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Nimma Olijfolie Sprayer 
100ml

Nimma Kruidenrek inclusief 
16 kruidenpotjes

Altijd is het weer moeilijk met de olie tijdens het koken. 
De ene keer gebruik je te veel, de andere keer te 
weinig. Het gebeurt ons allemaal ook veel te vaak dat 
de fl es opeens omvalt, of dat je een beetje knoeit en 
het opruimen is een heel karwei. Dankzij de Nimma 
oliespray hoeft dat nooit meer! 

Elke keer dat je kookt door je lades zoeken voor de 
juiste kruiden is nu verleden tijd! Met het Nimma 
kruidenrek hoef je nooit meer lang te zoeken om de 
juiste kruiden te vinden. Alles staat makkelijk en snel 
voor je klaar! 

Geen geknoei

Altijd de goede hoeveelheid

Fraai ontwerp

Duurzaam

Duurzaam

Effi  ciënt

Roterend

Ruimte voor 16 soorten kruiden

Specifi caties
Inhoud verpakking 1x Nimma Oliespray

Merk Nimma

Materiaal Glas, RVS

Gewicht 195 g

Afmetingen 180 x 40 mm

Inhoud 100 ml

Schenktuit Nee

Duurzaam Ja

Makkelijk Ja

Geschikt voor Bakken, koken, grillen, 
barbecueën en nog 

veel meer.

Specifi caties
Inhoud verpakking 1x kruidenrek, 

16x kruidenpotjes
Merk Nimma

Materiaal Bamboe hout

Kleur Licht geel

Gewicht 2546 g

Afmetingen 150 x 150 x 300 mm

Roterend Ja

Duurzaam Ja

Geschikt als Kruidenrek, opbergrek

Nimma Kruidenrek inclusief 

Elke keer dat je kookt door je lades zoeken voor de 
juiste kruiden is nu verleden tijd! Met het Nimma 
kruidenrek hoef je nooit meer lang te zoeken om de 
juiste kruiden te vinden. Alles staat makkelijk en snel 

Specifi caties
Inhoud verpakking

Merk

Materiaal

Kleur

Gewicht

Afmetingen

Roterend

Duurzaam

Geschikt als



Nimma Cocktail Shaker set -
13 Delige - RVS - 750ml

Nimma - 100 stuks Rietjes - 
Biologisch A� reekbaar

Nimma Thermosfl es -
500 ml Drinkfl es

Om het feestje helemaal compleet te maken is 
er natuurlijk altijd een lekkere cocktail nodig en 
niks is beter dan zelf je skills kunnen laten zien 
als mixoloog! Met de Nimma cocktailset wordt 
het je alleen maar makkelijker gemaakt, alles op 
één plek om de perfecte cocktails te maken.

Het feit dat er geen plastic rietjes meer verkocht 
mogen worden veroorzaakt veel problemen. Voor 
sommige mensen is een metaal rietje te hard in de 
mond, voor anderen is het te duur. Gelukkig zijn de 
Nimma biologisch afb reekbare plastic rietjes 
perfect voor u. Zo praktisch als een plastic rietje, 
maar toch goed voor de natuur.

In de winter bij het schaatsen lekker chocomel mee 
naar de baan? Of in de zomer bij een picknick in 
het park een ijskoud bekertje water? Met de Nimma 
thermoskan kan het allemaal zonder geknoei!Specifi caties

Inhoud verpakking 1x cocktailshaker
1x maatbeker
1x menglepel

1x zeef
1x ijstang

3x schenktuitjes
1x houten opbergrek

Merk Nimma

Materiaal RVS, bamboe hout

Kleur Zilver

Gewicht 1098 g

Afmetingen 60 x 240 mm

Volledige set Ja

Inclusief glazen Nee

Geschikt als Feestjes, 
professioneel, 

Nimma Cocktail Shaker set -

Nimma Thermosfl es -
500 ml Drinkfl es
In de winter bij het schaatsen lekker chocomel mee 
naar de baan? Of in de zomer bij een picknick in 
het park een ijskoud bekertje water? Met de Nimma 
thermoskan kan het allemaal zonder geknoei!
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Volledige set

RVS

Stijlvol

Voor beginners als professioneel

Biologisch plastic

Composteerbaar

Buigbaar

Wegwerpbaar

EN-13432 Gecertifi ceerd

Dubbelwandig

Duurzaam

RVS

Lang de gewenste temperatuur

Lekvrij
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Plintverwarming

Mobiele airco

Fietsverlichting

Compressiesokken

Winterhandschoenen

Avocado snijder

Badkamer houders

Producten voor op de bank

Stil

Ruimtebesparend

Energiezuinig

Makkelijk in gebruik

Energielabel A

Milieuvriendelijk

Handig in gebruik

Fraai Design

Makkelijk schoon te maken

Handig in gebruik

Mooi design

Sterk

Ideaal voor keuken en badkamer.

Deze avocadosnijder heeft drie functie’s en 
zorgt ervoor dat je veilig, makkelijk en snel je 
avocado kan snijden.

Ga veilig op weg met onze krachtige led 
fi etsverlichting.

Deze stevige compressiesokken bieden goede ondersteuning 
en compressie voor voeten, enkels en kuiten. 

Veilig

Opvallend

Lange batterijduur

Zowel voor- als achterlicht

Comfortabel

Stevige ondersteuning

Ademend

Waterafstotend

Winddicht Verwarmd

Met touchscreen

Led vest

Beter zichtbaar in het donker tijdens wandelen 
en fi etsen.

Veilig

Verstelbare riem

Lange batterijduur

Alles voor in huis Alles voor buiten



Medische hulpmiddelen

Corona zelftest | Flowfl ex

Wegwerp mondkapjes – 3 laags – 
50 stuks

Deze zelftest van ACON Flowfl ex is goedgekeurd 
door het RIVM en wordt per stuk verpakt. 

Corona zelftest Flowfl ex; inhoud:

1x individueel verpakte testcassette
1x individueel verpakt wattenstaafj e
1x individueel verpakt voorgevulde buis
1x Nederlandse gebruiksaanwijzing en 
bijsluiter zit er los bij

Dit product bestaat uit het masker, een neusclip en 
oorlussen van elastiek van polyester / nylon. Het 
masker bestaat uit drie lagen fi ltermateriaal gemaakt 
van niet-geweven vezelstof. De neusklem is 
gemaakt van plastic met metalen kern.

Expeditieweg 31A, 6657 KM Boven-Leeuwen info@faascommerce.nl 085 201 7251

Snel resultaat na 15 minuten

Steriel verpakt

Nederlandse gebruiksaanwijzing

3 laags

Met elastiek

Wegwerp


