
Koffieglazen
 

Espresso en cappuccino

 

HD7015/00

De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers

Handgemaakte, dubbelwandige glazen met schotels

Deze Saeco HD7015/00-glazen zijn ontworpen voor de echte koffieliefhebber. De

dubbelwandige glazen zorgen voor koffiespecialiteiten met een perfecte

temperatuur en smaak. De schotels zijn handig voor suikerklontjes, melkcupjes,

enz.

Dubbelwandig glas

Uw koffie blijft op perfecte temperatuur

Handgemaakt glas

Met de hand vervaardigd door ervaren vakmensen

Met alle zintuigen genieten van espresso of cappuccino

Geniet met deze glazen van de warmte, aanblik, geur en smaak

Glazen van topkwaliteit in cadeauverpakking

Vaatwasser-, hitte- en krasbestendige glazen van topkwaliteit.

Luxe cadeauverpakking voor speciale gelegenheden

Hoogwaardige keramische schotels

Geschikt voor espresso- of cappuccinoglas, vaatwasmachinebestendig



Koffieglazen HD7015/00

Kenmerken Specificaties

Uw koffie blijft perfect

Deze speciaal ontworpen dubbelwandige

koffieglazen houden uw espresso, cappuccino

of gewone koffie op de perfecte temperatuur.

Dit komt doordat het dubbelwandige glas de

warme koffie in het glas zeer goed isoleert

terwijl de buitenkant koel blijft, zodat u het

glas kunt vasthouden zonder handgreep.

Met de hand vervaardigd door ervaren

vakmensen

Met de hand vervaardigd door ervaren

vakmensen. Elk glas is uniek.

Met al uw zintuigen van koffie genieten

Geniet met deze Saeco-glazen van de warmte,

aanblik, geur en smaak.

Glazen van topkwaliteit

Vaatwasser-, hitte- en krasbestendige glazen

van topkwaliteit.

Keramische schotel

Geschikt voor espresso- of cappuccinoglas,

handig voor suikerklontjes, melkcupjes enz.,

vaatwasmachinebestendig

Luxe cadeauverpakking

Deze producten zijn het perfecte geschenk voor

elke gelegenheid. Er is dan ook extra aandacht

besteed aan het ontwerp en gebruik van deze

luxe cadeauverpakking

Afmetingen

Doorsnede cappuccinoglas: ~ 88 millimeter

Hoogte cappuccinoglas: ~ 100 millimeter

Inhoud cappuccinoglas: ~ 300 ml

Diameter espressoglas: ~ 63 millimeter

Hoogte espressoglas: ~ 63 millimeter

Inhoud espressoglas: ~ 80 ml

Diameter schotel: ~ 150 millimeter

Omhulsel

Hoeveelheid: 2 espressoglazen, 2

cappuccinoglazen, 2 schotels

* Deze glazen zijn met de hand vervaardigd door ervaren

vakmensen, waardoor ze enigszins in maat kunnen

verschillen. Wees voorzichtig met de glazen en lepels

om barstjes in de binnenste en buitenste glaswanden

te voorkomen. De glazen en schotels zijn

vaatwasmachinebestendig. Zet ze voorzichtig in de

vaatwasmachine om barstjes te voorkomen.
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