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                       -10 % bij aankoop van 

         5 kg KOMPLET Mengeling voor produkten zonder gluten en lactose 

      of 5 kg KOMPLET Donkere mengeling voor produkten zonder gluten en lactose 

 

bij aankoop van 2x 25 kg  

KOMPLET Tonus Brood  

( Meergranenmengeling voor de bereiding 

van brood, met als hoofdbestanddeel 

spelt, verrijkt met pompoenpitten, 

zonnebloempitten en lijnzaad.) 

ontvangt u 

1 paar KOMPLET bakhandschoenen 

GRATIS 

 

 

-15 % bij aankoop van 2x 10 kg 

KOMPLET Neuschnee plus  

 
 

Decoratieve poeder die niet 

smelt met natuurlijk vanille 

aroma, bevat geen geharde 

vetten. 

http://www.kompletbenelux.com/
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Uw vertegenwoordigers: 

Marc STEEGMANS 0477 74 01 82 (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) 

Gregory ALLEGAERT 0473 95 77 08 (Oost- en Westvlaanderen, Vlaams Brabant) 

bij aankoop van 2x 10 kg KOMPLET Magnum Crousti 0,5 -1,5% 

ontvangt u 

1 timer KOMPLET GRATIS 

Verbeteraar op basis van emulgatoren voor de bereiding van broodjes, 

stokbroden, krokante produkten ...Zorgt voor volume en knapperigheid van de 

gebakken produkten 

 

19086.01 KESSKO Hazelnootpasta 2,5 kg 

-5% bij aankoop van 2 emmers per soort 

19131.01 KESSKO Vloeibare Hazelnootpasta 6,25 kg  

-5% bij aankoop van 2 emmers per soort 

19138.01 KESSKO Vanillearoma klassiek 0,9 kg 

-8% bij aankoop van 2 doseerflessen per soort 

19109.01 KESSKO Kesskovanille 1,5 kg 

-8 % bij aankoop van 2 emmers per soort 

19143.01 KESSKO Vanille Grande 3 kg 

-8 % bij aankoop van 2 emmers per soort 
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