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TABLETOP / TAFELGEREI

Art.nr Omschrijving
CE246 8,5cm licht bruin
CE247 8,5cm donker bruin

Art.nr Omschrijving
GJ009 61cm (h)

Art.nr Omschrijving
CR690 15(h)cm
CR691 22,5(h)cm
CR692 30(h)cm

Art.nr Omschrijving
GL087 Set zwart 10(h) x 5(Ø)cm
GK099 Set rood 10(h) x 5(Ø)cm

Art.nr Omschrijving
C233 1 x 8mm gat
C234 Klapdeksel
C235 4mm gaten
C236 2,4mm gaten | 340ml

Art.nr Omschrijving
CN679 17,5(h) x 7,5(Ø)cm

Art.nr Omschrijving Aantal
CE328 Mini strooier 12

Art.nr Omschrijving
CE333 15,3cm zout/peper
CE334 20,4cm zout/peper
CE335 25,5cm zout/peper
CE336 33,1cm zout/peper

Art.nr Omschrijving
P023 12,7cm zout
P024 12,7cm peper
P025 18cm zout
P026 18cm peper
P020 23cm peper
P022 30cm peper

Art.nr Omschrijving Aantal
CR689 15(h)cm 2

Art.nr Omschrijving Kleur
DP278 Zout Donkerbruin
DP279 Peper Donkerbruin
GN542 Zout Zwart
GN543 Peper Zwart

Duurzame keramische 
mechanismen en RVS 
molenarm. 'S' en 'P' 
voor identificatie

Olympia Peper- & zoutmolen

Extra grote houten molen geschikt voor 
peper en zout. In te stellen voor grove en fijne 
maling. Keramisch mechanisme

Olympia Pepermolen

Houten peper- en zoutmolens met het wereldbefaamde ceramische Peugeot 
mechanisme, waar levenslange garantie tegen fabricagefouten op gegeven 
wordt. Mechanisme is instelbaar van fijn naar grove maling.

Peugeot Peper- & zoutmolens donker hout

Houten molens geleverd met zowel de 
'S' en 'P' boutjes voor gebruik van zout of 
peper. Zwaar keramisch mechanisme is 
volledig instelbaar voor grof of fijn malen.

Olympia Peper- & zoutmolens donker hout
Peper- en zoutmolens met 
een RVS maalmechanisme, 
geschikt voor grove tot zeer 
fijne maling. Hoogte: 10cm

Peugeot Bistro peper- & zoutmolens

Set van 2 stijlvolle molens 
met antiek uitziende koperen 
behuizing en houten knop. 
Instelbaar voor grove en 
fijne maling. Voorzien van 
'S' en 'P' voor makkelijke 
onderscheiding.

Olympia Stijlvolle peper- en zoutmolenset

Klassieke molens met antieke 
afwerking en instelbare 
maalgraad voor grove of fijne 
maling. Geschikt voor peper en 
zout. Geleverd met 2 knoppen: 
met 'S' en met 'P'.

Olympia Peper- en zoutmolen met antiekeffect

Houten pepermolen en zoutstrooier set met 
een stijlvolle glanzende afwerking. Duurzaam 
keramiek mechanisme voor grof of fijn malen.

Olympia Houten peper & zout sets

Glazen potten met 18/10 RVS 
deksel 14(h)x7Øcm.

Olympia Suikerstrooiers
Doseert een kleine 
hoeveelheid suiker per 
keer.

Olympia Suikerstrooier
1,5cl roomservice strooier met 
verchroomde top. Afmeting (cm): 
5(h)x3(b)x3(d).

Olympia Mini strooier

https://horeca.shop/nl/peper-en-zoutmolen-set-licht-hout-8-5cm-ce246
https://horeca.shop/nl/peper-en-zoutmolen-set-donker-hout-8-5cm-ce247
https://horeca.shop/nl/grote-peper-en-zoutmolen-donker-hout-gj009
https://horeca.shop/nl/houten-zout-en-pepermolen-15cm-cr690
https://horeca.shop/nl/houten-zout-en-pepermolen-22-5cm-cr691
https://horeca.shop/nl/houten-zout-en-pepermolen-30cm-cr692
https://horeca.shop/nl/pepermolen-en-zoutstrooier-zwart-gl087
https://horeca.shop/nl/pepermolen-en-zoutstrooier-rood-gk099
https://horeca.shop/nl/suikerstrooier-met-19mm-tuit-cn679
https://horeca.shop/nl/mini-zout-en-peperstrooier-1-5cl-ce328
https://horeca.shop/nl/houten-peper-zout-molen-15-3cm-ce333
https://horeca.shop/nl/houten-peper-en-zoutmolen-20-4cm-ce334
https://horeca.shop/nl/houten-peper-en-zoutmolen-25-5cm-ce335
https://horeca.shop/nl/houten-peper-zout-molen-33-1cm-ce336
https://horeca.shop/nl/koperen-en-houten-zout-en-pepermolenset-15cm-cr689
https://horeca.shop/nl/bistro-zoutmolen-donker-hout-10cm-dp278
https://horeca.shop/nl/bistro-pepermolen-donker-hout-10cm-dp279
https://horeca.shop/nl/bistro-zoutmolen-zwart-10cm-gn542
https://horeca.shop/nl/bistro-pepermolen-zwart-10cm-gn543
https://horeca.shop/nl/suikerstrooier-8mm-gat-c233
https://horeca.shop/nl/suikerstrooier-met-gat-en-klepje-c234
https://horeca.shop/nl/suikerstrooier-4mm-gaten-c235
https://horeca.shop/nl/suikerstrooier-2-4mm-gaten-c236
https://horeca.shop/nl/zoutmolen-donker-hout-12-7cm-p023
https://horeca.shop/nl/pepermolen-donker-hout-12-7cm-p024
https://horeca.shop/nl/zoutmolen-donker-hout-18cm-p025
https://horeca.shop/nl/pepermolen-donker-hout-18cm-p026
https://horeca.shop/nl/pepermolen-donker-hout-23cm-p020
https://horeca.shop/nl/pepermolen-donker-hout-30cm-p022
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