
KORTRIJKSEWEG 223 
8791 BEVEREN-LEIE
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WWW.ELEKTROCOOREVITS.BE

OP ZATERDAG 29 APRIL DOORLOPEND VAN 10 TOT 18 UUR*
BENT U VAN HARTE WELKOM OP ONZE ’SWISS DAY’ * demo’s Jura & Bamix tot 17 uur

Een opendeurdag volledig in het teken van de Zwitserse precisie, met demonstraties van Zwitserse topmerken als 
Jura volautomatische koffieapparaten, Bamix mixers, Laura Star strijksystemen en de V-ZUG Combi-Steam. 

JURA VOLAUTOMATISCHE  
KOFFIEAPPARATEN
Geniet van uw koffie op maat met JURA: met één druk 
op de knop krijgt u een perfecte kop verse koffie volle-
dig naar uw smaak. Uit het hele scala van versebonen-
koffie kiest u degene die u het meest bevalt. Dankzij de 
vele programmeermogelijkheden kunt u eveneens uw 
koffiegenot naar wens variëren naar uw favoriete kof-
fiespecialiteit.

Demonstratie Jura
29 april 2017 van 10u-17u

Coorevits
Kortrijkseweg 223, 8791 Beveren

LAURA STAR STRIJKSYSTEMEN
Dagelijks genieten bijna 2 miljoen gebruikers in meer 
dan 40 landen wereldwijd van een onberispelijke strijk! 
Als wereldmarktleider in de actieve strijksystemen heeft 
Laura Star héél wat te bieden. Enkele Laura Star ken-
merken op een rij: continue strijken, constante druk, 
automatische stoom, actieve tafel, speciale zool voor 
delicate stoffen, makkelijk opbergen, snelle opwarmtijd 
en op enkele modellen Light strijkijzer en de eerste 3D 
actieve zool voor een 
ongeëvenaard resul-
taat! Laura Star geeft u 
elke dag opnieuw een 
geschenk: door uw 
dagelijkse strijk te ver-
gemakkelijken krijgt u 
meer tijd voor uzelf en 
uw gezin!  

DE COMBI-STEAM OVEN XSL
Met wereldprimeur GourmetStomen. Thuis koken als 
een meesterkok: dankzij voorgeprogrammeerde recep-
ten voor fijnproevers lukken de verrukkelijkste menu’s 
na één druk op de knop. Ontdek meer over onze unieke 
innovaties op vzug.com.

BAMIX MIXERS
Bamix is reeds sinds 1954 uw beste koksmaatje . Zowel 
voor het mixen van soepen, het pureren van groenten 
als het opkloppen van sauzen of eiwitten 
en zelfs voor het bereiden van mayonai-
se en slagroom. Bovendien kan u met 
het handige processor suiker, noten, 
kruiden en chocolade malen. Kort-
om, Bamix is handig en compact 
als een mixer en veelzijdig als een 
keukenrobot.


