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wine service solutions

Vinconsult tilbyr et spekter utvalgte vinrelaterte produkter til horecasektoren. Spesielt fokus har vi på
systemer for preservering og temperering av åpen vin, med det verdensledende preserveringssystemet
LeVerredeVin i spissen. I tillegg til unike og smarte kjøleløsninger, en smart og effektiv glasspoleringsmaskin,
gode vinglass (også med målestrek), samt eksklusive systemer for temperert oppbevaring og
eksponering av vinflasker
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Skjenk Lukk Preservér

• Ingen problemer med oksidert vin

• Holder hver dråpe frisk i 3 uker!

• Svært effektiv og rask betjening

• Både til stillvin og musserende vin

• Preserverer et ubegrenset antall

   flasker

•• Skjenking direkte fra flaske

Preservering og temperering av åpen vin

Null svinn

Le Verrre de Vin (= vinglasset) er verdens mest solgte og komplette vin- og champagnepreserveringssystem. 
Utviklet for profesjonelle og kommersielle brukere, perfekt for å bevare friskheten i et ubegrenset antall åpnede 
vinflasker i 3 uker. Velprøvd og driftssikkert. Meget enkel betjening.

For priser og mer info: vinconsult.no



POD BAR
Plass til 8 flasker. 
1 temperatursone. 

H: 540mm
B: 555mm, 
D: 555mm
Vekt: 30 kgVekt: 30 kg

Twin POD BAR
Plass til 16 flasker. 
2 temperatursoner. 

H: 540mm
B: 985mm
D: 555mm
Vekt: 50 kgVekt: 50 kg

Tri POD BAR
Plass til 24 flasker. 
3 temperatursoner. 

H: 540mm
B: 1515mm
D: 555mm
Vekt: 72 Vekt: 72 

Verti POD BAR
Plass til 16 flasker. 
2 temperatursoner. 

H: 1055mm
B: 555mm
D: 555mm
Vekt: 52 kgVekt: 52 kg

Quad POD BAR
Plass til 32 flasker. 
4 temperatursoner. 

H: 1055mm
B: 985mm
D: 555mm
Vekt: 92 kgVekt: 92 kg

Le Verre de Vin POD BAR - den komplette løsningen!
Tempererte vinskap i kombinasjon med Le Verre de Vin, modell Tower. Det nye POD BAR-systemet tilbyr på 
samme tid perfekt preservering av åpnede vinflasker, perfekt temperert oppbevaring (4-18 °C), og en meget 
attraktiv presentasjon.

POD BAR er et modulært oppbygget system som er meget fleksibelt og plasseringsvennlig. Systemet kan 
bygges ut/kompletteres når som helst. Hvert skap har plass til 8 flasker vin.

Tower
Bestselgeren for 
plassering på benk. 

H: 510mm
B: 120mm
D: 135mm 
Vekt: 8,8 kgVekt: 8,8 kg

Tower Portable
Flyttbar modell med CO2-patron 
integrert i chassis og montert på 
et tablå.

H: 510mm 
B: 120mm
D:250mmD:250mm

Mål tablå: 490 x 280 mm

Compact
For plassering under benk. 

H: 135mm
B: 177mm
D: 330mm
Vekt: 10,6 kg

Classic
For plassering på vegg. 

H: 550mm
B: 135mm
D: 130mm

Vekt: 8 kg
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Modelloversikt preserveringsmaskiner



Eksklusive vinskap
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Teca Vino B
Samme skap som Teca, men 
designet for innbygging i vegg. 
Vil følgelig ha glass kun i front.

Teca H/Parete H
Teca eller Parete-design med 
mindre dybde (kun 35/36 cm.). 
Alle modeller kan leveres enten 
for innbygging eller frittstående.

Teca Salumeria
En fantastisk kjølevitrine for 
oppbevaring og eksponering av 
matvarer som skinke, salami, ost 
etc. Mulighet for separate 
temperatursoner i hver 
sidehalvdel. Kan tilpasses 
behovet for hyller og 
opphengskroker.opphengskroker.
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Strømløse kjølekabinett
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Kjøledispenser Bag-in-Box
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NYHET: Sliter du med at rødvinen blir altfor varm? Og at hvitvinen må hentes ut av 
kjøleskapet hver gang det skal skjenkes et glass eller to? Denne fantastiske kjøledispenseren kjøleskapet hver gang det skal skjenkes et glass eller to? Denne fantastiske kjøledispenseren 
sørger både for at vinen ligger riktig temperert, og for meget effektiv tapping. Skapet har 3 
hyller med plass til 3 BiB opptil 10-liters størrelse, og hver boks kobles enkelt til en tappekran. 
Temperaturforskjellen mellom øverste og nederste hylle blir ca. 8 grader. For eksempel holder 
hvitvinen nede ca. 8 grader, mens rødvinen oppe ca. 16 grader. I midterste hylle kan man 
for eksempel ha rosévin.

Økt effektivitet - mer salg – økt fortjeneste - mer fornøyde kunder!

Teknisk
- Bruttovolum: 110 l.
- Utvendige mål HxBxD: 120x37x54 cm
- Innvendige mål HxBxD: 85x29,5x43 cm
- Vekt: 35 kg.
- Klimaklasse: N, ST
- Energiforbruk: 0,8 kWh/24 t.- Energiforbruk: 0,8 kWh/24 t.
- Sertifikater: CE, RoHS
- Kjølemiddel: CFC- og HCFC-fri                 
- Temperatur: 4-18 grader

Egenskaper/bruk
- Plass til 3 stk. bag-in- box inntil 10 liter
- Leveres med Vitop-koblinger
- Digital temperaturkontroll
- 3 stk. tappekraner
- 3 hyller
- Dryppe-brett- Dryppe-brett
- Farger: Lys grå, sort, burgund



Elegant bordkjøler
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Isbøtter i pleksiglass
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Glasspoleringsmaskin
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Vinglass uten/med målestrek
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