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“Happiness around the table” is onze passie en we houden ons bezig met alles wat er gebeurt op het gebied van 
“keuken en tafel”. Al meer dan 100 jaar leveren we klein inventaris aan de recreatiesector. Aan ervaring geen gebrek 
dus. Na al die tijd zijn we nog steeds dagelijks op zoek naar de laatste trends en innovaties op het gebied van 
servies, bestek en glaswerk. We willen alleen het allerbeste voor onze klanten. Ondertussen hebben we een breed 
assortiment waar je uit kunt kiezen. We verkopen zowel onze eigen merken als merken van onze leveranciers.

We kunnen ons voorstellen dat het lastig kiezen is uit al die mooie producten. Daarom hebben we een voorzetje 
gemaakt met onze samengestelde pakketten Simplicity, Clarity en Infinity. De namen verklappen dat het oploopt in 
kwaliteit en prijs. De pakketten zijn met zorg samengesteld en bevatten artikelen voor in de keuken, voor een mooi 
gedekte tafel, een gezellig terras en een fris huis. Ga je voor de basics of ga je voor luxe? Wat je ook kiest; kwaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid zijn gegarandeerd.

In dit lookbook geven we een sfeer weer van de pakketten. Als je 
alle artikelen met bijbehorende specificaties wilt inzien kun je ons 
e-book bekijken. Scan hiervoor de QR code. 

Over Wegter



Simplicity
In de 
keuken

Simplicity
Op tafel

Steelpan 1,5L
138859 | 16cm  

Kookpan 2,6L 
138854 | 18cm  

Kookpan 3,2L
138856 | 20cm  

Kookpan 4,5L
138857 | 24cm  

Cottage Bestek Amefa serie 2390
Een degelijke pannen serie van roestvrijstaal. De pannen 
hebben kunststof handgrepen waardoor ze niet warm 
worden en zijn geschikt voor alle warmtebronnen.

Tafellepel 
117058 | 20,4cm 

Tafelvork
117059 | 20,1cm  

Tafelmes
117060 | 21,6cm

Bestekserie van materiaal 18/0 met een neutraal design.



Simplicity
In de 
badkamer

Simplicity
In een
schoon huis



Clarity
In de 
keuken

Clarity
Op tafel

Glaswerk serie Everest

Longdrink
530299 | 41,5cl

Tumbler
530300 | 23cl

Dit glaswerk van Libbey is stapelbaar dus ideaal om ruimte 
mee te besparen in de kasten. De techniek Duratuff is 
toegepast, waardoor het glas bestand is tegen thermische 
en mechanische schokken. 

Kookpan 2,7L 
516762 | 18cm 

Kookpan 3,4L
516763 | 20cm   

Kookpan 6L
516764 | 24cm 

Kookpan 11L
516766 | 24cm 

Villa pannen
Deze pannen serie is volledig van roestvrijstaal en 
heeft een extra grote kookpan in het assortiment. 
Ze zijn geschikt voor alle warmtebronnen.



Clarity
In de 
badkamer

Clarity
In een
schoon huis

Pedaalemmer
516842 | 5L 

Pedaalemmer 
516840 | 40L 

Serie Decobin
Een prullenbak die het uiterlijk heeft van metaal, maar is 
gemaakt van gerecycled kunststof waardoor het een 
roest- en deukbestendige buitenkant heeft. 



Infinity
In de 
keuken

Infinity
Op tafel

Steelpan 1L
530347 | 16cm

Koekenpan
530348 | 28cm   

Wok
530349 | 28cm

Braadpan 7L 
530346 | 28cm

Vesuvio pannen
Robuuste pannen van aluminium met antiaanbaklaag. 
Het softtouch handvat zorgt ervoor dat de pan stevig in 
de hand ligt. Ze zijn geschikt voor alle warmtebronnen.

Schaal
515727 | 45cl | 11,5 cm
515728 | 10cl | 13 cm
518733 | 21cm | 2L

Eierdop
522950

Bord
515735 | 21 cm
515733 | 25,5 cm 
515732 | 28 cm

Bord diep
523590 | 23 cm

Bord coupe
515808 | 20 cm
518155 | 25,5 cm
515809 | 27 cm
515738 | 29 cm

Kop
515716 | 19cl

Schotel
515720 | 16cm

Beker
517315 | 21cl
523732 | 30cl

Soepkom
515718 | 30cl

Soepkom schotel
515722 | 18cm

Servies Lux
Dit servies is oersterk en toch licht van gewicht. Het servies 
heeft een zachte off-white kleur en een tijdloos ontwerp 
waardoor deze makkelijk te combineren is.



Infinity
In de 
badkamer

Infinity
In een
schoon huis



Skottsberg
CARBON 
STEEL

Een duurzaam alternatief voor de synthetische antiaanbaklaag!
Vooraf ingebrand met natuurlijke olie en bestand tegen extreem 
hoge temperaturen.

Carbon Steel

Wok pan
532661 | 24 cm

Koekenpan
532658 | 20 cm

Zie onze video’s voor het 
gebruik en onderhoud van de 

Carbon Steel pannen

Maastricht
Porselein
TAHITI & 
AKOYA

Servies Tahiti

Servies Akoya

Zwarte parels uit de Pacific. De serie Tahiti is ontworpen 
met moderne vormen. Het chique zwart met grijze 
patronen maken ieder gerecht uniek.

Stijlvol en met een elegante glans. De borden en schalen 
uit de serie Akoya hebben een oplopende rand met een 
prachtig bruin detail.

Bord
533792 | 20 cm

Bord
533798 | 20 cm



De serie Spirit van Mammoet is verkrijgbaar in vier pastelkleuren 
die ook nog eens perfect met elkaar te combineren zijn.

Mammoet
SPIRIT

Bord
533317 | 21,5 cm 
533315 | 27,5 cm

Diep bord/schaal
533316 | 21,5 cm

Beker
533319 | 30 cl

Schaal
533318 | 15 cm

Spirit Red



wegter.nl

DIT IS EEN UITGAVE VAN

Alle artikelen uit onze 
inventarispakketten wat 
uitgebreider bekijken? 
Bekijk dan ons e-book

Meer informatie ontvangen? 
Neem vrijblijvend contact op met 
onze Accountmanagers Recreatie:

Annemarie ter Grote
a.tergrote@wegter.nl

Cindy Kamp
c.kamp@wegter.nl

Tel.: +31 (0)541 581 600


