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Malý box na sladkosti
Tento elegantný malý priehľadný box sa prispôsobí vašej fantázii a po-
trebám – buď ako box na sladkosti alebo na uskladnenie čaju, kávy či 
korenia. Vyrobený zo 100% recyklovateľného polystyrénu, ktorý je cer-
tifi kovaný na bezpečnosť pre potraviny. Objem 0,6 ℓ.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

1 CP1210 00 Malý box na sladkosti 90 × 115 × 90 mm 8,54

Plastové podnosy a zásobníky

Držiak šálok
Pohodlný a  efektívny držiak na  prenos teplých nápojov do  zasada-
cej miestnosti bez rizika rozliatia alebo popálenia. Na 11 šálok, 3 veľké 
otvory na priemer šálky 65 mm a 8 menších na priemer šálky 53 mm. 
Navrhnutý tak, aby sa zmestil do zásuvky. Použiteľný samostatne ale-
bo s podnosom. Farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

2 CP1900 00 Držiak šálok 330 × 46 × 250 mm 10,70

Podnos
Stabilný silný stohovateľný podnos z  polykarbonátu. Ľahko sa čistí, 
možnosť umývania v umývačke. Farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

3 CP9235 00 Podnos 532 × 20 × 372 mm 16,40

Modul k občerstveniu COFFEE POINT BOX
Modulárny systém s  vynikajúcimi organizačnými funkciami. Všetky 
jednotlivé produkty majú v ňom svoje pevné miesto. Kompaktný mo-
dul so zásuvkami, ktorý šetrí pracovným miestom si nájde svoje miesto 
napríklad v rohu kuchyne. Môžete ho zaplniť príslušenstvom k pohos-
teniu pri rokovaniach a občerstvení. Modul chráni kávu a čajové vrecká 
pred svetlom a vlhkosťou. Vhodný je tiež pre skladovanie iných dopln-
kov, napr. lyžičiek a miešadiel, porciovaného cukru a medu, servítkov 
a čajových vreciek. Tri veľké zásuvky, vrchná s cylindrickým zámkom, 
štvrtá úzka na uskladnenie napr. podnosu, obj. kód DU3387 58. Súčas-
ťou je čierny (DU3386 58) a  priehľadný organizér (DU3384  19). Farba 
čierna / sivá.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

4 DU3385 58 Modul k občerstveniu COFFEE POINT BOX 280 × 356 × 292 mm 83,60

Modul k občerstveniu COFFEE POINT BOX S
Malý modul na  úsporu miesta s  dvomi zásuvkami na  čajové vrecká, 
šálky na kávu, porciovaný cukor a ďalšie príslušenstvo k občerstveniu. 
Pojme až 70 kapsúl na kávu. Môže byť umiestnený priamo pod kávo-
varom. Súčasťou je priehľadná vložka do zásuvky CADDY (DU3384 19). 
Farba čierna / sivá.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

5 DU3383 58 Modul k občerstveniu COFFEE POINT BOX S 280 × 356 × 95 mm 48,10
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