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Goda drycker
på jobbet
Valfrihet och sortiment värderas högt i valet av kaffe-, vatteneller varuautomat. Vi hjälper dig att välja modell efter företagsstorlek och smak. Hos oss finns marknadens bästa och mest
driftsäkra maskiner! Köp, hyr eller leasa – välj själv!

Prova fritt i
två veckor!

Köp inte grisen i säcken!

Gott kaffe på jobbet!

Du får testa en maskin i två veckor utan
kostnad eller avtal. Vi bjuder dessutom
på en kartong av vardera kaffe, choklad
och topping – bara hos Torebrings!

Ät och drick vackert
Allt för tillagning, det dukade bordet och servering.
Hos oss på Torebrings hittar du kvalitetsprodukter
från ledande varumärken – till riktigt bra priser.

Driftsäkerhet!

Handla till
rätt pris!

Totalkoll på
kostnaderna!

Vid köp, hyra eller leasing av kaffe-, dryckes-, vatten- och varuautomater erbjuds du alltid en grundläggande utbildning i maskinens
funktioner och underhåll. Sju välutbildade och trevliga tekniker finns
till din tjänst. Välj till våra serviceprogram för att försäkra dig om
			
optimal driftsäkerhet och funktion. Vårt trygg			
hetsavtal ger dig totalkoll på driftskostnaden.

Måltider på jobbet
Torebrings erbjuder helheten för hela dygnets
behov av livsmedel från välkända varumärken
till din pausmiljö.

Enkelt och
smidigt!

Frukost

Frukt och grönt

Mellanmål

Ost, mjölk, smörgåsmargarin, korv,
skinka, marmelad och pålägg.

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

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

Portionsrätter

Konfektyr och snacks

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

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

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

Utemiljön omkring 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-detsjälvare.

Leveranser till hela EU

Handla när det passar dig

Perfekt för företag med kontor i
flera länder, där man vill erbjuda
personal och kunder svenska
produkter till fikastunden. Kyloch frysvaror levereras endast
inom Sverige.

Våra låga priser gäller både
vid försäljning till företag och
privatpersoner.

Säker kyl- och frysleverans
Vi garanterar obruten kyl- eller
fryskedja från dörr till dörr genom
vårt samarbete med Coldsped.

Turbil i regionen
Som en extra service till kunderna i vår region erbjuder vi turbilsleveranser varje eller varannan
vecka, med fraktfri* leverans.

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

I vår webbshop är hela vårt
sortiment tillgängligt för beställning när det passar dig.

Mer än
produkteornline
www.torebrings.se
A L LT I D Ö P P E T

Ett helt unikt gåvo-presentkort med mer än 7000 märkesprodukter att välja emellan till priser som ligger långt
under marknadspris. På presentkortet trycker vi personliga namn och hälsningsmeddelande utan extra kostnad!
Presentkortet skickas i en elegant gåvoask som
ger ett exklusivt intryck och låter mottagaren
förstå att det är något värdefullt.
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Vi hjälper dig att skapa njutningspauser!
Carina Torebring
carina@torebrings.se
0380-478 84
Order, Kundservice

Stefan Grip
stefan@torebrings.se
0380-478 81
Kaffe-, Varuautomater

Birgitta Torebring
birgitta@torebrings.se
0380-478 80
Växel, Ekonomi

Malin Linderfalk
malin@torebrings.se
0380-478 89
Order, Kundservice

Niklas Torebring
niklas@torebrings.se
0380-478 82
Inköp, Logistik, IT

Henric Ahnstedt
henric@torebrings.se
0380-478 88
Servicechef Automater

Matts Torebring
matts@torebrings.se
0380-478 83
Kaffebryggare, Porslin

Ida Holmström
ida@torebrings.se
0380-478 80
Växel, Ekonomi

Michelle Nilsson
michelle@torebrings.se
0380-478 87
Internet, Kundservice

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

www.torebrings.se

Mer än

produkteornline
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Bästa presenten – låt mottagaren välja själv!

