
Cateringdoos BBQ Specialist
36 x 25 x 8 cm  klein
46 x 31 x 8 cm middel
55 x 37,5 x 8 cm groot

De artikelen uit deze folder zijn een greep uit ons assortiment.
Indien u informatie wilt over andere producten en / of formaten,
dan kunt u altijd contact met ons opnemen

EEN COMPLETE BBQ
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Cateringschaal 8-hoek zwart
27 cm. / 35cm. / 45 cm. / 55cm.

Cateringschaal 8-hoek zwart diep
met Pet klik kap transparant
Klein / middel / groot (model groot wijkt iets af)

Cateringschaal New York ( stevig)
35 cm / 45 cm. / 55 cm.

Cateringschaal ovaal zwart
35 cm. / 45 cm. / 55 cm.

Partyschaal
295 mm. x 190 mm.

Cateringschaal ovaal aluminium
div. formaten

Cateringdozen
div. dessins

Cateringschaal marmer
8-hoek - rechthoekig - rond div. formaten



Smoothwall alu bakken
Div. formaten / uitvoeringen. Deksels optioneel.
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Gourmet platter
7 vaks

Combo platter + kap
div. formaten

Aluminium schaal  “sleetje”
19,4 x 8 x 2 cm.

Gourmet trays
3-vaks en 6-vaks voor amuses, tapas, salades, etc

Spare rib tray
zwart PP + deksel glashelder
18 x  42 cm. 1275 cc. (heel)
18 x 28 cm. 611 cc. (halve)

Fondueschalen
aluminium 7-vaks

Zen platter
7-vaks, 32x25x3,3 cm. Kap optioneel.
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Octaview + vast deksel
8-hoek, div. formaten Insert trays octaview

4 x 125 cc. / 7 x 170 cc.

2-vaks bakje zwart 
type 108/35   2 x 90 ml

Bakjes
voor salades, sausjes, kruidenboter en soepen, 
div. formaten/ modellen, transparant en zwart

Crystal cups
Rond of rechthoekig, div. formaten

Crystal cups SH serie:  rechthoekig
div. formaten

Crystal cups E serie:  ovaal
div. formaten

H 320
309 x 240 mm. zwart
div. dieptes, deksel optioneel
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Kartonnen snack bakjes
div. formaten

Bagasse/suikerriet bakjes
div. formaten

Cone bakjes hout
div. formaten

Houten bakjes
div. formaten

Houten ringen met bakpapier
6cm. x 4,5 cm. / 6cm. x 4,5 cm. / 6cm. x 4,5 cm.

Biodegradable bakjes en bowls 
div. formaten

Kokos en palm bakjes 
Ø 80x130x60 mm./ Ø 110x150x60 mm./ 0140x140x50 mm.

Wrapcup bruin kraft
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Mozaïk diep bord wit+rand zilver  
23 cm.

Sidebowl silver rim  
14 cm. / 27 cm.

Chinet Flavour Bioware  
Soepkom en borden

Saladbowl zwart
ovaal 14 cm. / 18 cm.

Milan plates zwart 4-kant
S 136 x 136 mm. / M 172 x 172 mm.
L 210 x 210 mm. / XL 235 x 235 mm.

Ronde borden
1-vaks / 2-vaks / 3-vaks
Zwart of wit

Luxe caterplate zwart
met aangehecht bestek
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Cocktail- en hamburgerprikkers
met standaard opdruk, uw eigen logo of opdruk naar wens.

Krulprikkers &
Sateprikkers hout
in div. formaten

Metalen BBQ spiezen
div. formaten

Bestek 
gemetaliseerd, zwart of wit

Gunshape prikkers hout
div. formaten, verkrijgbaar met eigen logo of opdruk. 

CPLA BIO en Houten bestek

Servetten 
33 x 33 cm. 2-laags
div. formaten/kleuren leverbaar, tevens div. andere 
tafelaankledingen leverbaar

Alu BBQ bak
een klassieker !

Hamburgerprikker

50 mm
50 mm

40 mm

150 mm

HAMBURGERPRIKKERS - SANDWICHPRIKKERS

BURGERPICKER - SANDWICHPICKER - BURGERFLAGS

BURGER PICKS - SANDWICH PICKS

Marge tot snijrand: 3,5 mm

Netto totaal formaat: 100 x 40 mm

Drukbestand: 106 x 46 mm

Sicherheitsabstand: 3,5 mm

Fähnchengröße total: 100 x 40 mm

Druckdaten: 106 x 46 mm

Margin to cut line: 3,5 mm

Total �ag size: 100 x 40 mm

Printing �le: 106 x 46 mm



Een feest van 

                s
maak en geur

Hotcups
Bruin + bedrukking, div. formaten
deksels optioneel
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Coctailglas
op voet + deksel

Bierglas WijnglasSap en smoothiebekers
in div. formaten

Drinkflessen
div. formaten en modellen

Amuse verpakkingen
O.a. glaasjes, coupes, lepeltjes



KoelelementenIce packs
handig en hygiënisch

Schuimbox met deksel,
tbv. cateringschalen
klein / middel / groot
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Coolerbags

Snacktas bruin kraft
26 x17 x25 cm. BIODEGRADABLE of 32 x 18 x 26 cm. bruin kraft

Stokbroodzak

Luxe coolerbag
met uw eigen logo of opdruk naar wens 

BBQ Gevel vlag
div. andere teksten leverbaar



Handschoenen
wit /zwart / blauw
Nitriel / vinyl / latex, gepoederd / ongepoederd

Toiletpapier en papieren poetsrollen
div. formaten / kwaliteiten / merken
Dealer van het complete Tork assortiment

Vuilniszakken
div. formaten / kwaliteiten leverbaar

Oven en grillreiniger
compleet assortiment
schoonmaak / hygiëne materialen

leverancier van: 

Volg ons op:
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

Siliconenpapier op rol
div. formaten

Rekfolie en aluminiumfolie
div. formaten


