Advertorial

Klaassen Horecatechniek Nederland springlevend

Wim Klaasen schenkt de
ultieme bar- en wijnbeleving
Voor Wim Klaasen geen palmbomen en witte stranden of geraniums na de recente verkoop
van ‘zijn’ Horecawerf in Amsterdam en Klaasen Interiors aan Satelliet. Met Klaasen Horecatechniek Nederland timmert de rasondernemer na 44 jaar nog steeds flink aan de weg in, jawel, de Horecawerf. Jürgen Bouw, Marjolijn Jongerius, twee monteurs, en dochter Kim, de
vierde generatie in het zestigjarige familiebedrijf, maken het team compleet.
“Net als tientallen andere zelfstandige
specialisten huren we met Klaasen Horecatechniek nu een deel van de showroom
in de Horecawerf”, vertelt Klaasen. Ieder
met een ander specialisme. Samen vormen zij een unieke, 3.000 m2 grote
showroom en inspiratiebron voor horecaprofessionals. Alle focus van het Wim
Klaasen en zijn team ligt nu op horecatechniek én een nieuw bedrijfsonderdeel:
het ontwikkelen en leveren van wijnklimaatkasten van het eigen merk Vinoloq.

Maatwerk

Allemaal met één doel: perfecte omstandigheden creëren voor een ideale
bar-omgeving in elke horeca- en hotelomgeving. Bier, wijn en fris altijd op de
juiste temperatuur. Voldoende schone
glazen binnen handbereik. Het drankassortiment aantrekkelijk gepresenteerd.
Werkplekken voor warme en bewerkelijke
dranken. Een optimale route voor medewerkers. Klaasen Horecatechniek levert
maatwerk in wijnklimaatkasten, koelbuffetten, bierkoelingen, tapinstallaties en
buffet- en lekbladen. Van advies en installeren tot service na plaatsing. Energiezuinige oplossingen met hoogwaardige en duurzame producten tegen scherpe
prijzen. Losse producten én totaaloplossingen. Voor iedere specifieke situatie de
beste oplossing. Wim Klaasen: ‘Wij hebben strategische partnerships met de
beste producten en hoeven nooit nee te
verkopen.’

Optimale wijnbeleving

De jongste loot aan de boom: de luxe collectie Vinoloq wijnklimaatkasten. Wie
over de drempel van de Horecawerf stapt
en de showroom van Klaasen Horecatechniek induikt, proeft wat er allemaal

mogelijk is op het gebied van wijnbeleving. Wim Klaasen: ‘Vinoloq wijnklimaatkasten hebben een geweldige uitstraling,
waarmee u het niveau van uw wijnassoriment onderstreept en versterkt. Uitgevoerd in eiken met deuren, grepen en
rekken in hout, brons, messing, RVS of
staal en een uniek koel- en ventilatiesysteem. Voor achter de bar, als schilderij in

de wand of als inloopkast. Prachtige modulaire standaardprogramma’s én schitterende op maat ontworpen wijnklimaatkasten. Design en technologie komen hier
samen en zorgen voor een ultieme
smaakbeleving. Ook voor uw restaurant
of hotel. Lendl Mijnhijmer, winedirector
van Hotel TwentySeven en beste sommelier van Nederland ging u voor!’

