PUBLISCOPIE
Hoe maakt een ambachtelijke slager het verschil met de supermarkt? Voor slagerij CeurstersDaneels is het antwoord op die vraag heel eenvoudig: door in te zetten op de combinatie van
kwaliteit en ambacht. Klanten uit de wijde regio vinden de weg naar de slagerij, met name
voor de huisgemaakte charcuterie, bereid met toestellen van Claes Machines.
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De productie van charcuterie vraagt niet alleen
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Claes Machines installeerde bij slagerij Ceursters-Daneels twee rijpingskasten van het merk Kerres, type KSG.
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Vertegenwoordiger Maarten Van Baelen van Claes Machines samen met een tevreden Filip en Carolien.
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bij slagerij Ceursters-Daneels een belangrijke

zegt Filip, “en nog eens tweehonderd in de rij-

een nieuwe bereiding, dan duurt het zo lang tot je

rol is weggelegd, is een roerkantelketel RKKC

pingskast.” Het is een activiteit die veel tijd
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Gemoedsrust
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van heel wat apparaten, waaronder een vleesmolen, vulbus en vacuümmachine”, zegt Filip. “De

www.slagerij-oosthoven.be

samenwerking loopt heel goed. Het geeft vertrouwen om te weten dat je altijd bij een partner
terechtkunt, ook wanneer er iets aan de machines

Meer info:

zou haperen. En al is dat nog niet nodig geweest

Claes Machines nv

– alle toestellen zijn nog niet zo lang in gebruik –
Slagerij Ceursters-Daneels legt de nadruk op de
herkomst en kwaliteit van het vlees.

toch zorgt het voor een zekere gemoedsrust.”
Nog een toestel van Claes Machines waarvoor

Beverlosesteenweg 128 - 3583 Paal-Beringen
T. 011-45 62 10
www.claes-machines.be
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