Opties koffiemeubel
- Leverbaar in diverse houtdecor en kleuren
- Afvalklep
- Bekerhouder
- Topkaart op het meubel voor bedrijfslogo
- plankjes naast koffiemachine
175cm hoog (zondertopkaart) x 110cm breed x 63 cm diep
Materiaal: HPL

Producten voor bij het koffiemeubel
Animo koffiemachines voor verse bonen, gemalen koffie
en vriesdroog koffie. Leverbaar in diverse koffieconcepten.
Tevens: Topping, cacao, suikersticks, melkcups,
creamersticks, bekers, roetstaafjes, koekjes etc.

Koffiemeubel.nl is een onderdeel van Lingsveld Coffee
Concepts, dat staat voor kwaliteit, service en comfort. Het
koffiemeubel is gemaakt van hoogwaardig materiaal in
een mooi houtdecor dat zeer weinig onderhoud vraagt.
Het bevat twee diepe lades voor voorraad en twee kleinere
lades voor het opbergen van o.a. kop en schotels. Via
de klep kunt u afval weggooien in een 60 liter afvalbak,
die netjes achter de kastdeur verborgen staat. Het is ook
mogelijk om geen afval klep te laten plaatsen en ruimte als
kast te gebruiken, met twee planken.
Aan de achterzijde van het meubel is ruimte uitgespaard,
zodat leidingen en elektra onzichtbaar aangesloten kunnen
worden en het meubel mooi tegen de wand kan staan. Door
het gebruik van stelpoten achter de plint staat het meubel
altijd waterpas. Het standaard meubel kan op verzoek
worden aangepast in kleur of maat. Hierdoor garanderen
wij u een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en
gebruikersgemak. Bovendien kunt u de topkaart voorzien
van uw eigen logo of tekst. Zo wordt uw meubel zowel een
praktisch als een mooi ingerichte koffiecorner.

Lingsveld Coffee Concepts
Lingsveld Coffee Concepts is een familiebedrijf met een
enthousiast team van medewerkers die een bijzondere
koffiebeleving in de markt zet voor horeca en het MKB.
Wij creëren, in lijn met de eigen pioniersgeest, een all
inclusive manier van koffie drinken en genieten.
Voor elke klant bieden wij maatwerk met bestaande
koffieconcepten.
Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uw eigen private
koffielabel te laten ontwikkelen.
Alles voor een eigen unieke merkbeleving.
Onze koffie wordt op een ambachtelijke wijze gebrand.
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel, daarom
hebben wij gekozen voor het keurmerk Rainforest
Alliance. Het logo met de groene kikker waarborgt
een duurzaam productieproces, waarin mens en milieu
centraal staan.

Dit geldt helemaal wanneer u het meubel voorziet van een
stijlvol koffieapparaat tezamen met één van de smaakvolle
koffieconcepten van Lingsveld Coffee Concepts.
www.koffiemeubel.nl
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