PRODUCTNIEUWS

SIERAAD VOOR
DE HORECA
Om een schilderij of poster, om de foto’s van je vaste
gasten, om het krijtbord of om de spiegels in de toiletten;
iedere horecazaak heeft lijsten nodig. En wat aan de muur
hangt, bepaalt voor een groot deel de uitstraling van je
zaak, dus waarom niet gaan voor het beste? In Amsterdam
opende onlangs Deurloo Lijsten, waar horecaondernemers
en interieurstylisten en -designers terecht kunnen voor
custom made lijsten van museale kwaliteit. De lijstenmakerij aan de Jan van Galenstraat is opgericht door Sebastiaan
Deurloo (41), ambachtsman in hart en nieren.
deurloolijsten.nl

GEEN CLICHÉS
Sexy en extravert!
Dat zijn de USP’s van
King Kongs, een
designbureau voor
de hospitality-branche. Eigenaar Mehdi
le Mair: “We vermijden clichés. Of we
blazen ze juist op.
Dat we best vaak
‘fuck it’ zeggen, past
daarbij. We werken
veel met kleur óf
juist met zwart-wit. De wereld is onze speeltuin, die
altijd mooier en spannender kan. We houden nét
zoveel van Londen als van Den Bosch. We vertellen
verhalen, maar haten het woord storytelling.”

DE PERFECTE
DORSTLESSER
Willen je gasten even geen alcohol? Dan biedt Grolsch 0.0% een
uitkomst. Het bier is gebrouwen
met zorgvuldig geselecteerde
mout, twee soorten hop en
sprankelend bronwater. Dankzij de
unieke gistsoort en modernste
brouwtechniek behoudt dit
alcoholvrije bier zijn volle en frisse
smaak. Niet voor niets is Grolsch
0.0% bekroond met een gouden
medaille tijdens de European Beer
Star-verkiezing! De perfecte
dorstlesser voor ieder moment.
Proef Karakter, Proef Grolsch 0.0%.

kingkongs.com, behance.net/kingkongs

grolsch.nl

VAN STANDAARD
NAAR STIJLVOL
De transparante plexiglasschermen van Customised Safety
Design (CSD) met kunstafbeeldingen van populaire hedendaagse kunstenaars zorgen voor een optimale setting, aangepast aan de stijl van jouw zaak. Ook handig: ze kunnen op maat
worden gemaakt en de modellen op wieltjes zijn verstelbaar in
hoogte en breedte. De veiligheidsschermen zijn bovendien
multifunctioneel, want ze zijn ook te gebruiken als tafelblad of
wanddecoratie, eventueel met geluidsisolatiesysteem en/of
LED. CSD is onderdeel van het bedrijf ART meets Interior.
customsafetydesign.com

