Roerstaafjes

Drinkbekers plastic

Allesreiniger prof.

plastic, wit
pak 2000 st.

wit 180cc
ds. 3000 st.

Andy
can, 5 ltr.

Bestel 10 trays petfles 0,5 ltr. en
u ontvangt GRATIS 2 trays petfles 0,5 ltr. *

ine
dfonta
of Chau
uarius

* Aq

*

geschikt voor warme dranken !

Unox Cup a soup

Hoppe
4 soorten, ds. 150 st.

pak 20x175 ml.

Gratis trays = keuze uit Aquarius orange of Chaudfontaine.
Vraag naar de voorwaarden voor bruikleen koeling.

Glorix O2 of Regular
fles 750 ml.
blikjes, tray 24x33 cl.

bij afname 4 pakken, per pak

bij afname 15 flessen, per fles

Collivoordeel

Collivoordeel

Samenstelling pakketaanbieding PET 0,5 ltr.

Coca Cola
Coca Cola light
Coca Cola zero
Fanta Sinas
Sprite

Gratis impulskoeling op bruikleen !

Icetea
Icetea Green

bij afname 5 trays, per tray *

Lipton

Collivoordeel

blikjes,
tray 24x33 cl.

Stedenmix Hoppe
6 soorten,
ds. 150 st.

Actie geldig voor alle leverbare smaken

* collivoordeel is 15 flessen per soort

Word een stuk groener met Satino Black en stap net als anderen over op het enige echte duurzame en 100%
Cradle to Cradle toiletpapier. De meest innovatieve technologieën zorgen voor een hoge papierkwaliteit die
garant staat voor aangename zachtheid.
Bovendien straalt de meerlaagse papierkwaliteit absolute luxe uit door zijn eerlijk witte kleur. Het enige
hygiënepapier ter wereld dat CO2-neutraal geproduceerd wordt en de keurmerken FSC recycled, Europees
Ecolabel en Cradle to Cradle mag voeren. Ook verkrijgbaar als handdoekpapier.
U heeft durf en doorzettingsvermogen nodig om echt andere keuzes te maken. En daarbij helpen we u graag
een handje. Met één simpele handeling kunt u in een paar seconden een stuk groener worden én een stap
dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen komen. Stap net als anderen over op de meest duurzame
toiletrollen en papieren handdoeken van Satino Black. Dan heeft u meteen aangetoond dat ook ú durft.

* collivoordeel is 5 tray per soort

Automaten van Bianchi zijn mooi, levendig en praktisch.
Ideaal om de dag goed te starten met een heerlijk kopje koffie of een heerlijke cappuccino.
De Lara, Gaia, Lucia automatic en de Sofia super automatic zijn uiterst veelzijdige apparaten
en kunnen makkelijk worden geplaatst in verschillende horecagelegenheden zoals
kantoren, restaurants, hotels, kantines, en overige gelegenheden.
Beschikbaar in diverse uitvoeringen en door de geavanceerde technologie
en betrouwbaarheid een aanwinst voor uw bedrijf.

Bianchi Lara

Bianchi Gaia
Automaat met 8 variaties
zowel leverbaar voor
espresso bonen
als instant koffie

Handdoek 2 lgs. 25x23 cm

Toiletpapier 2 lgs. compactrol

Automaat voor
koffie & chocolademelk

Satino black
ds. 3200 st.

Satino black
ds. 24x100 mtr.

€ 300,korting

Handdoek 1 lgs. 25x23 cm

Toiletpapier 2 lgs. systeemrol

Satino black
ds. 4600 st.

Satino black
ds. 36x100 mtr.

€ 300,- korting

Lara

Gaia

Lucia Automatic

Sofia Super Automatic

machine voor
koffie & espresso

automatische
koffie & espresso machine

€ 450,- korting

€ 550,-

Lucia Automatic
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*

Mengelmoes

g
Aanbiedin

Coca cola regular 24x0,5 ltr. 3x
Coca cola zero 12x0,5 ltr. 1x
Coca cola light 24x0,5 ltr. 2x
Fanta orange 12x0,5 ltr. 1x
Chaudfontaine still 24x0,5 ltr. 2x
Aquarius orange 12x0,5 ltr. 1x

* Gratits
e fles
rays p
2t

Pakket
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Sofia Super
Automatic
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korting

informeer
naar de
mogelijkheden
&
voorwaarden !
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