
DURABLE COFFEE POINT



Ontmoetingsruimtes zoals een lounge of een vergaderzaal maken 

integraal deel uit van modern netwerken. Mensen vergaderen, 

bouwen relaties op en delen ideeën in deze ruimtes. Bij een 

samenkomst met koffie of thee worden realisaties besproken en 

kan inspiratie worden opgedaan voor volgende projecten. De sfeer 

weerspiegelt de sociale en communicatieve cultuur van een bedrijf. 

COFFEE POINT van DURABLE is net zo flexibel als de moderne 

werkplek. Het kan worden gebruikt in elke ruimte waar mensen in 

bedrijven samenkomen.
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DURABLE COFFEE POINT

Box met Case en Caddy. Voorzien van 
voldoende ruimte voor vergader- en 
 cateringaccessoires. Voor een 
overzichtelijke organisatie van koffie-
capsules, koffiepads, suikersticks, 
roerstokjes, servetten, theezakjes,  
etc. De bovenste lade van de box 
beschikt over een cilinderslot.

Artikelnummer 3385

Praktische serveerhulp met specifieke onderverdelingen. 
Voor suikersticks, roerstokjes, servetten, melkcups, 
individueel verpakte koekjes, chocolade of thee zakjes. 
Is vaatwasserbestendig en is ook geschikt voor  voeding. 
Stapelbaar. 

Artikelnummer 3386

Transparante ladeonderverdeler van 
hoogwaardig acryl. Geschikt voor bestek 
en  accessoires. Vaatwasserbestendig. 
Stapelbaar.

Artikelnummer 3384

Klein afvalbakje 
voor gebruik op tafel 

of aanrecht. Gemaakt van 
kunststof van hoogwaardige 
kwaliteit. Gemakkelijk te 
reinigen. Stabiel.

Artikelnummer 3388
Plateau van hoogwaar-
dige kwaliteit voor het 
verplaatsen van vaatwerk. Is 
vaatwasserbestendig en is ook 
geschikt voor voeding. Stapelbaar.

Artikelnummer 3387





COFFEE POINT van DURABLE is een modulair assortiment met 

slimme accessoires om elegant koffie of thee voor te bereiden. Het 

is de perfect georganiseerde plek om te focussen op belangrijke 

aspecten van dagelijks werk. Nog belangrijker is het om wat je 

zoekt snel en betrouwbaar terug te vinden. Om het even of het 

nu tijdens een korte informatiewissel is of tijdens een productieve 

vergadering, COFFEE POINT is de ideale ontmoetingsplaats voor 

creativiteit.
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Artikelnummer Product Materiaal Afmetingen: (B × D × H) Kleurcode

3385-58 ABS 292 x 356 x 280 mm antraciet

3386-58 ABS 210 x 210 x 48 mm antraciet

3384-19 Acrylic 329 x 242 x 48 mm transparant

3387-58 ABS 329 x 242 x 15 mm antraciet

3388-58 ABS 79 x 79 x 100 mm antraciet
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