TX-Horeca
Uw specialist voor het
horeca tafelgebeuren

www.tx-horeca.be

TX-Horeca
Tableware
Gekleurd servies
voor elk
type zaak
Borden
met
levenslange
garantie

PERSOONLIJK
ADVIES!
Van
cocktail shaker
tot
sushiboot

DE NIEUWSTE TRENDS

5 JAAR CHIP GARANTIE op de onderstaande selectie borden uit het assortiment.
De randen van deze borden zijn versterkt, zodat ze niet snel stuk gaan zelfs niet bij
veelvuldig gebruik. Bekijk de volledige collectie op onze website. Verpakt per 6.

PORCELITE
SEASONS

			

Een uitgebreide collectie sterke horeca borden en kommen.
Door de reactieve glazuurlaag is elk item uniek. Bestaat in 7 kleuren!
Storm

Graphite Sea Spray

Vb Storm - lichtgrijs
Coupeborden
Ø 30 cm / € 15,50 p.st.
Ø 28 cm / € 12,15 p.st.
Ø 24 cm / € 10,50 p.st.
Ø 18 cm / € 5,80 p.st.

PORCELITE
WHITE

Oatmeal

Magma

Wheat

Stone

Coupeborden diep
Ø 26 cm / € 14,98 p.st.
Ø 30 cm / € 18,99 p.st.
Ovaal bord
30,5 x 23,5 cm / € 14,40 p.st.

Een zeer uitgebreide collectie sterke horeca borden, kommen en kopjes.

Coupeborden
Ø 31 cm / € 8,75 p.st.
Ø 28 cm / € 6,50 p.st.
Ø 26 cm / € 4,95 p.st.
Ø 24 cm / € 4,45 p.st.
Ø 22 cm / € 3,85 p.st.
Ø 18 cm / € 2,79 p.st.

Borden met brede rand
Ø 31 cm / € 9,09 p.st.
Ø 28 cm / € 6,25 p.st.
Ø 26 cm / € 4,95 p.st.
Ø 23 cm / € 3,99 p.st.
Ø 21 cm / € 3,40 p.st.
Ø 19 cm / € 2,99 p.st.
Ø 17 cm / € 2,69 p.st.

Coupeborden diep
Ø 26 cm / € 6,85 p.st.
Ø 21 cm / € 4,16 p.st.

Pasta- & soepborden
met brede rand
Ø 30 cm / € 9,25 p.st.
Ø 25 cm / € 7,25 p.st.

Ovalen borden
40 x 30 cm / € 21,95 p.st.
36 x 27 cm / € 16,95 p.st.
30 x 23,5 cm / € 9,50 p.st.
28 x 21,5 cm / € 7,95 p.st.
24 x 18,5 cm / € 7,33 p.st.
21 x 16 cm / € 5,40 p.st.

Pasta- & soepborden
Ø 30 cm / € 8,75 p.st.
Ø 23 cm / € 5,15 p.st.

Borden met
smalle rand
Ø 28 cm / € 6,25 p.st.
Ø 26 cm / € 4,95 p.st.
Ø 24 cm / € 4,45 p.st.
Ø 22 cm / € 3,99 p.st.
Ø 16 cm / € 2,75 p.st.

5 JAAR CHIP GARANTIE op de onderstaande selectie borden uit het assortiment.
De randen van deze borden zijn versterkt, zodat ze niet snel stuk gaan zelfs niet bij
veelvuldig gebruik. Bekijk de volledige collectie op onze website. Verpakt per 6.

TINTO

Een multifunctioneel kleurrijk assortiment, mat finished. Het is sterk,
licht in gewicht en uiterst scherp geprijsd. Bestaat in 4 kleuren.

			

Mat Lichtgrijs

Mat Groen

Mat Wit

Vb Tinto mat lichtgrijs Borden

Bord diep
Ø 23.5 cm /969 ml /
€ 7,65 p.st.

Ø 28 cm / € 9,95 p.st.
Ø 22,5 cm / € 6,95 p.st.
Ø 15 cm / € 3,75 p.st.

AMAZON

Een speciale collectie sterke horeca borden en kommen.
Door de reactieve glazuurlaag is elk item uniek. Donkerbruin
servies, met een afwerking in 3 verschillende tinten.
Jungle green		

Vb Wildflower

JERSEY

Mat Donkergrijs

Starry night 		

Coupeborden
Ø 27,5 cm / € 9,95 p.st.
Ø 20 cm / € 5,95 p.st.
Ø 15 cm / € 3,95 p.st.

Wildflower

Coupebord diep
Ø 23xH3,6cm /
800ml / € 7,45 p.st.

Een verrassende, frisse serie die zich uitstekend leent voor het serveren van
kleine hapjes. De voet is eveneens geglazuurd om krassen te voorkomen.
Door de reactieve glazuurlaag is elk item uniek. Bestaat in 4 kleuren

			

Donkerbruin

Vb Jersey groen

Groen

Triangle bord
Ø 21 cm / € 7,95 p.st.
Ø 17,5 cm / € 6,95 p.st.

Oranje

Donkerblauw

Triangle lang bord
21 x 12 cm / € 8,95 p.st.

Een kleine greep uit ons servies aanbod ...

JAPAN
Stapelbare borden in 2 kleurversies, elk 6 referenties.
Vb 15x2,3cm / €7,80p.st.
Vb 15x4cm / €9,16p.st.

BLUE LAGOON
WOQ
Elk item is uniek. 2 referenties Originele presentatie
Vb 25x3 cm / €19,95 p.st.
Vb 23.5x27.5x6cm / €20,95 p.st.

STONEWHITE
STONEGREEN
STONEBLUE
Reactieve glazuurlaag, dus elk item is uniek. 3 kleurversies, elk 5 referenties.
Vb 28,5cm / € 13,59 p.st.
Vb 26,5cm / € 16,59 p.st.
Vb 26,5cm / € 14,49 p.st.

ROCK
Stoere reeks. Combineert mooi met andere collecties.
Elk item is uniek. 4 referenties.
Vb 20.5x4,2cm / €11,95p.st.
Vb 13x6.5cm / €10,95p.st.

SKULL
3 motieven, 18 referenties
Vb 28x2.3cm / €11,90 p.st.

LEOPARD
Met reliëf in de glazuurlaag.
7 versies, elk 6 referenties.
Vb Ø25.5cm / € 13.95 p.st.

AQUA			
SAND
Natuurlijke en zachte uitstraling. Elk item is uniek. 2 kleurversies,
elk 18 referenties. Perfect voor mix & match.
Vb 17,1x14,8cm / €6,25 p.st.
Vb 26,2x4cm / €16,95 p.st.

MONTE NEGRO
TAJIMI
ORIBE GREEN
Elk item is uniek,11 referenties Elk item is uniek, 26 referenties Japans porselein, 26 referenties
Vb 30x2.5cm / €17.50 p.st.
Vb 26.7x19x3cm / €10.15 p.st. Vb 21x13.5cm / €8.05 p.st.

ONYX NOIR		
ONYX VERT
2 kleurnuances die met elkaar verweven zijn, prachtig op je
tafels. 2 kleurversies, effen of met motief. Elk 26 referenties.
Vb 25.3x4,5cm / €14.35 p.st.
Vb 25x7.4cm / €16.10 p.st.

MINOYAKI
De lieveling van de koks. Een combinatie van structuren en
contrasten.18 referenties.
Vb 23x5cm / €12.60 p.st.
Vb 29cm / €19.60 p.st.

Enorm en uniek aanbod voor de Japanse keuken

Kohan bord in porselein
32x16cm / €20.30

Sushi bord Green Grey in
porselein
21x13cm / €6.30

Sake Flesje in porselein
250ml / €10.50

Noodle bowl in porselein
21x8cm / €9.10

Sausschaaltje met
2 verdelingen in porselein
17.5x8cm / €3.85

Sojasaus dispenser
in porselein
85ml / €3.85

Miso soep kom + deksel
in melamine
250ml / €5.39

Bento Box in melamine
30x24cm / €32.90

Sushi boot in gelakt hout
70cm / €98.00

Geta in bamboe
27x18x3cm / €14.00

Hangiri in Japans hout
60cm / €350.00

Chopsticks Twist in Bamboe
5 paar / €4.90

Rice cooker - Cuckoo
4.6l / €252.00

Japanse mandoline
33x10cm / €30.80

Visschubbenschraper
in koper
19.50cm / €12.60

Konro Grill
31x23x20cm / €222.60

De ruimste keuze in gietijzeren theepotten
Bezorg uw klanten een unieke beleving met onze originele theepotjes
in gietijzer. Onderstaande types zijn ideaal voor 1 persoon.

ARARE
Inhoud 0.35l / €22.40

Black

Blue

Greygreen

Fuchsia

Nightblue

Cherry Red

Taupe

Gold

Copper

Silver

OMAIA
Inhoud 0.45l / €28.00
Black

Skyblue

Sky-yellow

Skybrown

Skygrey

Thee Accessoires

Serveertray
gegalvaniseerd
31.5x21.5x2cl / €9.99

Onderzetter silicone
hittebestendig
11cm / €3.00

Theekopje mat zwart
porselein 250ml
7.5x7cm / €1.89

Mug + filter + teatip
Inox / €13.65

Thee ilter met basis
Inox / €5.04

Enkele glascollecties
FAME - Fine & Dine
Breukbesparend!
Geschikt voor tenminste 2.000 wasbeurten

RESERVA
Breukbesparend!
Geschikt voor tenminste 2.000 wasbeurten

Bourgogne
510ml / €3,55

Rode wijn
420ml / €2,85

Witte wijn
350ml / €2,75

Gin / Wijn
700ml / €2,95

Rode wijn
580ml / €2,79

Rode wijn
470ml / €2,69

Witte wijn
265ml / €2,65

Champagne
210ml / €2,59

Martini
235ml / €3,19

Witte wijn
350ml / €2,55

Witte wijn
250ml / €2,45

Champagne
170ml / €2.47

Wij bewerken alle glazen met uw logo of een schenkstreep vanaf 48st.
TIMELESS
Elegant, tijdloos en ... scherp geprijsde collectie!

Shotglas
60ml / €1.25

Drinkglas
210ml / €1.99

Drinkglas
355ml / €2,29

Tumbler
300ml / €2,15

Tumbler
450ml / €2,55

Champagne
270ml / €2,55

Martini
230ml / €2.75

TWISTER
Een vrolijke toets op tafel - 240ml - €5.75

Clear

Amber

Grey

Green

Royal Blue

Turquoise

Smoky Green Charcoal Blue

Cocktail impressions

Cobbler coctailshaker
koper inox / 500ml /
€23.95

Boston shaker koper
inox / 640ml / €16.10
510ml / €15.75

Barmaatje koper
25/50ml /
€15.50

Cocktaillepel met vork
koper / €11.75

Cocktailzeefje koper /
€14.95

Martini glas koper /
€15.65

Stamper koper
22.5cm / €13.55

Beker koper gehamerd
400ml / €13.75

cocktail mixglas /
500ml / €17.60

Deze cocktailitems bestaan tevens in een
zilverkleurige en Gun Metal Black versie.

Bestek
GIOIA - Matt Bronze
18/10 2,5mm Vaatwasbestendig

Tafellepel 		
Tafelvork 		
Tafelmes 		
Dessertlepel 		
Dessertvork 		
Dessertmes 		
Thee-/koffielepel

19,8 cm
20,0 cm
22,7 cm
18,0 cm
17,5 cm
19,8 cm
13,2 cm		

GIOIA - Vintage
18/10 2,2mm Vaatwasbestendig

€ 7,09
€ 6,95
€ 8,59
€ 6,98
€ 7,05
€ 8,49
€ 3,85

Tafellepel 		
Tafelvork 		
Tafelmes 		
Dessertlepel		
Dessertvork 		
Dessertmes 		
Thee-/koffielepel

19,8 cm
20,0 cm
22,7 cm
18,0 cm
17,5 cm
19,8 cm
13,2 cm		

€ 2,49
€ 2,49
€ 4,29
€ 2,39
€ 2,39
€ 4,19
€ 1,55

Presentatieconcept
Frietjes, kroketjes, frietjes, kroketjes...

Vintage inox gehamerd Inox gehamerd 410ml / Goud inox 420ml /
420ml / Ø8.5x8cm /€6.75 Ø8.5x8cm / €6.95
Ø8.7x8.6cm / €6.95

Goud inox 450ml /
Ø9.5x11.6cm / €8.95

Gun Metal Black /
Ø15x10.9cm / €10.45

Vintage inox gehamerd Serveerschaaltje

Koper gehamerd /
Ø10x8.8cm / €3.50

Inox friethouder /
Ø13x18.6cm / €9.95
Papier/250st / €19.95

420ml / Ø8.5x8cm /€6.75 gegalvaniseerd /

23x15x7cm / €9.50

Gun Metal Black /
Ø9.3x8.8cm / €10.25

Manden en schalen

Broodmandje papier wasbaar Broodmandje kurk
Ø13x15cm / €5.95
Ø14.8x13cm / €11.95
Ø18x15cm / €8.25
Ø16x19cm / €19.95

Acacia presentatieplank
15x36x4cm / €17.75

Gegalvaniseerde schaal
Ø35.5cm / €18.50

Acacia plank met gleuf
35x20x2cm / €17.75

Tortillaschaal excl dipschaaltje
30x10.2x3.5cm / €25.95
Dipschaaltje: Ø8cm / €2.48

Emaille schaal
28x23x4.5cm / €19.50
31x25x5cm / €23.25

Melamine schaal
37.5x32x9.4m / €39.95

Presentatieconcept
Buffet

Melamine marmer plateau
Ø33cm / €17.95

Melamine marmer plateau
Ø33cm / €17.95

Buffetverhoger anti-slip
Buffetverhoger antislip rond
vierkant /18x18x8cm / €11.95 21.5x21x15cm / €13.95

Melamine houtnerf
34.5x22cm / €16.95

Stelling (excl 2 plateau’s)
38x32x40cm / €30.95
Leistenen plateau top / €4.50
Leistenen plateau onder / €5.50

Buffetverhoger kroon
25x12x20cm / €15.95

3-vaks Mangohouten krat +
krijtbord. Stapelbaar.
50x30x15cm / €29.95

Divers

Tafelmenage kratje
25x15.3x18cm / €27.40

Gegalvaniseerd emmertje
14x12x15cm / €4.50

Oxford peper- en zoutmolen Houten menu klembord
15.5cm / €18.95 per molen
24.5x13x0.6cm / €12.25
32x24x0.6cm / €14.10

Metalen tafelcaddy met
menustandaard
21.5x15x22.5cm / €12.50

Olie/Azijn set
280ml / €9.35

Schort van jeans
met 2 diepe open zakken
70x90cm / €16.95

TX-Horeca
Graag delen we onze passie voor een mooie tafelsetting met u!
Wat mag u van ons als leverancier verwachten?
Een aanbod dat optimaal en exclusief op horeca is afgestemd
De ruimste keuze in gekleurd servies, in diverse tinten en glazuurafwerking
Borden met 5 jaar en zelfs levenslange chipgarantie!
Gunstige prijs/kwaliteitsverhouding
Persoonlijke service bij u aan huis of in onze showroom te Lummen
Alle bestellingen worden door onszelf bij u geleverd
Wij blijven de nieuwste trends voor u volgen en delen dit met u
Alle vermelde prijzen in deze brochure zijn exclusief 21% BTW

Contacteer ons voor vrijblijvende inlichtingen
E.L.S. bvba - TX-Horeca
Klaverbladstraat 13B - 3560 Lummen - België
Bezoek showroom: maandag tem vrijdag, van 8u30 tot 18u, of op andere tijdstippen op afspraak

+32 (0)13 55 50 63 - cheers@tx-horeca.be - www.tx-horeca.be

