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1.5 METER SAMENLEVING BETEKENT OOK 1,5 METER HORECA

Als iedereen weer naar buiten mag, wordt het allemaal een beetje 

anders; een nieuw normaal die we met z’n alleen gaan creëren. Maar, 

als Horeca laten we ons natuurlijk niet uit het veld slaan. Er zijn 

genoeg creatieve oplossingen waarmee we nog steeds een hele leuke 

en gezellige omgeving kunnen maken voor onze gasten. Want er is 

niemand in Nederland die onze horeca niet mist!  =Ons creatieve proces 

staat ook niet stil, en we hebben mooie oplossingen bij elkaar gezocht 

om je alvast wat inspiratie te geven. Om het uitserveren op 1,5 meter 

afstand wat makkelijker te maken hebben wij een mooie selectie 

gemaakt van een aantal items voor jouw restaurant.

black handle tray select

#58200058 60x40x4cm 
Per stuk € 49.00

Oak handle tray select

#58200061 60x40x4cm
Per stuk € 49.00



Ovaal dienblad anti-slip zwart

Black handle tray select

#59501407 68.5x56.5cm
Per stuk € 19.95

Steelite Bento box ebony

#19501788 (VE3) 28x21.6xH2.8cm
Per stuk € 19.50

#19501789 (VE3) Deksel t.b.v. Bento box
Per stuk € 13.60

# 58200058 60x40x4cm Tray
Per stuk € 49.00

# 58200311 Stand
Per stuk € 70.40

Dienblad zwart anti -slip 1/1 GN zwart

#58500227 53x32.5cm
Per stuk € 21.90
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‘We denken 
graag met 
jullie mee, 

samen staan
we sterk.’

Sapfles & Siliconen dop

#59500551 Sapfles 20cl.
Per stuk € 0.60

#59501276 Siliconen dop
Per stuk € 0.50

Craster trolly zwartServeerwagen zwaar kunststof

#58100036 91.5x53.4x95.9cm
Per stuk € 999.00

#61002809 88x40cm bladmaat 80x40cm
Per stuk € 69.00

Serveerwagen Hupfer

#71000004 800x500mm. SW 8x5/2 
Per stuk € 198.00

Craster Roomservice tray 

#58100049 40.2x30.2x6cm
Per stuk € 108.19

Blue Flow roomservice box 1/2GN

#58100258 (VE1) 1.2
Per stuk € 249.00

Clear bottom plate 1/2 GN with ring

#58100007 (VE1) with ring
Per stuk € 89.00



Picknickmand los

#59300469 50x35x25cm 
Per stuk € 29.95

Hoeveel 
borden gooi jij 
weg per jaar?

Steelite 

De gemiddelde afschrijvingsduur van servies in de horeca is 

vijf jaar. Maar voordat die vijf jaar verstreken zijn heb je er al 

heel wat weggegooid door breuken en chips. Als je borden 

hebt van hard porselein is dat zelfs 25%. Dat zijn dus 

vijfentwintig van de honderd borden die in de afvalbak 

belanden. Zonde! Liever 3 in plaats van 25 borden weggooien? 

Steelite heeft een bewezen breukpercentage van 3% per 

jaar. Wanneer je dit vergelijkt met hard porselein ligt het 

breukpercentage dus 22% lager. 3 of 25 borden weggooien… 

dat is een behoorlijk verschil!

Wil je ook weten wat jij kan besparen op jouw borden? 

Neem contact op met een van onze accountmanagers om een 

berekening te laten maken. 

Taste coupe plate

#19500158 (VE24) 25.25cm
Per stuk € 6.81

Taste coupe plate

#19500720 (VE12) 28cm
Per stuk € 10.74  

Picknickmand 2 pers.

Picknickmand Kessler 4 pers.

Picknickmand 4 pers.

#59901014
Bestek - Borden - Glazen - Wijnopener - Koelzak

Per stuk € 62.90

#59901013
Bestek - Borden - Glazen - 13 DLG

Per stuk € 54.99

#59300468
Bestek - Borden - Glazen

Per stuk € 69.00



Voorbereiding
Samen staan we sterk

In voorbereiding op de opening van de horeca na de coronacrisis, 

delen wij de uitkomsten van onze onderzoeken om efficiënter met 

horeca middelen om te gaan. Op deze manier bieden we elkaar een 

helpende hand om samen sterker uit deze crisis te komen.

Wij hebben afgelopen jaren onderzoek gedaan bij heel veel 

restaurants naar de inhoud van het wijnglas. Hieruit blijkt dat er 

1 of 2 glazen minder word geschonken per fles wijn! Goed voor de 

gast, maar minder goed voor je eigen portemonnee.

HOE KAN JE STOPPEN MET ONNODIG GELD VERSPILLEN EN 

TEGELIJKERTIJD WERKEN AAN JE BRANDING?

De perfecte en meest voordelige oplossing is werken 

met een schenkmaat op het wijnglas.

De voordelen hiervan:

• De vooraf berekende marge behalen, zonder 

 enige moeite

• Nooit meer te veel of te weinig schenken 

• De schenkmaat kan met logo, puntjes of streepje

• Het logo zorgt voor extra branding van jouw 

 restaurant

• Geen discussies met gasten (glazen zitten altijd 

 even vol)

DE KEUZE VAN HET SOORT GLAS MAAKT EEN GROOT 

VERSCHIL

Wij werken over het algemeen met kristalglas, omdat 

de duurzaamheid van deze glazen hoger is dan glazen 

van glas. Je doet dus langer met de wijnglazen en hoeft 

minder snel na te bestellen.

WAT KOST HET EN WAT LEVERT HET OP

De investering voor een wijnglas inclusief logo 

gedecoreerd op schenkmaat, kost tussen de €2.00 en de 

€3.50 euro, afhankelijk van de keuze van het glas en de 

afnamehoeveelheid. 

Wij maken graag een afspraak met je om je hierover te 

adviseren. De afspraak kan zowel digitaal, telefonisch 

als face2face (met 1,5 meter afstand natuurlijk).

REKENVOORBEELD OP BASIS VAN 1 GLAS VERSCHIL

Verkoopprijs glaasje wijn € 4.50

Aantal flessen p/j € 1000.00

Verdiend! Zonder moeite! € 4.500.00



HEAD OFFICE - SHOWROOM

Virulyweg 37b - 7602 RG - Almelo - The Netherlands

T. 0031(0)85 484 2000 - E. info@tovari.nl

SHOWROOM ALMELO

Venserweg 21-p Sectie D - 1112 AR Diemen - The Netherlands

T. 0031(0)85 484 2000 - E. info@tovari.nl

SHOWROOM AMSTERDAM

Schottegatweg West 78 - Willemstad - Dutch Antiles

T 0059(0) 995 108 003 - E. c.dekock@tovari.cw

SHOWROOM CURAÇAO

Fotograaf 4 - 6921 RR - Duiven - The Netherlands

T. 0031(0)85 484 2000 - E. info@tovari.nl

SHOWROOM TILBURG

Horeca Innovatie Groep - Oude Baan 49 - 5125 NG - Hulten - The Netherlands

T. 0031(0)85 484 2000 - E. info@tovari.nl
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Cloche polycarbonaat helder Frilich Guard Hygienic Shield

##59000823 22cm
Per stuk € 3.90

#59000825 24.3cm
Per stuk € 4.70

#59300340 27.3cm
Per stuk € 5.30

#59000826 28.3cm
Per stuk € 5.30

#42001012 86.5x90x25cm (HxBxD)
900 zonder service uitsparing

Per stuk € 115.00*

#42001011 86.5x90x25cm (HxBxD)
900 met service uitsparing

Per stuk € 115.00*

#42001013 86.5x110x25cm (HxBxD)
1150 zonder service uitsparing

Per stuk € 135.00*

#42001014 86.5x110x25cm (HxBxD)
1150 met service uitsparing

Per stuk € 135.00*

*Bij een volgende order zal dit bedrag hierop in 
mindering worden gebracht.

Stand StazioneHandgel desinfectie middel

Deurmatten

Stand Aeroporto

#59300466
Desinfectie standaard m/ elleboog bediening

Per stuk € 150.00

#59300470 2 x 5 lt. 
Per stuk € 125.00

#59901015 4 Talen 90x150cm
Per stuk € 29.95

#59901016 90x150cm
Per stuk € 29.95

#59300467
Desinfectie standaard m/ sensor

Per stuk € 210.00


