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Barista Rose van Asten demonstreert de Spectra S.
De Spectra is inmiddels al volop leverbaar. Daarvoor breidde Franke haar verkoopafdeling flink
uit. Het bedrijf heeft een eigen serviceafdeling
die 24 uur per dag bereikbaar is. ,,Horecaondernemers laten we echt niet aan hun lot over als er
problemen zijn’’, stelt Peter van Dongen. ,,Onze
monteurs zitten verspreid over het hele land. Zij
kunnen de werking van de Spectra desnoods op
afstand controleren en zonodig de instellingen
aanpassen door middel van remote-beheer. We
hebben er alle belang bij dat onze machines het
goed doen, want ons streven is marktleider in
koffiesystemen te worden. In Zwitserland is
Franke dat al.’’

De populaire
‘ton’ voor
de hotelbadkamer.
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Designer Philip Starck
begon in 1994 met de
serie Starck 1. Zijn back
to basic-gevoel resulteerde in progressieve
badkamerideeën. Oervormen als de wasschaal, emmer, pomp
en spijker benut de
Fransman als inspiratiebron. Starcks producten zijn inmiddels
over de hele wereld te
vinden. Wat deed denken aan een ton, werd

de wastafelonderbouwkast. Door de jaren
heen is deze het meest
verkochte badmeubel
van Duravit geworden.
Nieuw is dat ‘de ton’

naast het warme perenhout en donkere Macassar nu ook leverbaar
is in een echte houtfineer van Amerikaans
notenhout. De binnen-

klompen of het onderstel van een Schot,
zwemmer of wielrenner. We hebben het

hier over komisch uitziende barkrukken.
Grappige eyecatchers
voor in het café of een
themafeest.
De Barhocker is gloednieuw in Nederland.
De Horesca in Leeuwarden had begin oktober de primeur. De
eerstvolgende beurs
waar de noviteit gepresenteerd wordt, is de
Horeca Expo in Gent
(18 t/m 22 november).
De tientallen modellen zijn verder te zien
op de site. Ook kan

Barhocker, Maarssen.
Tel. (0346) 59 02 33.
www.barhocker.nl.

kant is bekleed met
zwart
onderhoudsvriendelijk melamine.

Duravit, Nederland.
Tel. (073) 613 19 70.
www.duravit.nl.

KOMISCH
Van sexy vrouwenbenen tot stevige voetbalkuiten, boerenbenen op Hollandse
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OERVORM

Franke Koffiesystemen, Nuenen. Tel. (040) 299 02 60.
www.franke-cs.com.

een horecabedrijf met
een eigen idee komen
voor de aankleding
van de kruk. Hij wordt
gemaakt in Oostenrijk
uit massief beukenhout en is solide uitgevoerd. Prijs vanaf
€498,-. Overigens zijn
er ook tafels leverbaar,
waarbij de benen het
tafelblad
dragen.
Twee paar benen zijn
goed voor een forse
statafel in de kroeg.
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reca Nederland is Hans
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van der Kooij present.
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ceert in november twee

Golden Tulip Loos-

veerd. De illustraties

heer in de horeca. Dat

Tel. (0344) 65 04 20.

zoeken hier horecaper-

geheel nieuw ontwik-

drecht. Verschillende

zijn van de hand van

is het thema in een pa-

www.ftn-nl.com.

soneel voor hun mid-
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wijnen zijn internatio-
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den- en hoger

nay van het oogstjaar

naal onderscheiden.

verstandelijke beper-

neldiscussie op 13 november aanstaande

■ BEURS Van 18 tot en

management. Er wordt

2007 en Rendezvous

Tel. (06) 51 70 60 64.

king uit heel Nederland.

tijdens het Nationaal

met 22 november vindt

tijdens de beurs een

Red 2006, een blend

www.bergwater.com.

De wijn die bij het con-

Symposium Textielbe-

de Horeca Expo in Gent

aparte ruimte ingericht

op basis van onder an-

heer op de Philips High

plaats. Deze grootste

voor de sollicatiege-

dere Merlot, die in Ne-

■ WIJN Naast kleurrijk

hoort, komt van het ge-

Tech Campus in Eind-

Belgische horecabeurs

sprekken met potentiële

derland voor een

beschilderde koffiekop-

renommeerde wijnhuis

hoven. In het panel zit-

kent een uitgebreid

kandidaten. www.hore-

aanmerkelijk lagere

jes komt Beautiful

Castello Banfi in Tos-

ten mensen van

randprogramma. Een

caexpo.be.

prijs kan worden aange-

People nu ook met kris-

cane en heet Rosso di

wasserijen, horecaon-

nieuw onderdeel is de

boden. Op 7 oktober

tallen wijnglazen. Op

Montalcino.

dernemers en cateraars.

Horecajobbeurs op don-

■ ZUID-AFRIKA Het

proefden ruim 200 gas-

een serie van vier wijn-

Tel. (010) 290 03 30.

Namens Koninklijk Ho-

derdag 22 november.

Zuid-Afrikaanse wijn-

ten het hele Bergwater-

glazen staan verschil-

www.beautifulpeople.nl.

cept Glasses & Wine
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