
 

 

 

 

 

 

 

MODEL AANTAL 

VERKOOPPRIJS 
incl. BTW in € 

INKOOPBEDRAG 

per product in € 

Koekenpan 20 cm. 2 22,95  

Koekenpan 24 cm. 2 26,95  

Koekenpan 28 cm. 2 31,95  

Koekenpan 32 cm. 2 34,95  

Grillpan 28x28 cm. 2 34,95  

Hapjespan 28 cm.  2  37,95  

Kookpan 24 cm* 2 44,95  

Kookpan 28 cm*  2 54,95  

 * met deksel 
    

 Omzet 

 incl. BTW 
 

    
Omzet 

excl. BTW 
 

  
     

Investering  

excl. BTW 

  

         

         

SWISSKITCHEN 
SwissKitchen: het concept 
U gunt uw klanten de beste kwaliteit. Wij bieden u de mogelijkheid uw assortiment te verbreden 

met Zwitsers keukengerei van absolute topkwaliteit! Sinds 1994 zijn we importeur van Victorinox  
professionele messen. Deze vlijmscherpe messen behoren tot de wereldtop!  
Naast Victorinox stellen we ook graag Kisag, Swiss Diamond en Swiss Cuisine aan u voor. Het 

ijzersterke Zwitserse merk Kisag levert zowel keukenhulpen voor de professionele keuken, als 
voor de thuis-chef. Swiss Diamond levert gegoten pannen met een optimaal geleidende anti-

aanbakcoating. Swiss Cuisine is ons huismerk keramische pannen. Van deze merken hebben wij 
voor u een assortiment samengesteld, welke goed past bij de producten die u aanbiedt in uw 

winkel. Wij hebben onze Shop-in-Shop displays samengesteld onder de naam Swiss Kitchen. 

SwissKitchen: display Swiss Cuisine 
Swiss Cuisine keramisch koken: milieubewust en gemakkelijk! Swiss Cuisine pannen worden 

geproduceerd op een milieuvriendelijk manier. En bevatten geen PFOA of PTFE. Op de display 
installeren we van elke pan uit het assortiment 1 stuks. We leveren er van elke 1 extra om direct 

aan de klant mee te kunnen geven. De pannen zijn ook geschikt voor alle hittebronnen, inclusief 

inductie-kookplaten.  

SwissKitchen: Hoe werkt het? 

Wij leveren u een gemonteerde 
winkeldisplay waarop u het assortiment 
aan uw klanten    kunt presenteren. Het 

assortiment op de display leveren wij uit 
voorraad. De artikelen worden franco 

geleverd.  U ontvangt brochures ter 
ondersteuning van de verkoop en 
prijslijsten met uw naam erop, om de 

consumenten eventueel mee te geven. In 
geval van vragen of klachten staan wij 

voor u klaar om dit af te handelen, via u, 
of direct met de klant.  
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Het is ook mogelijk om de 

display aan te vullen met 

kookhulpen van Kisag of 
Victorinox. 

Swiss Cuisine 
 


