Opdækning og servering

BYT TIL NYT
Vi giver dig gode råd til valg af nyt stel/service og giver
dig samtidig muligheden for at "bytte til nyt".

www.kenstorkoekken.dk

Byt til nyt!

Byt
det gamle
porcelæn og
spar min. 40%
på det nye*

ROSENTHAL: BLEND

PROFILÉR DIN CSR-PROFIL
MED NYT PORCELÆN
Ved udskiftning af dit porcelæn ved Byt til Nyt sikrer vi det recycles, vi finder en anden kunde, det kan
bruges hos, eller forærer det til We Shelter, som er en forening, der genhuser de hjemløse.
En mulighed der er virkelig god for din CSR profil og CO2 aftrykket .

Varenr.: 459434

Varenr.: 459239

Varenr.: 425545/
425356/425375

* Hvis der skal udskiftes samlet over 200 dele stel. Konceptet gælder på alle
vores porcelæns- og stentøjsserier bortset fra BUNDPRIS serier. Læs mere om BYT til NYT HER

www.kenstorkoekken.dk

CHURCHILL: VELLUM

SPAR *

ROSENTHAL: JUNTO

min.40
%
*

CHURCHILL: BAMBOO

Profilér
din CSR-profil
med nyt
porcelæn

CHURCHILL: HAZE

Trenden har ændret sig og man vil gerne skifte udtryk på sine serveringer
oftere. Det kan nu gøres med bedre samvittighed og med god CSR-omtanke
ved at benytte Byt til Nyt muligheden. Mange gæster kommer igen og igen
og med en lille ændring eller udskiftning kan de få en helt ny oplevelse.

LÆSE MERE OM BYT TIL NYT HER

* Tilbuddet er gældende ved samlet udskiftning af min. 200 dele. Konceptet gælder på alle vores
porcelæns- og stentøjsserier bortset fra BUNDPRIS serier. Læs mere om BYT til NYT HER

cameleon.dk - 2020166.1

Byt til nyt!

www.kenstorkoekken.dk

i

Gode råd til dig...
Inden du anskaffer dig nyt stel/service er der
mange ting, du bør overveje og tage hensyn
til. Det kunne for eksempel være:
Hvor meget bruger du det pågældende stel
Ü og hvor ofte skal det i opvaskemaskinen?
Her er det nemlig afgørende, hvilken glassur
porcelænet har og ved hvor høje brændinger
det er produceret, så det sikres, at det fremstår flot og ikke bliver hurtigt slidt.
Har du mange serveringer og løft, kan talÜ lerkenens vægt være væsentlig. Man bliver
hurtigt ovrerasket over, hvor meget man løfter
per dag bare målt i tallerkner.

Skal der bruges mange tallerkener, så staÜ bling er en nødvendighed, kan du overveje
tallerkener med en fodring. Med en fodring
står de mere stabilt stablet...
Prøv at kombinere farver, former og materiaÜ ler. Det giver liv og forandring og fremhæver
din servering.
Er du til tidens trend med masser af farver
og unika produkter, det klassiske, det retro
eller en kombination, så kan vi hjælpe:
KONTAKT EN AF VORES ISENKRAMKONSULENTER HER
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Salg: 86 24 84 00
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