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AUTOMATISCHE COCKTAILS GIG 15 PRO

Cocktail machine GIG 15 Pro : een automatische 
doseermachine voor professionals (Bar, Restaurant, 
Hotel...) 

... uw cocktails altijd perfect gedoseerd, altijd 
winstgevend, altijd goed. 

... heeft geen team nodig dat speciaal getraind is in 
cocktail service.

... zonder installatie. Doe de cocktail een echt 
aanbod. Bag-in-Box, grote containers en flessen 
kunnen op de koeler worden aangesloten met onze 
alles-in-één oplossing. Een cocktailautomaat kan 
gemakkelijk een extra marge opleveren die kan 
oplopen tot 10.000 euro per jaar. Neem contact 
met ons op voor een simulatie die past bij uw 
specifieke geval.

Category: Cocktails automatiques

product beschrijving

De GiG 15 Pro is een automatische cocktaildispenser voor professionals (Bars, Restaurants, Hotels...). Het maakt het 
mogelijk om perfect gedoseerde cocktails te maken.

Ruime keuze aan cocktails:

De GIG 15 Pro Cocktail Machine heeft 15 ingangen om 15 verschillende ingrediënten aan te sluiten. Deze zijn 
gemakkelijk aan te sluiten op elk type container (fles van elke grootte, BIB, ...). Deze ingrediënten kunnen 
gedistilleerde dranken, likeuren, siropen, sappen of vloeibare suiker zijn.

Het werkt met een tablet dat wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde applicatie met meer dan 75 vooraf 
opgenomen en kant-en-klare cocktailrecepten. U stelt uw cocktailmenu samen door te kiezen uit de bibliotheek van 
cocktails en ze aan te vinken als "favorieten". De eenvoudige bediening van de applicatie laat u toe elke cocktail te 
serveren met een enkele bestelling.

Praktisch:

Met de GIG 15 Pro Cocktail Machine is het mogelijk om het beeld van de presentatie van uw cocktail te integreren, zodat 
u voor u hebt welk type glas u moet gebruiken en welke decoratie u voor elke cocktail plant. Op een zeer intuïtieve
manier kunt u de totale hoeveelheid van de cocktail en het volume van elk ingrediënt wijzigen of zelfs een ingrediënt
wijzigen of verwijderen. Dankzij een perfect ontworpen interface kunt u in een paar minuten uw eigen cocktails creëren
(en ze in uw bibliotheek bewaren). Met een hoogte van 18 cm kunt u rechtstreeks in een glas of shaker schenken. Er is
ook een versie beschikbaar met een hogere beschikbare hoogte: de GIG 15 Pro XL.

https://www.oenopro.com/categorie-produit/machines-a-cocktails/
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Professionneel :

De grote innovatie van deze automatische cocktaildispenser is dat elk ingrediënt zijn eigen circuit heeft van de fles 
naar het glas. Dit betekent dat geen enkel ingrediënt zich vóór het glas met een ander ingrediënt kan vermengen. Deze 
innovatie vermijdt het delicate probleem van het mengen van ingrediënten en dus het spoelen van de leidingen tussen 
elke cocktail.

Een eenvoudig reinigingsprogramma is beschikbaar om de reiniging in verborgen tijd uit te voeren. Het volgt u stap 
voor stap en geeft u de nodige aanwijzingen.

Met de GIG Pro kunt u het aantal geserveerde cocktails over een periode bijhouden. Zo kunt u het totaal aantal 
gemaakte cocktails volgen om het dichter bij uw kassa te brengen, alsook het succes van elk van uw cocktails. U kunt 
uw menu dus in de loop van het jaar ontwikkelen om uw verkoop te maximaliseren.

Al deze controles, evenals de aanmaak of wijziging van cocktails, kunnen op afstand worden uitgevoerd dankzij een 
platform in de Cloud. Dit platform maakt ook gecentraliseerd beheer op meerdere locaties mogelijk.

De pluspunten:

Bag-in-Box en grote containers kunnen op de koeler worden aangesloten met onze alles-in-één oplossing.

Als u meer wilt weten over hoe u uw omzet kunt verhogen met de GIG 15 Pro Cocktail Machine: link

Ontdek al onze video's over Cocktailmachines op ons YouTube-kanaal.

Zak in doos voor de Cocktail Machine
Oenopro biedt Premixes waarmee u het aantal cocktails dat u kunt maken kunt vermenigvuldigen. Ze zijn niet 
alcoholisch. Het zijn ingrediënten die regelmatig in uw themacocktails worden gebruikt.

 Strawberry-PrimeMix

Ze besparen ruimte, verminderen de voorraad (volume = 3 liter) en 
verminderen het aantal spoelbeurten.
U vindt de PrimeMix Bag In Box (BIB) aangeboden door Oenopro,  door deze 
link te volgen.

Roestvrij stalen werkblad

Gietijzeren pompsteun

0,085 KW

15 ingrediënten

ADDITIONAL INFORMATION

Materiaal

Elektrisch stroomverbruik (KW)

Theoretische maximumcapaciteit

Uitrusting / Kenmerken

Geleverd met

Nettogewic
Cocktail machine GIG 15 Pro Afmetingen

Kleuren

• - 15 ingrediënten (alcohol, sap, siroop, vloeibare suiker)
• - Dosering per milliliter klaar
• - Ultrasnelle service, perfect herhaalbaar, ongeacht de gebruiker
• - Cocktail X2" knop
• - Meer dan 75 voorgeprogrammeerde cocktails
• - Elke cocktail kan worden aangepast (totale hoeveelheid, hoeveelheid per ingrediënt, 

toevoeging van ingrediënten)
• - Creëer uw eigen originele cocktails
• - Volg het aantal gemaakte cocktails per periode
• - De hoeveelheid verbruikte ingrediënten per periode bijhouden
• - Bewaking en programmering op afstand (Cloud)
• - Accepteert alle soorten containers (alle soorten flessen, BIB's, enz.)
• - Je hoeft niet te spoelen tussen 2 cocktails
– - 1 gebruikershandleiding
– - 1 touchpad
– - 1 ijkbeker
– - 15m siliconenslang
– - 15 dop adapters
– - 1 tablet houder
– - 1 stroomvoorziening
27 kg

43 x 60 x 40cm (Hoogte-Breedte-Diepte)

 Zwart

http://15.188.168.142/machine-a-cocktail/
http://15.188.168.142/wp-content/uploads/2020/12/Strawberry-PrimeMix.jpeg
http://15.188.168.142/categorie-produit/cocktails-automatiques-les-consommables/



