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Het grotere 
gebruikersgemak

Sinds 2015 is Teesa verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Steeds meer consumenten kopen 
een apparaat van dit merk voor hun keuken, steeds meer kookwinkels nemen het op in hun 

assortiment. De bron van dat succes is de aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding die de Poolse 
fabrikant biedt, in combinatie met het hoge serviceniveau van de distributeur, Gizmo Retail.

Een importeur verdient zijn bestaansrecht door meerwaarde te leveren,  

zo wordt er bij Gizmo Retail geredeneerd. In dit tijdperk van globalisering en 

e-commerce wendt de detaillist zich tot een distributeur omdat die snelheid, 

verkoopondersteuning en zekerheid biedt. En dus levert Gizmo Retail bijna  

alle producten binnen de vierentwintig uur vanuit het eigen magazijn, komen 

de eigen vertegenwoordigers geregeld langs om te adviseren voor presentatie 

en verkoop en is het back office altijd bereikbaar. Het is de kwaliteit van de 

apparaten die de eindgebruiker moet overtuigen, maar voor de winkelier is  

dat de inzet van de importeur zelf, de menselijke factor.§De optelsom vormt 

de meerwaarde. 

Easy Cook Keukenmachine
Teesa onderscheidt zich door de betaalbaarheid van zijn producten maar 

ook door hun gebruiksvriendelijke karakter. Dat uit zich bijvoorbeeld bij de 

Easy Cook single keukenmachine in zes verschillende snelheidsniveaus, 

die elk handmatig instelbaar zijn. Waarom zoveel? Omdat bakken precisie 

en vakmanschap vereist. Hoe lekker een taart wordt hangt deels af van de 

consistentie van het baksel en dus van de snelheid waarmee bijvoorbeeld het 

schuim van eiwitten wordt geklopt. De Easy Cook is bovendien voorzien van 

een extra deksel, tegen het spatten, omdat bakken ook plezierig moet zijn. 

Samen met de krachtige motor en de vele accessoires krijgt de hobbykok met 

de Easy Cook een fraaie en volledige keukenmachine die nét even meer biedt 

en dat tegen een nét even aantrekkelijker prijs. 

Aroma 800 koffiemachine
Ontwaken doen veel mensen niet alleen, en als ze zelf koffie nodig hebben 

om echt wakker te worden, dan hun partner ook. Een voordeel van de 

Teesa TSA 4008 is dat er twee kopjes tegelijk kunnen worden gemaakt. 

Omdat het mondstuk met de hand kan worden afgesteld past elk kopje 

eronder, ongeacht de afmeting. Via het touchscreen kan met één druk  

op de knop een keuze worden gemaakt uit een hele reeks koffiesoorten,  

van espresso tot latte, waarbij ook de sterkte kan worden aangepast.  

Het bedieningsmenu is in vier talen geprogrammeerd (waaronder natuurlijk 

ook Pools), zodat gebruikersgemak en duidelijkheid hand in hand gaan. 

Aanknopingspunt
Ook dat is typerend voor de vele apparaten in het brede assortiment van 

Teesa: elk ervan heeft wel een voordeel dat machines van concurrerende 

merken niet hebben. Als detaillist kunt u dat gebruiken als aanknopingspunt. 

Als blijkt dat de producten van Teesa ook in andere opzichten evenveel 

bieden als die van overige aanbieders verandert een aanknopingspunt in een 

pluspunt dat makkelijk de doorslag kan geven. Redenen genoeg dus om eens 

een afspraak te maken met Gizmo Retail en u eerst zélf te laten overtuigen 

van de kracht van Teesa in de volledig vernieuwde en sterk uitgebreide 

showroom in Weesp. 

Voor meer informatie, ga naar: www.gizmo-retail.nl

 Thema
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Bordy’s borden met een verhaal is een merk met series 
van steeds zes borden waarop één verhaal wordt 

verteld, geschreven door Kiki Swinkels en geïllustreerd 
door Karen Wullings. Alle tekeningen zijn met de hand 

aangebracht op hoogwaardig porselein.

Noordzee vol karakter
In 2019 kwam de eerste collectie: Noordzee vol karakter. Die is nog steeds 

een succes. Deze ode aan onze eigen Noordzeevis is net als de zeven andere 

series, een ode aan de Nederlandse natuur, maar wel met humor en een 

knipoog. Lentekriebels is een Paasservies, Pareltje bestaat uit mosselborden, 

The Art of Sushi is voor sushiliefhebbers en Wild vol karakter is bedoeld voor de 

kersttafel. Voor elke serie bedenken de schrijfster en tekenaar nieuwe karakters. 

Ieder zijn favoriet
“We willen mooie borden maken voor op tafel of aan de muur, maar wel 

borden die voor een glimlach zorgen én een verhaal,” aldus Karen Wullings. 

De illustraties van de nieuwe karakters zijn zo excentriek dat iedereen zijn 

eigen favoriet uitkiest. Of in de woorden van een van de klanten van het 

eerste uur: “Bij ons in het gezin heeft iedereen zijn favoriete bord. In het begin 

moesten we elke avond het verhaal voorlezen en elke keer als onze kinderen 

over die haringscheten hoorden bij Noordzee vol Karakter, was het steeds 

weer dikke vette pret en schateren!” Is er een betere manier om servies weer 

geliefd en persoonlijk te maken? Het bijzondere bezit dat porselein zoveel 

decennia en zoveel generaties is geweest, tot het een mix and match en 

bijna een wegwerpproduct werd? Een perfect merk dus voor de kookwinkel 

om een oude band tussen leverancier, winkelier en gebruiker, zoals die in de 

serviezenspeciaalzaak bestond, nieuw leven in te blazen. 

Kijk voor meer informatie op de website www.bordys.nl

Borden voor een 

grote glimlach

 Productnieuws

Met een 
karakteristieke 

vernauwing

Het Poolse merk Teesa produceert naast huishoud elektro ook pannen en 

zelfs bestekdelen. Met de TSA0145 24-delige set pakt het groot uit.  

De messen, vorken, lepels en theelepels zijn gemaakt van hoogwaardig 

roestvrij staal en perfect gepolijst. Het bestek is duurzaam en vooral 

krasbestendig, wat het meteen ook vaatwasserbestendig maakt.  

De gestroomlijnde vorm loopt uit in een karakteristieke vernauwing in het 

bovendeel. Stilistisch past het daardoor evengoed op een gedekte tafel  

van liefhebbers van traditioneel als van modernistisch design. Fraai verpakt  

in een doos is dit bestek een ideaal geschenk onder ieders kerstboom.  

Voor informatie, kijk op de website van Gizmo retail BV. 

De metamorfose van 
filterkoffie

Nog altijd drinkt het merendeel van 

de consumenten filterkoffie en nog 

altijd hebben filterkoffiezetapparaten 

een zeer traditionele vormgeving. 

Door de opkomst van padmachines, 

cupkoffie en volautomaten ogen die 

machines nu ook ouderwets. SMEG 

heeft daar wat aan gedaan door 

een filterkoffiezetapparaat op de 

markt te brengen dat oogt als het 

tegenovergestelde. De rode kleur, 

de vormgeving, de LED lichtjes 

op het bedieningspaneel – alles 

samen brengen ze beleving in 

zoiets simpels als een pot koffie zetten. Een gewaagde maar waarschijnlijk 

succesvolle zet van de Italianen. 
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ontdek onze kwaliteiten in de keuken

 ontdek de complete wereld van Teesa – www.gizmo-retail.nl

geniet van je favoriete koffi  e en thee

 Interesse? Neem contact met ons op en vraag naar de actievoorwaarden. 
De actie loopt t/m 31 december 2021.

Flevolaan 50 A | 1382 JZ | Weesp | NL | +31 (0)35  6561964 | info@gizmo-retail.nl

geniet van je favoriete koffi  e en thee

10% december korting
Speciaal voor lezers van Trend geeft Gizmo Retail b.v. 

10% korting op het hele Teesa assortiment.
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