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Offerte: Kerstpakketten non-food

De eerste, 100% Recycled, "groene" pannen met anti-kleeflaag gemaakt van planten extracten!

TVS Cookware heeft het voor elkaar gekregen om onze (bak)wereld iets groener te maken.

De Pan-body, maar ook de Greep is van Recycled materiaal gemaakt.

Geschikt voor alle groene warmtebronnen als inductie, halogeen, Keramisch, elektra maar ook gas

de anti-aanbak eigenschappen zijn uitmuntend te noemen en weer schoon in een hand omdraai.

 TVS pannen serie: Natura is leverbaar in koekenpannen, grillpan, wokpan, Crepepan, ovenschaal

Italian Design, Made in Italy , Made in Europe

2019

. . . Ooit gehoord van een plant-aardige pan?

Duurzaam, praktisch en verantwoord kookgerei met oog voor een beter milieu.



per stuk per stuk

omschrijving CM VE inkoopprijs cons.prijs

763024 Koekenpan groen met hout-look greep 24 4 €.39,95

763028 Koekenpan groen met hout-look greep 28 4 €.49,95

763032 Koekenpan groen met hout-look greep 32 4 €.59,95

763128 WOK pan groen met hout-look steel 28 4 €.49,95

763132 WOK/Wadjan XL met 2 grepen + glasdeksel 32 4 €.79,95

763125 CREPE pan / pannekoekenpan 25 4 €.29,95

greep alleen in het zwart recycled kunststof verkrijgbaar, geen "wood-look"

762828 GRILL pan vierkant met steel 28X28 4 €.69,95

763135 OVENSCHAAL / braadslede groen 35X27 4 €.59,95

niet inductie



VE

771025 Crepepan / pannekoekenpan 25cm "Diva-Induction" zwart 6 € 19,95

KP-24 Koekenpan 24cm  Diva-Induction zwart 4 € 24,95

KP-28 Koekenpan 28cm  Diva-Induction zwart 4 € 29,95

geschikt voor alle warmtebronnen incl inductie

663022  sudderpan / braadpan Grand-Mere 22cm. per stuk

plaatstaal geemailleerd rood/zwart € 27,00

geschikt voor alle warmtebronnen.

zware kwaliteit 

663026  sudderpan / braadpan Grand-Mere 26cm. per stuk

plaatstaal geemailleerd rood/zwart € 29,50

geschikt voor alle warmtebronnen.

zware kwaliteit

650522 Casserole pour tout - Pannetje voor alles!

met suddervlees recept in binnenzijde € 19,50

mosselen, soep, suddervlees, 

stamppot met worst etc. etc.

dit deksel kan ook gebruikt worden als

volwaardige kookpan 22cm.

echt een multifunctionele handige pan,



656415 wokpan 28cm Rood "Graniet" per stuk € 19,50

met bamboe spatel

plaatstaal geeemailleerd

met robuuste anti-aanbaklaag

geschikt voor alle warmtebronnen

656426 Soeppan mat zwart "Cool-black" XL 1 € 19,50

plaatstaal emaille

Ø 24 cm/8 liter

Geschikt voor alle warmtebronnen

inclusief inductie

656628 stamper met grijze steel passend bij deze pan 1 € 4,95

656425 Soeppan 22cm glans wit emaille ve. 1 € 19,50

Geschikt voor alle warmtebronnen

inclusief inductie

soeppan ook

verkrijgbaar

met glasdeksel

656625 stamper wit passend bij deze stamppotpan €.1,95

656420 Soeppan 22cm glans rood emaille 1 € 19,50

Geschikt voor alle warmtebronnen

Inclusief Inductie

soeppan ook 

verkrijgbaar

met glasdeksel

656627 stamper rood, passend bij deze stamppotpan €.1,95

656428 Barbecue-pan   * BBQ - Masters * original per stuk € 13,50

mat-zwart robuust geemailleerd

diameter 20cm.xH.16cm.

handige sauspan voor op de Barbecue

voor elke buitenkeuken en binnenkeuken

geschikt voor alle warmtebronnen

kan tot 390 graden verhit!

is ovengeschikt.

met deze stoere sauspan op het BBQ rooster kan je elke saus (pindasaus etc.) warmen.



Aardappel stampers in kleur

passend bij elke stamppotpan

656621 naturel hout 48 € 4,95

656623 ivoor kleur / vanilla 48 € 4,95

656625 wit 48 € 4,95

656627 rood / burgundy 48 € 4,95

656628 taupe / earth 48 € 4,95

656629 grijs / loodgrijs "Cool-Gray" 48 € 4,95

656321 1 stuks € 24,50

met handig serveer deksel

deksel is ook als pan bruikbaar

met 2 aluminium horeca strooiers

421300 Poffertjes pan/plaat 19 poffers 6 € 29,50

geschikt voor alle warmtebronnen + inductie

ambachtelijk gemaakt van gietijzer

bodem glans blauw geemailleerd!

556515  Sfeerlichten set 3 delig glas "Everose" met Rosé-koperen rand per set € 12,50

van 3 stuks

inhoud 3 delige set:

1 x glas sfeerlicht groot, hoogte 18cm x diam.12 cm

2 x glazen sfeerlichten klein, hoogte 8cm x 7,5 cm.

met kaarsen aan

Multi-functionele kook/frituurpan 22cm



Condities:

minimum franko order bedrag: €.300,- 

bij orders minder dan €.300,- berekenen wij een bijdrage van €.15,- voor administratie, orderpicking en verzendkosten

betalingstermijn: strikt 14 dagen netto/netto

Recht van retour: Nee, helaas door negatieve ervaringen uit het verleden, verlenen wij geen recht van retour

tel: 070-3 99 25 20  website:  http://redelaar.com/collectie/kerstpakketten/

Goedendag,

Graag bedanken wij U voor uw bezoek aan onze beide stands REDELAAR en JANZEN

Ondanks de 3 beursdagen hebben wij, door de grote drukte , toch enkele van u gemist voor een gesprek.

sorry daarvoor . . .  

Heeft u nog vragen of tips…. Laat het ons gerust weten.

Wij hopen dit jaar samen met u een goed kerstpakketten seizoen te maken.

Met vriendelijke groet,

Marcel Redelaar

GePeBe- kerstpakketten beurs 2019 Rosmalen

mobiel Marcel: 06-52441332

van Vredenburchweg 150

email:    info@Redelaar.com

2283 TG  -  Rijswijk

voor alle monsters sturen wij een factuur, betaling 14 dagen strikt netto

J.W. Redelaar bv. - Janzen Cosmetics
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