
De “Smile” serie is leverbaar in: 
8oz. en 12oz. (236ml. en 354ml.) tall (ripple wall), zowel in assortie 
kleur als stylish zwart. Mega stevig en een gegarandeerde grip. 
Ook ideaal voor bijv. soep.

Tip! We leveren ook zwarte 
roerstaafjes, de finishing touch bij de zwarte beker.

ESPRESSO

Latte
Met onze brede collectie bekers kiest u de uitstraling die past bij uw 

zaak en bijdraagt aan de ultieme smaakbeleving van uw klant.

Gewoon bij het koffieapparaat 
kan natuurlijk ook.

De beker “Mocha” is een 
stijlvolle klassieker, met 
als detail de elegante 
voet, in: 9oz. (266ml)

Kartonnen “SOUP” 
beker 9oz. (266ml)

chocomel

MOCHA

Awaken the sensesAwaken the senses



Awaken the senses

chocomel

“Obsessive Coffee Disorder”
De “OCD” bekers zijn te leveren in: 
8oz. en 12oz. (236ml en 354ml)
De bedrukking verwijst met een 
vette knipoog naar de coffee-addict.  

voor- en achterkant

Bijpassende deksels voor vele 
formaten bekers zijn apart 
leverbaar; ideaal voor 
de take-away liefhebber.

Uiteraard leveren wij ook bekers bedrukt 
met uw naam/logo.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Koffie

Kartonnen 
beker Bistro 
6oz. (177ml)

Chocomel 
hotcup
beker 250cc.

Hotcups
Bruin + bedrukking, 
div. formaten
deksels optioneel.

Thermobeker 
schuim wit 
120cc.

“Golden oldie” beker met 
dessin Schotse ruit in:
180cc.

Drinkbeker “BPA free” 
7oz. (207ml)

Awaken the sensesAwaken the senses



Set-in cup B5 
en bekerhouder.

Verpakkingen voor Food * Retail * Kado * Industrie

Morseweg 18, 1131 PK Volendam
Tel. 0299 36 88 44,  Fax 0299 36 96 29

www.keestol.nl - info@keestol.nl

Volg ons op:

Cichorei

Koffie

Beker houder t.b.v. 
150cc. / 180 cc. bekers.

Beker wit plastic
180cc.

Kunststof bekerdispenser 
semi-automatisch.

Draagtrays karton 
2 of 4 bekers.

Prestigo beker wit plastic 
150cc. + bekerhouder.

Thermobeker bruin 180cc., 
stevig en houdt uw drank 
extra warm. Ook geschikt 
voor koffieapparaten.

Koffiekopje 
met oor
wit plastic 
180cc.

Wilt u monsters?
Laat het ons 

weten!

Automaatbeker 
wit plastic
150 / 180 cc.


