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PROMO
Servies, glas, bestek  

& equipment



Servies
D

udson

De ‘lampe-a-porter’ tafellampen van 
Zafferano zijn gemakkelijk te verplaatsen 
en zijn ideaal voor zowel binnen- als 
buitengebruik. De meeste hebben een 
batterijduur van minstens 9 uur*, met de 
handige dimfunctie bied je gasten altijd een 
sfeervolle beleving.

Accessoires
Zaff

erano

Zafferano, original design  
Draadloos en dimbaar

Promo-prijzen zijn per stuk, netto excl. 21% BTW en gelden alleen op de weergegeven items. 
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

*5 uur voor Poldina Micro

Voordelen
     Duurzaam
     Brandveilig
     Oplaadbaar
     Verplaatsbaar
     Gebruiksvriendelijk
     Dimbaar
     Led

exclusief  
bij bender

Poldina Reverso



D
udson

Swap 
15 cm | 33 cm 
 
Uni
Metallic 

Poldina Micro  
27,5 cm 
 
Uni  
Metallic 

Sister Light  
15 cm | 33 cm 
 
Metallic 

Pencil 
98 | 146 
 
Uni

Poldina  
30 cm | 38 cm  
 
Uni 
Metallic

Pina 
29 cm 
 
Uni
 

Zaff
erano

Accessoires

Poldina Reverso
35 cm

Uni
 

Poldina XXL
70 - 150 cm
 
Uni

 

Multicharger

USB 8 
Oplaadstation 6x | 12x

 

Ofelia 
30 cm 

Uni 

Olivia 
22 cm | 35 cm 
 
Uni 
Metallic



Servies
D

udson

Spiegelau staat bekend als fabrikant van stijlvolle wijn-  
en champagneglazen en de Definition collectie.  
Spiegelau gebruikt alleen de beste kwaliteit zuiver zand 
voor het vervaardigen van glas dat zo helder is als 
kristal. De toevoeging van platina maakt het glaswerk 
flexibel en vangt de eerste stoten op, wat tot aanzienlijk 
minder breuk leidt.

G
lasw

erk
Spiegelau

Spiegelau  
Kristalhelder glas

  
vanaf

€2,59

25%  
korting

_
exclusief  

bij bender

Perfect Serve



Spiegelau
G

lasw
erk

Winelovers nu €2,59 (normaal €3,50)

minimale afname van 768 stuks per maatvoering  

OF €2,69 bij minimale afname van 384 stuks per maat 

Festival nu 25% KORTING  
minimale afname: 360 stuks (mix) binnen de serie Festival

Salute nu 25% KORTING 
minimale afname: 360 stuks (mix) binnen de serie Salute

V.A. 
€2,59

Superiore nu 25% KORTING  
minimale afname: 360 stuks (mix) binnen de serie Superiore
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Style nu 25% KORTING  
minimale afname: 360 stuks (mix) binnen de serie Style

Lifestyle nu 25% KORTING  
minimale afname: 360 stuks (mix) binnen de serie Lifestyle

Perfect Serve nu 25% KORTING  
minimale afname: 360 stuks (mix) binnen de serie Perfect Serve

02 01 00 0729

12 19 17 16

02 01 35 00 07 02 35 00  29 

Promo-prijzen en kortingen gelden alleen op de weergegeven items. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

15 08



Jouw logo op porselein 
Bedrukt servies is een bijzondere manier om je  
huisstijl door te voeren en je logo extra kracht 
te geven. Zo kun je op een persoonlijke en 
onderscheidende manier je merk versterken en  
je naamsbekendheid vergroten. Of het nu gaat  
om alleen koffiekoppen of het hele servies, het 
is allemaal mogelijk. Wij hebben een eigen 
decoreeratelier, waar jouw logo wordt ingebrand 
in het glazuur. Dit betekent dat het kras- en 
vaatwasmachinebestendig is.

Informeer naar de mogelijkheden!

Maat houden met een logo op glas  
Jouw logo op glas draagt sterk bij aan jouw 
merkwaarde. Bovendien vormt het logo meteen  
een maatstreep op het glas, waardoor je nooit  
te veel of te weinig schenkt.

We kunnen je glazen bedrukken of laseren. Hierbij  
is een lasering permanent, het logo vervaagt of slijt 
nooit. Bedrukken kan in kleur en passen we vaak toe  
op bier- en theeglazen. Beide opties zijn 100% 
vaatwasmachinebestendig. 

Bender heeft een uitgebreid assortiment wijnglazen 
met vele merken en series voor ieder budget.

Versterk jouw merk  
Laat jouw glas en servies personaliseren

Bender



Servies
D

udson

Noblesse

De barware collectie van Nachtmann bestaat 
uit geslepen tumblers en karaffen. Ideaal voor 
het serveren van whisky’s, cocktails en softdrinks. 
Met prachtige structuren die altijd voor een 
sprankelende twist zorgen.

Promo-kortingen gelden alleen op de weergegeven items en bij minimale afname van 360 stuks (mix) binnen deze 2 series. 
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Noblesse 

Ethno    

G
lasw

erk
Nachtm

ann

Nachtmann
Geslepen tumbler

25%
Korting

_
exclusief  

bij bender



Servies
D

udson

Tijdloze elegantie en buitengewone kwaliteit sinds 
1748. Het Duitse iconische merk staat bekend 
om zijn innovatieve designs voor tafelcultuur. 
Gebruikmakend van de prachtige kwaliteit en 
eenvoud presenteer je met dit porselein jouw 
gerechten op elegante wijze.

Servies
Villeroy & Boch

Villeroy & Boch  
Tijdloos, elegant en van buitengewone kwaliteit

 Korting geldt bij een bruto besteding van bovengenoemde staffel excl. 21% btw. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

10%  
korting

_
exclusief  

bij bender

Staffelkorting
op alle series van Villeroy & Boch
v.a. € 2.500,- bruto ex. btw     10% korting
*Op Bone China geldt een extra korting van 5%

New Moon - Beige



Servies
D

udson
Villeroy & Boch

Servies

5%  
extra korting

5%  
extra korting

5%  
extra korting

5%  
extra korting

Copper Glow Chateau Septfontaines

Crafted

La Boule Iconic Avarua

Stella CosmoThe Rock

MetroChic



Servies
D

udson

Staffelkorting
op alle series van Cookplay
v.a. € 2.500,- bruto ex. btw     20% korting

 Korting geldt bij een bruto besteding van bovengenoemde staffel excl. 21% btw. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Servies

C
ookplay

Met de bijzondere oganische collecties is 
Cookplay een nieuwe generatie porselein servies 
die is ontworpen om emotie te creëren door 
middel van creativiteit. Naast de opvallende 
designs van elke serie, gemaakt van sterk 
porselein, is er ook de EKO-serie waarvan het 
servies is gemaakt van rietsuiker en volledig 
afbreekbaar is.

Cookplay
Creëert emotie aan tafel

20%  
korting

_
exclusief  

bij bender

Eko disposable



Servies
D

udson
C

ookplay
Servies
Servies

Gochi Jomon

Rama

Rex The Tablet

YayoiJelly

Shell



Servies
D

udson

Staffelkorting
op Classic White, Black Label & Sand
v.a. € 2.500,- bruto ex. btw     20% korting
v.a. € 5.000,- bruto ex. btw     25% korting

De items van Duralite zijn de echte evergreens 
en behoren met ‘Classic White’ tot de meest 
populaire serie aller tijden. Dit servies is 
het toonbeeld van een goede prijs/kwaliteit 
verhouding, met functioneel design en hoge 
prestaties in gebruik. Duralite staat voor Drink, Dine 
en Durable. Nieuw is de serie ‘Black Label’,  
waarbij de meest favoriete items van Classic White 
in matzwart zijn uitgebracht. Stoer en robuust! 

Classic White & Black Label

 Korting geldt bij een bruto besteding van bovengenoemde staffel excl. 21% btw. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Servies

D
uralite

Duralite  
Duurzaam en functioneel

Tot

25%  
korting

_
exclusief  

bij bender



Servies
D

udson

Classic White
Wit, wit en nog eens wit vormen de basis voor 
iedere locatie. Verschillende vormen, maten 
en soorten geven veelzijdigheid op tafel en in 
presentatie.

Black Label
Uit liefde voor porselein is deze stoere matzwarte 
variant Black Label ontstaan. Combineer eindeloos 
van een no-nonsense look tot uiterst chique. 

Classic White & Black Label

Black Label

D
uralite

Servies

Sand

Sand
De laatste toevoeging aan de collectie is de zachte 
kleur Sand. Verkrijgbaar in 3 verschillende 
maten tasters.



Servies
D

udson

Staffelkorting
op alle servies van Dudson
v.a. € 2.500,- bruto ex. btw     20% korting
v.a. € 5.000,- bruto ex. btw     25% korting

Ultrasterk en slim ontworpen, met het oog op 
functionaliteit en ruimte. Dat wil zeggen, makkelijk 
stapelbaar en onderling goed te combineren.  
Al het Finest Vitrified porselein is extra geglazuurd  
en voorzien van het Britse 4034-keurmerk, een 
teken van kwaliteit en duurzaamheid. Dit porselein 
gaat dan ook extra lang mee.

Harvest  & Mediterranean

Servies
D

udson

Dudson  
Ontworpen voor functionaliteit

 Korting geldt bij een bruto besteding van bovengenoemde staffel excl. 21% btw. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Tot

25%  
korting

_
exclusief  

bij bender



Harvest

Urban

Flux

Terrazzo

Servies
D

udson

Woods

Jute

Evo

Porto 



Servies
D

udson

Nardo - Gold

Arcade

Ascot

NardoBaguette Doria

Artesia

Orca

Rivoli

Atlantis

Nikkel maakt staal sterk. De 18/10-samenstelling, waarin 
10% nikkel is verwerkt, is dan ook het meest geschikt  
voor de professionele markt. De signature collectie van 
Eternum onderscheidt zich daarbij door extra gepolijst 
materiaal. Deze collecties zijn speciaal ontworpen voor 
feestelijke tafels en passen in elk restaurant en hotel.
 

30-40%  

korting
_

exclusief  
bij bender

Korting geldt bij min. afname van 50 dozijn per serie (mix). 
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Bestek
Eternum

Eternum 
Superieure kwaliteit



Equipm
ent

25% korting op alle Hoshizaki ijsmachines

5% korting op alle Robot-Coupe machines

25% korting op de Morello Forni pizza-ovens

20% korting op B.PRO

Kortingen gelden op de bruto catalogusprijs en niet op installatie, onderdelen en 
accessoires. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Wekelijkse levering  
voor alle producten van EMGA  
dinsdag besteld = voor het weekend bezorgd

10% korting op alle Deko snijmachines 
10% korting Henkelman vacumeermachines 



Bender

Profiteer van eeuwenlange ervaring 
Ons familiebedrijf bestaat ruim 200 jaar. Dankzij onze eeuwenlange ervaring 
kunnen we je goed adviseren en inspireren. Bovendien hebben we geïnvesteerd 
in langdurige samenwerkingen, zo zijn we dé importeur van Dudson, Villeroy & 
Boch, Eternum, Spiegelau & Nachtmann, La Tavola en Zafferano.

Timing is alles
shop.bender.nl is onze webshop voor (bij)bestellingen op het moment dat het 
jou uitkomt. Op shop.bender.nl vind je ons kernassortiment servies, glaswerk, 
bestek, buffetten, accessoires en keukenapparatuur. Shop.bender.nl biedt 
je voordeel en gemak. Via je eigen account heb je altijd overzicht over je 
bestellingen en profiteer je van aantrekkelijke kortingen. 

Bender Online 24/7 bestellen 
Om te kunnen bestellen via shop.bender.nl, moet je een account bij ons 
hebben en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Wil je ook een 
account? Neem contact met ons op via (070) 317 43 10 of  
verkoop@bender.nl. Dan activeren wij jouw account en sturen we je de 
inloggegevens. Zo kun je direct inloggen op shop.bender.nl en vanuit 
je persoonlijke omgeving bestellen. We leveren in Nederland binnen 1-2 
werkdagen, voor de Waddeneilanden en BeLux geldt 2-3 werkdagen.

Inspiratie op locatie 
Kun je eerst nog wat inspiratie en advies gebruiken voordat je een bestelling 
plaatst? We hebben een grote showroom van 500 m2 op een goed bereikbare 
locatie direct aan de A4 met parkeergelegenheid in Den Haag. Je vindt hier, 
naast een groot assortiment in servies, glas en bestek, voorbeelden van 
buffetten, accessoires en professionele keukenapparatuur.

bender.nl
+31(0)70 317 43 10
verkoop@bender.nl

Bender 
Tiber 96 (Forepark)
2491 DK  Den Haag – NL




