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Coffee Fresh koffiemeubel

GA VOOR BELEVING
Dit Coffee Fresh koffiemeubel zorgt voor een unieke koffiebeleving. De onderzetkast maakt samen met de koffieautomaat je 
koffiecorner compleet. Je medewerkers en klanten hebben direct alles bij de hand om te genieten van een heerlijke koffie, cappuccino 
of andere warme drank. Om de koffiehoek helemaal af te maken, kun je kiezen voor een unieke, sfeervolle achterwand. Van simpele 
koffieautomaat naar een ultieme koffiebeleving, zo makkelijk is het.

HÉT KOFFIEMEUBEL VOOR JOUW KOFFIEHOEK

Door de jaren heen is koffie op het werk steeds 
belangrijker geworden. Ook de inrichting van de koffiehoek 
krijgt steeds meer aandacht. Met deze onderzetkast creëer 
je eenvoudig een sfeervolle en opgeruimde koffiecorner. 
Het design van het koffiemeubel is helemaal van deze 
tijd. Strakke vormen en kwalitatief goede materialen. 
De komende jaren heb je geen omkijken meer naar de 
koffiecorner, dat scheelt tijd én geld!

https://www.cf-beaumont.nl/
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VOORDELEN
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SPECIFICATIES
bekerdispenser 2 stuks
capaciteit bekerdispenser 2 x 75 bekers
diameter bekerdispenser instelbaar 150 cc - 200 cc
afmetingen: 
onderzetkast (hxbxd) 930 x 600 x 600 mm
achterwand (hxb) 1000 x 600 mm
breder blad (bxd) 900 x 600 mm 

PRAKTISCH DESIGN
Het stijlvolle design van ons Coffee Fresh koffiemeubel sluit perfect aan in elke interieur, kantoor of kantine, maar het koffiemeubel 
is ook nog eens heel praktisch. Dit koffiemeubel kan gebruikt worden voor alle tabletop koffiemachines uit ons assortiment en is 
voorzien van twee bekerhouders voor in totaal 150 bekers. Daarnaast heeft dit meubel kastruimte voor het opbergen van voorraad. En 
een ruime lade voor bijvoorbeeld thee, suiker, melk of koekjes.

• Stoer koffiemeubel, optioneel geleverd met stijlvolle 
achterwand 

• Een compleet verzorgde en opgeruimde koffiehoek 
• Handige lade voor het opbergen van o.a. thee, suiker- en 

melksticks 
• Draagt bij aan een positieve koffiebeleving 
• Bekerdispensers met variabele diameter 
• Bekerdispensers bieden ruimte voor 150 bekers 
• Stelbare pootjes voor stabiliteit
• Optioneel een breder bovenblad te bestellen
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