
” vinkjennere kjøler uten strøm...

www.easy-cooler.com

 Strømuavhengig og vedlikeholdsfri

 Holder ønsket serveringstemperatur opptil 16 timer

 Robust og fl yttbar

NO 



 » i vinmarken suger druene seg fulle av aroma 
 » i vinkjelleren forvandler aromaen seg til vin
 » presentere-temperere-servere med easy-cooler® 



ENKELHET
Vellykkede produkter kjennetegnes ved sin



FORDELER 

Strømuavhengig og vedlikeholdsfritt 

Holder optimal drikketemperatur opptil 16 timer

Perfekt presentasjon for vin på glass-salg

Tar „vinkjeller-temperatur“ til gjestenes bord

De fl este rødviner smaker best på 16-17 grader

Mer fi nesse i dine beste viner gjennom riktig drikke-temperatur

Mersalg av rødvin også om sommeren

Kabinettet er robust og motstandsdyktig

Mobil bruk for fester, feiringer og messer

Holder vinetikettene rene og tørre

God oversikt med lett synlige vinetiketter

Optimalt egnet for vinpresentasjoner

Flott verktøy for vinsmakinger

Også egnet for hvitvins-smaking





Kjøleelementene legges i fryseboks til de er 
gjennomfrosne. Ved risting skal man ikke høre 
fl ytende væske - Innfrysning minst 24 timer.

fyll kjølekasetten med frosne kjøleelement eller 
isbiter og plasser denne enten i midten eller mot 
bakveggen i easy-cooler®.

TRINN 1 TRINN 2

HÅNDTERING



Bruken av easy-cooler® er enkel og ukomplisert, og bidrar til mersalg av vin.
Kombinasjonen av display og kjøling vil begeistre din vinkunde!

Fyll easy-cooler® helt opp med vin. Om den ikke 
er fylt opp vil kjøleeffekten bli redusert.

Plasser easy-cooler® lett synlig for kunden. 
Synlighet gir mersalg!

TRINN 3 TRINN 4



easy-cooler® „ten“ er spesielt utviklet for vinsmakinger, arrangementer og en 
perfekt vinpresentasjon.



10
FLASKER

Tall og fakta

Dimensjoner: 46,5 x 26,5 x 26,5 cm (Bx H x D)

Farge: rustfritt stål, hvit, sort, vinranke-tre, burgunder, grønn, country, creme

Materiale: rustfritt stål, farget eller heltre

Vekt: approximately 15 kg

Plass til: 10 fl asker opptil 9 cm diameter

For termpering av: overveiende rødvin, men også hvitvin 

Tilbehør: inkl. 2 sideglass (plexi), 4 kjøleelement, rustfritt stål-rengjøring

Kjøling oppnås ved: kjøleelement eller isbiter

Kjøletid: opptil 16 timer

Passer for: vin på glasss-salg og som kjølekabinett på vinsmakinger

Produsert i: Østerrike og Bayern

„TEN“

Hvit
Art. Nr. EC 101

Sort
Art. Nr. EC 102

 Vinranke-tre
Art. Nr. EC 103

Country
Art. Nr. EC 106

Grønn
Art. Nr. EC 105

Burgunder
Art. Nr. EC 104

Creme
Art. Nr. EC 107

Rustfritt stål
Art. Nr. EC 100

EASY-COOLER® „TEN“ ER TILGJENGELIG I 8 ATTRAKTIVE DESIGN



easy-cooler® „classic ten“  kom på markedet i 2004. Det kompakte kabinettet i rustfritt stål og med 
„vindu“ på forsiden er veldig populært.
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FLASKER

Tall og fakta

Dimensjoner: 48,0 x 26,5 x 26,5 (B x H x D)

Farge: sølv

Material: Rustfritt stål

Vekt: 15 kg

Plass til: 10 fl asker opptil 9 cm diameter

For termperering av: Overveiende rødvin, men også hvitvin

Tilbehør: inkl. 1 sideglass (plexi), 4 kjøleelement, rustfritt stål-rengjøring

Kjøles med: kjøleelement eller isbiter

Kjøletid: opptil 16 timer

Passer for: vin på glasss-salg og som kjølekabinett på vinsmakinger 

Produsert i: Østerrike og Bayern

EASY-COOLER® „CLASSIC TEN“ ER TILGJENGELIG I RUSTFRITT STÅL

Rustfritt stål
Art. Nr. EC 404

„CLASSIC TEN“



easy-cooler® „six“ har samme funksjon som våre modeller „ten“ og rommer 6 fl asker. Dette termo-kjøleren 
brukes i hovedsak til temperering av rødvin, men kan også brukes til mer kortsiktig nedkjøling av hvitvin.



6
FLASKER

Tall og fakta

Dimensjoner: 28,5 x 26,5 x 26,5 (B x H x D)

Farger: sølv, sort, hvit, vinranke-tre, burgunder, grønn, country, creme

Materiale: Rustfritt stål eller høykvalitets fargedekor

Vekt: 15 kg

Plass til: 6 fl asker opp til 9 cm i diameter

For temperering av: Overveiende rødvin, men også hvitvin

Tilbehør:  inkl. 2 sideglass (plexi), 4 kjøleelement, rustfritt stål-rengjøring

Kjøles med: kjøleelement eller isbiter

Kjøling tid: opptil 16 timer

Passer for: vin på glasss-salg og som kjølekabinett på vinsmakinger

Produsert i: Østerrike og Bayern

„SIX“

Hvit
Art. Nr. EC 601

Sort
Art. Nr. EC 602

Vinranke-tre
Art. Nr. EC 603

Country
Art. Nr. EC 606

Grønn
Art. Nr. EC 605

Burgunder
Art. Nr. EC 604

Creme
Art. Nr. EC 607

Rustfritt stål
Art. Nr. EC 600

EASY-COOLER® „SIX“ ER TILGJENGELIG I 8 ATTRAKTIVE DESIGN



easy-cooler® „fi ve“ er optimal for kjøling av hvitvin, men kan også brukes for rødvin. 
Mindre innvendig plass gir kjøling opptil 16 timer.



5
FLASKER

Tall og fakta

Dimensjoner: 46,5 x 26,5 x 18,0 (B x H x D)

Farger: sølv, sort, hvit, vinranke-tre, burgunder, grønn, country, creme

Materiale: Rustfritt stål eller høykvalitets farge-dekor

Vekt: 13 kg

Plass til: 5 fl asker opptil 9 cm diameter

For temperering av: Overveiende hvite viner, men også røde

Tilbehør: inkl. 1 sideglass (plexi), 4 kjøleelement, rustfritt stål-rengjøring

Kjøles med: kjøleelement eller isbiter

Kjøling tid: opptil 16 timer

Passer for: vin på glasss-salg og som kjølekabinett på vinsmakinger

Produsert i: Østerrike og Bayern

„FIVE“

Hvit
Art. Nr. EC 501

Sort
Art. Nr. EC 502

Vinranke-tre
Art. Nr. EC 503

Country
Art. Nr. EC 506

Grønn
Art. Nr. EC 505

Burgunder
Art. Nr. EC 504

Creme
Art. Nr. EC 507

Rustfritt stål
Art. Nr. EC 500

EASY-COOLER® „FIVE“ ER TILGJENGELIG I 8 ATTRAKTIVE DESIGN



TIPS: easy-cooler® „three“ er en fl ott gaveidé for vinelskere.
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FLASKER

Tall og fakta

Dimensjoner: 28,5 x 26,5 x 18,0 (B x H x D)

Farger: sort, hvit, vinranke-tre, burgunder, grønn, country, creme

Materiale: høykvalitets fargedekor

Vekt: 9 kg

Plass til: 3 fl asker opptil 9 cm diameter

For temperering av: Overveiende hvite viner, men også røde

Tilbehør: inkl. 1 sideglass (plexi), 2 kjøleelement, rustfritt stål-rengjøring

Kjøles medy: kjøleelement eller isbiter

Kjøling tid: opptil 16 timer

Passer for: vin på glasss-salg og som kjølekabinett på vinsmakinger

Produsert i: Østerrike og Bayern

„THREE“

Hvit
Art. Nr. EC 301

Sort
Art. Nr. EC 302

Vinranke-tre
Art. Nr. EC 303

Country
Art. Nr. EC 306

Grønn
Art. Nr. EC 305

Burgunder
Art. Nr. EC 304

Creme
Art. Nr. EC 307

EASY-COOLER® „THREE“ ER TILGJENGELIG I 7 ATTRAKTIVE DESIGN



easy-cooler® „magnum“  er spesielt utviklet for vinmakere og gastronomi. Mange premium viner fi nnes 
i magnum-fl asker. Ideell for bruk på messer eller i restauranter.
TIPS: egnet for alle typer fl asker med diameter opptil 12 cm.
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FLASKER

Tall og fakta

Dimensjoner: 46,5 x 26,5 x 21,0 (B x H x D)

Farger: sølv, sort, hvit, vinranke-tre

Materiale: Rustfritt stål eller høykvalitets farge-dekor

Vekt: 15 kg

Plasser for: 4 fl asker opp til 12 cm diameter

For temperering av: Overveiende hvite viner, men også røde

Tilbehør: inkl. 1 sideglass (plexi), 4 kjøleelement, rustfritt stål-rengjøring

Kjøles med: kjøleelement eller isbiter

Kjøling tid: opptil 16 timer

Passer for: Vinsmaking og gastronomi

Produsert i: Østerrike og Bayern

„MAGNUM“

EASY-COOLER® „MAGNUM“ ER TILGJENGELIG I 4 ATTRAKTIVE DESIGN

Hvit
Art. Nr. EC 801

Sort
Art. Nr. EC 802

Vinranke-tre
Art. Nr. EC 803

Rustfritt stål
Art. Nr. EC 800



Vår oppfinnelse easy-cooler® har eksistert siden 2004, og har utviklet seg fra ideen om enkel temperering av vin 
uten strøm! Tekniske problemer er derfor utelukket.

easy-cooler® er laget av kvalitetsmaterialer. Vi holder oss konsekvent til bruk av rustfritt stål, da dette er viktig for 
kjøleeffekten og den termiske effekten!

www.easy-cooler.com


