENDIG 

Metalen, waaruit bestek is gemaakt, zijn 

ook minder dan 8,2. Dit betekent dat ons 

glazuur niet bekrast kan worden door het 

bestek. 

 
. 

VLAK OPPERVLAK 

Het oppervlak van de borden is absoluut 

vlak, zonder verhogingen of verdiepingen. 

Dat betekent, jus blijft waar het hoort te 

blijven en loopt niet naar het centrum of de 

buitenkant van het bord.  

 

 

goede redenen om voor 

SELTMANN WEIDEN te kiezen. 

 



 

  

EXCELLENTE THERMISCHE OPSLAG 

Seltmann - porselein heeft een uitstekende 

warmte- en koude opslag. Door het 

voorverwarmen of koelen van de borden, kan 

er veel energie worden opgeslagen in het 

porselein. De warmte, koude wordt langzaam 

afgegeven, waardoor het voedsel voor een 

lange tijd warm, koud blijft. Dit is zeer 

essentieel voor cateringservice en 

gezondheidszorg. Met het oog op deze 

specifieke functie zijn de bodems van de 

borden dikker dan de randen. Hierdoor wordt 

er meer warmte, koude opgeslagen in de 

borden. 

 

HYGIENE 

Het porselein van Seltmann is een volledig 

verglaasd en daardoor absoluut dicht. Dat 

betekent dat het geen vloeistoffen  

absorbeert, zelfs niet via de ongeglazuurde 

delen  zoals de voeten. 

PORIËN VRIJ 

Het extreem dichte, gladde oppervlak van 

Seltmann - porselein is dan ook niet poreus en 

laat geen openingen voor restjes of bacteriën. 

Dit is een waardevol pluspunt voor de hygiëne, 

en ook voor energiebesparing tijdens het 

reinigen.  

 

100% VAATWASMACHINE BESTENDIG 

Het porselein van Seltmann is 100% 

vaatwasmachinebestendig, ongeacht of het 

gedecoreerd of ongedecoreerd is. Zelfs na 

duizenden afwascycli . Ook goud-decoraties zijn 

100% vaatwasmachinebestendig.  

 

MAGNETRON VEILIG 

Het porselein van Seltmann is 100% 

magnetronbestendig. De enige uitzonde-

ringen hierop zijn die artikelen welke 

voorzien zijn van goud- of platinadecoraties. 

 

We produce exclusively in 
Germany ... 

FLEXIBEL  en BETROUWBAAR 

Als gevolg van deze exclusieve 

productie in onze eigen fabrieken in 

Duitsland zijn we erg flexibel en 

kunnen zeer snel voldoen aan de 

wensen en behoeften van onze 

klanten. Korte termijnleveringen zijn 

dan ook geen probleem.  

 

OVEN- en SALAMANDERVEILIG 

Seltman - porselein is bestand tegen 

extreem hoge temperaturen, zonder 

dat het beschadigt. Daarom kan het 

worden gebruikt in conventionele 

ovens evenals in salamanders, voor 

soufflés en "au gratin".  

 

DE HOOGSTE KWALITEIT DOOR 

MODERNE TECHNIEK 

Sinds de oprichting in het jaar 1910, is 

Seltmann voor 100% een 

familiebedrijf. Elke generatie van de 

familie Seltmann is trots op de zeer 

hoge kwaliteit van het Seltmann 

product. Constante investeringen in 

state-of-the-art technologieën garan-

deren dat de productie, nu en in de 

toekomst, de naam Seltmann Weiden 

synoniem maakt met de hoogste 

kwaliteit. 

 

CONSTANTE MAATVOERING 

De maatvoeringen van het Seltmann 

- porselein zal altijd constant blijven, 

zelfs over de jaren gemeten. Dit is 

essentieel, vooral voor borden 

wanneer er deksels worden gebruikt.  

 

MADE IN GERMANY 

Seltmann - porselein is een gega-

randeerd “Made in Germany” 

kwaliteitsproduct. 

Als teken daarvan staat op alle arti-

kelen in het bodemstempel “Made in 

Germany”. 
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LOGO’s 

 
op porselein van  
 SELTMANN 
WEIDEN 
 Vaatwasmachine- en 

magnetron bestendig 

 

 Voedselveilige kleuren 

 Logo’s worden gebrand op 

1250ºC 

 Alle logo’s worden met de 

hand opgebracht  veel 

mogelijkheden 

 De meest uitdagende logo’s 

kunnen worden gerealiseerd, 

vanaf 300 stuks 

 Wij behouden ons het recht 

voor om 10% meer of 

minder te leveren. 

 Onze prijzen zijn incl. 

keramische monsters. 

 


