Whitford'dan ücretsiz uygulama tavsiyeleri
Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar,
ürününüz için en uygun kaplama
tavsiyesinde bulunmamıza yardımcı olacaktır.
Lütfen kaplanacak parçayı kısaca tarif edin:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ne tür bir parça? Pişirme gereci mi? Fırın gereci mi? Küçük
elektrikli alet mi?
Boyanacak ham madde nedir? Alüminyum, alüminyum döküm,
sert anotlama, paslanmaz çelik, karbon çelik, seramik,
alüminyum kaplanmış sac, karbon saç, demir döküm, plastik?
Ham maddenin kalınlığı nedir?
Bu proje için belirlediğiniz bir renk var mı? (Eşleştirme için
Pantone®numarasını veya diğer referans numarasını veriniz.)
Kaplama, parçanın hangi bölgesine uygulanacak? İç, dış,
dekoratif (kulplar, düğmeler), vs.
Kaplama, tavanın altını da kaplayacak mı? Alt parça makinede
işlenmiş mi? Tarih damgası kullanılmış mı? vs.
Fırınlanmış ürünün görüntüsü? Metalik, yarı parlak, parlak, mat?
Piyasadaki konumu nedir? Promosyonel fiyat, açılış fiyatı,orta
seviye, üst orta seviye, gurme veya ticari?
Programınızın/markanızın adı nedir?
Hedeflediğiniz miktar nedir? Set halinde satış? Tekli satış?
Bu projenin takvimi (hedeflenen yükleme tarihi) nedir?
Rakipleriniz kimler?
Kaplamaların hangi yönergelere uyması gerekiyor? Amerika Bir
leşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Avrupa Birliği Komisonu
(ECC),Önerge 65, emin değilsiniz/bu konuda yardıma ihtiy
acınız var, diğer yönergeler?
Kaplamanın hangi test standartlarına uyması gerekiyor?
Başka performans beklentileri var mı? Garanti?
Mobil sitemizden bu forma ve daha
fazlasına ulaşmak için bu karekodu
telefonunuza okutun. VEYA aşağıdaki
İnternet sayfasında bu bağlantıya
tıklayın whitfordww.com/housewares
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Pişirme Gereçleri İçin Whitford Nonstick Kaplamalar
LOGO

HAM MADDE

ÖZELLİKLER

PUANLAMA/
PİYASA SEVİYESİ

Alüminyum
Test ettiğimiz tüm sistemlerden
10
ya da
uzun süre dayanan eşsiz çok Üst Sınıf, Gurme,
Paslanmaz Çelik katmanlı nonstick kaplama.
Üst Orta Seviye
Yalnızca
Paslanmaz
Çelik

Kaplamayı yerine mühürleyen
paslanmaz çelik alaşımı
ile dışarıdan güçlendirilmiş.

Alüminyum
Neredeyse elmas kadar
ya da
dayanıklı maddelerle
Paslanmaz Çelik güçlendirilmiş eşsiz bir astar.
Alüminyum
Isıyı daha hızlı ve eşit bir
ya da
biçimde geçirerek
Paslanmaz Çelik pişirme süresini azaltır.

10
Gurme, Ticari
10
Gurme, Üst Orta
Seviye, Ticari

10
Gurme,
Üst Orta Seviye, Ticari

Alüminyum
Maksimum aşınma dayanımı
ya da
ve uzun süreli performans
Paslanmaz Çelik için titanyum içerir.

8
Üst Orta Seviye,
Orta Seviye

Alüminyum
Sıradan nonstick kaplamalara
ya da
göre iki kat daha dayanıklıdır,
Paslanmaz Çelik İki kat güçlendirilmiştir.

7
Orta Seviye,
Açılış Fiyatı

Alüminyum
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
6-8
ya da
sol-jel "seramik", PFOA & PTFE Orta Seviye
Paslanmaz Çelik içermez. Çok sert ve dayanıklı. Başlangıçta Ayrılma: 10

Alüminyum

Yüksek ayrılma ve yüksek
parlaklık özellikli alüminyum
rulo kaplama sistemi.

6-8
Promosyonel
Orta Seviye

Alüminyum
veya
Karbon Çelik

Günlük kullanım için dayanıklı
6-8
nonstick kaplama. Ekstra
Promosyon fiyatı,
katman dayanıklılığı arttırır.
Açılış Fiyatı

Alüminyum
ya da
Karbon Çelik

Kullanışlıdır ve kolay
temizlenir, Ayrılma değeri
yüksektir ve dayanıklıdır.

4-6
Promosyon fiyatı,
(Fiyatı itici faktördür)

Ürün serilerinin çoğu için PFOA içermeyen versiyonlar mevcuttur.
Çoğu markanın diğer serileri fırın gereçleri ve küçük ev aletleri için de mevcuttur.

