Welkom in de
wereld van Interhal

INTERHAL GROEP
Een kijkje in de professionele keuken.
Interhal, opgericht in 1961, is importeur en totaalleverancier van hoogwaardige non-food merkproducten voor de professionele keuken en de
gepassioneerde hobbykok.
Interhal is groothandel in koken en tafelen in de breedste zin van het woord.
Van bestek, glaswerk, porselein, kleinkeuken- en cateringmateriaal tot
grootkeukenapparatuur zoals fornuizen en ovens. Ook voor stijlvolle woonaccessoires, trendy gadgets en leuke artikelen voor loyalty acties bieden wij
een breed programma.
Onze organisatie bestaat uit een vijftal gespecialiseerde divisies en levert
via een dealernetwerk en deels rechtstreeks, aan de professionele horeca
zoals hotels, restaurants en zorginstellingen. Ook levert Interhal aan consumenten via de gespecialiseerde kook- en designwinkels, warenhuizen,
supermarkten en online retailers.
Interhal is een moderne, flexibele organisatie. Een enthousiast team van
medewerkers staat dagelijks klaar om u vakkundig van dienst te zijn. We
bieden u een uitstekende service en krachtige ondersteuning. Zowel in het
dagelijks contact als bijvoorbeeld tijdens promotionele activiteiten, productcontent en social media.
Ons bedrijf is gevestigd in Breda, centraal gelegen in de Benelux. Alle bestellingen worden rechtstreeks via ons moderne magazijn geleverd. Door
ons efficiënte logistieke systeem kunnen we de meeste artikelen daarom
ook snel en meestal direct uit voorraad leveren.

SHOWROOM & BEURZEN

WELKOM
Om een goede indruk te krijgen van ons programma bent u van harte
welkom in onze showroom. Onder het genot van een lekker kopje koffie
of thee lopen wij rustig het uitgebreide assortiment met u door. Het fijnst
is het als u van te voren een afspraak maakt. Zo kunnen onze adviseurs
u optimaal van dienst zijn.
Ook zijn wij vertegenwoordigd op verschillende beurzen en verzorgen wij
veel instore demonstraties. Tijdens deze evenementen informeren wij u
graag over de noviteiten en merken uit ons uitgebreide merkenportfolio.

Volg ons op:

INTERHAL BENELUX

EEN COMPLEET
PROGRAMMA

praktische en degelijke gebruiksartikelen.
Van bistro tot sterrenrestaurant.
Interhal Benelux is leverancier van topmerken op het gebied van
de gedekte tafel. Prachtig glaswerk voor professioneel gebruik,
eigentijds hotelporselein en innovatief geweven placemats. Maar
ook marktleider op het gebied van dienbladen en hèt adres voor
buffet- en kleinkeukenmateriaal.
Wij werken voortdurend aan innovatieve en nòg efficiëntere oplossingen
voor het bereiden, het transporteren en het presenteren van maaltijden.
Wij kunnen u ook adviseren wanneer u de sfeer in uw restaurant verder
wilt verbeteren of uw eigen bedrijfsidentiteit wilt onderstrepen door
middel van gepersonaliseerd servies, bestek en glaswerk.
Hiervoor werken wij nauw samen met de gespecialiseerde groothandel.
Ook als het gaat om promotionele ondersteuning en private labeling bent
u bij ons op het juiste adres.

TON HAGEDOORN

HÈT ADRES VOOR
AL UW BESTEK, porselein,

keukenmateriaal en serveerartikelen.
Ongekende veelzijdigheid.
Een perfect gedekte tafel om uw gasten nog meer te laten

genieten van spijs en drank: de veelzijdigheid van het combineren van
verschillende vormen bestek, porselein, glaswerk en tafelbekleding is
ongekend. Ook voor uitgebreide en aantrekkelijke buffetpresentaties is
Ton Hagedoorn het aangewezen adres. Mooie combinaties van roestvrijstaal met porselein, hout, kunststof en glas zorgen voor een geweldige en unieke uitstraling. Ton Hagedoorn verrast u met nieuwe ontwikkelingen, presentatiemogelijkheden en innovaties.
In onze vernieuwde showroom in Breda bent u van harte welkom om
ideeën op te doen aan de hand van compleet gedekte tafels. Modern
eventueel gecombineerd met een klassieke touch? Ontdek de vele
mogelijkheden. Wij helpen u graag met uw keuze.

INTERHAL EQUIP

GROOTKEUKENAPPARATUUR VAN
BETROUWBARE
KWALITEIT.
Het programma van Interhal Equip kenmerkt zich door kwaliteit en
betrouwbaarheid. Daarbij bieden wij u een hoge mate van flexibiliteit.
Wij zijn gespecialiseerd in inbouwapparatuur en kunnen u altijd maatwerk leveren. Zo kunnen al uw specifieke wensen worden vervuld
terwijl de ruimte in uw professionele keuken optimaal wordt benut. Ons
professionele inductieprogramma verdient een bijzondere vermelding
omdat het zo breed en veelzijdig is. Interhal Equip werkt samen met
een netwerk van geselecteerde, deskundige dealers die alle benodigde
technische kennis in huis hebben. Door de hechte samenwerking met
Interhal kunnen zij op de kortste termijn beschikken over eventueel
noodzakelijke onderdelen. U kunt dus altijd rekenen op betrouwbare en
snelle dienstverlening.

INTERHAL SELECT

TRENDSETTENDE
DESIGNPRODUCTEN
en professioneel keukengereedschap.
De Select-divisie richt zich met exclusieve merken op de
gespecialiseerde kookwinkels, glas-, porselein en aardewerk branche
en cadeau- en designshops. We hebben een passie voor professioneel
en fraai vormgegeven producten waarmee onze afnemers zich
kunnen onderscheiden.
We ondersteunen ons leveringsprogramma op krachtige wijze. Zo
verzorgen wij oogstrelende winkelpresentaties, productintroducties
en verkoopbevorderende acties. Ook online ondersteunen wij u met
uitgebreide contentinformatie en slimme IT-koppelingen. Ook zijn wij
zeer actief via de diverse Social Media kanalen en voeren wij een actief
PR-beleid, dat veel publiciteit genereert in glossy magazines en andere
media. Dit alles geeft een positieve impuls aan de verkoop door onze
afnemers.

ABODEE

A GIFT TO GIVE!
Functionele artikelen met een glimlach.
Abodee is importeur / groothandel van bijzondere design merken. De
moderne productlijn is breed: variërend van persoonlijke hebbedingen,
trendy gadgets tot stijlvolle keuken- en woonaccessoires.
Abodee selecteert haar producten met zorg. We brengen graag schoonheid, kleur en originaliteit in huis en kantoor. Bovendien helpen we graag
de woon- en/of werkomgeving in stijl te organiseren. De collecties
dienen daarom bijzonder, praktisch, functioneel en wellicht ook een
beetje funny, maar uiteraard van een hoge kwaliteit te zijn. Bovenal
kiezen we voor betaalbare artikelen, zodat ze in een impuls gekocht
worden, voor jezelf of als ‘A Gift to Give’.
Hoge service
Een persoonlijke benadering richting onze klanten vinden we belangrijk.
Ons doel is elke klant te bedienen zoals we graag ook zelf bediend zouden willen worden. De klanten van Abodee zijn onder andere cadeau- en
museumwinkels, webshops, boekhandels en kookwinkels in de Benelux.
Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwe catalogus met alle
noviteiten. Alle artikelen kunt u gemakkelijk bestellen via onze webshop.

EEN SELECTIE UIT ONS UITGEBREIDE MERKENPORTFOLIO
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