
De Hollandse Slijp Service (HSS) is al

zes generaties lang een familiebedrijf.

Wat in 1795 begon met het huis aan

huis slijpen van messen en scharen, is

uitgegroeid tot een slijpservice van

formaat. De Hollandse Slijp Service

combineert traditioneel vakmanschap

met de nieuwste technieken en dit re-

sulteert in een ongeëvenaarde slijp-

kwaliteit. 

ONDERSCHEIDEND

In het merendeel van de slijperijen

slijpt men op schuurbanden of slijp-

stenen. Bij het slijpen op een schuur-

band of steen loopt de temperatuur

snel op en krijgt het staal al snel een

te hoge temperatuur. Zo verdwijnt de

hardheid uit het staal met als gevolg

dat de messen steeds sneller bot wor-

den. De Hollandse Slijp Service heeft

sinds 1795, generatie op generatie,

de slijptechniek verfijnd. Zo is door de

tijd heen een slijptechniek ontwikkeld

die door geen ander wordt toege-

past. De hardheid van het staal be-

paald met welke schijf, welk toerental

en met welk soort slijppasta geslepen

wordt om tot een optimaal resultaat

te komen. Wanneer de kwaliteit van

de messen het toelaat, slijpt men de

messen op een met leer beklede

schijf, in combinatie met de unieke

slijppasta. Door gebruik te maken van

deze combinatie wordt uw snijge-

reedschap scherper dan ooit tevoren.

De Hollandse Slijp Service maakt alle

slijppasta’s zelf. De familierecepten

zijn sinds 1795 keer op keer verbe-

terd, en worden uitsluitend binnen de

Hollandse Slijp Service gebruikt.

IN BALANS

Alle messen die door de

Hollandse Slijp Service

worden afgeleverd, zijn

weer perfect in balans

geslepen. Balans wil

zeggen dat het mes

vanaf de punt tot

aan het heft het snij-

blad raakt. Het goed

slijpen van een mes be-

perkt zich niet tot het slij-

pen van alleen de snede,

uitermate belangrijk is dat ook de

wangen van het mes worden gesle-

pen. Wanneer een mes alleen op de

snede wordt geslepen, zal het mes

niet lang scherp blijven omdat de

wangen van het mes te dik blijven. Tij-

dens het snijden ondervindt men dan

te veel weerstand. Juist daarom is het

uitermate belangrijk dat het mes in de

juiste verhouding wordt geslepen.

Messen die ook op de wangen zijn

geslepen, blijven met juist gebruik

van een goed aanzetstaal dan ook

opmerkelijk langer scherp.

SLIJPABONNEMENT

De Hollandse Slijp Service biedt de

klanten die regelmatig hun snijge-

reedschap laten slijpen de mogelijk-

heid een slijpabonnement af te

sluiten. 

Er is keuze uit twee abonnementen:

een slijpabonnement voor het slijpen

van koks-/keukenmessen (centimeter-

abonnement) en een abonnement

voor het slijpen van uw

kartelmessen (tafel-

messenabonne-

ment). 

DE WEBSITE

Via de website kunt u eenvoudig uw

slijpopdracht doorgeven. Voordat u

slijpopdrachten kunt doorgeven en

producten kunt bestellen in de web-

winkel dient u zich eerst te registre-

ren. Om het u gemakkelijk te maken

kunt u tijdens het registreren aange-

ven op welke dagen de koerier van de

Hollandse Slijp Service welkom is.

Nadat u zich heeft geregistreerd kunt

u inloggen en opdrachten doorgeven

De messen die u besteld in de web-

winkel worden indien u wenst koste-

loos geslepen voor uitlevering.

Uiteraard zijn nieuwe messen “fa-

briekgeslepen” dit is echter aanzien-

lijk minder scherp dan de “Hollandse

Slijp Service manier”!

Voor meer informatie:

www.hollandseslijpservice.nl
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Zo scherp waren uw messen nog nooit!

www.HollandseSlijpService.nl
Het ambacht is al eeuwen oud maar de methode van klantenbenadering is
helemaal van deze tijd. Op de website www.hollandseslijpservice.nl biedt u
met enkele muisklikken uw messen aan voor een vakkundige slijpbeurt. Een
koerier komt de messen halen en korte tijd later brengt hij ze weer vlijm-
scherp terug. Snel, goedkoop en de messen zijn gegarandeerd scherper
dan ooit tevoren!
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SPECIALE
ACTIE WIN EEN MESSENSET

VAN GLOBAL T.W.V. €179,00

GEEF ANTWOORD OP DE VRAAG:

Uit hoeveel verschillende slijpschijven kan de Hollandse Slijp Service 
kiezen voor het slijpen van een mes?

Het antwoord is te vinden op www.hollandseslijpservice.nl

U kunt het antwoord doorgeven via de website, in het menu “Contact”.

Onder de juiste antwoorden wordt verloot:
3 x Messenset Global 3-dlg. T.w.v. €179,00 incl. BTW
ACTIE GELDIG TOT 06-05-2007


