
DE BESTE GRONDSTOFFEN VOOR DE

ALLERLEKKERSTE SLUSHDRANK!

slushbeker 500 ml

Slush smaken
240  Pina colada     wit
241  Mojito        felgroen
243  Raspberry      rood
244  Passion Fruit     oranje
245  Pear         wit
246246  Blue Ice        lichtblauw 
247  Cola         bruin
248  Green apple     donkergroen
249  Pineapple      geel
250  Tropical blue     donkerblauw
251 Wild strawberry   rood
252  Lemon        lichtgeel
253 Tutti Frutti253 Tutti Frutti      paarsblauw
254 Ice Tea Lemon    bruin

Mengverhouding: 
1 liter slush +  5 liter water 
Inhoud per can 5 liter

Cannen van 10 liter:
243.1 Framboos     rood
250.1 Tropical blue250.1 Tropical blue    blauw

Bekers
510.1  Slush beker 200 cc (50 stuks)
511.1  Slush beker 300 cc (50 stuks)
515   Deksel slushbeker 200 cc (100 stuks)
516   Deksel slushbeker 300 cc (50 stuks)  
512   Slushbeker 500 ml rood (54 stuks)
512.1512.1  Slushbeker 500 ml blauw (54 stuks)
512.2  Slushbeker 500 ml groen (54 stuks)     
519   Lepelrietjes (500 stuks)       

Promotie
679.1 Promotiebord 40 x 70 cm. 
Gratis voor onze klanten! 

Direct bestellen/vragen?
Mail:Mail:  logistiek@dupon.nl 
Tel.:   040 226 38 21
Online bestellen: www.dupon.nl
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Slush sensaon machine
type: I-PRO Mechanic

Een zeer mooie, 
moderne slushmachine 
verkrijgbaar in een-, 
twee- of drietaps.

* Geïsoleerde bowl* Geïsoleerde bowl             * Geen condensvorming     * 12 liter per bowl   
* 1 turbomotor, snel gereed product    * Modern, futurissch design   * Geluidsarm         
* Leverbaar in drie uitvoeringen      * Gebruiksvriendelijk       * Laag energieverbruik

De Sensaon slush machine type ID 1, 2 en 3 taps 
Een aantrekkelijke machine die kwaliteit en een gunsge 
prijs weet te combineren. Uitstekend geschikt voor slush 
en ijskoffie.

* Eenvoudige bediening  * Mooie uitstraling
* 10 liter inhoud per bak  * Laag prijsniveau
* Mooie startersmachine* Mooie startersmachine  * Ideaal voor kleine verkooplocaes
* Reservoirs zijn afzonderlijk van elkaar te bedienen

Slush sensaon machine type SP 1.1.5
(ook te verkrijgen in twee-taps)

De slushmachine  (type SP /
1 x 5 liter) is een compacte
machine, ideaal voor kleinere
locaes voor de bereiding van 
slush en andere drankenslush en andere dranken
(zoals ijskoffie en iced choco).

* mooi design  
* medium model   
* eenvoudig te reinigen  
* hoog rendement

Voor uitgebreide informae check de 
site www.dupon.nl of neem contact met ons op!
Telefonisch: 040 226 38 88 of via mail sales@dupon.nl 
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