
Wanneer u de bamix® Baking box in huis haalt, heeft u een 
volwaardige keukenmachine tot uw beschikking om heerlijk te 
kunnen bakken. De Baking box bevat zo goed als alle leverbare 
accessoires uit het bamix®-assortiment.

Waarom een bamix® kopen?

Snel schoon
Door de buitengewone water-
dichtheid kan bamix® in enkele 

seconden worden gereinigd 
onder stromend water.

Handig 
Door zijn ergonomische 

handgreep ligt bamix® goed 
in de hand. Ook geschikt 

voor linkshandigen.

Zuinig
De motor verbruikt minder 
dan 200 watt en bereikt toch 
een maximaal vermogen 
(tot 17.000 toeren/minuut).

Polyvalent
Met de 3 hulpstukken die op elke 
bamix® passen en bij elke bamix®

inbegrepen zijn, kan u een ruim 
aanbod aan gerechten maken. 

Levenslange partner
Oude onderdelen passen op 
nieuwe types en omgekeerd. 
bamix® heeft sinds 2020 een 
levenslange garantie op de motor 
en kan altijd worden gerepareerd. 

Veelzijdig
Het toestel kan zowel in 
een smal fragiel glas, als 

in een grote kom gebruikt 
worden. Met bamix®

vervangt u tal van andere 
keukenapparaten.

Plaatsbesparend 
De bamix® werd zo compact 
mogelijk ontworpen om 
plaats te besparen in de 
keuken.

Kwaliteit
Eersteklas Zwitserse kwaliteit.

Stil & krachtig
Dankzij zijn wisselstroommotor

bamix® Baking
De complete set

€ 299,00

› Onmisbare hulp bij 
het bakken
› All-in one 
keukenapparaat
› Krachtig en effi ciënt
› 200 watt motor
› Limited edition

Brilliantly simple. Simply brilliant.

Eindejaarsacties 2020
van 1/11/2020 t.e.m. 31/12/2020

bamix® SwissLine 
De universele keukenhulp

€ 225,00

› Top-range product
› Levert buitengewone prestaties
› Typerende look
› Met handig en stijlvol statief
› 200 watt motor
› Beschikbaar in:

De bamix® SwissLine is ondertussen een echte klassieker. Met 
een motor van 200 watt is hij ultrazuinig én uitzonderlijk krachtig. 
Van rauwe groenten en smoothies tot cakebeslag en pizzadeeg, 
de SwissLine pureert, klopt en mixt met gemak allerlei 
ingrediënten. In de processormolen kunt u pesto’s en tapenades 
bereiden, maar ook allerlei ingrediënten fi jnmalen zoals baby-
voeding, specerijen, noten, koffi ebonen, kazen en zoveel meer! 

GRATIS bekerset en kookboek GRATIS kookschort



Garantie
Elke bamix® die door de fi rma Bodart wordt verdeeld, geniet 
van een levenslange garantie op de motor en van 25 maanden 
algemene garantie.

België: BV Bodart & Co

Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
Tel. + 32 (0)3 260 67 60

info@bodartservicehouse.be
www.bodartservicehouse.be

Nederland: Bodart b.v.

Prinsengracht 242
NL 1016 HE Amsterdam
Tel. + 31 (0)20 622 04 98

info@bodartbamix.nl
www.bamix.nl

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1/11/2020 t.e.m. 31/12/2020 of tot uitput-
ting voorraad. Niet cumuleerbaar. BV Bodart & Co kan niet verantwoordelijk worden 

gesteld voor eventuele prijswijzigingen of zetfouten. 

@bamix Belgium
@bamix Nederland
Volg bamix® op Facebook & Instagram om leuke 
recepten, geweldige acties en nuttige tips & tricks te 
ontdekken. 

Mug Cake 
Voor 4 personen
• 30 gr bloem 
• 2 el bruine suiker 
• ¼ tl kaneel 
• Snuifje nootmuskaat 
• 1 el gesmolten boter 
• 2 el geraspte wortel 
• ¼ tl bakpoeder 
• 240 ml melk 
• Toppings (optioneel): slagroom, gehakte pecannoten en geraspte wortel

Mix alle ingrediënten in een grote mok met een bamix®. Steek de mok 
anderhalve minuut in de microgolfoven tot het deeg gebakken is. Werk af 
met wat slagroom, noten en geraspte wortel.

Snijd de mango in stukjes en pureer met behulp van het klopper-
opzetstukje. Voeg het gemberbier en limoensap toe en mix heel 
kort. Let op voor het bruisende gemberbier! Giet het mengsel in je 
glazen. Plaats de ijsblokjes in een kom en maak crushed ice met het 
multimesje. Voeg het crushed ice toe bovenop en werk af met enkele 
stukjes mango, munt en limoen.

Mango mule 
mocktail
Voor 4 personen
• 1 mango
• 600 ml gemberbier
• Limoen
• Munt
• IJsblokjes

Ga aan de slagbamix® ColorLine
De blikvanger

€ 225,00

› Hippe kleuren
› Opvallende look
› Tijdloos design
› Brengt kleur in je interieur
› 200 watt motor
› Beschikbaar in:

De bamix® ColorLine bekoort jong en oud op vlak van design en 
kunnen. Kleur is één van de grootste sfeermakers in je interieur. 
Kleuraccenten geven je keuken meteen een trendy uitstraling. De 
ColorLine is in verschillende kleuren beschikbaar, voor ieder wat 
wils! De bijgeleverde accessoires kunnen eenvoudig opgeborgen 
worden in het staande statief, zodat alles mooi, compact en binnen 
handbereik op het keukenaarecht kan worden geplaatst. 

bamix® Jamie Oliver
Setting II

€ 219,00

› Krachtige motor
› De ideale keukenhulp
› Stoere uitstraling
› 200 watt motor
› Processormolen

Jamie Oliver en bamix® slaan opnieuw de handen in elkaar om de 
lekkerste gerechten van nul af aan en met verse ingrediënten op 
tafel te toveren.
Deze exclusieve  bamix® heeft een krachtige 200 watt motor (draait 
tot wel 17.000 toeren/min!) en wordt geleverd met 4 hulpstukken: 
multimes, menger, klopper en processormolen.  Je krijgt er ook een 
handig statief bij.

GRATIS bekerset en kookboekGRATIS Smart Helpers

Garantie
Elke bamix® die door de fi rma Bodart wordt verdeeld, geniet 
van een levenslange garantie op de motor en van 25 maanden 
algemene garantie.

België: BV Bodart & Co

Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
Tel. + 32 (0)3 260 67 60

info@bodartservicehouse.be
www.bodartservicehouse.be

Nederland: Bodart b.v.

Prinsengracht 242
NL 1016 HE Amsterdam
Tel. + 31 (0)20 622 04 98

info@bodartbamix.nl
www.bamix.nl

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1/11/2020 t.e.m. 31/12/2020 of tot uitput-
ting voorraad. Niet cumuleerbaar. BV Bodart & Co kan niet verantwoordelijk worden 

gesteld voor eventuele prijswijzigingen of zetfouten. 

@bamix Belgium
@bamix Nederland
Volg bamix® op Facebook & Instagram om leuke 
recepten, geweldige acties en nuttige tips & tricks te 
ontdekken. 

Mug Cake 
Voor 4 personen
• 30 gr bloem 
• 2 el bruine suiker 
• ¼ tl kaneel 
• Snuifje nootmuskaat 
• 1 el gesmolten boter 
• 2 el geraspte wortel 
• ¼ tl bakpoeder 
• 240 ml melk 
• Toppings (optioneel): slagroom, gehakte pecannoten en geraspte wortel

Mix alle ingrediënten in een grote mok met een bamix®. Steek de mok 
anderhalve minuut in de microgolfoven tot het deeg gebakken is. Werk af 
met wat slagroom, noten en geraspte wortel.

Snijd de mango in stukjes en pureer met behulp van het klopper-
opzetstukje. Voeg het gemberbier en limoensap toe en mix heel 
kort. Let op voor het bruisende gemberbier! Giet het mengsel in je 
glazen. Plaats de ijsblokjes in een kom en maak crushed ice met het 
multimesje. Voeg het crushed ice toe bovenop en werk af met enkele 
stukjes mango, munt en limoen.

Mango mule 
mocktail
Mango mule 
mocktail
Mango mule 

Voor 4 personen
• 1 mango
• 600 ml gemberbier
• Limoen
• Munt
• IJsblokjes

Ga aan de slagbamix® ColorLine
De blikvanger

€ 225,00

› Hippe kleuren
› Opvallende look
› Tijdloos design
› Brengt kleur in je interieur
› 200 watt motor200 watt motor
› Beschikbaar in:Beschikbaar in:

De bamix® ColorLine bekoort jong en oud op vlak van design en 
kunnen. Kleur is één van de grootste sfeermakers in je interieur. 
Kleuraccenten geven je keuken meteen een trendy uitstraling. De 
ColorLine is in verschillende kleuren beschikbaar, voor ieder wat 
wils! De bijgeleverde accessoires kunnen eenvoudig opgeborgen 
worden in het staande statief, zodat alles mooi, compact en binnen 
handbereik op het keukenaarecht kan worden geplaatst. 

bamix® Jamie Oliver
Setting II

€ 219,00

› Krachtige motor
› De ideale keukenhulp
› Stoere uitstraling
› 200 watt motor
› Processormolen

Jamie Oliver en bamix® slaan opnieuw de handen in elkaar om de 
lekkerste gerechten van nul af aan en met verse ingrediënten op 
tafel te toveren.
Deze exclusieve  bamix® heeft een krachtige 200 watt motor (draait 
tot wel 17.000 toeren/min!) en wordt geleverd met 4 hulpstukken: 
multimes, menger, klopper en processormolen.  Je krijgt er ook een 
handig statief bij.

GRATIS bekerset en kookboekGRATIS Smart HelpersGRATIS Smart Helpers

Stoere uitstraling
200 watt motor
Processormolen


