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ROOKTENT VAN VLAMVERTRAGEND PVC
geraamte met het kunststof dak. De zijwanden
zijn eenvoudig door middel van klittenband aan
het dak te bevestigen. ,,Omdat dit onderkomen
zo vliegensvlug staat, bepaalt de horecaondernemer zelf wanneer hij de rooktent wel of niet gebruikt. Daarnaast is hij ook voor andere doeleinden op verschillende locaties toe te passen’’, zegt
Jaap de Wit van Tent World Unlimited. Leverbaar
in diverse afmetingen en kleuren. Een exemplaar
van 3 x 3 meter kost €1749,- exclusief btw.

Tent World Unlimited, Hoorn. Tel. (0229) 56 21 28.
www.tentworld.com.

Schoorsteen in de rooktent, gemaakt van vlamvertragend pvc.

FREELANCE HOTELTECHNEUT

OPGELEUKT
Thonet, dé caféstoel van weleer, is opgeleukt
door ontwerper Gonnette Smits van bureau
Muurbloem. Smits koos voor het thema ‘bekleden en verkleden’ voor model 404. Zowel het
materiaal als de constructie herinneren aan dit
historische model van gebogen hout. De stoel is
beschikbaar in vier varianten in een beperkte,
genummerde editie van acht exemplaren per
model. Elk zitmeubel heeft een totaal andere uitstraling. De prijs voor een gemiddeld café is echter aan de hoge kant: vanaf €968,- inclusief btw
per stuk. Het zijn stoeltjes voor de designliefhebber, te zien in de showroom van Thonet in Beesd.

Elco Wiemer aan het
werk in het Times-hotel
in Amsterdam.

FOTO: GUILLAUME GROEN

Hoteltechnicus in hart en nieren. Zo omschrijft
Elco Wiemer zichzelf. In 1994 begon hij als schilder bij het Victoria Park Plaza in Amsterdam, dat
hij uiteindelijk verliet als assistent hoofd technische dienst voor een nieuwe uitdaging: het opzetten van een technische dienst bij het NH Museum Quarter-hotel en het College Hotel.
Afgelopen oktober startte hij z’n eigen bedrijf
WiemerTD, waarbij TD dus voor technische
dienst staat.
Wiemer verzorgt het dagelijks onderhoud, het
preventief onderhoud, de 24 uursstoringsservice
of een combinatie daarvan voor met name de
kleinere hotels. Uniek, volgens hem. ,,Want in
Amsterdam en omstreken is er geen soortgelijk
bedrijf. Kleinere hotels die geen eigen technische dienst hebben, huren nu voor iedere afzonderlijke klus een gespecialiseerd bedrijf in. Vaak
duur en omslachtig. Met mijn bedrijf wil ik dit
gat opvullen. Juist omdat er een enorme krapte is
op de arbeidsmarkt als het gaat om goed technisch personeel.’’
De 37-jarige ondernemer werkt bij voorkeur met
een onderhoudscontract voor een vast aantal
uren. Als allrounder is hij onmiddellijk in te
schakelen, want hij is van alle markten thuis. Op
z’n website prijkt een reeks diploma’s en certifi-
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Voor de kleine horecaondernemer die geen ruimte of budget voor een rookruimte heeft, is de
rooktent van het merk Vitabri een uitkomst.
Door de combinatie van een ‘schoorsteen’ in de
nok en ventilatieroosters in alle wanden ontstaat
er naar verluidt een goede beluchting en ontluchting, waardoor het in de tent niet meteen
blauw van de rook staat. Ook niet onbelangrijk:
het materiaal is van vlamvertragend pvc.
Door de aluminium constructie is de tent door
één of twee personen snel op te zetten. Binnen
60 seconden is hij uitgevouwen en staat het

Thonet bv, Beesd. Tel. (0345) 68 27 44. www.thonet.nl;
www.muurbloem.com.

caten, variërend van EHBO en BHV tot zwembadonderhoud en brandmeldcentrale. Inmiddels
heeft de technicus verschillende logiesbedrijven
als klant; daarnaast is hij ook nog enkele uren per
week bij hotel Banks Mansion actief.

WiemerTD, Zwaagdijk. Tel. (06) 13 06 17 41.
www.wiemertd.nl.

■ WHISKY De single malt whisky

Beverage Tasting Institute. Het be-

opgenomen. Dat omvat hotel- en

Ardmore Traditional Cask, een jaar

treft een dubbel gerijpte, ‘geturfde’

werkwagens, stofzuigers, waterzui-

geleden in Nederland geïntrodu-

whisky. www.ardmorewhisky.com;

gers, mopsystemen en eenschijf-

ceerd door A Brand New Day, won

www.abrandnewday.nl.

machines en schrobzuigmachines

in 2008 drie gouden medailles. Bij

voor horeca en foodservice. Alles

de San Francisco World Spirits

■ STOFZUIGER Groothandel

is uit voorraad leverbaar vanuit de

Competition, de International Wine

Bunzl heeft het assortiment van

vestigingen in Almere, Arnhem en

& Spirit Competition en bij het

stofzuigerproducent Numatic

Tiel. www.bunzl.nl.
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Model Paradise Bird.

