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CUBE

T H I N K  O U T S I D E  T H E  C U B E

Revolutionair en modulair foodserve concept.

MELAMINE

Stel zelf uw ideale vergaderset samen of serveer verschillende kleine 
gerechten op verrassend wijze. De modulaire melamine elementen kunnen 
naar hartenlust eenvoudig worden uitgebreid. 

(ook verschillende kleurcombinaties mogelijk!)

Geschikt voor de vaatwasmachine
02

COMING SOON / 2016

mix & match!



RAK PORCELAIN NEOFUSION

Stone, with its mineral accents, is soft to the touch, 
uneven and dense, in contrast with the refined ingredients of your food. 
The raw appearance of its material provides an unforgettable
experience, bringing the joy of pure sensations. 

6 COLLECTIONS

Stone, Volcano, sand, ember, magma, terra
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RAK PORCELAIN NEOFUSION

STONE

SAND

EMBER

TERRA

MAGMA

VOLCANO

MAGMA

EMBER
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SERVEWARE SANDWICH SERVESPOON

Haal de Sandwich servespoon met uw vooraf geprepareerde 
ingrediënten uit de koeling en beleg uw gezonde broodjes in één 
handomdraai direct voor de ogen van uw klanten. Zo voorkomt u 
uitdroging en smaken uw belegde broodjes altijd heerlijk vers.

In 1 handomdraai - snel, hygiënisch, efficiënt, en klantvriendelijk!

SANDWICH SERVESPOON

Vers to go! 

in…1
handomdraai. 

05



www.jostenberg.nl

TAFEL-&BUFFETPRESENTATIE WOODSTONE

COMING SOON
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AARDEWERK HANDCRAFTED POTTERY 

Handcrafted 
pottery
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REVOLUTION REVOL

Genieten van de Mediterraanse keuken 
met de elegante cocottes van Revol.
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GIETIJZEREN PANNEN SAMBONET
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VINTAGE LUXURY ART – MEPRA
De Mepra Luxury Art Vintage bestekset is volledig gemaakt van roestvrij 
staal en heeft een authentieke en retro uitstraling, ook wel stonewashed
genoemd. 

“stonewashed” 
vintage bestek

VINTAGE LUXURY ART MEPRA

Ideaal voor zowel een moderne 
als een klassiek gedekte tafel.

10
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TABLEWARE RUSTICO IRONSTONE

Rustico Ironstone heeft een 
reactieve glazuurlaag, 

waardoor geen bord hetzelfde is

RUSTICO IRONSTONE
BORD PLAT 28,5 CM.

RUSTICO IRONSTONE
BORD DIEP 22 CM.

RUSTICO IRONSTONE
KOM 16,5 CM.

RUSTICO IRONSTONE
KOM 15 CM.

RUSTICO IRONSTONE
BORD PLAT 21 CM.

RUSTICO IRONSTONE
SAUSKOM

11



www.jostenberg.nl

‘FROZEN’
AMSTERDAM GLASS

BARISTA MELKKAN

Roestvrijstaal, met anti-aanbaklaag, 
vingerafdruk vrij.

GLASSWARE “FROZEN” – AMSTERDAM GLASS

12

Zet de glazen even in de vriezer… 
…. en krijg een “frozen” effect door 

een dun laagje met water.

NIEUW

NIEUW
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GLASSWARE GIN & TONIC

Verfrissend, kruidig en een drankje dat nooit gaat 
vervelen! Iedere gin maakt zijn eigen unieke G&T. 

Verschillende gin's zorgen dan ook voor verschillende tonic's. 
Je kunt kiezen voor een droge krachtige gin, een lichte soepele gin of een 
fruitige gin. De keuze is aan jou! 

GIN & TONIC

Mix je gin met de 
verschillende tonic's en 

creëer een unieke combinatie. 
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AARDEWERK MINIATURES (BUDGET)
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PRESENTATIECONCEPT GIETIJZER

• Gietijzer is roestgevoelig, daarom direct na gebruik schoon- en droogmaken
• Licht ingevet met olie opslaan bevordert de levensduur
• Geschikt voor gebruik in de oven
• Niet geschikt voor de vaatwasmachine en magnetron

CAST-IRON / GIETIJZER
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PRESENTATIECONCEPT BAMBOO FIBRE

• Vaatwasmachine-bestendig
• Gebruik geen schuursponsjes of RVS voorwerpen om 

Bamboo Fibre schoon te maken
• Geschikt voor vriezer en koelkast
• Kan indirect verhit worden tot 130ºC 

(niet direct op hittebron plaatsen)
• Niet geschikt voor gebruik in een magnetron

BAMBOO FIBRE

16
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PRESENTATIECONCEPT VETVRIJ PAPIER
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PRESENTATIECONCEPT EMAILLE SERVIES

Emaille is geschikt voor de vaatwasmachine en gebruik in ovens tot 270º.
Alle emaille producten zijn dubbel geglazuurd voor optimale duurzaamheid. 

NIEUW
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PRESENTATIECONCEPT FAST FOOD / TAFELMENAGE

FAST
FOOD
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GLASS - TABLEWARE GLAZEN BORDEN

20



STONEWARE / WIT GASTRO – BY RON BLAAUW

GASTRO
ONE OF A KIND TABLEWARE PIECES

OFF-WHITE

GASTRO
STONEWARE
CRAQUELÉ DESIGN

NIEUW
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STONEWARE / BLACK GASTRO – BY RON BLAAUW

‘BLACK’

GASTRO
STONEWARE
CRAQUELÉ DESIGN

NIEUW
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STONEWARE / BLUE GASTRO – BY RON BLAAUW

‘BLUE’

GASTRO
STONEWARE
CRAQUELÉ DESIGN
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British-chic fine China porselein met zeer fraaie klassieke vintage prints, perfect voor high tea! 

CHURCHILL CHINA VINTAGE DECOR

High Tea
24
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DALEBROOK STAVE RANGE
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Spectaculaire tafelpresentatie in combinatie
met authentieke en unieke Stonecast borden!

CHURCHILL CHINA NEW COLOURS - COMING SOON!

Vraag ons naar de nieuwe Stonecast kleuren, 
beschikbaar 2015 / 2016!

Stonecast

COMING SOON
2015 / 2016

26
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BUFFET PRESENTATIE BUFFETSCAPE - WOOD
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BUFFET PRESENTATIE ART DE CUISINE – WOOD
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TABLEWARE TOKYO COLLECTION

Tafelen in Japanse stijl!
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TABLEWARE NIPPON COLLECTION

NIPPON BLUENIPPON BLACK

Genieten van
Oosterse sferen!
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TABLEWARE ORIENTAL COLOURED COLLECTION

Mix and match
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Water-/sapkan
met uw eigen opdruk!

1 liter. 

CEREAL DISPENSER “BRIDGE”

CUSTOMIZE MET OPSCHRIFT

ASSORTIMENT TRENDY BUFFET

HONINGPOT MET
HOUTEN LEPEL

1/1 GN 

CRUSHED ICE 
PRESENTATIE 

RVS

32
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BUFFET SERVEERWAGEN

BANQUETING BUFFET- SERVEERWAGEN

Serveer de 
heerlijkste warme soepen!

Koeling voor
koude en verse dranken!
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NUTRI-PULSE E-COOKER - IXL

Een nieuwe en revolutionaire kooktechniek!
Supersnel (binnen enkele seconden) gerechten bereiden met de high-tech e-cooker met compact docking station. 
Tijdens de behandeling in de Nutri-Pulse® warmt het voedsel op tot de ingestelde temperatuur door Ohmse verhitting. 
De Nutri-Pulse® werkt goed bij de bereiding van vis en vlees!

Dit gebeurt er in de Nutri-Pulse ® e-Cooker

• De Nutri-Pulse® e-Cooker behandelt voedsel met elektrische pulsen.
• De pulsen veranderen de structuur van vlees, vis of groente.
• De cellen worden van elkaar losgemaakt.
• De celwanden worden doorlaatbaar.
• Het voedsel wordt hierdoor eetbaar, kauwbaar en verteerbaar.
• Dankzij e-Cooking is langdurig koken bij 100 ºC niet langer nodig.

• voedingswaarde, smaak, kleur en geur blijven grotendeels behouden. 
• Voordelen, snel, energiebesparend, minder voedselverspilling en geen risico meer op verbranding

Revolutionarie nieuwe kooktechniek!

INNOVATION NUTRI-PULSE E-COOKER

34
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• volledige integratie in uw buffetsysteem. onmiddelijk inzetbaar
• Energievriendelijk en kostenbesparend (geen gelpasta of water nodig)
• Super veilig - geen risico op aanbranden, geen risico op brandgevaar (feestzaal)
• Mogelijk om 2 warmhoudschalen aan elkaar te linken en aansluiten op één 230V aansluiting!
• Afstandsbediening – keuze uit 4 temperatuurniveaus – LED aanduiding van de status
• Eenvoudig in gebruik en makkelijk te reinigen
• 230V / 50 Hz

BUFFET PRESENTATIE – FRONT COOKING INDUCTWARM®

INDUCTWARM®

Schitterende buffet presentatie 
met de inductwarm (inbouw) warmhoudschalen

INBOUW

INBOUW

OPZET

Ook als opzet mogelijk voor uw 
front-cooking
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WARMHOUDPLAAT 1/1 GN

• De rode warmhoudplaten helpen bij het behoud van de warme temperatuur in de container (>65°C)
• De platen dienen opgewarmd te worden in een stoom- of convectieoven op een metalen plaat, op 

maxium 85°C en dit gedurende max. 35 minuten
• De eutectische vulling is niet-toxisch (minerale zouten)
• De gekleurde doppen zijn ultrasoon op de warmteplaten aangebracht en sluiten perfect hermetisch af
• Niet geschikt voor vaatwas; handmatig wassen na ieder gebruik
• Niet geschikt voor directe warmte bronnen zoals grill en toestel met vlam

BUFFET PRESENTATIE – FRONT COOKING WARMHOUDPLAAT 1/1 GN

Temperatuur bereik
van 0°C tot + 85°C
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Fun voor de kids 
met dit leuke

Junior melamine servies!

MONSTERS COLLECTIE

DALEBROOK JUNIOR D – MONSTERS & TRANSPORT COLLECTION

Ambulance setRescue Helicopter set Politie set Airplane (groot bord)

TRANSPORT COLLECTIE
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‘Monkey’
drinkbeker 200ml.

‘Monkey’ kom 150ml.‘Monkey’ – melkbeker 300ml. ‘Monkey’ bord 262 x 227mm ‘Monkey’ lepel 142mm

‘Tijger’ – melkbeker 300ml. ‘Tijger’ kom 150ml. ‘Tijger’ bord 266 x 208mm ‘Tijger’ lepel 142mm

‘Panda’ – melkbeker 300ml. ‘Panda’ kom 150ml. ‘Panda’ bord 243 x 231mm ‘Panda’ lepel 142mm

‘Pinguïn’  
drinkbeker‘Pinguïn’ 

kom 150ml.

‘Pinguïn’ – melkbeker 300ml.
‘Pinguïn’ 

kom 170 x 138 x 35mm.
‘Pinguïn’ bord 300 x 217mm ‘Pinguïn’ lepel 142mm

‘Zebra’ – melkbeker 300ml.
‘Zebra’ kom 150ml.

DALEBROOK JUNIOR D – ZOO COLLECTION

Fun voor de kids met dit
leuke Junior melamine servies!

ZOO 
COLLECTION
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‘Koe’ – melkbeker 300ml. ‘Koe’ kom 150 x 135 x 35mm ‘Koe’ bord 142mm ‘Koe’ lepel 142mm

‘Schaap’ – melkbeker 300ml. ‘Schaap’ kom 150ml. ‘Schaap’ bord 246 x 246mm ‘Schaap’ lepel 142mm

‘Eend’ – melkbeker 300ml. ‘Eend’ kom 150ml. ‘Eend’ bord 295 x 277 mm ‘Eend’ lepel 142mm

‘Kuiken’ – melkbeker 300ml. ‘Kuiken’ kom 150ml. ‘Kuiken’ lepel 142mm

‘Biggetje’
melkbeker 300ml.

‘Biggetje’
kom 150ml.

‘Biggetje’ 
bord 243 x 231 mm

‘Biggetje’ 
lepel 142mm

DALEBROOK JUNIOR D – FARM COLLECTION

Fun voor de kids met dit
leuke Junior melamine servies!

FARM 
COLLECTION
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SCHOONMAAK GEKLEURDE AFVALKOKERRINGEN

40



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!


