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Dit design koffiemeubel is perfect voor een professionele presentatie van jouw koffiemachine op kantoor, in de winkel of in een 
bedrijfskantine. Het koffiemeubel maakt samen met de koffieautomaat je koffiecorner compleet. Door de handige lades en het grote 
werkblad is er genoeg ruimte om bekers, suiker- en melksticksdispensers neer te zetten.  Je medewerkers en klanten hebben 
daardoor direct alles bij de hand om te genieten van een heerlijke koffie, cappuccino of andere warme drank. 

PROFESSIONELE PRESENTATIE

MAAKT JOUW KOFFIEHOEK HELEMAAL AF

Dit Coffee Fresh design koffiemeubel zorgt voor een koffiebeleving. Door de jaren heen is koffie op het 
werk steeds belangrijker geworden. Ook de inrichting van de koffiehoek krijgt steeds meer aandacht. 
Met dit design koffiemeubel creëer je eenvoudig een chique en opgeruimde koffiecorner. 

Coffee Fresh design koffiemeubel
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VOORDELEN
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SPECIFICATIES
kleuren hoogglans wit,  zwart met houtstructuur
lades 2 stuks
kastjes 3 stuks
afmetingen: 
koffiemeubel (hxbxd) 1005  x 1230 x 600 mm
lades (hxbxd) 150 x 590 x 425 mm
kastjes (hxbxd) 600 x 392 x 550 mm

Het stijlvolle design van ons Coffee Fresh koffiemeubel sluit perfect aan in elk kantoor of kantine. Dit Coffee Fresh design koffiemeubel 
is in verschillende varianten verkrijgbaar en daardoor geschikt voor ieder interieur. Dit koffiemeubel kan gebruikt worden voor alle 
tabletop koffiemachines uit ons assortiment. Daarnaast heeft dit meubelveel kastruimte voor het opbergen van voorraad. En twee 
ruime lades voor bijvoorbeeld thee, suiker, melk of koekjes. Een compleet verzorgde en opgeruimde koffiehoek creëren is nog nooit zo 
eenvoudig geweest!

VOOR ELK INTERIEUR

• Chic koffiemeubel, in glanzend wit of zwart met 
houtstructuur.

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

melksticks
• Draagt bij aan een positieve koffiebeleving
• Makkelijk verrijdbaar door zwenkwieltjes
• Bijpassende fraaie stootrand
• Alles blijft netjes staan door opstaande rand van 5 cm800
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