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Personalisatie

Girbal-Le Soin du Vin en Bossenbroek voor:
Alles rond wijn , bier en gedistilleerd. 

Veel van onze artikelen kunnen voor u voorzien 
worden van een eigen tekst, afbeelding of logo.

Zo creëert u het perfecte relatiegeschenk of 
cadeau in een kerstpakket.

Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan dit 
door middel van druk of gravure.
Er is veel mogelijk en wij adviseren en 
begeleiden u graag op de weg naar het 
perfecte relatiegeschenk. 

Girbal werd opgericht in 1866, als kurkfabriek te 
Brussel.
Sindsdien is het productaanbod gegroeid naar 
een breed assortiment in wijnaccessoires, 
wijnkasten, wijnopslag en horeca-accessoires.

Girbal-Le Soin du Vin is de grootste in de branche 
in de Benelux en ver daarbuiten geworden door 
overname van:
Le Soin du Vin, de belangrijkste sectorgenoot in 
Belgie
Marc G. Close : Importeur en distributeur van 
horecabenodigdheden.
Bossenbroek  : Opgericht in 1938, en de 
belangrijkste leverancier van wijnaccessoires in 
Nederland.
Horecapack : Voorziet de Horeca sinds 2002 
van de nodige toebehoren en onderhouds-
producten om een bar optimaal te doen 
functioneren.

Inleiding

Inleiding.....................................
Verfrissingsdoekjes......................
Horecapack-Baraccessoires...........
Maatschenkers-Atlan...................
                     -Italdosit...............
                     -Horecapack...........
                     -voor op de fles......
Biergiraf....................................
Barbenodigdheden .....................
Openen.....................................
Pulltex -Wijnaccessoires...............
Koelen.......................................
Wijnglazen.................................
Wijnopslag.................................
Wijnkelders................................
Easywine...................................
Contact.....................................

Met een ruim aanbod, gecombineerd met een professioneel advies en betrouwbare 
dienstverlening kunnen wij zeggen:
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Luxe verfrissingdoekjes en vingerdoekjes

FRIA LUXURY is gemaakt van 100% zachte, echte katoen, met een 
aangenaam lichte geur.

FRIA FRESH REUKLOOS
DI025
Inhoud: 100 stuks per doos
Omdoos: per 10 dozen

FRIA POCKET LEMON
DI005
Inhoud: 100 stuks per doos
Omdoos: per 12dozen

FRIA LUXURY
DI021
Inhoud: 100 stuks per doos
Omdoos : 10 dozen

FRIA POCKET

Ideaal om de handen of het gezicht op elegante wijze schoon te maken.Gemaakt 
van een katoenimitatie zonder schadelijke stoffen.
Deze doekjes zijn uitzonderlijk soepel en flexibel en houden het vocht veel langer 
vast dan vergelijkbare produkten. 
Maar ook nà droging blijven deze doekjes zacht en soepel.
Als u het uw gasten warm aanbiedt is het nog efficiënter en aangenamer in 
gebruik.
Niet te verwarmen in de magnetron, maar zie  onze TAIJI ovens hieronder.

FRIA POCKET LEMON
Er  wordt een vleugje natuurlijke citroengeur aan dit  vingerdoekje toegevoegd.
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TAIJI Oven Model HC6
Capaciteit :25-30 katoenen doeken
  :50-60 FRIA doekjes
Buitenmaat :(WxDxH) 30 x 30.7x 23 cm
Binnenmaat :(WxDxH)  22 x 22 x 13.5 cm
Gewicht       :4 Kg.   Temperatuur :70°-80° C.

TAIJI Oven Model HC18S
Capaciteit :80-96 katoenen doeken
  :100-120 FRIA doekjes
Buitenmaat :(WxDxH) 45 x 27.5 x 35.5 
Binnenmaat. :(WxDxH   37.4 x 19.5 x 25 cm
Gewicht     :6.5 Kg.  Temperatuur       :70°-80° C.

TAIJI Oven Model HC38 
Capaciteit  :150-200 katoenen doeken
  :300-350 FRIA doekjes
Buitenmaat :(WxDxH) 45 x 41x 45 cm
Binnenmaat. :(WxDxH)  36 x 31.7 x 34.5 cm
Gewicht :12 Kg.  Temperatuur :70°-80° C.
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Spoelborstels

Reinigen

Beker   Afschuimmes Opener

Spoelborstel
3 tap nylon
HO0011
per 18 stuks

Spoelborstel
PVC, Zwart
HO0040
per 18 stuks

Ronde Borstel
Voor grote glazen
Aluminium
HORPAC0013
per 10 + 1 stuks

Borstel Rubber
Haast onverslijtbaar
HO0012
per stuk 

Restjestrechter
RVS
HO0025
per stuk Protall

500 ml
HO0027
per stuk

Biopower liquide
1 ltr. 
Verwijdert
bierslijm en geur
HO0018
per 6 stuks

Vileda
glazendoek
HO0019 per stuk 

Vileda
quickstar micro
HO0021 per stuk 

Afdruipspons
Pakjes van 5  + 1 
HO0033 per 6 pakjesAfschuimmes

RVS
HO0024
per 10 stuks

Beker
voor HO0024
RVS
HO0023
per stuk

Fruitvliegval
incl. 50 ml lokstof
HO0038

Flesopener
set van 2
HO0037

Overloop
trechter
Diam 27 mm
HO0003
Diam 41 mm
HO0034
per stuk 

Proglass
1 ltr.
HO0030
per 12 stuks 

Lokstof
500 ml
HO0039
per 6 stuks

Trechters

Barbenodigdheden
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Spoelborstels
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Model 3100 hoog
Voor  Tuborg, Carlsberg en 
grote Trappistenbier glazen.
HORPACHO0041

Model  1100
met 2  kleine spoelbekers
37  x 30,7 x 18,5 cm
HORPACHO0044

Model  2100
met 2 grote spoelbekers
40  x 35,5 x 20 cm
HORPACHO0043

Zeeptabletten
Pot  600 gr. 125 tabletten
HORPACHO0042

Speciaal ontwikkelde 
behuizing, voor alle 
gangbare glazen

360  draaibare watertoevoerMakkelijk te legen spoelbeker 
door uitneembare overloop

Spoelt de glazen volledig, 
met steel en voet.
Spoelt met koud water

Snel te verwijderen borstel 
door de bajonetsluiting

DELFIN hydraulische glazenwasser.
Sluit rechtsstreeks aan op de koud waterkraan. 
Uitvoeringen met  1 of 2 bekers in meerdere afmetingen.
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Atlan maatschenkers

Collectieve muursteun voor 9, 13 of 19 flessen,
boven elkaar geplaatst.
Een rail wordt direct tegen de muur bevestigd, de andere met afstandhouders.
Hierdoorkunnen er meer flessen op een klein oppervlak geplaatst worden. 
Een schitterende presentatie in verchroomd metaal: 
Een dergelijke presentatie verhoogt beslist de omzet van uw sterke dranken !

Maatschenker

2.0 cl.   LAM050 
2.5 cl.   LAM051
3.0 cl.   LAM052 
3.5 cl.   LAM053 
4.0 cl.   LAM054 
4.5 cl.   LAM055 
5.0 cl.   LAM056 
6.0 cl.   LAM057 

De Rolls Royce onder de alcoholdoseerders, geheel van metaal 
met glazen maatbeker en siliconen verbindingsstukken.
3 jaar garantie,  behalve op kurken en maatbeker.

Bestaat ook in een speciale uitvoe-
ring voor Anijs
2.0 cl. (op bestelling leverbaar)

Enkele steunen

Schapbevestiging
voor flessen van 0.70 tot 1.0 ltr.
LAM031
Muurmodel
voor flessen van 0.70 tot 1.0 ltr.
LAM030
Uitbreiding voor magnumfles
voor flessen van 1.5 tot 2.0 ltr
LAM220
Muurmodel
voor flessen van 3.0 tot 4.5 ltr.
LAM0321

Collectieve muursteun 
voor 2, 4, 6, 8, 10
of 12 flessen

Hoogte    : 48 cm
Diepte      : 12 cm
Breedte:
22 cm      2 flessen LAM009
41 cm      4 flessen LAM010
 62 cm     6 flessen LAM011
 82 cm     8 flessen LAM012
102 cm 10 flessen LAM013
123 cm   12 flessen LAM014

Hoogte    : 52 cm
Diepte      : 28 cm   
Breedte:
 51 cm       9 flessen LAM020  
76  cm     13 flessen LAM021
107 cm    19 flessen LAM022

Om een maatschenker zonder 
problemen te laten werken dient 
u  deze elke week minimaal 2 uur 
in warm water te weken.
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Atlan maatschenkers
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rsATLAN carrousel tafelsteun

voor 4, 6 of 8 flessen

Deze schittereende draaibare steun op chromen voet is chic en 
zwaar en massief uitgevoerd. Voorzien van kogellagers voor een 
makkelijke en stille rotatie.
Een schitterend element in de inrichting van uw bar.

Een van de mooiste  Atlan producten.

Hoogte     : 52 cm
Doorsnede: 
26 cm 4 flessen         LAM000
29 cm 6 flessen         LAM001    
33 cm 8 flessen         LAM002    

Collectieve steun op vaste voet 
voor 6, 8, 10  of 12 flessen 

Hoogte: 69cm
Diepte  : 12 cm   
Breedte:
62 cm      6  flessen         LAM003   
82 cm      8  flessen         LAM004  
102 cm   10 flessen         LAM005   

Kunststof stoppen met lamellen
(niet voorAtlan).                 Afmeting       Afname
                                                                    per: 
Voor grote flessen 4,5L                25/33 4 stuks      LAM254

   Een compleet gamma voor alle typen doseurs.
Diameter boring: 12,8 mm, Hoogte  30 mm.

Natuurkurken
                                           Afmeting       Afname
                                                                    per: 
Smalle flessenhals 0,7 ltr             18/23    10 stuks     LAM250
Medium flessenhals  0,7ltr/1,0ltr  19/25    10 stuks     LAM251
Brede flessenhals         24/29     10 stuks    LAM252
Gallon hals 3 à 4,5ltr           30/35       4 stuks    LAM253

Kurken in silicone
van de beste kwaliteit.
                                          Afmeting       Afname
                                                                    per: 
Universele maat                   16/28 10 stuks    LAM255

Kurken

Wij staan volledig achter de kwaliteit van de  ATLAN producten en verzorgen  een volle-
dige after-sale dienstverlening. Alle vervangbare onderdelen zijn uit voorrraad leverbaar.  
In onze werkplaats verlenen wij een vlotte service na ontvangst van uw defecte maat-
schenker.
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Alcohol Doseerder 
Topkwaliteit verchroomd
Demonteerbaar

2.0 Cl  ITAL010120
3.0 Cl  ITAL010130
3.5 Cl  ITAL010135
4.0 Cl  ITAL010140
5.0 Cl  ITAL010250
6.0 Cl  ITAL010260

Losse muursteun
met schapbevestiging
voor flessen 0,7 - 1,5 ltr.   
ITAL0401

Muursteun
voor meerdere flessen
2   flessen ITAL0501
4   flessen   ITAL0503
6   flessen  ITAL0505

Carrousel tafelsteun
4   flessen ITAL0701
6   flessen ITAL0703

Carrousel muursteun 
4   flessen ITAL0601
6   flessen ITAL0603

ITALDOSIT

Losse muursteun 
voor flessen van 3 - 4.5ltr
ITAL0406

Alcoholdoseerders

Van hoge kwaliteit en 
demonteerbaar



9G i r b a lLe Soin du Vin +32 (0)2 511.45.60        info@girbal.be        www.girbal.be

(Ricard, Pastis, en alle anijslikeuren)
Zwarte ABS bevestigingsplaat

- Voor flessen van   1,70 tot 1,5 liter
- Beker van glas en verchroomd mechaniek 
        (noodzakelijk  voor anijslikeuren)
- Sluitring van verchroomd messing.
- Siliconen dichtingen en ABS ster.

Anethol tast plastic aan : Daarom is een speciale doseerder voor deze 
likeuren nodig
Deze doseerder mag alleen voor anijslikeuren gebruikt worden en niet 
voor andere sterke dranken.
Tegen een kleine vergoeding passen wij deze doseerder aan om Ricard 
flessen van 4,5 liter(±7 kg.) te kunnen gebruiken.

Non-drip maatschenkers

Zwarte Alcohol Doseerder 
Horecapack

2.0 Cl ALC0020
3.0 Cl ALC0030
3.5 Cl ALC0035
4.0 Cl ALC0040
5.0 Cl ALC0050

 M
a
a
ts

ch
e
n

k
e
rs

Muursteun voor 
meerdere flessen:
5 flessen ALCST05 

Muursteun voor 
flessen van 3 tot 4,5 liter

Carroussel tafelsteun
4 flessen ALCSTDR04
6 flessen ALCSTDR06

plank-
bevestiging  

Losse  steun voor
Non-drip  maatschenker

Voor flessen:
0,70 - 1,0 ltr.  ALC1001
1,5 ltr ALC1015

wand-
bevestiging  

Ronde steun
ALC1001B

Vierkante steun
ALC1001C

7 flessen boven 
elkaar geplaatst. 
ALCST07

Doseerder JAK,  2 cl speciaal voor Anijslikeur

Zwart ABS
LAM113
Metaal speciaal  anijs
LAM114

Belangrijk:  de doseerder elke week min. 2 uur in lauw
water (35 C)  weken om de suikers op te lossen.
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Sifon maatschenkers

De Bottle Pilot® is een 
sifon maatschenker 
voor alcoholische dranken.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

20 cc BP002
25 cc BP0025
30 cc BP003
35 cc BP0035

Velox

De werking en betrouwbaarheid maken van de Bottle Pilot® een topproduct in de Horeca. 
(nb. werkt niet correct met water).

De Bottle Pilot® wordt gekenmerkt door : 

Reinigen:

NIET in de vaatwasser!

40 cc BP004
50 cc BP005
60 cc BP006

De VELOX is een sifon maatschenker van chroom op een kunststof 
basis.
Verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
20 cc  ITAL080120
30 cc  ITAL080130 
35 cc  ITAL080135

40 cc  ITAL080140
50 cc  ITAL080150

Kogelmaatschenkers

Rode tuit van polycarbonaat
Zwarte dop
met 2 kogels

 Kogelmaatschenkers  worden aanbevolen voor het gebruik bij sterke dranken  zoals whisky, jenever,
 cognac enz.,  niet voor likeuren.

Afname:

2,0 cl LAM200
2,5 cl LAM201
3,0 cl LAM202
3,5 cl LAM203
4,0 cl LAM204
5,0 cl LAM205
6,0 cl LAM206

Afname:
in blisterverpakking met 3 stuks

2,0 cc LAM210
2,5 cc LAM211
3,0 cc LAM212
3,5 cc LAM213
4,0 cc LAM214
5,0 cc LAM215
6,0 cc LAM216
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   METRO Biergiraf 

Het bier kan in de Biergiraf gekoeld 
blijven door gebruik te maken van een 
koelmanchet om het reservoir.

In de uitvoeringen met 3,5  en 5 liter 
inhoud, kan een  “Icetube”

icetubes nemen een volume van 1 of 2 
liter in.

Koelmanchet Biergiraf
IBB300
per stuk

Icetube model L
IBB200

Icetube model XL
IBB210

De individuele biertap voor op tafel. 

De Biergiraf  bestaat uit een reservoir 

een stevige standaard om het reservoir 

Metro Biergiraf
M   inhoud 2,5 liter : IBB100
L    inhoud 3,5liter  : IBB110
XL  inhoud 5,0 liter : IBB120

Koeling
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Reinigings borstel
voor alle modellen 
van de biergiraf
IBB900
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 Cocktail accessoires 

Cocktail Shaker
RVS
Inhoud : 750 ml
HOR004

Muddler
Houten stamper
Om fruit en ijs fijn te 
maken 
Per stuk
EURO206

Absinth lepel
De enige echte
SBERUV100

Doseerbol - glas
Speciaal voor anijslikeur
Blister 2 stuks   LAM160

Schenkdoppen

Metaal met kurk
blister 4 stuks   LAM231

RVS met kurk 
blister 3 stuks LAM232

Metaal, gerubbelde kunststof 
kurk, in wit of zwart
Voor literflessen sterke drank
 blister 3 stuks   EURO005

Plastic,div. kleuren
blister 10 stuks LAM228

Metalen maatbeker
Inhoud: 2,0 en 4,0 cl
PUL150
Inhoud:  3,5  en 5,0 cl
PUL151

Flessen 1.0 ltr.
EURO080
Voor cocktails, siropen, 
mixen enz.
Per stuk verpakt.
Diverse kleuren naar keuze.

Cocktaillepel

30 cm
ALCFUC95431

Sirooppomp

Om te draaien of 
te klemmen.
Individueel verpakt
LAM256

Glazenrek
Verchroomd  ± 20 glazen
Afmetingen: 45 x 31.6 x 5.5 cm
Plafondmontage
HORBRI001
Muurmontage
HORBRI002
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Cocktailmaster
Vernikkeld wit/brons
COC003
Afname  : per stuk
Omdoos : 24 stuks

Receptenboek
Nederlands   COC005
Frans           COC004
Engels COC006
Duits COC007
Afname     : per stuk

Cocktailmaster
Transparant
COC002
Afname : per stuk
Omdoos : 24 stuks

Cash Tray 
Zwart SBE0068
Rood      SBE0069
Afname : per 6 stuks
Omdoos : 72 stuks

Boston Shaker
EURO205
Inox beker + glas
Glas Boston Shaker
EURO204
Afname per stuk

Met de cocktailmaster kunt u eenvoudig Irish Coffee en tal van 
spectaculaire cocktails maken.
Houdt rekening met het verschil in soortelijk gewicht van de 
verschillende dranken en de cocktailmaster zorgt voor een perfekte 
afscheiding tussen de verschillende lagen (en kleuren) in het glas.

Kunststof glazen

Onbreekbaar
Geschikt voor de vaatwasser

Transparant 30 cl 
GLAWAFTS300
Frosted 30 cl 
GLAWAFTF300

Afname  : per 8 stuks 
Omdoos : 80 stuks
Pallet     : 3840 stuks

Frosted 40 cl 
GLAWAFTF400
Transparant 40 cl 
GLAWAFTS400

Afname  : per 5 stuks 
Omdoos : 50 stuks
Pallet     : 3000 stuks

Horecapack
HOR-GIRL
HOR-GRAPE
4 strips met 12 verpakkingen  
van  10 stuks.

Catering pack 
SBE0064
50 stuks 
in een doos
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Hout KT0608
Zwart KT0606
Inox KT0609
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Pulltex

Koelmanchet
107904
Koelmanchet voor 
wijn en champagneflessen 
Afname :  per display van 10 stuks

Glashouder
107909
Gebruik de clip om bord en glas in één 
hand te houden.
Handig op parties en recepties.
Pakje  met 6 clips
Afname : per display van 10 pakjes

Champagneafsluitdop
107907
Diverse kleuren
Afname : per display van 12 stuks
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Flexibele karafdroger
107905
Plooibaar in alle richtingen om gemakkelijk tot in het 
diepste van de karaf waterdrupels te verwijderen. 
Afname : per display van 10  stuks
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Pulltex

Wine saver
107906.

Pomp en stop in één stuk en dus uniek. 
De Wine saver is een uitstekend 
instrument om de lucht uit de fles te 
pompen en de wijn een week lang  
voor oxidatie te behoeden.
Diverse kleuren
Afname : per display van 12 stuks.

Champagne saver
107908
Pomp en stop inéén en dus uniek. De Champagne-
saver is een uitstekend instrument lucht ìn de fles 
te pompen en de fles onder druk te houden.
Diverse kleuren
Afname :   per display van 12 stuks.

D
iv

e
rs

e
n

Sommelier Pulltap’s
107901
Diverse kleuren
Afname :   per display 
van 12 stuks.

Sommelier Pullparrot
107902
2 posities
Diverse kleuren
Afname :   per 
display van 12 stuks
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Zwart
KOECAN38

Igloo
Diam      : 196 x 205 mm
Hoogte   : 250 mm
Afname  : per 6 stuks
Pallet     : 264 stuks

Ivoor
KOECAN36

Wit
KOECAN40

Bordeaux
KOECAN37

Transparant
KE32

Transparant
KOECAN33

Zwart
KOECAN34

Big Igloo
voor 4-5 flessen
Diam      : 400 x 255 mm
Hoogte   : 250 mm

Clear
FB02

Iceberg
voor 1 of 2 flessen
Diam      : 195 x 290 mm
Hoogte   : 225 mm
Afname  : per 6 stuks
Pallet     : 240 stuks

Cream
FB03

White
FB04
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Champagneschalen en koelemmers
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Champagneschaal
Inox Classic
KE0062
Diam      : 400 mm
Hoogte   : 240  mm
Inhoud   : 5 flessen
Afname  : per stuk

Champagneschaal
Inox de Luxe
KE0063
Diam      : 400 mm
Hoogte   : 280  mm
Inhoud   : 5 flessen
Afname  : per stuk

Voet voor 
champagne-emmer
KE0010
Verchroomd
Afname     : per stuk

Pearl
KE202
RVS koeler met ringoren
Diam         : 190 mm
Hoogte      : 190  mm
Afname     : per 6 stuks
Omdoos    : 24 stuks

Tafelsteun voor koeler 
KE203
Verchroomd (zonder koeler)
Diam ring  : 185 mm
Afname     : per stuks
Omdoos    : 12 stuks

Koeler
400060
RVS met vaste greep 
Diam         : 210 mm
Hoogte      : 210 mm
Afname     : per 6 stuks
Omdoos    : 24 stuks

Ice Crusher
SBEBOJ173
Inox
Afname     : per stuk
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Dubbelwandige
koeler
4191
RVS
Afname  : 
per 6 stuks

Wijnkoelers

ISO
Dubbelwandige koeler
KE0061
Diam      : 150 x 134 mm
Hoogte   : 215 mm
Afname  : per 6 stuks
Pallet     : 300 stuks

Universele
koeler
12170
Zwart
Afname  : 
per 6 stuks

                   Tafelstandaard 
met koelelement
Zwart SBECAN1000
Wit    SBECAN1001
                      Afname  : per stuk
                      Pallet     : 168 stuks
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zonder koelelement
Zwart SBECAN1003
Wit    SBECAN1002

Chroom
KT0070

Kurkentrekkers  

Zwart vernikkeld
992404

Chroom
KT0069

Mat
993504

Muurkurkentrekker Toonbankkurkentrekker

Gesatineerd
09936

Messing
991004

Tevens verkrijgbaar in:Eiken wandsteun
993802

Flessenhouder met 
tafelklem
DEC292

Flessenhouder
JAKO
DEC291
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Clear (0,3 mm) 
17006
In een dunne kwaliteit. 
Speciaal voor de horeca.

Afname  : 6 stuks
Omdoos : 60 stuks
Pallet     : 5760 stuks

Message Business
(0,5 mm)
17014
6 stuks
60 stuks
2880 stuks

King Size
17003
Afname  : per 6 stuks
Omdoos : 120 stuks
Pallet     :1800 stuks

Superiere kwaliteit - Individueel verpakt - Materiaaldikte  0,8 mm
Afname  : per 6 stuks   Omdoos : 60 stuks    Pallet     :2100 stuks

Leather like Choco 17802
Black & White 17406
Blue Lagoon 17408
Pink 17400
Cherry 17401
Orange 17403
Yellow 17402
Purple 17405
Transparant 17407

De tas  om uw wijn te dragen,
te tonen èn te koelen.

Le Cube (0,5 mm) 
17007
Voor 4 of 5 kleine flesjes 
wijn (37,5 cl)., 
maar ook blikjes of flesjes bier 
Afname per 6 stuks 

 VIP Yachting
17806
Ideaal voor op 
wiebelende tafeltjes. 
Door de brede basis 
en de zuignappen 
onderaan, verkrijgt 
deze wijntas de nodige
stabiliteit.
Afname per 6 stuks

K
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n

Design Collection
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Het Elegance glas is zeer veelzijdig. 
De vorm en inhoud zijn ontworpen met de huidige wijnen in gedachten.  
Hierdoor kan een soort glas gebruikt worden voor een hele range aan verschillende 
wijnen.

Elegance

Specificaties
A. De vorm van het glas 
concentreert de geuren voor een  
maximum aan“bouquet” 
B. Een groot oppervlak met veel 
ruimte bevordert de beluchting en 
een maximum aan oxydatie. 

Glazen

Graal

C.  De helderheid van het glas 
en de vorm van de kelk helpen 
mee aan de visuele 
beoordeling van de wijn. 
D. Een ruime lengte zorgt er 
voor dat de steel en niet de 
kelk vast gepakt wordt. 
E. Doordacht ontworpen voet 
zorgt voor een stabiliteitAfname: per 6 stuks

Afname: per 6 stuks
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Basic
33 cl
HT02

Flûte
28 cl
HT01

Medium
45 cl
HT03

Magnum
63 cl
HT04

Multi Service
33 cl
MULTISERV

Champagne
 20 cl
GLACANFL5

Medium 46 
46 cl
TV46CL

Magnum
62 cl
TV62CL

Basic 35
35 cl
TV35CL
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oLe S nVudni i
 Tout autour du vinAlles rond wijn 

sinds 1866 depuis 1866

Kenmerken:

Zwart (Mono en Duo):
Geïntegreerde handgreep

RVS (Mono en Duo)
RVS uitvoering:
RVS rand om de deur
RVS handgreep
RVS bodemplaat

184 MONO
1 temperatuur: 5 - 18 °C
16 massief houten schuifladen
Capaciteit:177 flessen

184 DUO
2 temperatuurzones (5-12 °C en 12-18 °C)
15 massief houten schuifladen
Capaciteit:166 flessen

 Wijnkasten

W
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STANDARD LINE 184

Verwarmingselement.
Capaciteit (afhankelijk van de uitvoering):
 154 - 166 flessen
Afmetingen (hxbxd): 
 176x59,5x68,5 cm
Inbouw mogelijk.

Algemene eigenschappen van de Standard Line :

Geintegreerde LED verlichting  en slot
Deur met dubbel anti UV-behandelden getint  glas, voor de bescherming van de wijn.
Massief houten schuifladen waardoor elke fles individueel bereikbaar is.
(nooit meer het probleem van grote nissen waar u de onderste fles uit wilt).
Koolstoffilter voor luchtzuivering en om ongewenste geuren te vermijden.
Zwarte buitenkant
Verstelbare pootjes
Omkeerbare deur
Electronische thermostaat
Trillingvrij koelsysteem
Sterke metalen bodemplaat

184 MONO

184 DUO

STANDARD LINE
In deze catalogus treft u alleen onze bestsellers onder de wijnkasten aan. 
Maar of het nu gaat om een standaardkast of een ontwerp op maat,
wij staan u met raad en daad terzijde bij de aanschaf van de voor u geschikte oplossing.

Leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Mono Zwart -    Duo Zwart 
Mono RVS    -    Duo RVS

Massief houten 
schuifladen
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oLe S nVudni i
 Tout autour du vinAlles rond wijn 

sinds 1866 depuis 1866

Digitale
temperatuurweergave

STANDARD LINE 45

De GSDV 45 Duo heeft  twee door een 
tussenschot gescheiden temperatuurcompartimenten met een 
capaciteit van 47 flessen. 
(31 voor rode wijn en 16 voor de witte wijn)

Zeer handig en compact om in de keuken
steeds een aantal flessen beschikbaar te hebben op 
de gewenste temperatuur.
Geschikt voor in-  of onderbouw
Capaciteit: 54 flessen (mono).
1 vaste + 3 massief houten schuifladen
RVS handgreep
RVS deur
Afmetingen (hxbxd): 82x59,5x57 cm

45 MONO45 DUO

STANDARD LINE 67

Een ideale kast waarvoor door de geringe afmetingen altijd 
wel een plaatsje te vinden is.
Door de compacte indeling  echter wel ruimte biedend aan 
66 flessen!

1 temperatuurzone (7 tot 18 °C)
Binnenverlichting (10W)
11 verchroomde wijnrekken
Zwarte buitenzijde
Afsluitbaar
Afmetingen (hxbxd):125x54,4x60 cm
Capaciteit: 65 flessen

 Wijnkasten
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BAG IN BOX 3X10 liter DKS95-3/10

Geschikt voor de Horeca, bedrijfrestaurants, e.d. 
voor het serveren van drie soorten wijn in 
optimale omstandigheden.

Afmetingen (hxbxd) : 1145x455x350
Stainless Steel interieur en rekken
Exterieur bordeaux

WBKDERFR0032
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oLe S nVudni i
 Tout autour du vinAlles rond wijn 

sinds 1866 depuis 1866
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Wijnkoeling

Voor meer informatie: 
Kijk op onze website of neem contact met ons op. 

Wijnkelders

Wij leveren diverse apparatuur voor de regeling en 
controle van de  temperatuur en vochtigheid van uw 
wijnkelder.
Door toepassing van de juiste isolatie kan deze kelder
zelfs op de zolder van uw woning  gerealiseerd worden!

Wij staan u met 
raad en daad 

terzijde
bij de aanschaf van de 

voor u 
geschikte oplossing.

W
ij

n
o

p
sl

a
g
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e De Easywine technologie stelt uw klanten in staat om verschillende wijnen te proeven 
zonder een hele fles te moeten afnemen. 
Door de wijn te doseren door middel van stikstofdruk, blijft de kwaliteit minstens drie 
weken behouden. 
Het gecontroleerde temperatuursysteem zorgt ervoor dat de wijn op de juiste en ideale 
temperatuur geserveerd wordt. 

1. Het Italiaanse design maakt van deze kast een echte blikvanger en een meer-
waarde voor de inrichting van de ruimte waarin zij staat.  
2. Standaard zijn er drie exacte doses voorzien,deze kan de klant zelf heel eenvoudig 
aanpassen. Bovendien kan er ook in vrije service getapt worden.  

Een exacte dosis is van fundamenteel belang. 
  De meeste horecazaken willen 6 glazen uit een fles tappen.
  Effectief 6 glazen per fles ipv bij voorbeeld 5, verhoogt de inkomsten met
   20% en de marge tot 73%!
  Alleen al door de dosering betaalt het systeem zichzelf terug.
3. De lichte stikstofdruk van voedingskwaliteit staat toe de geopende fles wijn in 
perfect neutrale omstandigheden te bewaren gedurende minstens 3 weken.
4. Het bevestigingssysteem is zeer vernieuwend, betrouwbaar en snel.  
   Door middel van zuigers wordt de fles vastgezet. Deze blijft hangen in de 
kast wat een origineel visueel beeld geeft. Het systeem is daarom veel performanter en 
vermijdt stikstoflekken.
5. Voor alle types flessen zonder enige aanpassing: Magnums, 75 cl, 50 cl, 37 cl,… 

Ook flessen met draaistop kunnen in dit systeem.
6. De kast is langs beide kanten transparant. 

Men kan het systeem daarom ook op de toog plaatsen. 
  De bediening kan dan van achter de toog gebeuren maar vanuit de zaal kan
  de klant de flessen perfect zien. Omgekeerd kan ook.
7. Voor elke positie in service is er een extra vrije plaats voorzien opdat de volgende 
fles al op de ideale temperatuur klaar staat. 

Easywine Wijnserveersystemen

5 flessen
Afmetingen:
790 b x 310 d x 640 h mm
Gewicht:51 kg.
Aantal flessen: 5

4 flessen
Afmetingen:
680b x 310 d x 640 h mm
Gewicht:43 kg.
Aantal flessen: 4

14 OBJECTIEVE VERSCHILLEN TUSSEN EASYWINE
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8 flessen
Afmetingen:
1140 b x 310 d x 640 h mm
Gewicht: 72 kg.
Aantal flessen: 8 

Beveiliging

Garantie

Koelunit
Afmetingen fles

Dosering
Temperatuurbereik

: Programmeerbaar
  Afsluitbaar
  Alarm bij lage gassstand
: 12 maanden
ø max. 108 mm

  Links op aanvraag mogelijk
: Hoogte 350 mm 
  Hals ø 25-33 mm
  3 maten(per fles)
: Geklimatiseerd :14-20 

8. De kast kan afgesloten worden.
Zeker in hotels is dit wenselijk om misbruik ’s nachts te verkomen.

9. EasyWine “puft” bij elk glas de laatste druppel(s) uit de leidingen. 
Bij andere systemen op de markt blijft er een beetje wijn in de leiding zitten.

  Het eerste glas dat men elke dag serveert, zal dan een mengeling zijn van
  geoxideerde en beschermde wijn.
10. Het stikstof wordt geleverd door een onafhankelijke leverancier. 

Dat garandeert de beste prijs.  
Het stikstofverbruik is verwaarloosbaar klein (+-1 cent/glas). 

  Bepaalde systemen werken met eigen cartouches.
Dit is sowieso veel duurder en geeft meer risico’s ivm continuïteit.

11. De eenvoudige deur opent en sluit ogenblikkelijk. 
Andere systemen werken vaak met een schot dat met twee handen 

  uitgenomen en teruggezet moet worden. 
12. Er is geen afvoer nodig van het condenswater. 

Dit wordt in het systeem zelf opgevangen.
13. Het systeem is zeer betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk. 
14. De prijs is competitief in vergelijking met andere systemen op de markt.
15.    De wijn wordt al bij aansluiting beschermd door een stikstoflaag.

Bij andere systemen is dat doorgaans na het tappen van het eerste glas. 

Easywine Wijnserveersystemen

EN ANDERE SYSTEMEN OM WIJN PER GLAS TE SCHENKEN

Tevens verkrijgbaar:
2+2  of 4+4 flessen
Twee (vier) flessen worden gekoeld opgeslagen  
(± 9°C aanbevolen) en twee (vier), vaak rode 
wijnen, worden in een geklimatiseerde ruimte 
bewaard (op ± 14°C )
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