Torebrings erbjuder helheten när det gäller mat och dryck på arbetsplatsen: Kaffe-, vatten-,
läsk- och varuautomater. Koppar, glas, assietter, tallrikar och bestick. Lunch, mellanmål
och godsaker. Dessutom allt som behövs av tork-, städ- och hygienprodukter.
I vårt sortiment ﬁnns mer än 16.000 produkter och det ökar ständigt. Lägg till ypperlig
service, professionella råd och snabba, trygga leveranser. Som grädde på moset är våra
priser alltid rätt. Upptäck Torebrings – brings you what you need.

Torebrings Grossist AB, Stigbergsvägen 7, 578 33 Aneby
Telefon 0380-478 80 • Fax 0380-404 90

www.torebrings.se

Goda drycker
på jobbet
Valfrihet och sortiment värderas högt
i valet av kaffe eller dryckesautomat.
Vi hjälper dig att välja modell efter
företagsstorlek och smak.

Prova fritt i
två veckor!

Torebrings kaffemaskiner erbjuder
oftast 8–10 valmöjligheter av
drycker. Förutom vanligt kaffe,
t. ex. latte, chokladmjölk och
espresso. Du har möjlighet att helt fritt
testa en kaffemaskin på ditt företag i två veckor.

Kaffemaskin med instant
Mycket och gott kaffe på kort tid. Enkel att sköta,
enkel att hålla ren. Ett ekonomiskt val.

Kaffemaskin med färskbryggt kaffe
Brygger riktigt kaffe från bryggmalda bönor i filter.
Kräver lite mer skötsel, men det vägs upp av smak
och kvalitet.

Kaffemaskin med hela bönor
Kaffe för både öga och gom. De nymalda bönorna
ger ett fantastiskt gott kaffe. När endast det bästa
är gott nog…

Espresso
Hos oss finns sortimentet från helmanuella till helautomatiska espressomaskiner. För dig som vill göra
kaffepausen till en njutning.

Perkolator
Gott kaffe direkt ur kranen. Bästa valet vid servering
av många koppar på kort tid, t. ex. för föreningar,
samlingslokaler och lunchserveringar.

Bryggare
Hos Torebrings köper du världens bästa bryggare
till den bemannade cafeterian hos företaget eller
föreningen.

Vatten-, läsk- och varuautomater
Vattenmaskiner med friskt gott vatten – kylt och
filtrerat med eller utan kolsyra kopplat direkt på din
vattenledning. Med våra dryckes- och varuautomater
kan du erbjuda kylda drycker i burk eller flaska.

Finansieringsalternativ
Köp, hyr eller leasa din kaffe-, dryckes-, vatten- och varuautomat hos oss på Torebrings. Vi erbjuder mycket
förmånliga alternativ. Komplettera med våra servicepaket så får du både trygghet och kostnadskontroll.
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Driftsäkerhet
och trygghet
Såväl teknisk kvalitet som hygienisk
noggrannhet är viktigt när det gäller
hantering av livsmedel.

I samband med köp, hyra eller leasing av kaffe-, dryckes-, vatten- och varuautomater erbjuds du alltid
en grundläggande utbildning i maskinens funktioner och underhåll, i samband med installationen.
Välj till våra serviceprogram för att försäkra dig om optimal driftsäkerhet och funktion.

Fullservice

Trygghetsavtal

Torebrings kommer till dig och gör påfyllning av
kaffe- och varuautomater varannan eller varje
dag. Vid behov utförs även rengöring.

Vårt trygghetsavtal omfattar
serviceavtal och inkluderar dessutom materialkostnad. Trygghetsavtalet passar dig som vill ha exakt
kostnadskontroll för din maskin.

Hygienservice
Vår servicetekniker gör vid besök en grundlig
rengöring av maskinen samt utför funktionskontroll.
Utförs en gång per månad eller oftare.

Serviceavtal

Totalkoll på
kostnaderna!

Full teknisk support direkt: 0380-478 88
Ring våra servicetekniker direkt om du har frågor,
behöver support eller vill boka service under
kontorstid.

Funktionsservice av maskinen. Avkalkning, teknisk
kontroll, byte av slitagedelar samt rengöring och
funktionskontroll. Materialkostnad tillkommer.
Utförs en gång per år eller vid behov.
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Måltider
på jobbet
Torebrings erbjuder helheten
för hela dygnets behov av
livsmedel från välkända
varumärken till din pausmiljö.

Mejeri, chark och pålägg

Portionsrätter

Ost, mjölk, smörgåsmargarin, korv, skinka,
marmelad och goda röror till baguetter.

Djupfrysta portionsrätter, pajer, wok och soppor är
populära lunchrätter att erbjuda i personalmatsalen.

Bröd, bakverk och kakor

Mellanmål

Bröd till frukost och mellanmål, bullar, tårtor,
kondisbitar, småkakor och kex.

Yoghurtprodukter, pannkakor, piroger, minipizzor,
klämmor, Sandwich och Risifrutti med mera.

Frukt och grönt

Konfektyr och snacks

Allt som kan tänkas – grönsaker till mackan,
sallad till lunchen, frukt till mellanmålet.

Allt du kan tänka dig finns hos Torebrings – allt från
lyxig choklad och lösgodis till nötter och chips.

Varuautomater – öppet dygnet runt
Med varuautomater för drycker, konfektyr och fryst mat
kan du erbjuda personal eller besökare mellanmål, fika
eller lunch dygnet runt. Fråga Torebrings om olika alternativ!.

Enkelt och
smidigt!

Allt från samma ställe!
Hos Torebrings handlar du allt för pausmiljön – enkelt, smidigt och kostnadseffektivt.
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Utrustning
och redskap
Allt för tillagning, det dukade bordet
och servering. Kvalitetsprodukter
från ledande varumärken.

Glas

Engångsprodukter

Glas att dricka ur och glasprodukter för utsmyckning
och dekor, bl. a. Iittala, Kosta Boda och Orrefors.

Komplett sortiment muggar, glas, tallrikar, bestick
dukar och servetter från Duni och Tork.

Porslin

Presenter och gåvor

Tallrikar, serveringsfat och mycket mer. Arabia,
Höganäs Keramik, Iittala, Rörstrand m.fl.

Många produkter i vårt sortiment är lämpliga som
kund- och personalgåvor. Vi erbjuder paketinslagning!

Bestick och köksgeråd
Allt för det dukade bordet och tillagning. Iittala,
Exxent, Fiskars, Gense, Hackman, Sagaform m. m.

Grytor och kastruller
Allt för spisen och ugnen från Fiskars, Hackman,
Gense, OBH Nordica och Iittala.

Året om kan du även köpa och ge bort Torebrings
PresentCard. En välkommen gåva när du vill visa
uppskattning till kunder, medarbetare eller goda
vänner. Mottagaren väljer själv sin gåva ur ett
fantastiskt sortiment.
Inför jul breddar vi sortimentet och ger ut vår katalog
Julens Gåvor. Till påsk finns det delikata presenter i
broschyren Påskens Godsaker.

Alltid rätt pris
Hos Torebrings handlar du till rätt pris. Jämför oss gärna, vi vinner i längden!
På prisjämförelsesajter på Internet (exempelvis prisjakt.nu) har Torebrings ofta
det lägsta priset. Det lönar sig att handla hos oss.

Handla till
rätt pris!
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Vackert
välkomnande
Utemiljön omkring ger ditt företag
ger besökaren det första intrycket.
Med de rätta redskapen blir det
fint – och arbetet blir enklare
och roligare.

Torebrings erbjuder hela Fiskars sortiment av redskap för trädgård, renhållning, snöröjning, skog och lantbruk.
Riktigt bra grejer som i generationer uppskattats bland såväl yrkesanvändare som gör-det-självare.

Enkelt och
smidigt!

Snöskyfflar och snöslädar

Quickfit

Förmodligen marknadens bästa produkter när det
gäller redskap för manuell snöröjning.

Classic

Köp ett eller flera handtag
i valfri längd och byt redskap
med ett enkelt handgrepp.
Platssparande i förrådet!

Klassiska trädgårdsredskap med träskaft. Räfsor,
spadar, gepar och mycket mer i trä och rött.

Skog

Light

Yxor, krokar och kilar för träfällning, vedhuggning
och röjning.

Lättarbetade redskap i aluminium.

Terra
Prima
Stilrena redskap i sorbert svart och med skaft i trä.

Praktiska redskap för att hålla snyggt i rabatter och
kring gräsytor.

Proffs
Specialredskap för yrkesbruk och ”proffsiga hemmafixare”.
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Trygga
leveranser
Säkra leveranser med obruten
kyl- och fryskedja till kunder
i hela Sverige.

Leveranser till hela EU
Vi levererar nästan hela vårt sortiment till hela
EU-området. Ypperligt för företag med kontor i flera
länder, där man vill erbjuda personal och kunder
svenska produkter till fikastunden. Kyl- och frysvaror
levereras endast inom Sverige.

Fraktfritt*
i regionen

Säkra transporter av kyl- och frysvaror

Turbil i regionen

Vi garanterar obruten kyl- eller fryskedja från dörr
till dörr genom vårt samarbete med Coldsped. En
obruten kyl- och fryskedja garanterar produkternas
kvalitet och hållbarhet.

Som en extra service till kunderna i vår region erbjuder vi turbilsleveranser varje eller varannan vecka,
med fraktfri* leverans av kolonial-, kyl- och frysvaror
samt utrustning.

TURBILSLISTA (2013-05-31):
TUR 1: Frinnaryd, Tranås, Boxholm, Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Motala, Linköping, Norrköping.
TUR 2: Rydsnäs, Österbymo, Kisa, Gullringen, Södra Vi, Hällerum, Frödinge, Totebo, Gunnebo, Västervik, Gamleby, Överum, Åtvidaberg.
TUR 3: Vrigstad, Vaggaeryd, Skillingaryd, Gnosjö, Åsenhöga, Anderstorp, Gislaved, Burseryd, Smålandssstenar, Reftele, Bredaryd,
Forsheda, Dannäs, Värnamo, Bor, Rydaholm, Nydala, Moheda.
TUR 4: Bellö, Hult, Mariannelund, Vinnerby, Södra Vi, Storebro, Silverdalen, Hultsfred, Målilla, Mörlunda.
TUR 5: Aneby, Örserum, Gränna, Tenhult, Taberg, Norrahammar, Jönköping, Habo, Bankeryd, Mullsjö.
TUR 6: Eksjö, Ingarp, Björköby, Ekenässjön, Vetlanda, Holsbybrunn, Kvillsfors, Järnforsen, Virserum, Åseda, Lenhovda, Norrhult,
Klaveström, Lindshammar, Korsberga, Landsbro, Myresjö.
TUR 7: Anneberg, Nässjö, Forserum, Malmbäck, Bodafors, Sävsjö, Rörvik, Lammhult.
TUR 8: Västra Götalands län – under uppbyggnad.

* Gäller vid ordervärde över 1.200:- exkl. moms.
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