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Nieuwe Flotex Planken 
collectie zorgt voor 
gezond binnenklimaat
De nieuwe modulaire Flotex Planken design-collectie van Forbo Flooring zorgt op 
meerdere manieren voor een gezond, schoon en aangenaam binnenklimaat. Dankzij de 
unieke constructie met 80 miljoen nylonvezels per vierkante meter worden allergenen 
en fijnstof uit de lucht gevangen. Hiervoor kreeg Flotex als enige textiele vloerbedek-
king ter wereld het Allergy UK Seal of Approval van de British Allergy Foundation. 

Flotex Planken is daarnaast een ‘akoestieke’ 
hoogvlieger. De vloer absorbeert geluid tot 
19 decibel en is daarmee zeer geschikt voor 
het creëren van rustige omgevingen, die de 
concentratie en productiviteit bevorderen. 
De collectie bestaat uit planken van 100 x 
25 centimeter, telt elf fraaie dessins zoals 
Concrete, Seagrass en Wood en maar liefst 
94 kleuren. Die ingrediënten bieden oneindig 
veel mogelijkheden om te mixen & matchen 
en precies die vloer te creëren die de klant 
voor ogen heeft of die nu zakelijk, huiselijk, 
modern of klassiek is. Flotex Planken leent 
zich hiermee bij uitstek voor de inrichting 
van kantoren, winkels, scholen, zorginstellin-
gen, restaurants, hotels of congrescentra. 

Goed en snel reinigbaar
Flotex werkt en zit fundamenteel anders 
in elkaar dan traditioneel tapijt. Zo bestaat 
Flotex uit rechte dicht opeenstaande cilindri-
sche vezels. Dit in tegenstelling tot tapijt dat 
een lus-structuur en dikke garens kent. Die 
dikke lussengarens vangen net als de Flotex 
vezels fijnstof en allergenen, maar hebben 
de neiging om het vuil op te sluiten en vast 
te houden bij stofzuigen, daar waar Flotex 
het fijnstof en de allergenen juist gemakke-
lijk vrijlaat als de stofzuiger langskomt. Dit 
is ook de reden waarom Flotex als enige 
textiele vloer het Allergy UK Seal of Approval 
kreeg van de British Allergy Foundation; een 
bewijs dat Flotex wetenschappelijk is getest 
en bewezen allergenen verwijdert.

Duurzaam
De nieuwe Flotex Planken collectie is 
bovendien heel duurzaam. Zo wordt de 
vloer geproduceerd met groene stroom. Het 
minimale restafval dat bij de productie vrij-
komt (en de resten van verschillende andere 
Forbo vloeren) vinden hun weg naar de rug 
van de vloerbedekking, die inmiddels voor 
67 procent uit gerecycled materiaal bestaat. 
Een ander groot voordeel van Flotex is haar 
extreem lange levensduur. Een Flotex vloer 
gaat maar liefst zes keer zo lang mee als 
een gewone textiele vloerbedekking. Flotex 
is daarnaast gemakkelijk te reinigen zonder 
chemische schoonmaakmiddelen. De vloer 
kan - behalve met de stofzuiger - ook nat 
gereinigd worden met water en reguliere 
huishoudzeep.

www.forbo-flooring.nl/flotexplanken
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kleur en 
hergebruik
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Afgelopen jaar hebben we in een vreemde tijd geleefd. 
Het verlangen om een terrasje te pikken en de horeca te 
bezoeken is dan ook groot en gelukkig mag en kan dat 
weer. Bij gezelligheid horen ook vrolijke kleuren. Rood 
straalt kracht uit. Het is de kleur van passie, energie en 
levenskracht. Blauw geeft een gevoel van vrijheid. Het is 
de kleur van balans en inspiratie. rood en blauw gaan dan 
ook goed samen en stralen power uit!
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Waar het enerzijds uitbundig wordt, zijn er 
zeker ook tijden van bezinning en terug naar 
basic. Want de afgelopen jaren kon het niet 
op. Er zijn zeker trends die daar hun vraag-
tekens bij zetten en een andere koers gaan 
varen, welke omarmd wordt door een grote 
jonge doelgroep. Woorden als “hergebrui-
ken”, “herontwikkelen”, “herleven”, worden 
vaak gebruikt bij deze nieuwe trends. Wat 
al decennia nodig is, gaat nu hopelijk meer 
handjes en voetjes krijgen: Save the planet. 
Het gebruik maken van duurzaam materi-
aal, gerecyclede grondstoffen of hergebruik 
van bijvoorbeeld meubilair is niet raar meer, 
maar juist hip en vooruitstrevend. 

Veel meer hergebruik
Door hergebruik zijn de scherpe kantjes er 
af. Dat betekent dat qua kleur het zwart niet 
zwart is maar donkergrijs, donkerblauw of 
donkerbruin. Het mooie hiervan is dat de 
vormen duidelijker worden en niet verdwij-
nen in de schaduw. Wit is dan ook niet wit, 
maar lichtgrijs of crème. De kleuren in de 
interieurs krijgen iets minder contrast en 
worden vriendelijker. Meubilair kan worden 
opgeknapt en hergebruikt. Maar ook materi-
alen als Resysta winnen terrein. Dit materi-
aal voelt aan en ziet er uit als hout, maar is 
gemaakt van afvalproducten die overblijven 
bij de rijstproductie. Lange levensduur, on-
derhoudsvriendelijk én volledig recyclebaar. 
Ideaal voor het terrasmeubilair. Echt hout en 
natuurlijke producten blijven natuurlijk altijd 
in trek. Maar ook hierbij wordt wel rekening 
gehouden met snelgroeiende boomsoor-
ten. Vaak zijn dit de wat lichter gekleurde 
houtsoorten, die weer mooi combineren met 
de kleuren donkerblauw en donkergrijs.

Natuur en kleur
Dus enerzijds natuurlijke tinten, anderzijds 
kleuren over de top. Belangrijk is te zoeken 
naar de kleuren, materialen en vormentaal 
die bij jou en jouw doelgroep past.
Eén ding is zeker: bloemen, natuur, cultuur, 
souvenirs, alles halen we in huis. En dan het 
liefst echt over de top! Maar wel nog steeds 
in combinatie met stoere materialen als 
staal, glas, hout en natuursteen. De contras-
ten tussen zacht en hard, luxe en stoer zijn 
zeker nog favoriet.

Polaberry in Rotterdam
Pauline de Schepper van Studio de Bruyn: 
‘Met onze opdrachtgever Polaberry zitten 
we hierin helemaal op één lijn. Met vesti-
gingen in onder andere Beijing, Beiroet en 
Amsterdam is in Rotterdam de nieuwste 
vestiging van deze heerlijke franchisefor-
mule geopend. Chocolate- en fruitlovers 
kunnen in de nieuwste winkel genieten van 
heerlijke koffie, sapjes, wijntjes en alles 

wat bij de chocoladekunstwerkjes lekker is. 
Het interieur is dus ook heel lekker. Studio 
de Bruyn inventariseerde eerst wat er nog 
hergebruikt kon worden van het voorgaande 
restaurant. Daarna werd het bloemrijke roze 
zoete concept verder ontwikkeld tot een hip 
en pittig interieur met talloze bloemen op de 
flowerwall, gouden banken, roze tafels met 
gouden randjes, love seats, kleurrijke pittige 
poefjes en schommels met bloemen. Dit in-
terieur zal ongetwijfeld vaak op social media 
voorbij gaan komen!’ 

Verhage
Weer een aantal nieuwe winkels van de 
Verhage formule. In Papendrecht opende 
Marieke de deuren van haar nieuwe vesti-
ging in de huidige stijl van Verhage die door 
Studio de Bruyn is ontworpen. Het concept 
wordt continue geüpdate waardoor de 
huisstijl zich blijft ontwikkelen. Zo worden 
naast de nieuwe vestigingen ook de oude 
vestigingen regelmatig gerestyled. Rotter-
dam Beverwaard en Putsebocht kregen een 
compleet nieuwe huisstijl nadat zij beide 
tweemaal zo groot werden. De interieurs 
zijn stoer, industrieel maar gelijkertijd heel 
natuurlijk en huiselijk. In iedere vestiging zit-
ten verschillende sfeerhoeken waardoor ook 
de grotere winkels intiem blijven. Verhage 
is een franchise organisatie die zich steeds 
blijft ontwikkelen en Studio de Bruyn is er 
trots op al jaren voor deze opdrachtgever te 
mogen ontwerpen!

www.studiodebruyn.nl
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Draadloze tafellamp 
De ‘lampe-à-porter’ tafellamp Poldina is 
draadloos en oplaadbaar. Hij is gemakkelijk te 
verplaatsen en ideaal voor zowel binnen- als 
buitengebruik. Met een batterijduur van min-
stens negen uur en een handige dimfunctie 
bied je gasten altijd een sfeervolle beleving. 
Voor ieder terras en elke gelegenheid is er de 
keuze uit diverse trendy kleuren die perfect 
passen bij de omgeving, zoals koper, oudroze 
en zachtgroen. Deze unieke lichtbron van het 
innovatieve Italiaanse merk Zafferano is ex-
clusief verkrijgbaar voor de horeca bij Bender 
Foodservice Equipment in Den Haag.

www.bender.nl/accessoires/zafferano

Tafellinnen: mooi, 
rustgevend en extra hygiënisch

Een gedekte tafel met tafellinnen is niet 
alleen erg mooi maar ook extra hygiënisch. 
Uit onderzoek blijkt dat tafellinnen resulteert 
in een vijf keer zo schoon tafeloppervlak. Als 
de gast ziet dat na elk bezoek de tafel wordt 
voorzien van schoon linnen geeft dat het 
nodige vertrouwen. 

Bezoekers voelen zich welkom en snel 
op hun gemak. Kies daarom voor profes-
sioneel tafellinnen dat vakkundig wordt 
gereinigd. Restaurants die investeren in 
kwaliteitstextiel investeren in vertrouwen 
bij hun gasten.  

Luxe beleving
Industriële wasserijen zorgen voor onbe-
rispelijk, hygiënisch textiel. Professioneel 
gesteven tafellinnen zorgt onbewust voor 
een luxe beleving. Het geeft ook een posi-
tief gevoel als gasten zien dat hun tafel met 
liefde en vakmanschap opgedekt wordt met 
fris tafellinnen. Bovendien is het aantrek-
kelijker om aan een gedekte tafel plaats te 
nemen, dan aan een tafeltje dat nog nat is 
van het reinigen.

www.dwl.be
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al meer dan 15 jaar is Project Totaal 
Okido actief in de wereld van inrichtingen. 
Waar de focus in de beginjaren voorname-
lijk op horecazaken lag, is het portfolio in 
de afgelopen jaren fors uitgebreid. Naast 
restaurants, bars en cafés behoren nu ook 
zorginstellingen, buurthuizen, kerken en 
sportkantines tot het klantenbestand. 

Om al deze verschillende soorten klanten 
te bedienen wordt het assortiment elk jaar 
doorgelicht en aangepast aan de wensen 
van de afnemers. In het kader van deze as-
sortimentsvernieuwingen is er dit jaar een 
gloednieuwe serie aan het aanbod toege-
voegd: de Tampa-serie. Deze stijlvolle stoel 
en kruk geven uw zaak een verfijnde uitstra-
ling, mede dankzij het trendy patroon in de 
rugleuning en zitting. Zowel de stoel als de 
kruk is in drie kleuren verkrijgbaar: cognac, 
antraciet en legergroen. De serie is voorzien 
van een ‘horeca-proof’ microvezel stoffering 
die stevig, comfortabel én makkelijk schoon 
te maken is. Alles wordt ondersteund door 
een slank doch stabiel metalen onderstel. 
Kortom: de ideale horecastoel en -kruk. 

Richmond stoel zeer populair
Naast deze toevoegingen aan het assorti-
ment zijn er natuurlijk ook meubels die al 
jarenlang een succes zijn en dat ook nog 
wel even zullen blijven. In dit geval kunnen 
we eigenlijk niet om de Richmond stoel 
heen: jaar op jaar is deze stoel erg in trek, 

vooral bij de horecaondernemer. De velvet 
stoffering zorgt ervoor dat het zitcomfort 
enorm hoog is en de verticale strepen op 
de rugleuning geven uw etablissement net 
dat beetje extra. De Richmond collectie is 
in verschillende trendy kleuren beschikbaar, 
waaronder roestbruin, blauw en legergroen. 
Als kers op de taart kunt u bij Okido uw 
eigen Richmond stoel ontwerpen. U kiest uit 
één van de basiskleuren en bepaalt zelf wat 
voor patroon er op uw stoel wordt gestof-
feerd. U kunt hierbij kiezen uit honderden 
verschillende printjes in allerlei soorten: 
van vrolijke flamingoprints tot hippe prints 
met mooie planten en bloemen erop. De 
mogelijkheden zijn eindeloos! Een bezoek 
aan de Okido showroom in Heerenveen is 
de ultieme gelegenheid om samen met een 
medewerker een prachtstoel te creëren. 

2500 m2 showroom
Sowieso is een bezoekje aan de showroom 
de moeite waard: verdeeld over 2.500 m2 
is de gehele collectie voor zowel binnen als 
buiten uitgestald. Hier krijgt u een goed beeld 
van alles wat Okido te bieden heeft, welk 
seizoen het ook is. Van stoelen tot tafels en 
van krukken tot banken, het staat er allemaal. 
De koffie staat klaar, tot dan!

www.okidobv.nl

Okido: 
projectinrichter voor 
elke gelegenheid
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Voordelen van onze horeca terrasoverkappingen

● In iedere gewenste RAL kleur leverbaar

VERDIENTIJD

Verhoog uw omzet met een horeca
terrasoverkapping van Wesdijk Homestyle

● Leverbaar met verlichting en verwarming

● Op maat gemaakte terrasoverkappingen● Grote afmeting mogelijk

● Vaste en schuifbare terrasoverkappingen● Bescherming tegen zon, regen en wind



Tijd om je
papieren
rompslomp te 
digitaliseren?

Van coderen, urenregistratie,
allergenen en je complete HACCP

www.haccpoplossing.nl

T
H

EM
A: IN

R
ICH

T
IN

G

Eind april was hét moment waar veel horecaondernemers en 
nederlanders reikhalzend naar uit hebben gekeken: na ruim 
een half jaar mochten we eindelijk weer naar het terras. Buiten-
terrassen winnen al langer terrein in de horeca en zijn na het 
afgelopen jaar nog belangrijker geworden. 

Buiten zal het toverwoord blijven de komende tijd, zeker wanneer 
het horecaleven zich voor een groot gedeelte tot het terras beperkt 
omdat er binnen minder kan. Kortom: maximize your space en haal 
meer omzet uit je buitenterras!

Verleng het buitenseizoen
De consument verwacht in deze tijd een terrasruimte waarover goed 
is nagedacht. De trend van een winterterras was al ingezet, maar 
zit nu écht in een stroomversnelling. Veel horecaondernemers gaan 
daarom hun terras uitbreiden of aanpassen, zodat ze het buitensei-

zoen kunnen verlengen door gasten buiten het comfort van binnen te 
bieden. Harol is expert op het gebied van terrasoverkappingen voor 
de professionele sector en heeft diverse horeca-oplossingen waar-
mee je vier seizoenen lang kan profiteren van je terras. Een overdekt 
terras biedt ook bij regen of wind ultiem comfort. Zo kan je elke 
vierkante meter van je terras optimaal benutten en meer zitplaatsen 
creëren. Hierdoor haal je meer omzet uit je buitenterras en kan je het 
omzetverlies van de afgelopen periode inhalen. Een overdekt terras is 
daarom een must voor iedere horecazaak!

Meerwaarde
Harol heeft terrasoverkappingen, pergola’s, vouwdaken en lamel-
lendaken in verschillende soorten en maten. De oplossingen zijn te 
upgraden met veel extra opties. Van geïntegreerde verlichting tot aan 
verwarming. Ook kunnen de unieke oplossingen (in een later stadium) 
uitgebreid worden met extra screens of glazen schuifwanden voor 
een volledig gesloten terras. Zo creëer je stap voor stap een terras 
met ultiem comfort en kan je de investering hiervan spreiden. In 
combinatie met de extra zitplaatsen en meer omzet die je hierdoor 
creëert, kan je de investering in een relatief korte termijn terugverdie-
nen. Een (overdekt) terras is dus niet alleen prettig voor de consu-
ment, maar ook écht een meerwaarde voor je horecazaak.

www.harol.nl

Haal meer 
omzet uit je 
buitenterras
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Satelliet Meubelen viert gouden jubileum
Op 1 april 2021 was het precies 50 jaar gele-
den dat Satelliet Meubelen begon aan haar 
missie om gastvrijheid een gezicht te geven 
in de vorm van inspirerende interieurs. Of 
zoals ze het zelf graag beschrijven: ‘plekken 
waar mensen elkaar graag ontmoeten’. 

Het begon ooit kleinschalig met het ontwer-
pen en op ambachtelijke wijze produceren 
van meubilair voor de horeca. Door jaren-
lange ervaring en het vertrouwen van veel 
klanten groeide Satelliet uit tot een autoriteit 
op het gebied van hospitalitymeubilair. 

Gastvrijheid is de sleutel
“In een digitaliserende wereld zoals deze 
wordt de kwaliteit van het samenzijn en 
ontmoeten steeds belangrijker. Wij willen 
met ons meubilair mensen op een gastvrije 
en aangename wijze samen laten werken 
en verblijven. Dit zorgt uiteindelijk voor meer 
productiviteit, plezier en ontspanning; zaken 

waar we allemaal behoefte aan hebben”, 
zegt Joris Heijltjes, Managing Director bij 
Satelliet Meubelen. ‘We hebben diverse jubi-
leum activiteiten door het jaar heen gepland. 
Vanzelfsprekend spelen onze showrooms 
een belangrijke rol in alle festiviteiten.”

Exclusieve stoel
Wat deze activiteiten precies in gaan houden 
blijft nog even geheim. Maar één ding kan 
hij niet voor zich houden. “Speciaal voor dit 
jubileum hebben we een exclusieve stoel 
ontwikkeld. Deze wordt in een beperkte opla-
ge van 1971 stuks geproduceerd en zal dus 
echt een limited edition Satelliet Originals 
stoel zijn. Een mooie en blijvende herinne-
ring aan deze mijlpaal”, zegt Heijltjes met 
een grote glimlach. De stoel zal op 1 april in 
de showroom van Breda onthuld worden. 

Gerecyclede materialen
Niet alleen het ontwerp en de beperkte 

oplage maken deze stoel zo bijzonder. De 
stoel wordt namelijk volledig van gerecycle-
de materialen gemaakt. Gerecycled alumi-
nium en kunststof om precies te zijn. Dit is 
overigens niet het eerste model dat Satelliet 
produceert door gebruik te maken van ‘afge-
schreven materialen’.  

www.satelliet.net

NJOJ Dutch Design: bartafels 
met gezelligheidsgarantie

gezelligheid? Dan mag de demontabele 
bartafel van NJOJ niet ontbreken. De 
bartafels van NJOJ hebben stoere poten 
voor extreme stabiliteit en twee stevige 
voetsteunen waardoor je urenlang met 
je vrienden kunt hangen zonder moe te 
worden. Onder elke hoek zijn twee handi-
ge haken om je jas of tas aan te hangen. 

Daarnaast zijn alle bartafels van NJOJ de-
montabel en staan ze zonder gereedschap 
binnen een minuut. NJOJ heeft een uniek 

kliksysteem ontwikkeld waardoor elke tafel 
binnen 4 klikken staat. Voor iedereen die 
kampt met ruimtegebrek zijn de bartafels 
van NJOJ Dutch Design een uitkomst.

NJOJ heeft bartafels in buitenkwaliteit met 
bladen van Siberisch larikshout en doug-
lashout. Als binnenkwaliteit biedt NJOJ 
ook walnoot, eikenhout en populier aan. 
De onderstellen worden desgewenst los 
verkocht zodat men een eigen tafelblad kan 
monteren. De NJOJ-bartafel is een uniek en 
prijswinnend Nederlands ontwerp. Wereld-
wijd bestaan er geen vergelijkbare tafels.  

NJOJ Dutch Design
NJOJ is gevestigd in Vught houdt zich 
voornamelijk bezig met het ontwerpen 
en vervaardigen van mooi en praktisch 
gebruiksmeubilair. Uitgangspunten zijn 
eenvoud, gebruiksgemak en duurzaamheid. 

Alle NJOJ-producten worden volledig in Ne-
derland vervaardigd en zijn oerdegelijk van 
kwaliteit. Maatwerk is mogelijk.

Bezoek onze wederverkopers
NJOJ Dutch Design werkt samen met de 
interieuradviseurs van Kaja en De Arend. In 
9 showrooms in het hele land kan men de 
bartafels van NJOJ zien en professioneel 
advies krijgen. Uiteraard heeft NJOJ zelf ook 
een fraai ingerichte showroom waar en u 
graag omtvangt.

www.NJOJ.nl
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Stijlvolle COVID-19 
schermen van Screen With Envy
Het Britse designmerk Screen With Envy heeft een reeks be-
schermende scheidingswanden geïntroduceerd. Oprichtster 
Sophie Birkert ontwierp en vervaardigde deze gespecialiseerde 
serie om bedrijven te helpen om veilig en stijlvol zoveel mogelijk 
gasten weer te kunnen ontvangen. 

Het merk, dat bekend staat om zijn assortiment moderne buiten-
schermen en tuinaccessoires, heeft zich op nieuw terrein begeven 
als respons op de wereldwijde pandemie. Door de expertise op het 
gebied van kwaliteitsschermen biedt Screen with Envy bedrijven de 
mogelijkheid veilig te werken in een post-lockdown maatschappij. 

Veilige omgeving voor personeel en gasten
De scheidingswanden zijn deskundig ontworpen om een veilige eet- of 
zitruimte te creëren in elk restaurant, kantoor, salon of zaal. Ook aan 
het einde van de lockdown blijft het voor horecabedrijven noodzakelijk 
om een veilige omgeving te bieden voor zowel de werknemers als 
de gasten. De Screen with Envy reeks biedt de perfecte oplossing en 
zorgt tegelijkertijd voor een mooie toevoeging aan het huidige design. 

De scheidingswanden zijn gemaakt van perspex dat gemakkelijk kan 
worden gereinigd en gedesinfecteerd. De panelen zijn ook voorzien 
van een aluminium frame en poten, waardoor ze de hoogste kwa-
liteit, sterkte en duurzaamheid bieden. De schermen zijn verkrijg-
baar in de afmeting 20000 mm x 1200 mm en worden geleverd in 
verschillende stijlvolle ontwerpen. 

www.screenwithenvy.nl

Contactloze 
urinoir-spoeltechniek   
Om zo’n hoog mogelijk hygiëneniveau te kunnen bieden, moeten 
urinoirs voor openbare ruimten worden gepland met contactloze 
spoeling. Viega biedt hiervoor twee verschillende oplossingen: 
een onzichtbare spoeling en een variant die wordt aangestuurd 
door de infraroodtechniek.

Bij de variant met onzichtbare spoeling ontbreken bedieningspla-
ten of afdekplaten. In plaats daarvan registreert een sensor in de 
urinoirsifon de stromings- en temperatuursverandering die optreden 
bij het urinoirgebruik. Wordt dit geconstateerd, dan start vervolgens 
automatisch de spoeling. De techniek hierachter blijft volledig verbor-
gen zodat een optimale hygiëne en reinigingsgemak worden gecom-
bineerd met maximale vandalismebeveiliging.

Spoeling met infraroodtechniek
Dankzij een infrarood-sensor in de bedieningsplaat wordt ook deze 
spoelvariant contactloos en daarmee uiterst hygiënisch gestart. En 
pas dan wanneer een persoon tenminste acht seconden binnen het 
bereik van de infraroodsensor is gebleven. Het sensorbereik en de 
spoelhoeveelheid en -duur zijn variabel op het verwachte gebruik en de 
individuele eisen af te stemmen. De infraroodtechniek wordt samen 
met een bijbehorend Viega Prevista Dry urinoir-element achter de wand 
weggewerkt. Het enige dat zichtbaar blijft is een bedieningsplaat met 
geïntegreerde sensor die in twee verschillende designs wordt geleverd.

De urinoir-bedieningsplaat Visign for More 200 IR is bijvoorbeeld 
leverbaar in de uitvoeringen eiken gebeitst hout, zwart glas, wit glas 
en diverse kunststofvarianten. Deze voegen zich zeer goed naar 
verschillende interieurs van sanitaire ruimten. In combinatie met de 
WC-bedieningsplaat Visign for More 200 vormen zij de basis voor 
stijlvolle interieurontwerpen voor openbare ruimten.

www.viega.nl
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Zomerse 
temperaturen? 
Extra opletten met koelapparatuur
Niet iedereen is fan van de hoge zomerse 
temperaturen. Koelingen bijvoorbeeld, 
worden juist nu extra belast. Een pijnpunt 
in veel professionele keukens waar de 
temperatuur nóg verder oploopt. Horeca 
apparatuur leverancier Hakvoort Profes-
sional waarschuwt voor de kans op over-
verhitting van koel- en vriesapparatuur 
en geeft tips om dat te voorkomen.

Oververhitting
Koelingen en vriezers moeten harder werken 
bij hogere temperaturen om de temperatuur 

stabiel te houden. Dat vraagt veel van ze. 
Vooral als de deur vaak geopend wordt en 
warme lucht de koeling in stroomt. Overver-
hitting ligt op de loer, met vervelende storin-
gen en zelfs uitval tot gevolg. “Dat is precies 
waarom vooral verouderde horeca koelkas-
ten het bij hogere temperaturen begeven. De 
koelmotor kan het simpelweg niet aan,” legt 
adviseur Eric uit. Uitval van koel- en vriesap-
paratuur komt altijd ongelegen, zeker in de 
zomermaanden. Ga daarom goed voorbe-
reid de warme periode tegemoet en neem 
slimme maatregelen.

Koel de koeling
Het klinkt gek, maar ook koelapparatuur 
moet (af)gekoeld worden tijdens warme 
zomermaanden. Of in ieder geval in een zo 
koel mogelijke omgeving staan. Hoe koeler 
de omgeving, hoe minder de koelmotor 
wordt belast. Plaats koel- en vriesappara-
tuur niet in direct zonlicht, te dicht bij een 
warmte bron – zoals een hete grill, fornuis 
of friteuse – of in een te warme ruimte. Zorg 
voor voldoende aanvoer van koude lucht, 
bijvoorbeeld met behulp van ventilators.
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Houd ook voldoende ruimte rondom koelin-
gen vrij. “Dus géén dozen opstapelen op of 
naast de koelkast,” benadrukt Eric. “Dat is fu-
nest voor een goede ventilatie. De koeling kan 
de warme lucht dan niet goed afvoeren en 
raakt eerder oververhit.” Zet de koeling vooral 
ook niet te vol. Dat verstoort de luchtcircu-
latie waardoor de koeling minder hard koelt. 
Hou de bodem vrij, stapel niet te hoog en hou 
ruimte vrij aan de zijkanten van de roosters.

Stabiele temperatuur
Een stabiele temperatuur is altijd belangrijk 
maar in de zomermaanden meer dan ooit. 
“Een koeling gaat bijkoelen als de tempe-
ratuur schommelt. Zet je iets warms in 
de koeling? Dan kan het zomaar zijn dat 
de temperatuur een paar graden omhoog 
schiet waardoor de koelmotor aan het werk 
gaat. Dat is extra belastend voor koelingen 
in de zomermaanden, vooral als dat meer-
dere keren per dag gebeurt.” Legt Eric uit. 

Probeer de koeltemperatuur zo koel mogelijk 
te houden. Beperk deuropeningen en zet 
vooral niets warms in de koeling.

Onderhoud, onderhoud 
en onderhoud
Om zeker te zijn van goed werkende koelin-
gen is periodiek onderhoud belangrijk. “Veel 
ondernemers onderschatten dit en kijken 
te weinig naar hun koel- en vriesapparatuur 
om. Met als gevolg dat ze bij piekmomenten 
en hogere temperaturen te maken krijgen 
met vervelende storingen. Dat wil je voor 
zijn. Goed onderhoud helpt daarbij.” Als tip 
noemt Eric het reinigen van de condensor. 
“Stof op de condensor is niet alleen gevaarlijk 
vanwege brandgevaar, het zorgt ook voor 
een slecht koelresultaat en de koeling kan de 
warmte bovendien niet goed kwijt.” Ook de 
deurrubbers verdienen extra aandacht. “Als 
deze gescheurd zijn - vaak het gevolg van 
geen of slechte reiniging - koel je als het ware 

met de deur open. Er is geen goede afdich-
ting waardoor de koude lucht naar buiten ont-
snapt. De koeling blijft dan continu bijkoelen 
omdat de temperatuur niet stabiel blijft. Dat 
is extra belastend voor de koelmotor.” Legt 
Eric uit. Maar ook iets simpels als kiezen voor 
LED-verlichting in koelingen helpt. Conventio-
nele verlichting geeft namelijk warmte af.

Wie helemaal zorgenvrij wil zijn, doet er 
goed aan om koel- en vriesapparatuur na te 
laten kijken door een professional. Met de 
genoemde tips kan alvast een goede start 
gemaakt worden en uiteindelijk een hoop 
ellende worden voorkomen.

www.hakpro.nl
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Speciaal voor hotels, restaurants en cafés

Als ondernemer kunt u elke vorm van 
ongedierte in uw horeca-onderneming
missen als kiespijn.

Afgelopen periode heeft u wellicht uw deuren 
volledig gesloten of beperkt opengesteld. Met geen 
of weinig mensen en minimale activiteit zijn de 
horecabedrijven een perfecte leefomgeving 
geworden voor vele soorten ongedierte. Nu u uw 
deuren weer volledig kunt openen, wilt u uw gasten 
niet verwelkomen met overlast van plaagdieren.

Om ervoor te zorgen dat u uw gasten zo goed 
mogelijk kunt bedienen, zorgen wij voor een 
plaagdiervrije omgeving.

Speciaal om u tegemoet te komen in deze moeilijke 
tijden hebben we een FlexRetail 4=3 pakket 
ontwikkeld. Maak nu een afspraak voor een gratis 
inspectie en ontdek de mogelijkheden die we u 
kunnen bieden.FlexRetail
Bel ons
088-8112333

Mail ons
info@rentokil.com

Bezoek ons
rentokil.com/nl
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Bidfood verlengt Founding Partner-
ship Gastvrij Rotterdam met 5 jaar

Internationale horecagroothandel Bidfood heeft de Founding Part-
ner overeenkomst met gastvrij rotterdam verlengd voor de ko-
mende 5 edities. Bidfood is vanaf de ontwikkeling van deze toon-
aangevende horecavakbeurs voor het midden- en hoogsegment 
horeca als Founding Partner actief bij de beurs betrokken. Vanaf 
de eerste editie in 2012 presenteert de groothandel zich jaarlijks 
met ruim 30 leveranciers in een grote stand op de beursvloer.

Dick Slootweg, CEO Bidfood: “Wij zijn vanaf het begin als Founding 
Partner betrokken bij de beurs Gastvrij Rotterdam. Het is mooi om te 

zien hoe de beurs zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld tot een 
kwalitatief hoogwaardig evenement. Mede dat heeft ervoor gezorgd 
dat wij al 7 edities & 9 jaar trotse partner zijn van Gastvrij Rotterdam. 
Natuurlijk zijn we er ook trots op dat Bidfood de food leverancier voor 
Ahoy is geworden. Wij kijken er dan ook naar uit om onze samenwer-
king met Gastvrij Rotterdam de komende 5 jaar voort te zetten”.

Constructieve samenwerking
Robert Melaard, Managing Director van de beurs, is ook enthousiast 
op de verlenging van deze strategische samenwerking: “Wij zijn blij 
met de jarenlange, constructieve samenwerking tussen Bidfood en 
Gastvrij Rotterdam. Dat dit commitment voor de komende 5 jaar 
door Bidfood juist nu gegeven wordt, in dit zwaarste jaar voor zowel 
de horeca als de evenementenbranche ooit, wordt uiteraard zeer ge-
waardeerd. De groeiende groep Founding Partners, Branche Partners, 
Media- en Programmapartners toont zich ieder jaar zeer betrokken 
en maakt het mogelijk dat Gastvrij Rotterdam zich elke editie verder 
kwalitatief ontwikkelt en groeit.”

Gastvrij Rotterdam zal als eerste horecavakbeurs in Nederland na de 
coronacrisis plaatsvinden van 20 t/m 22 september in Rotterdam Ahoy.  

www.gastvrij-rotterdam.nl

Nieuwe app Bravilor Bonamat  
voor contactloze bediening
Bravilor Bonamat, fabrikant van professionele koffiemachines, 
lanceert de Contactless Coffee Control app. De CCC is speciaal ont-
wikkeld voor de volautomatische Sego espressomachine. Met deze 
selfservice-app kunnen medewerkers en bezoekers coronaproof kof-
fie pakken, gewoon met hun eigen smartphone. De app neemt in feite 
het touchscreen van de Sego over en richt zich op één functionaliteit: 
koffie pakken zonder de koffiemachine aan te raken. “Met deze app 
biedt Bravilor Bonamat een totaaloplossing voor haar klanten. Ieder-
een heeft er baat bij als het coronavirus snel onder controle is en wij 
dragen daar graag een steentje aan bij. Dat is de investering meer 
dan waard.” zegt Guus Verheijen, CEO van Bravilor Bonamat.

www.bravilor.com  

Ruime collectie harmonica-
doeken bij Garden online
De Garviks harmonicadoeken van Garden online zijn gemaakt van wa-
terdicht polyester en voorzien van een Dupont teflon laag ter bescher-
ming. Het dicht geweven harmonicadoek heeft ook een waterafsto-
tende laag, zodat uw gasten tijdens een kleine regenbui droog kunnen 
blijven zitten en genieten van de buitenlucht. Dat de doeken in Europa 
geproduceerd worden is duidelijk te zien aan de perfecte afwerking. Het 
filtert UV-licht tot ca. 97%. De harmonicadoeken van Nesling en Garviks 
harmonicadoek zijn gemaakt van een zeer sterk geknoopt HDPE doek. 
Deze bieden tot 95% bescherming tegen schadelijke UV stralen en 
geven verkoeling bij warm weer. Tevens zijn de doeken eenvoudig te 
reinigen en schimmelwerend. Met de bijgeleverde montage handleiding 
is het harmonicadoek een-
voudig te installeren. Deze 
doeken zijn verkrijgbaar in de 
kleuren antraciet, gebroken 
wit of zand. 

www.gardenonline.nl
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17-03-01 Alle prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdragen. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Zet- of drukfouten voorbehouden.

EMMELOORD
Platinaweg 21
8304 BL Emmeloord
Tel: (0527) 635 635
info@hakpro.nl

AMSTERDAM
De Flinesstraat 20
1114 AL Duivendrecht
Tel: (020) 665 6428
amsterdam@hakpro.nl

GRONINGEN
Verl. Bremenweg 10c
9723 JV Groningen
Tel: (050) 318 1600
groningen@hakpro.nl

ROTTERDAM
Schuttevaerweg 13
3044 BA Rotterdam
Tel: (010) 750 2750
rotterdam@hakpro.nl

VENLO
Venrayseweg 44
5928 NZ Venlo
Tel: (077) 387 4242
venlo@hakpro.nl

VLISSINGEN
Bedrijfsweg 9
4387 PD Vlissingen
Tel: (0118) 493 222
vlissingen@hakpro.nl

ONLINE
BESTELLEN?
www.hakpro.nl

* De in deze advertentie vermelde lease tarieven zijn per maand op basis van 60 maanden en op basis van operationele lease.

VA AT WA S S E R S

Doorschuiver
Type: Hakpro HDS80

geheel rvs (AISI 304)
diepgetrokken tank met  afgeronde hoeken
laag verbruik: slechts 2 liter per spoelbeurt
atmosferische boiler
naglanspomp
3 programma's 45 | 84 | 150 seconden

 zelfreinigingsprogramma  
  en automatische leegloop
 krachtige 12 liter boiler
 vulhoogte tot 44 cm
 incl. 1 bordenkorf + 1 bestekkorf
 afm. 67x76x157 cm (excl. beugel)
 400 Volt | 9,9 kW

|                           120 cm                      ||                        110 cm                   |    67 cm                  

4194.1124194.108 4558.010

COMBINATIE  C

COMBINATIE  B
|                           120 cm                      | |                        110 cm                   |     67 cm      

4194.110 4558.010 4194.106

 Doorschuiver
Type ZHT8IELG
 geheel rvs (AISI304)
  geisoleerde bovenkap
 energiezuinige dubbelwandige tank
capaciteit 1440 borden p/uur

 3 programma's: 45 | 84 |150 seconden
 laag verbruik: slechts 2 liter per spoelbeurt
 automatisch zelfreinigings programma 
 afm. 75x88x227 cm
 400 Volt | 9,9 kW

4550.682
normaal 9.995,-
actie 7.295,-
inruilkorting 1.000,-
NU

6.295,-
Lease vanaf 134,71 *

Met maar liefst 5.000,-
EIA fiscale aftrek

WARMTE 
TERUGWINNING 
ZORGT VOOR EEN 

LAGERE ENERGIE- 
REKENING

INRUIL
ACTIE

INRUIL
ACTIE

ACTIVE

ACTIVE

4558.911
normaal 5.438,-
actie 3.995,-
inruilkorting 745,-
NU

3.250,-
Lease vanaf 74,75 *

4558.913

normaal 5.563,-
actie 4.150,-
inruilkorting 800,-
NU

3.350,-
Lease vanaf 77,05*

4558.915

normaal 5.563,-
actie 4.150,-
inruilkorting 800,-
NU

3.350,-
Lease vanaf 77,05 *

 Voorlader
Type ZUC 1 en ZUC 3
 demontabele wasarmen 
 vervaardigd van roestvaststaal (AISI 304) 
 2 wasprogramma’s 120 | 180 seconden
 5,8 liter boiler
 voorzien van een grof- en fijnvuilfilter
 naglansinjector en zelfreinigingsprogramma
  inclusief bordenkorf en 1 bestekkorf
  afm. 60x61x82 cm

4550.606
400 Volt
2.495,-

1.595,-
Lease vanaf   39,56*

ZUC 3

4550.598
230 Volt
2.285,-

1.425,-
Lease vanaf   35,34*

ZUC 1

QUA HOOGTE 

EENVOUDIG TE 
PLAATSEN ONDER 

SPOEL- OF WERK-

TAFEL
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Bart van Kleef
nieuwe voorzitter CRAFT

CRAFT, de branchevereniging voor onaf-
hankelijke brouwerijen, heeft een nieuwe 
voorzitter. Bart van Kleef (38) is al geruime 
tijd werkzaam in de wereld van het bier. 
Zo werkte hij voor groothandel Bier&CO, 
was actief voor Heineken in Nederland 
en Amerika en is tevens docent bij bier-
opleider StiBON. Van Kleef is momenteel 
werkzaam als Hoofd Marketing & Branding 
bij de Haarlemse brouwerij Uiltje. ‘Bierbrou-
wend Nederland gaat een nieuwe fase in 
waarin het zoeken naar verbinding cen-
traal staat. Verbinding met de consument, 
horeca, handel en elkaar. Diversiteit in bier 
is op veel plaatsen en voor veel mensen 
gemeengoed geworden, maar de prach-
tige ontwikkeling die bier de afgelopen 
decennia als product heeft doorgemaakt 
is nog lang niet ten einde. Op gebieden als 
distributie, kwaliteit en acceptatie is nog 
altijd veel te winnen’.

www.craftbrouwers.nl

Koksmes als een meteoriet
De nieuwe Meteora-serie van Samura is 
een fraai staaltje Japanse messenkunst. 
De keukenmessen zijn afgewerkt met een 
robuuste meteorietstructuur en daardoor 
esthetisch erg bijzonder. Samura-mes-
sen staan bekend om hun formidabele 
snij-eigenschappen en worden speciaal 
gemaakt voor ervaren, ambitieuze koks. 

De Meteora-serie bestaat uit vijf messen: een 
koksmes, vleesmes, office-mes, Nakiri-mes 
en Santoku-mes. Elk Samura-mes is gemaakt 
uit één stuk AUS-10 staal dat een ongekende 
hardheid heeft van 60HRC waardoor je het 
heel scherp kunt slijpen. De messen worden 
speciaal onder een hoek van 17 graden con-
vex geslepen, waardoor ze scherper zijn dan 
de meeste keukenmessen. Omdat het staal 
zo hard is behoudt het de scherpte ook veel 
langer. Dankzij de meteorietstructuur heeft 
het heft ook een uitstekende grip.

Over Samura
Samura is een messenfabrikant die het 
beste uit twee werelden combineert. Met een 
team van professionals maakt zij hoogwaar-
dige messen voor ervaren, doorgewinterde 
en ambitieuze koks. Samura is van mening 
dat Japanse messen beter snijden doordat 
ze in verhouding langer scherp blijven dan 
Europese messen. Daarentegen zijn Europe-
se messen over het algemeen betrouwbaar-
der en minder onderhoudsgevoelig. Daarom 
zijn de messen van Samura gemaakt van het 
beste Japanse en Zweedse staal, gehard tot 
58-61 HRC. De bladen hebben een Japanse 
vorm en lopen vanaf de rug fijn taps toe, 
wat ze een fantastisch snijvermogen geeft. 
Samura-messen worden onder een hoek van 
17 graden geslepen, waardoor ze scherper 
zijn dan de traditionele Japanse messen. 

www.samuraknives.nl

13 nieuwe Bib Gourmand restaurants 
in MICHELIN Gids Nederland 2021
Nederland telt in de 2021 editie van de MI-
CHELIN Gids Nederland 13 nieuwe Bib Gour-
mands. Ook dit jaar zitten er enkele pareltjes 
bij. Zoals Pekelhaaring in Amsterdam, een 
urban canteen waar de keuken zich onder-
scheidt door een grote veelzijdigheid: Creatief, 
lokaal en Italiaanse flair. Die diversiteit en 
spontaniteit vond men ook bij Alma Bodega 
in Oisterwijk, waar je als gast een uitgebreid 
palet aan fijne smaken kunt ontdekken. Ook 
Prix de Rome in Maastricht en Rust Wat in 
Blaricum mogen hier niet onvermeld blijven.

www.guide.michelin.com/nl  
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Roze Tonic Water met frisse 
lichtzoete smaak Raspberry & Rhubarb 
Fever-Tree introduceert de nieuwe variant raspberry & rhubarb Tonic Water. Met de 
natuurlijke smaken van zoete rabarber in combinatie met sappige frambozen en een 
lagere dosis kinine heeft deze tonic een fris zoet en fruitig karakter. De nieuwe variant 
van Fever-Tree laat zich goed mixen met een london Dry gin, maar is ook heerlijk in 
combinatie met (roze) gearomatiseerde gin, vodka of aperitieflikeur. 

Raspberry & Rhubarb Tonic is een zeer toe-
gankelijke tonic die zowel de klassieke Gin 

&Tonic liefhebbers als andere consumenten 
zal smaken. Door een lagere dosis van hun 

signatuur kinine worden de zoete tonen van 
de ingrediënten versterkt en heeft deze tonic 
een minder bitter pallet.

Pionieren met mixen
Fever-Tree is pionier op het gebied van pre-
mium mixen. Sinds 2005 creëert Fever-Tree 
kwalitatieve frisdranken op basis van enkel 
de beste ingrediënten. Het doel is om deze 
frisdranken te mixen met hoogwaardige 
gedistilleerde dranken. In tegenstelling 
tot vele kunstmatige frisdranken, wordt er 
geen compromis gemaakt als het gaat over 
smaak en kwaliteit. Voor hun frisdranken 
gaat Fever-Tree dan ook heel de wereld rond 
op zoek naar de allerbeste ingrediënten.

De Raspberry & Rhubarb Tonic is voor 
consumenten vanaf heden verkrijgbaar via 
drankdozijn.nl en later dit jaar ook bij super-
markten, slijters en andere online platforms. 
Voor de horeca is Raspberry & Rhubarb 
Tonic verkrijgbaar bij geselecteerde groot-
handels in Nederland. (Sligro, Hanos, etc.)
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Met die grote vaat,
Heb ik je veel

centen bespaard
Of heeft u het nog niet?...

VMS: De absolute
vaatwasmachine specialist

van Nederland
T 035-538 8855

www.vaatwasmachinespecialist.nl

Metos en Van Dorp bundelen krachten  
Metos en het onderdeel Grootkeukens van Van Dorp bundelen hun 
krachten. Beide bedrijven werkten al samen maar deze samenwerking 
wordt vanaf vandaag nog intensiever. De activiteiten van Van Dorp Groot-
keukens worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Metos. Hierdoor 
ontstaat nog meer expertise en kennis op het gebied van professionele 
keukens, spoelkeukens en bijbehorende gebouwinstallaties. Ook het net-
werk van service en onderhoud wordt samengevoegd, zodat er met 60 
grootkeukenmonteurs over heel Nederland een nog betere spreiding is.

Meer renovatieprojecten
Willem van den Burg, algemeen directeur van Metos: “Deze bundeling 
van krachten past uitstekend in onze ambitie om marktleider te blijven 
op het gebied van grootkeukens en sluit goed aan bij onze strategie. 
Wij verwachten dat de komende jaren de vraag in de markt meer zal 
verschuiven van complete nieuwbouw naar renovatieprojecten en de 
ontwikkeling van circulaire projecten. Ook wordt de vraag naar langja-
rige onderhoudscontracten groter waardoor service & onderhoud nog 
belangrijker worden. Doordat we de kennis van onze eigen specialisten 
(op het gebied van advies, ontwerp, projectmanagement, installatie, 
techniek, service, duurzaamheid) én gerenommeerde toeleveranciers 
met elkaar combineren voegen we veel waarde toe voor onze klanten.”
Henk Willem van Dorp, oprichter en Grootaandeelhouder van Van 
Dorp: “Wij willen onze klanten full-service ondersteunen en dat kun-
nen we blijven doen als we onze krachten bundelen met Metos’.  

www.metos.nl en www.vandorp.eu

Proost helpt horeca-ondernemers 
gratis bij zoektocht naar personeel
Persoonality, onderdeel van Timing Holding, lanceert Proost. 
Dit is een gratis wervings- en selectieportaal, speciaal gemaakt 
voor alle horeca- en recreatiebedrijven die door de coronacrisis 
en de massale uitstroom van medewerkers met een personeels-
tekort worden geconfronteerd. 

Het moment dat de horeca weer 100% mag heropenen komt nu echt 
dichterbij. Vacatures kunnen per direct gratis en zonder aanvullende 
verplichtingen geplaatst worden op Proost.

Gratis hulp bij de zoektocht naar personeel
Persoonality roept Proost in het leven om de horeca te ondersteunen 
in deze moeilijke tijd en ze weer te helpen aan goed personeel. De 
horeca kampt al jaren met een personeelstekort, en naar schatting 
zijn nog ruim 90.000 horecamedewerkers naar andere sectoren 
uitgestroomd door de coronacrisis. Ondernemers kunnen hun vaca-
tures gratis plaatsen en beheren op Proost en de binnengekomen 
sollicitaties makkelijk en snel in behandeling nemen. Proost wordt 
versterkt door uitzendbureau Timing, dat haar landelijke netwerk 
inzet om vacatures extra onder de aandacht te brengen. Ook worden 
de vacatures kosteloos via andere vacaturesites verspreid. Onder-
nemers kunnen zich aanmelden via www.proostvoordehoreca.nl en 
kandidaten kunnen alle vacatures vinden op www.proostopjebaan.nl.

Samen de strijd aan
Laurens Meyer, een van de grootste horeca-ondernemers van Neder-
land met meer dan 40 zaken, ziet ook dat er een serieus probleem 
is ontstaan door de crisis: “De huidige situatie is dramatisch. We 
hebben veel personeel moeten laten gaan. Nu we weer opgengaan, 
komen we 500 tot 700 man tekort. Het gaat een heel zware periode 
worden. Ik vind Proost een mooi initiatief. Alle hulp die we kunnen 
krijgen is van harte welkom.”

www.proostvoordehoreca.nl 
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GGM Gastro International 
Weinerpark 16
48607 Ochtrup (Duitsland)

Openingstijden
Ma. – Vr.  8:30 – 17:30 uur

Tel. +49 (0) 2553 / 722 01 80
nederland@ggmgastro.com

Infrarood thermometer

www.ggmgastro.com

ITCD3#SITCD3

Spaklerweg 87
1114 AE Amsterdam - Duivendrecht

Openingstijden
Ma. – Vr.  8:30 – 17:30 uur

Onze Showroom in Amsterdam!

€ 66,90
€ 148,90

Desinfectiemiddel voor de 
handen – 4x 5 liter

HDMSK5#SET4€ 128,90
€ 284,90

AIR-WOLF - Luchtzuiveraar

LRWAW3€ 2.504,90
€ 5.511,90

Hygiëne/ spuugbeschermer – 
met doorgeefluik

HSD8080€ 87,90
€ 194,90

Thermobox GN 1/1 – 
52,3 liter

PLB-040€ 46,90
€ 104,90

Chafing Dish GN 1/1 – 
met deksel

CDA11€ 33,90
€ 75,90

Chafing Dish – met roldeksel

CDY55R€ 71,90
€ 159,90

RVS sausdispenser – 
verwarmbaar

SSPBRM3€ 90,90
€ 200,90

Gekoelde vitrine – 8x GN 1/3

SKVND813€ 526,90
€ 1.160,90

Drankenkoelkast – 280 liter

BGSI280€ 977,90
€ 2.152,90

Panorama vitrinekast – 
5 glasplaten

PKVS805-TV€ 2.714,90
€ 5.973,90

Ijsvitrine – 1,63 x 1,11 m

ETI15W€ 5.825,90
€ 12.817,90

Professionele barbecue 
keuken

GRSTE3€ 1.435,90
€ 3.159,90

Elektrische vis friteuse – 
23 liter

EFFK600-E€ 833,90
€ 1.835,90

Gas wok fornuis – 
met 3 branders

GWHN1578€ 2.030,90
€ 4.468,90

volg ons op



NIEUWE HORECA

B&B HOTELS 
opent eerste hotel 
in Nederland  
De toonaangevende budget hotelgroep 
B&B HOTELS heeft de exploitatie van een 
bestaand hotel in Zaandam overgenomen.  
Het B&B Hotel Amsterdam-Zaandam is de 
eerste Nederlandse locatie van de groep en 
laat daarmee het porfolio van B&B HOTELS 
groeien naar in totaal 13 landen. De overna-
me vindt plaats tijdens de lopende exploi-
tatie en alle medewerkers van het hotel 
worden overgenomen door B&B HOTELS. In 
de loop van het jaar zullen de renovatie- en 
moderniseringswerkzaamheden beginnen 
om de 93 een- en tweepersoonskamers aan 
te passen aan de hoge kwaliteitsstandaard 
en moderne uitstraling van B&B HOTELS.  
De budget hotelgroep B&B HOTELS is mo-
menteel vertegenwoordigd met 540 hotels 
in dertien landen, waaronder Frankrijk, Duits-
land, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, België, 
Brazilië, en nu ook Nederland.  

www.hotelbb.com

Nieuw Fletcher Hotel in hartje Emmen

Fletcher Hotels heeft de deuren geopend 
van haar splinternieuwe hotel in het centrum 
van Emmen. Het is gelegen direct tegenover 
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Het 
nieuwe hotel beschikt over 88 comfortabele 
hotelkamers, waarvan 12 luxe kamers en 7 
familiekamers. Daarnaast bevat het hotel 

meerdere zalen die zeer geschikt zijn voor 
de zakelijke gasten. De moderne faciliteiten 
van het hotel en de veelzijdige omgeving 
zorgen ervoor dat het hotel geschikt is voor 
jong en oud. Ook het restaurant heeft een 
nieuw concept. Het hip ingerichte restaurant 
ByZoo draait een uitgebreid shared dining 
concept met streetfoodgerechten vanuit 
de hele wereld. Op de menukaart staan 
gerechten zoals ByZoo Burger, Kipsaté Bali, 
Gamba’s Piri Piri en Bavette Chimichurri.

www.fletcherhotelbyzoo.nl 
www.restaurantbyzoo.nl

Vier nieuwe Loetjes  
Biefstukketen Loetje opent na de lockdown 
vier nieuwe biefstukrestaurants in Delft, 
Enschede, Leiden en Arnhem. Ondanks alle 
problemen die de lockdown veroorzaakt 
voor de horeca, werkt Loetje hard door aan 
de beoogde groei. De eerste twee nieu-
we zaken waren al even bekend, maar de 
geruchten die al wat langer de ronde deden 
over de laatste twee locaties kunnen worden 
bevestigd. Ook Leiden en Arnhem kunnen 

genieten van de lekkerste Loetje biefstuk 
met jus en wit brood. Tijdens de crisis 
heeft Loetje zich staande gehouden mede 
dankzij Loetje Pick Up, waarbij gasten thuis 
kunnen genieten van hun favoriete biefstuk. 
‘Hiermee zijn we begonnen tijdens de eerste 
lockdown, toen veroorzaakte we zelfs de 
enige file in heel Nederland’. 

www.loetje.nl

Maaskantine brengt Caribische 
sferen naar Rotterdamse waterkant
In het onontdekte De Esch in Rotterdam-Oost 
is de Maaskantine geopend. Dit nieuwe 
overdekte buitenrestaurant aan het water 
is de plek waar de horeca en het stadsleven 
samensmelten. Met uitkijk op de Rotterdam-
se Maas, Cajun/Creoolse BBQ gerechten, 
rum based cocktails, beachclub vibes en een 
kleurrijk interieur waant men zich al snel op 
vakantie in Zuid-Amerika. En dát in een ha-
venstad. De Maaskantine is tot het einde van 
het jaar van donderdag tot en met zondag 
geopend voor borrel en diner. Het terras heeft 
door de felle kleurencombinatie een vrolijke 
Zuid-Amerikaanse uitstraling. Het kleurrijke 
menu heeft genoeg opties voor zowel alles-

eters als vegetariërs en vegans. Van Sweet 
Potato Waffles en Blueberry Ribs, tot Louisia-
na Crawfish; er is voor ieder wat wils.  

www.demaaskantine.nl
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‘T RONDJE 
VAN BIG PILLOWS


