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INSPIRATIE MAGAZINE | HOBSTAR 
DRINKGLAZEN 
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Drinkglas ‘Hobstar – Libbey’. 
Verkrijgbaar in de inhoudsmaten : 35 en 

47cl. Zeer geschikt voor sterke 
dranken en/of diverse (vruchten)sappen. 

Inmiddels beschikbaar op 
www.jostenberg.nl  

47cl.  35cl.  
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Uitvoering: Walnoot. In de hoogtes 19 en 12cm.  

Uitvoering: Aluminium. In de 
hoogtes 19 en 12cm.  

De Tork – Xpressnap servetdispensers 
zijn ideaal voor gebruik in 

vergaderruimtes. Inmiddels beschikbaar 
op www.jostenberg.nl  
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Acryl glazen voorzien van 
kunststof drinkdeksel.  Ideaal 
om uw dranken mee te nemen.  

Uitvoering: bamboo, 
walnoot, kastanje 

en oak. 
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Mini supermarktmandje voor 
het presenteren van snacks. 

Seafood en vis presenatie in 
kleine houten kistjes. 

Porseleinen presentatie in 
verschillende ‘bone plates’. Goed 
te combineren met houten borden 

welke zijn voorzien van een 
duurzame laag waardoor e.e.a. 
vaatspoelmachine bestendig is.  

Halve wijn-/champagnefles 
voor het presenteren van 
gerechten en desserts. 
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EN ACCESSOIRES 
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High-Tea 
serveerplateau 

Houten 
muurpresentatie 

Gardelamp Wandlamp, model 
‘Koffiebeker’ 

Decoratie ideeën 

Zinken 
muurpresentatie 
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PORSELEIN TE DECOREREN 
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Geschikt voor het decoreren van 
o.a. porselein, glaswerk en metaal.  
- Droogtijd ca. 4 uur.  
- Daarna plaatsing in een niet 

voor verwarmde oven op 
160°C. gedurende 90 minuten.  

- Daarna is het geheel 
vaatspoelmachinebestendig en 
klaar voor gebruik.  

Zelf servies, glaswerk 
en/of metaal decoreren of 

beschrijven???? 
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SERVIESONDERELEN EN OVERIGE 
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Naast serviesonderdelen is 
er ook een 

verscheidenheid aan borden 
en platen te verkrijgen 

met standaardteksten maar 
ook eigen teksten en 

uitingen kunnen eenvoudig 
gerealiseerd worden.  Emaille servies onderdelen. 

Verkrijgbaar in verschillende 
onderdelen (borden, bekers, kannen, 
etc.) en in verschillende kleuren. 
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DRNKGLAZEN 
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Drankdispensers 
en bijbehorende 

drinkglazen. Zeer 
geschikt voor het 

(gekoeld) 
presenteren van 

diverse 
vruchtensappen. 

Inmiddels 
beschikbaar op 

www.jostenberg.nl  
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BBQ BRANDSTEMPEL 
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Sausdispensers in de vorm van een pistool 
of jerrycan. 

BBQ brandmerkstempel 
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Uitgifte meubels in steigerhout. Budget 
vriendelijk oplossingen. 
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HOTELPORSELEIN 
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Hotelporselein voorzien van 
reactieve glazuurlaag. Elk 

item is uniek. 
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EASYCLEAN MINI 
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Isoleerkan EasyClean mini, inhoud 0,9 ltr. 
Dubbelwandig roestvrijstaal voorzien van 

zwart kunststof greep en dop. De 
EasyClean mini is geschikt voor gebruik in 

de vaatspoelmachine.  
 

De EasyClean mini pas door de lage hoogte 
onder de meeste volautomatische 

koffiezetmachines van o.a. Douwe Egberts 
en Maas.   

 
Bestel de isoleerkan EasyClean mini op 

www.jostenberg.nl  

Goede reiniging in de 
vaatspoelmachines door de 

grote opening.  
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Diverse modellen Vitamix 
blenders. Ideaal voor het maken 
van romige, zachte, consistente 
ijskoffie's, cocktails, smoothies, 
shakes en dranken. Zie ook 

www.jostenberg.nl  

Voor het efficiënt persen van alle 
soorten groente en fruit, dus ook 

harde knollen (zoals wortels, 
bieten), vezelige groente (zoals 
bleekselderij) en bladgroente 
(zoals tarwegras, spinazie, 
koolbladeren). Zie ook 

www.jostenberg.nl  
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HOUT/MARMER PRESENTATIE  

www.jostenberg.nl 

Woodstone presentatie mogelijkheden. 
Combinatie marmer/hout. 
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ZWART, GOUD , KOPER OF VINTAGE. 
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Mat zwart. 

Koper. 

Mat zwart en goud 

Vintage 
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Bekijk het gehele 
assortiment op :   

www.jostenberg.nl  
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De aardewerk schalen en potten zijn in 
verschillende afmetingen en kleuren 

verkrijgbaar. Vraag naar de 
mogelijkheden.  
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Mocht u van bepaalde artikelen uit het inspiratie magazine meerdere  
 

informatie wensen en/of (indien mogelijk) een sample willen ontvangen, 
 

 vernemen wij dat uiteraard graag van u.  
 

Heeft u echter een vraag of wenst u aanvullende informatie, neem dan 
 

 gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.  
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Jos ten Berg Handelmaatschappij B.V. 
Utrechthaven 16, 3433 PN Nieuwegein 
Postbus 1419, 3430 BK Nieuwegein 
T:     +31 (0)30 288 84 24 
F:     +31 (0)30 289 75 04 
        verkoop@jostenberg.nl 
www.jostenberg.nl 

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER 

 
ISO 9001 

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen! 
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