
GIFT BOX  •  MAIL BOX

Prijzen geldig per 01.02.2021

Standaard Inhoud: 1 x co�eebrewer of 1 x teabrewer + 1 x chocoladereep 70 gr
Prijs per stuk - standaard design:  € 4,75  
Artikelnr:  GB104 (ko�e) / GB105 (thee)
Afmeting doos: 330 x 220 x 28 mm

Tailormade doos, sleeve en inhoud op aanvraag

Standard content: 1 x co�eebrewer or 1 x teabrewer + 1 x chocolate bar 70 gr
Unit price - standard design:  € 4,75
Artikelcode: GB104 (co�ee) / GB105 (tea)
Size box: 330 x 220 x 28 mm

Tailormade box , sleeve and content on request

* All prices are valid from 01.02.2021 and subject to change, interim price changes possible. Prices are exclusive of VAT and delivery costs.
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INHOUD  •  CONTENT

Co�eebrewer
Origineel en verrassend! De beste kwaliteit Arabica ko
e, vers gemalen en direct verpakt in een verrassende 
‘co�eebrewer’. Het innovatieve ontwerp van het filter combineert het beste van een filterko
e met de rijke 
smaak van een cafetiere. Door het hete water direct op de ko
e te gieten en deze 4 tot 6 minuten te laten 
trekken, wordt een intens aroma verkregen met een rijke en volle smaak. Voor 2 kopjes.

Original and surprising! The best quality Arabica co�ee, freshly ground and immediately packed in a surprising 
‘co�eebrewer’. The innovative design of the filter combines the best of a filter co�ee with the rich taste of a 
cafetiere. Pouring the hot water directly onto the co�ee and allowing it to brew for 4 to 6 minutes produces 
an intense aroma with a rich and full flavor. For 2 cups.

Teabrewer
Origineel en verrassend! Een infusie van kruiden en fruit verpakt in een verrassende ‘teabrewer’, wat zorgt 
voor een natuurlijk en e�ectief extract van de grove blaadjes. Inhoud: 9 gram biologische kruidenthee met 
zoethoutwortel, limoengras, munt, appelstukjes. De smaak is friszoet. Voor 2-6 kopjes.

Original and surprising!
An infusion of herbs and fruit packed in a surprising “teabrewer”, which ensures a natural and e�ective extract 
of the coarse leaves. Content: 9 grams of organic herbal tea with licorice root, lime grass, mint, apple pieces. 
The taste is fresh and sweet. For 2-6 cups.

Andere smaken op aanvraag     Other variants on request

Chocolade / Chocolate
Een verrukkelijke combinatie van pure en witte chocolade, ambachtelijk en met de beste ingrediënten gemaakt 
(utz gecertificeerde cacao) voor een unieke smaakbeleving! 

A delicious combination of pure and white chocolate, made with the best ingredients (utz certified cocoa) for a 
unique taste experience! 
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CHOCOLADEWENS  •  CHOCOLATE GIFT

een verrukkelijke combinatie van pure en witte chocolade, ambachtelijk en met de beste ingrediënten gemaakt 
voor een unieke smaakbeleving! wij gebruiken utz gecertificeerde cacao die afkomstig is van boeren die oog 
hebben voor mens en milieu. het utz keurmerk staat voor eerlijke handel en betere arbeidsomstandigheden.
verpakt in een origineel vouwdoosje met sleeve

a delicious combination of pure and white chocolate, made with the best ingredients for a unique taste 
experience! we use utz certified cocoa sourced from farmers who care about people and the environment. 
the utz quality mark stands for fair trade and better working conditions.

Prijzen geldig per 01.02.2021

Netto gewicht reep: 70 gr
verpakt in FSC® vetvrij papier

Net weight chocolate bar: 70 gr
packed in FSC® wax paper

Prijs per stuk - standaard design: € 1,93
Unit price standard design (see livntaste.nl): € 1,93

* All prices are valid from 01.02.2021 and subject to change, interim price changes possible. Prices are exclusive of VAT and delivery costs.
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CHOCOLADEWENS  •  CHOCOLATE GIFT  •  TAILORMADE

Prijzen geldig per 01.02.2021 

BEDRUKKING SLEEVE
Full color of zwart

DOOSJE: BESTAAND DESIGN (zie designs op livntaste.nl)

Startkosten drukken: € 25,00 *

Aantal:  Prijs p/st:
100 - 300 € 2,08
300 - 500  € 2,03
500 - 1000  € 1,98

Vanaf 1000 stuks geen startkosten.
Prijzen vanaf 1000 stuks op aanvraag.

TAILORMADE DOOS
Prijs op aanvraag

OPTIONEEL
Stevige kraft kartonnen verzendenvelop: € 0,30 p/st
Folieverpakking: € 0,20 p/st

VOOR SPECIALE AANVRAGEN EN OFFERTES: Antoinette van Tessel > antoinette@liv-n-taste.nl

* All prices are valid from 01.02.2021 and subject to change, interim price changes possible. Prices are exclusive of VAT and delivery costs.
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