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Inhoudsopgave

Distinguished cutlery since 1924

Ligt het op tafel? Staat het in de keuken? 
Dan kunnen wij het leveren. 

Van glaswerk en serviesgoed tot couverts en 

Keukenartikelen voor zelfs de meest kritische chef. 

We hebben standaard al ruim 2.500 verschillende 

tafel-, keuken- en buffet artikelen op voorraad, maar 

daar laten we ons niet door beperken. We kennen de 

markt en weten de weg om uw wensen in te vullen met 

stijlvolle en praktische artikelen. 

Het is ons geloof dat juist de directe omgeving van het 

eten & drinken de ingrediënten zijn waarmee je het 

verschil kan maken van een lekkere maaltijd naar een 

geweldige ervaring. 

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar goed luisteren is 

een kunst. Waar heeft u behoefte aan en wat zijn uw 

uitdagingen? Bij Schoondergang Van Zwanenburg 

denken we graag mee in nieuwe en innovatieve 

concepten. De hoofdzaken van de bijzaken 

onderscheiden, daar zijn wij goed in. Uw wensen staan 

centraal. We vertalen ze naar creatieve ideeën en 

uiteindelijk naar praktische oplossingen.

Schoondergang Van Zwanenburg  is meer dan een 

groothandel. Al ruim 175 jaar zijn wij de specialistische 

Non-Food leverancier. We gaan voor partnership 

en vakmanschap. Ervaring leert dat we de kennis en 

expertise hebben om een uitgebalanceerd assortiment 

voor de gedekte tafel en de professionele keuken in 

de juiste prijs kwaliteit verhouding voor u tot in detail 

samen te stellen.  Schoondergang Van Zwanenburg 

een familiebedrijf 175 jaar jong: een dedicated partner 

die de juiste prioriteiten stelt, in oplossingen denkt en 

daarbij de klant altijd centraal stelt. 
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“Een kleine stap voor jou betekent een grotere stap voorwaarts voor hen.”

In deze unieke milieu vriendelijke collectie zijn in de afzonderlijke serviesdelen de sporen van 

bedreigde diersoorten te herkennen.

Prints is duurzaam geproduceerd uit industrieel afval waarbij er maximaal ingezet wordt op 

eigen gerecycled materiaal. Gecombineerd met duurzame en milieuvriendelijke producten 

wordt in een Eco-geoptimaliseerde omgeving efficiënt gebruik gemaakt van natuurlijke 

hulpbronnen waarbij verminderd verbruik van elektriciteit, aardgas en water gegarandeerd is.

U doneert met elk Prints-product dat u op tafel zet het WWF en hiermee steunt u dieren 

waarvan de toekomst in gevaar is.

Prints

Scan de 
QR-code voor 
Bonna Prints

Bonna

Prints “Crane”
bo30482  
Bord Ø250x24mm

Prints “Rhino” 
bo30479
Bord Ø210x19mm

Prints “Deer”
bo30481  
Kom/Mok 250ml Ø92x70mm

Prints “Hippo”
bo30480  
Bord diep Ø240x33mm 

Prints “Whale”
bo30478  
Kom 660ml Ø160x60mm 

Reduction in
Electricity 
Consumption

Natural 
Gas Use

Water 
Consumption
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Pink Pott
bo30486 
Bord diep Ø250x43mm

Terra Pott
bo30491 
Bord diep Ø250x43mm

Pink Pott
bo30484 
Bord diep Ø180x43mm

Terra Pott
bo30489 
Bord diep Ø180x43mm

Pink Pott
bo30492 
Schaaltje Ø100x24mm 110ml

Terra Pott
bo30487 
Schaaltje Ø100x24mm 110ml

Pink Pott
bo30485 
Bord diep Ø220x43mm

Terra Pott
bo30490 
Bord diep Ø220x43mm

Pink Pott
bo30483 
Kom Ø140x53mm 485ml

Terra Pott
bo30488 
Kom Ø140x53mm 485ml

Pink Pott & Terra Pott
Bonna

Het is helemaal hip & happening op dit moment: gerechten geserveerd in een 

bowl. Het heeft iets gezelligs; voelen, ruiken en proeven. Pink Pott & Terra Pott 

zijn speciaal ontworpen voor de “bowlfood” cultuur. De kleurrijke en artistieke 

reliëf details zijn afkomstig uit de aardewerktraditie. Met deze Bowls presenteert 

u creaties die opvallen en uw gedekte tafel in de spotlights zet. Gerechten zien 

er prachtig & kleurig uit, waardoor het echt een feestje wordt om te eten.

Scan de QR-code voor Bonna

Pink Pott Terra Pott
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Op zoek naar een unieke presentatie? Sway is ontworpen voor Chefs die oog hebben voor 

detail. Modern design & vormgeving gecombineerd met het trendy decor staan garant voor 

een unieke presentatie van uw gerechten.

Sway
Bonna

Scan de 
QR-code voor 

Bonna Sway

Sway 
bo30501  
Coupe bord 190mm

bo30505  
Coupe bord 210mm

bo30506  
Coupe bord 230mm

bo30507  
Coupe bord 250mm

bo30509  
Coupe bord 270mm

Sway
bo30508 
Pasta/Salade bord 270mm

Sway
bo30493 
Coupe bord diep 230mm

bo30494 
Coupe bord diep 250mm

Sway
bo30500 
Kom 160mm 400ml

bo30502 
Schotel 190mm 

Sway 
bo30510 
Pizza bord 320mm

Sway 
bo30495 
Pasta/Salade bord 280mm

Sway
bo30512 
Bord ovaal 250x190mm

bo30514 
Bord ovaal 310x240mm

Sway 
bo30513 
Bord rechthoekig 230x130mm

Sway 
bo30517 
Koffiekop 250ml

bo30497 
Schotel 160mm

Sway 
bo30516 
Espressokop 80ml

bo30496 
Schotel 120mm

Sway 
bo30511 
Schaal 90mm 50ml

bo30498 
Schaal 130mm 220ml

bo30504 
Schaal 200mm 500ml

Sway 
bo30499 
Schaal ovaal 150x85mm

bo30503 
Schaal ovaal 190x110mm

Sway 
bo30515 
Schaal rechthoekig 340x160mm 

Bonna Sway borden en schalen 
hebben levenslange chipgarantie!
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Verras uw gasten met verschillende Aura sferen. Creëer een vrolijk gedekte tafel met de 

designstijl true colors. De servieslijn van Aura is bijzonder kleurrijk, hand gedecoreerd en is een 

mix van traditionele stijlen.  ‘Kies de combinatie die past bij uw concept.’

Aura Black Berry
Bonna

Scan de 
QR-code voor 

Bonna Aura 
Black Berry
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Aura Black Berry
bo30535 
Schaal 90mm 50ml

bo30524 
Schaal 150mm 330ml

Aura Black Berry 
bo30527  
Coupe bord 170mm

bo30530  
Coupe bord 210mm

bo30531  
Coupe bord 230mm

bo30532  
Coupe bord 250mm

bo30534  
Coupe bord 270mm

Aura Black Berry
bo30526 
Kom 160mm 400ml

Aura Black Berry
bo30533 
Pasta/Salade bord 270mm

Aura Black Berry
bo30525 
Bord ovaal 150x85mm

bo30529 
Bord ovaal 190x110mm

Aura Black Berry
bo30540 
Schaal rechthoekig 340x160mm

Aura Black Berry
bo30521 
Kom 60mm 30ml

bo30519 
Kom 120mm 350ml

bo30528 
Schotel 190mm

Aura Black Berry
bo30520 
Pasta/Salade bord 280mm

Aura Black Berry
bo30549 
Schuine kom 80mm 60ml

bo30546 
Schuine kom 160mm 350ml

bo30547 
Schuine kom 180mm 450 ml

bo30548 
Schuine kom 220mm 850ml

Aura Black Berry
bo30518 
Coupe bord diep 230mm

Aura Black Berry
bo30536 
Kom vierkant 80x85mm

Aura Black Berry
bo30539 
Bord vierkant 270x250mm

Aura Black Berry
bo30544 
Espressokop 80ml

bo30545 
Schotel 120mm

Aura Black Berry
bo30537 
Schaal rechthoekig 150x90mm

Aura Black Berry
bo30541 
Mok 330ml

Aura Black Berry
bo30538 
Bord rechthoekig 230x160mm

Aura Black Berry
bo30542 
Koffiekop 230ml

bo30543 
Schotel 160mm

Aura Black Berry
bo30522 
Bord rechthoekig 120x85mm

bo30523 
Bord rechthoekig 140x100mm

Bonna Aura Black Berry borden en schalen hebben levenslange chipgarantie!
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Zeetinten, gecombineerd met de originaliteit van traditionele handschildertechniek en de 

eeuwenoude traditie van aardewerk vakmanschap komen perfect samen in de SPHERE 

Collectie. De rijke glazuurafwerking zorgt voor een unieke rustieke natuurlijke uitstraling.

 Sphere Ocean
 Bonna

Scan de 
QR-code voor 
Bonna Sphere 

Ocean

Sphere Ocean
bo30582 
Kom 180mm 470ml

Sphere Ocean
bo30577 
Bord met hoge rand 220mm

bo30578 
Bord met hoge rand 280mm

Sphere Ocean
bo30580 
Espressokop 80ml

bo30574 
Schotel 120mm

Sphere Ocean
bo30576 
Kom 140x50mm 500ml

Sphere Ocean
bo30579 
Mok 330ml

Sphere Ocean
bo30550 
Pasta/Salade bord diep 230mm

Sphere Ocean
bo30581 
Koffiekop 250ml

bo30575 
Schotel 160mm

Sphere Ocean
bo30583 
Schuine kom 160mm 350ml

bo30584 
Schuine kom 180mm 450ml

bo30585 
Schuine kom 220mm 850ml
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Aardse tinten gecombineerd met de originaliteit van traditionele handschildertechniek en 

de eeuwenoude traditie van aardewerk vakmanschap komen perfect samen in de SPHERE 

Collectie. De rijke glazuurafwerking zorgt voor een unieke rustieke natuurlijke uitstraling.

Sphere Soil
Bonna

Scan de 
QR-code voor 
Bonna Sphere 

Soil

Sphere Soil
bo30595 
Kom 180mm 470ml

Sphere Soil
bo30590 
Bord met hoge rand 220mm

bo30591 
Bord met hoge rand 280mm

Sphere Soil
bo30593 
Espressokop 80ml

bo30587 
Schotel 120mm

Sphere Soil
bo30589 
Kom 140x50mm 500ml

Sphere Soil
bo30592 
Mok 330ml

Sphere Soil
bo30586 
Pasta/Salade bord diep 230mm

Sphere Soil
bo30594 
Koffiekop 250ml

bo30588 
Schotel 160mm

Sphere Soil
bo30596 
Schuine kom 160mm 350ml

bo30597 
Schuine kom 180mm 450ml

bo30598 
Schuine kom 220mm 850ml
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Notte Neat 

Geïnspireerd door het Italiaanse woord voor “Nacht” neemt NOTTE een bevoorrechte plaats in op tafel 

met de sterke aanwezigheid van zwart: de kleur voor waardigheid, kracht en mysterie. Dankzij de zwarte 

glazuurapplicatie komen de levendige kleuren en vormen van Chefs culinaire creatie maximaal tot uiting.

Neat
Door de kenmerkende gevormde randen en elegante vormgeving is Neat een toonaangevend en 

krachtig concept voor alle denkbare eetmomenten. De combinatie van vormgeving met de warme 

“Off White” kleur geeft het lichte en sterke Neat servies een extra dimensie aan uw gedekte tafel.

 Notte Neat & Neat
 Bonna

Notte Neat
bo30565 Bord met rand 160mm
bo30567 Bord met rand 240mm
bo30568 Bord met rand 280mm
bo30572 Bord met rand 320mm

Neat
bo30554 Bord met rand 160mm
bo30556 Bord met rand 240mm
bo30557 Bord met rand 280mm
bo30561 Bord met rand 320mm

Notte Neat
bo30566 
Kom 180mm 990ml

Neat
bo30555 
Kom 180mm 990ml

Notte Neat
bo30564 
Zoutvaatje 50mm

bo30562 
Pepervaatje 50mm

Neat
bo30553
Zoutvaatje 50mm

bo30551 
Pepervaatje 50mm

Notte Neat
bo30563 
Jus/Saus kannetje 80mm 160ml

Neat
bo30552 
Jus/Saus kannetje 80mm 160ml

Notte Neat
bo30570 
Bord diep 300mm 360ml 

Neat
bo30559 
Bord diep 300mm 360ml

Notte Neat
bo30571 
Bord met brede rand 300mm

Neat
bo30560
Bord met brede rand 300mm

Producteigenschappen Notte Neat & Neat

Krasbestendig Thermisch 
schokbestendig Doorschijnend Chipbestendig Uitstekend 

stapelbaar

Magnetron-, oven-  
en vaatwasmachine-

bestendig

Notte Neat

Neat

Scan de QR-code 
voor Bonna
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GRIJSblauw Bruinrood

DONKERblauw

Zeegroen

Kobalt Night & 
Indian Spice

Met onze organic lijn wordt elk gerecht mooier, beter en misschien zelfs lekkerder. Onze Organic 

lijn bestaat uit verschillende frisse natuurlijke kleuren: zeegroen, donkerblauw grijsblauw en 

bruinrood. De organische vormen maken het een unieke lijn.  Alle delen zijn geschikt voor gebruik 

in de oven, magnetron en de vaatwasmachine.

Organic
Grocier

Scan de 
QR-code 

voor Grocier 
Organic

Cigno stoneware is geschikt voor alle soorten gerechten en daagt uit om waarde en vakmanschap 

toe te voegen aan uw  tafelpresentatie. Cigno is uitermate geschikt voor alle momenten waar 

creativiteit, uitstraling, beleving en ambiance voorop staat. Alle delen zijn geschikt voor gebruik in 

de oven, magnetron en de vaatwasmachine.

Cigno
Grocier 2x 9-delig Servies4x 12-delig Servies

Scan de 
QR-code 

voor Grocier 
Cigno
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Off White porselein, sierlijk en elegant vorm gegeven. De combinatie van vormgeving met de 

warme off White kleur geven Unique fine China een rijke uitstraling. Porselein met de kwaliteit 

zoals je gewoonlijk ziet in hotels en de professionele horeca ondernemer. Unique fine China is 

multifunctioneel inzetbaar en voorziet in alle behoeften. Alle delen zijn geschikt voor gebruik in de 

oven, magnetron en de vaatwasmachine.

UniQue
Grocier

Scan de 
QR-code 

voor Grocier 
UniQue

Ieder detail is met aandacht en creativiteit ontworpen zonder de functionaliteit en ambiance 

uit het oog te verliezen. Duurzaamheid, functionaliteit, en vormgeving zijn cruciale kenmerken 

voor innovation. Innovation is krachtig door zijn bewezen eenvoud. De verschillende lijnen zijn 

geschikt voor intensief gebruik, en zijn vaatwasmachine en magnetron bestendig.

Innovation
Grocier

Scan de 
QR-code 

voor Grocier 
Innovation

35-delig Servies28-delig Servies
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Deze set van matte messen, vorken en lepels is een echte 

eyecatcher. Oslo geeft jouw tafel een rustieke en stoere look. 

Genieten van jouw maaltijd doe je met de serie Oslo. Oslo is 

beschikbaar in de varianten Chocolate Mat en Vintage. De 

unieke look gaat gepaard met goede kwaliteit. Het bestek is 

gemaakt van 18/10 staal en is vaatwasser bestendig. Of u nu een 

ouderwetse look of moderne look wil geven aan uw presentatie, 

met de Grocier Oslo lijn zit u altijd goed. 

De serie Boston oogt stijlvol door zijn elegante ronde lijnen 

zonder verdere versieringen. Hierdoor krijgt de set een luxe en 

tijdloze uitstraling. Boston geeft net dat extra beetje allure, of je 

nu aan de lunch of aan het diner zit.

Oslo  
Chocolate & 
Vintage 18/10

Boston 18/10

Grocier

Grocier

Met de serie Houston ben je op alles voorbereid. Houston heeft 

een moderne uitstraling met zachte lijnen. Een multifunctioneel 

tijdloos design voor ontbijt & lunch, Houston is ontwikkeld 

voor intensief dagelijks gebruik en onderscheidt zich door de 

beste combinatie van kwaliteit, afwerking en duurzaamheid. 

Houston bestek is gepolijst 18/10 1e klas kwaliteit roestvrijstaal  

Houston 18/0 bestek is magnetisch en daardoor geschikt voor de 

magneet sorteerder en de vaatwasser/vaatspoelmachine.

Houston  
18/10 & 18/0

Grocier

De serie 18/10 is uit één stuk gesmeed, comfortabel in gebruik 

en kenmerkt zich door de verfijnde en elegante vloeiende 

rondingen. 18/10 is tijdloos maar heeft ook iets speels. Het 

bestek blijft lang mooi ook bij reiniging door de vaatwasser.

Grocier 18/10
Grocier

Bestek
Grocier

Chocolate

Vintage

Century staat voor kwaliteit gecombineerd met exclusief 

design. Een elegant ogend bestek, door de luxe uitstraling 

creëert u de juiste ambiance om sfeervol te kunnen genieten. 

Dit bestek wordt gemaakt van hoge kwaliteit 18/10 roestvrijstaal 

en is prachtig afgewerkt.

Century 18/10
Grocier

Venezia is vervaardigd uit 18/10 edelstaal. De serie is een sterk, 

modern en elegant 18/10 bestek met strakke delicate vormen 

zonder decoratie. Door de hoge kwaliteit van het 18/10 staal 

zijn de producten corrosie bestendig en hebben een duurzame 

glans (neem wel de onderhoudsinstructies in acht). Venezia is 

ontwikkeld voor intensief dagelijks gebruik en onderscheidt 

zich door de beste combinatie van kwaliteit, afwerking en 

duurzaamheid.

Venezia 18/10
Grocier
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Distinguished cutlery since 1924

De typerende bolvormige steel van de Curve collectie zorgt 

voor een uniek en ontspannen design wat zorgt voor een 

relaxte uitstraling op uw gedekte tafel. Het bestek wordt 

vervaardigd uit 18/10 roestvrij staal.

Door het exclusieve gebruik van roestvrij staal 18/10 met 

een gezandstraalde polijsting geeft het een uitzonderlijke 

hoogglans. 

Neva Mat bestek is een strakke maar elegante lijn waardoor 

we een modern design krijgen met een uitgesproken 

matte afwerking, vervaardigd uit 18/10 roestvrij staal. Dit 

moderne ontwerp combineert ergonomie met een elegante 

vormgeving.

Alaska bestek is een slanke en fijn gevormde lijn. Alaska weet te 

verleiden door zijn zuivere lijnen en het moderne ontwerp van het 

mes. Daarnaast omvat de Alaska lijn ook originele bestek delen, zoals 

een spaghettilepel en -vork waarvan de lengte van het handvat en de 

vorm van de tanden het oprollen van de pasta vergemakkelijkt. Door 

het exclusieve gebruik van roestvrij staal 18/10 met een superieure 

polijsting is Alaska een kwaliteitscollectie bestemd voor feestelijk 

gedekte tafels in de beste hotels en restaurants.

Curve 18/10

Neva Mat 18/10

Alaska 18/10

Atlantis 18/10 bestek met een dikte van 4,0 mm heeft een 

tijdloos design en zorgt ervoor dat dit bestek op iedere tafel tot 

zijn recht komt. Kenmerkend voor Altantis zijn de messen die op 

hun zijkant rusten.

Door het exclusieve gebruik van roestvrij staal 18/10 met 

een gezandstraalde polijsting geeft het een uitzonderlijke 

hoogglans. 

Doria is een traditioneel gevormd bestek met een klassiek 

landelijk design. Vervaardigd uit 18/0 roestvrij staal met 

gezandstraald warm geklonken smeedwerk. Doria is ideaal 

voor informeel dagelijks gebruik.  

Rustic Forged is een landelijk geïnspireerd design met 

kenmerkende rechte randen. Vervaardigd uit 18/0 roestvrij 

staal met gezandstraald warm geklonken smeedwerk. Rustic 

Forged is ideaal voor informeel dagelijks gebruik.  

Atlantis 18/10

Doria 18/0

Rustic Forged 
18/0

Eternum

Eternum

Eternum

Eternum

Eternum

Eternum

Bestek
Eternum
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Luigi Bormioli is een Noord-Italiaans merk uit Parma 

dat bekend staat om zijn extra-heldere kristalglas 

en hoogwaardige kwaliteit. Het glaswerk van Luigi 

Bormioli is zeer geschikt voor professioneel gebruik 

en komt binnen iedere tafelsetting tot zijn recht, van 

chique tot eigentijds. Steelglazen van Luigi Bormioli zijn 

extra sterk omdat de kelk en steel uit één stuk zijn.

Mooie glazen drinken nou eenmaal lekkerder waarbij de inhoud natuurlijk goed moet smaken om 

tot de ideale beleving te komen. Goed voor de dag komen doe je met de door ons geselecteerde 

longdrinks, tumblers en waterglazen. Het geeft uw gasten net dat beetje extra beleving en is 

ideaal om op een mooie sfeervolle manier drankjes te presenteren.

Mixology
Luigi Bormioli

Scan de 
QR-code voor 
Luigi Bormioli 

Mixology
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Diamante
Luigi Bormioli 

Scan de 
QR-code voor 
Luigi Bormioli 

Diamante

De serie Diamante heeft een Vintage geïnspireerd design. Het reliëfpatroon vangt veel 

licht waardoor het glas echt glanst en geeft deze zeer mooie serie glazen een uitzonderlijke 

schittering. Het is één van de series van de bekende Italiaanse glasfabriek Luigi Bormioli, die naam 

hebben gemaakt door hun prachtige en hoogwaardige glasseries.

De glazen zijn vaatwasmachinebestendig en vervaardigd uit het innovatieve SON.hyx® materiaal; 

dit is een high-tech machinaal geblazen loodvrij cristallino glas dat geen zware metalen bevat en 

super helder is, zodat de kleur van de wijn goed tot zijn recht komt De stelen van de glazen zijn 

versterkt met titanium waardoor de breekweerstand wordt vergroot. 

i Meravigliosi
Luigi Bormioli 

Scan de 
QR-code voor 
Luigi Bormioli 
i Meravigliosi

Deze elegante wijnglazen komen uit de serie i Meravigliosi van het merk Luigi Bormioli. Deze 

wijnglazen zijn ontworpen voor de functionaliteit. Door de slanke steel en kelk met platte 

bodem voelen ze erg licht aan. De kelk heeft een sprankelende helderheid en een perfecte 

rand, waarmee ze zeer stijlvol zijn. De glazen uit deze serie zijn ontworpen voor de echte 

wijnliefhebbers en creëren een perfecte evenwicht tussen de verschillende smaken dankzij de 

grote kopruimte. 

De glazen zijn gemaakt van SON.hyx® kristalglas. Daarmee bieden deze glazen een goede 

mechanische resistentie tegen schokken. De glazen zijn vaatwasser bestendig.
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GenWare staat garant voor de nieuwste trends uit Londen!

Genware producten zijn door professionals speciaal ontworpen voor 

de huidige veeleisende foodservice omgeving; een innovatief en breed 

assortiment voor zowel uw gedekte tafel, uw buffet opstelling alsook uw 

bar & cocktail presentatie. Een goed ingericht buffet en een gedekte tafel 

met aandacht voor creativiteit nodigt uit om maximaal te genieten van ieder 

drink- en eetmoment en geeft nieuwe energie; gaat u voor retro, klassiek of 

trendy? GenWare heeft de expertise en het juiste assortiment om uw tafel 

en buffet onderscheidend te presenteren en gaat graag de uitdaging aan om 

uw verwachtingen te overtreffen. Het Genware assortiment staat garant voor 

iedere gewenste aankleding!

Presentatie artikelen
GenWare
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Bar & TafelartikelenTafel & Buffetartikelen
GenWareGenWare
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Locatie showroom, 
hoofdkantoor en magazijn

  Groothandelsweg 1 

2645 EH, Delfgauw

  088-789 0100

 verkoop@svz.nl

 www.svz.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 08:30 tot 17:00uur

facebook instagram Linkedin YOUTUBE

VOOR BEREIDEN. VOOR BEDIENEN.

Socials Schoondergang Van Zwanenburg

Lijkt het je leuk om bij ons 
te komen werken? Zie 
openstaande vacatures:


