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VAV WIJN PER GLAS DISPENSER (NL)
€936,00 – €2.145,00 HT

Prix : de 1095,12€ à 2509,65€ TTC suivant modèle.
VAV Wijn per glas dispenser

Bewaar uw wijnflessen tot 3 weken (stikstofbehoud)

Capaciteit: 3 tot 5 flessen

Werkt zonder elektriciteit

Geen installatie of onderhoud

Kleine voetafdruk

Eenvoudig en efficiënt een assortiment wijn per glas ontwikkelen

Categories: Vin au verre, Vin au verre VAV, Le coin pour les particuliers

PRODUCT DESCRIPTION

Met de VAV Conservering van wijnflessen tot 3 weken

Het probleem met een open fles wijn is dat de wijn in contact met lucht degradeert. Dus hoe ontkurk je een fles wijn en houd je hem toch...

Het principe van het VAV-systeem is gebaseerd op het inert maken van de wijn met stikstof. Dit is een gas dat door wijnboeren wordt gebruikt.

Het VAV-systeem bestaat erin dit neutrale gas te gebruiken ter vervanging van de lucht die in contact komt met de wijn, teneinde oxidatieverschijnselen te
beperken de juiste temperatuur handhaven.

Verliezen vermijden

Het glas heeft voorrang gekregen op de fles. Dankzij het VAV kunt u prestigieuze wijnen aan een groter publiek voorstellen. Er is geen verlies!

Betere prijs-kwaliteitverhouding

Stikstofkosten per geserveerd glas: vanaf 8 eurocent.

Gemakkelijk te installeren en geen elektriciteitsaansluiting

In tegenstelling tot andere systemen is de VAV een gemakkelijke oplossing. Geen installatie: zet de VAV op de bar en sluit vervolgens de stikstoffles aan die aan u
wordt geleverd, en u bent klaar om te gaan!

Geen onderhoudskosten

De technologie zit in de schenkdop, het is gepatenteerd. Geen elektronica, dus geen aanpassingen. Geen leidingen, gewoon de pourer spoelen met heet water
waar de

de schenker waar de wijn in gaat: simpel.

De schenker is autonoom

U kunt de VAV-stop gemakkelijk losmaken om de fles te koelen.

Esthetiek

De VAV is gemaakt van edele materialen (roestvrij staal, massief hout). Het is ontworpen met een elegant ontwerp dat de waarde van wijnflessen verhoogt om
uw verkoop te verbeteren.

Betrouwbaar en bestendig

Het is gemaakt van roestvrijstalen kwaliteitsmaterialen en een technologie die geoptimaliseerd is om lang mee te gaan.

Standaard uitrusting:

Afhankelijk van de uitvoering bestaat de VAV uit 3 of 5 schenkkappen, een voetstuk, een wegwerpgasfles (gelijk aan 40 tot 80 flessen), 1 regelaar met regelbaar

https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/vav/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/le-coin-pour-les-particuliers/
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debiet van 0 - 1,2 bar en 3 of 5 snelkoppelingen.

De kenmerken van het apparaat zijn als volgt:

De VAV houdt de flessen wijn op de juiste temperatuur voor het serveren dankzij 1 vooraf in de vriezer geplaatste koudeaccumulator.

De kenmerken van het apparaat zijn als volgt:

De afmetingen van de schenker zijn 2,9 cm in diameter, 5,7 cm in hoogte en hij weegt 310 g. De minimale en maximale afmetingen van de hals zijn 1,8 tot 2
cm. Het gebruikte gastype is stikstof van levensmiddelenkwaliteit.

Afmetingen van apparaat 3: compleet zonder flessen: Lengte 23 cm, Breedte 17,5 cm, Hoogte 11 cm

Afmetingen van apparaat 5: compleet zonder flessen: Lengte 50 cm, Breedte 17,5 cm, Hoogte 11 cm

VAV Gas Wijn per glas dispenser

Werkt met stikstofgascilinders.

0,95 liter disposable (voor VAV 5 en 5 ISO) met een capaciteit van elk ongeveer 78 flessen wijn.
1liter hervulbaar (voor VAV 5X) met een capaciteit van meer dan 80 flessen wijn per stuk.
0,58 liter wegwerpcontainers (voor VAV 3 en 3 ISO) met elk een capaciteit van ongeveer 40 flessen wijn.
Inert: gebruikt door alle wijnmakers. Stikstof voorkomt dat de wijn door zuurstof wordt aangetast en beschermt de organoleptische integriteit.
Voldoet aan de Europese regelgeving inzake voedselkwaliteit.

Productie: Frankrijk

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 3.5 kg

Dimensions 15.5 × 23 × 11 cm

Emploi Vin

Capacité en bouteilles 3, 5

Moyen de conservation Gaz Neutre Azote

Gamme de prix moins de 500€, de 500€ à 1000€, de 1000€ à 1900€, de 1900€ à 5000€

Dosage Pas de dosage

Température Maintien en température, Pas de gestion de la température

Paiement par carte Client Sans carte de paiement client

Service du vin Service à table au verre

http://oenopro.com/produit/bouteille-dazote-alimentaire-095l-vav5-copie/
http://oenopro.com/produit/bouteille-dazote-alimentaire-rechargeable-1l-vav-5x/
http://oenopro.com/produit/bouteille-dazote-alimentaire-jetable-058l-vav3/

