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EasyClean

Sla om 
voor meer info

Vacuüm
isolering

Onbreekbaar
RVS 18/10

Geen glas

Geen glas

Onbreekbaar!
Dubbelwandig
roestvrijstaal 18/10

Vacuüm isolering
Door de dubbelwandige isolatie blijven uw dranken 
langer op de perfecte temperatuur! De buitenkant 
van de EasyClean voelt koel aan bij hete dranken 
en blijft condensvrij met koude. 

Onuitwisbare  
lasergravure op RVS
Ook uw eigen tekst of logo 
is mogelijk. Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Hygiënisch - extra brede 
vulopening
Door de extra brede vulopening is de  
EasyClean isoleerkan makkelijk te 
vullen en goed reinigbaar! De roestvrij-
talen 18/10 EasyClean is hierdoor zeer 
hygiënisch.  

Dop trekt niet vacuüm 
De EasyClean dop beschikt over  
een speciaal ontluchtingsprofiel  
waardoor er geen vacuüm ontstaat.  
De EasyClean doppen zijn ook los te 
bestellen in 4 kleuren. 

De meest hygiënische isoleerkan. 

Altijd een brandschoon resultaat!

GELD TERUG!

€ 2,50 
INRUILVOORDEEL

PER STUK
zie de actievoorwaarden * 



Effect in vaatwasmachine

Conventioneel model
met smalle vulopening

Easy Clean
met extra brede vulopening

Extra brede hygiënische  
vulopening - Ø ca.10 cm.

Door de extra brede vulopening zijn de EasyClean isoleerkannen 

 perfect te reinigen in de vaatwasmachine en daardoor zeer hygiënisch in gebruik!

De EasyClean mini past door zijn optimale vorm 

en lage taphoogte pérfect onder 

de meeste koffieautomaten!

hoogte 
zonder deksel 

12,5 cm.

miniEasyClean GELD TERUG!

€ 2,50 
INRUILVOORDEEL

PER STUK
zie de actievoorwaarden * 

EasyClean



Bent u een dop kwijt of heeft u een nieuwe nodig? 

Bestel nu ook uw EasyClean en EasyOpen doppen eenvoudig online op www.jostenberg.nl of via de App! 

(vanaf € 1,93 p/st.)

Isoleerkan EasyClean
opdruk inhoud

liter
diameter
cm.

hoogte
m/deksel
cm.

hoogte
z/deksel
cm.

kleur bestelnr. (bruto)
 prijs (p/st).

actieprijs * 
(p/st.) 

prijs 
ná korting 

+ inruil*

zonder opdruk 1,2 14,4 19,7 17,2 rvs/zwart 38.1924 € 17,09 € 12,82 € 10,32

zonder opdruk 1,6 14,4 22,7 20 rvs/zwart 38.1934 € 19,08 € 14,31 € 11,81

koffie 1,6 14,4 22,7 20 rvs/zwart 38.1935 € 19,08 € 14,31 € 11,81

thee 1,6 14,4 22,7 20 rvs/zwart 38.1936 € 19,08 € 14,31 € 11,81

zonder opdruk 1,2 14,4 19,7 17,2 rvs/rood 38.1926 € 17,09 € 12,82 € 10,32

Koffiekan EasyClean
opdruk inhoud

liter
diameter
cm.

hoogte
m/deksel 
cm.

hoogte
z/deksel
cm.

kleur bestelnr. (bruto)
 prijs (p/st).

actieprijs * 
(p/st.) 

prijs
ná korting 

+ inruil*

koffie 1,2 14,4 19,7 17,2 rvs/ blauw 38.1612 € 17,09 € 12,82 € 10,32

koffie 1,6 14,4 22,7 20 rvs/blauw 38.1590 € 19,08 € 14,31 € 11,81

Theekan EasyClean
opdruk inhoud

liter
diameter
cm.

hoogte
m/deksel
cm.

hoogte
z/deksel
cm.

kleur bestelnr. (bruto)
 prijs (p/st).

actieprijs * 
(p/st.) 

prijs
ná korting 

+ inruil*

thee 1,2 14,4 19,7 17,2 rvs/groen 38.1614 € 17,09 € 12,82 € 10,32

thee 1,6 14,4 22,7 20 rvs/groen 38.1592 € 19,08 € 14,31 € 11,81

mini

opdruk inhoud
liter

diameter
cm.

hoogte
m/deksel
cm.

hoogte
z/deksel
cm.

kleur bestelnr. (bruto)
 prijs (p/st).

actieprijs * 
(p/st.) 

prijs 
ná korting 

+ inruil*

zonder opdruk 0,9 13,3 15,2 12,5 rvs/zwart 38.1616 € 16,07 € 12,05 € 9,55

Isoleerkan EasyClean

1
2
,5

 c
m
.

* Zie de actievoorwaarden.

MINI
EasyClean
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Dé pa r t ne r  vo o r  a l  uw ta fe l -  e n  ( g ro o t )ke uken a r t ike le n !
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• 
 
•
• 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Utrecht onder nummer 85/2012. K.v.K. Utrecht 30001400

• 

•
• 
•
•

* Actievoorwaarden

Inruil is alléén mogelijk voor andere modellen/merken RVS isoleerkannen. 
Inruil is alléén mogelijk voor de modellen                       en EasyOpen. (Het is daarom niet 
mogelijk om uw huidige                      ,EasyOpen of            modellen in te ruilen!) 
De inruilactie is niet van toepassing op de Luxor moddellen. 
Het in te ruilen aantal mag maximaal het aantal nieuwe isoleerkannen zijn.
Verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
Vanaf € 250,- levering franco huis in Nederland.

EasyClean

De vermelde inruil- en aanbiedingsprijzen zijn geldig tot en met:  
28 februari 2018.
Vermelde actieprijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Graag vernemen wij of u interesse heeft in een proefexemplaar van onze
                     of EasyOpen isoleerkan. Wij zullen in dat geval contact met u 
opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 
EasyClean

EasyClean
Luxor

Isoleerkan Luxor
opdruk inhoud

liter
diameter
cm.

hoogte
m/deksel
cm.

kleur bestelnr. (bruto)
 prijs (p/st).

actieprijs * 
(p/st.) 

zonder opdruk 0,3 10 14 rvs/hoog gepolijst 38.1620 € 19,20 € 14,40

zonder opdruk 0,6 10 19,2 rvs/hoog gepolijst 38.1621 € 20,90 € 15,68

zonder opdruk 1,0 10 25,7 rvs/hoog gepolijst 38.1622 € 23,80 € 17,85

zonder opdruk 1,3 12 27,5 rvs/hoog gepolijst 38.1623 € 26,90 € 20,18

hoog gepolijst

Super easy, klik en open!

RVS 
MAT GEPOLIJST

RVS 
HOOG GEPOLIJST

GELD TERUG!

€ 2,50 
INRUILVOORDEEL

PER STUK
zie de actievoorwaarden *

Isoleerkan EasyOpen
opdruk inhoud

liter
diameter
cm.

hoogte
m/deksel cm.

kleur bestelnr. (bruto)
 prijs (p/st).

actieprijs * 
(p/st.) 

prijs 
ná korting 

+ inruil*

zonder opdruk 1,2 11,8 21 rvs/zwart 38.1913 € 22,25 € 16,69 € 14,19

zonder opdruk 1,6 11,8 25,6 rvs/zwart 38.1915 € 24,50 € 18,38 € 15,88

NIEUW

* Zie de actievoorwaarden.

* Op dit model is geen inruil mogelijk.

Isoleerkan Luxor
opdruk inhoud

liter
diameter
cm.

hoogte
m/deksel
cm.

kleur bestelnr. (bruto)
 prijs (p/st).

actieprijs * 
(p/st.) 

zonder opdruk 0,3 10 14 rvs/mat gepolijst 38.1624 € 19,20 € 14,40

zonder opdruk 0,6 10 19,2 rvs/mat gepolijst 38.1625 € 20,90 € 15,68

zonder opdruk 1,0 10 25,7 rvs/mat gepolijst 38.1626 € 23,80 € 17,85

zonder opdruk 1,3 12 27,5 rvs/mat gepolijst 38.1627 € 26,90 € 20,18

mat gepolijst

NIEUW

* Op dit model is geen inruil mogelijk.


