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Vitamix blenders

W I J ZI J N E R O M J E TE H E L P E N
Advies nodig?
Onze adviseurs helpen je graag om de juiste keuze te maken.
Bel ons op (030) 608 4141.

Product overzicht

Ontdek meer op woertman.nl/producten/blenders

Je vindt het belangrijk dat voedsel of dranken heerlijk smaken en er aantrekkelijk
uitzien. Onze Vitamix blenders zijn hiervoor het perfecte gereedschap.
Het eindproduct met een Vitamix blender is ongeëvenaard.
Kies de blender die het beste bij je past.
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PREMIUM BLENDERS

PREMIUM BLENDERS

S L I MME

Investering
BLENDERS MET
GELUIDSISOLERENDE KAP

Krachtig en efficiënt: voor een zo kort
mogelijke bereidingstijd

Zeer laag geluidsniveau voor een
optimale klantervaring

KEUKENBLENDERS

DRANKBLENDERS MET GELUIDSISOLERENDE KAP

DRANKBLENDERS ZONDER GELUIDSISOLERENDE KAP

MIXERS VOOR IJSTRAKTATIES

Variabele snelheidsregeling voor
precieze texturen in elk gerecht

34 ingebouwde standaard
blendprogramma’s om uit te kiezen

De stamper zorgt voor continu blenden
door dikke ingrediënten naar de messen
te duwen

Krachtig en efficiënt: voor een zo kort mogelijke
bereidingstijd in de keuken

Zeer laag geluidsniveau voor een
optimale klantervaring

Diverse bedieningsmogelijkheden en
meerdere soorten mengbekers om uit te kiezen.

Mix snoep, koek of fruit met softijs,
roomijs of yoghurt

Advance mengbekers voor maximale
efficiency en druppelloos schenken

BLENDERS ZONDER
GELUIDSISOLERENDE KAP

MIXERS VOOR IJSTRAKTATIES

Diverse bedieningsmogelijkheden en
meerdere soorten mengbekers om
uit te kiezen
6 verschillende programma’s en
blender schakelt automatisch uit
Ideaal voor allerlei dranken van
smoothies tot bevroren dranken

PREMIUM BLENDERS

Voor eten, dranken of ijstraktaties, we hebben altijd de juiste blender voor jouw bedrijf.
Een investering waar je lang plezier van hebt. Ontdek welke type blender het beste bij jou past.

BLENDERS VOOR PUREREN,
BLENDEN EN SNIJDEN

Mix snoep, koek of fruit met softijs,
roomijs of yoghurt
Standaard modellen of modellen
met programma’s
Verschillende soorten mixers om uit
te kiezen

Vita-Prep 3

Vitamix XL

Touch & Go Advance

The Quiet One

Drink Machine Two-Speed

Drink Machine Advance

Mix’n Machine

Mix’n Machine Advance

Uitzonderlijke prestaties
voor in de meest
veeleisende keukens

Onze meest krachtige
machine met de
grootste capaciteit

Minder geluid en
daardoor ideaal
voor kleine zaken

Onze stilste blender
waar ook de grootste ketens
op vertrouwen

Zeer krachtig en
snel blenden van dikke,
zware ingrediënten

Zes programma’s
geoptimaliseerd voor
allerlei soorten dranken

De standaard voor het mixen
van diverse ingrediënten met
ijs of bevroren yoghurt

Voor het geprogrammeerd mixen
van diverse ingrediënten met
ijs of bevroren yoghurt

