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WINEFIT ONE WIJN PER GLAS DISPENSER
(NL)
€1.660,00 HT

De Winefit One houdt uw flessen 3 tot 5 weken open...

...zonder limiet aan het aantal flessen...

...zonder enige installatie

En met een zeer kleine voetafdruk

Categories: Vin au verre, Winefit

PRODUCT DESCRIPTION

Winefit One wijn per glas dispenser voor 75cl flessen en magnums.

Winefit One wijn per glas dispenser voor 75cl flessen en magnums.

Winefit is een uniek gepatenteerd concept waarmee u een onbeperkt aantal flessen wijn kunt opslaan.

Met één Winefit-dispenser kunt u net zoveel open flessen bewaren als u kurken hebt.

Hoe het werkt:
Open een fles wijn,
Doe de Winefit-kurk erin,
Doe de fles wijn met de kurk in de Winefit One dispenser,
Serveer het glas,
Zet de fles met de Winefit stop terug op zijn plaats, hij is nu inert,
U heeft 3 tot 5 weken de tijd om de fles en de stop in de Winefit One te verplaatsen om wijn per glas te serveren.

Als u een paar kurken in voorraad heeft, kunt u zelfs uw hele wijnkaart a la carte aanbieden. Zodra een fles is geopend door een klant, kunt u...Als een klant
eenmaal aan een fles is begonnen, kunt u die wijn gewoon per glas aanbieden te bewaren) kunt u uw flessen tussen 3 en 5 uur open houden weken.

Met de Winefit One dispenser kunt u 2 verschillende doses programmeren of een gratis dosis serveren (door de knop ingedrukt te houden). Het programma is
heel eenvoudig.

U kunt ook op een klein scherm het aantal glazen wijn volgen dat door de Winefit is geserveerd en zo de evolutie ervan volgen of vergelijken met het aantal
flessen in voorraad aantal flessen uit voorraad..

Een ander groot voordeel van Winefit is dat het geen installatie vereist. Plaats de Winefit One gewoon waar u hem wilt hebben en sluit hem aan, hij is
operationeel. ZoalsHet neemt zeer weinig ruimte in beslag, zodat u er gemakkelijk een plaats voor kunt vinden.

De Winefit argongasfles is in het apparaat geplaatst. Elke gasfles kan ongeveer 50 flessen wijn serveren.

HOUDT UW FLESSEN KOEL:

in combinatie met de Winefit One houden de EASYCOOLER-modules uw wijnen altijd op de juiste temperatuur om te serveren.

(Zie de verschillende mogelijke maten).

MOBILITEIT:

het apparaat kan op een trolley worden geplaatst voor het mobiel serveren van wijn per glas dankzij de optionele externe batterij.

De beheersing van de dosering is essentieel om de rentabiliteit te garanderen.

Want wijn per glas is een groeiende vraag van de consument: weinig maar goed.

AANVULLENDE INFORMATIE

Gebruikt gas Argon

Autonomie 50 flessen wijn met een Argon gasfles

https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/winefit-distributeurs-de-vin-au-erre/
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Het beheersen van de dosering is essentieel om winstgevendheid te garanderen.

Want wijn per glas beantwoordt aan een steeds grotere vraag van de consument: weinig maar goed.

ADDITIONAL INFORMATION

Emploi Vin

Capacité en bouteilles Illimité

Paiement par carte Client Sans carte de paiement client

Dosage 2 doses programmables

Gamme de prix de 1000€ à 1900€

Service du vin Service à table au verre

Moyen de conservation Gaz Neutre Argon

Température Pas de gestion de la température


