Chique en eco-vriendelijk, dat
is deze gerecyclede platte wijnfles
welke te gebruiken is als
serveerplateau voor o.a. kaas,
charcuterie, kleine voorgerechtjes of gewoon leuk om op te
hangen in de keuken.

Wijn is om op te drinken, maar mocht er
onverhoopt toch iets overblijven in de fles
dan zorgt de Air Cork voor een
luchtdichte afsluiting op elk niveau binnen
de fles. Deze wijn preserver houdt de fles
wijn dagenlang goed zonder dat dit ten
koste gaat van de smaak en aroma’s, u
ziet dat het werkt in tegenstelling tot de
vacuümpomp. Dus neem gerust één glas
wijn en bewaar de rest voor later. De wijn
zal net zo lekker smaken!

Deze wijnflesstopper is een
leuke gadget om cadeau te
geven bij bijvoorbeeld een fles
wijn. Doordat de wijnstopper
gepersonaliseerd kan worden,
zal diegene die u dit cadeau
geeft met regelmaat aan u
denken!

Geen eindeloos gepoets meer
want met de Spot-Not glaswerk
droger is al uw glaswerk in een
handomdraai gedroogd en
gepolijst. Spot-Not heeft een
afneembare en wasbare mouw
van microvezel welke ervoor zorgt
dat er geen strepen of pluisjes
achterblijven.

Must-Haves voor
wijnliefhebbers
De WINECHILL is stijlvol, levert de
gebruiker gemak, laat de wijn beter
smaken en is een fantastisch
(relatie)geschenk om te geven of
om te krijgen.
De WINECHILL kan worden
gepersonaliseerd met een logo
of boodschap op de design
wijnstopper, een gravure op de
rvs-koelstick of zelfs met een
custom verpakkingsdoos.

WINECHILL voor de
optimale
‘wijn-sfeer-beleving’

WINECHILL Original, dé design wijnkoeler, is een
must-have voor iedere wijnliefhebber die houdt van
een stijlvol gepresenteerd goed gekoeld glas wijn.
Bewaar de koelstick in de vriezer en plaats deze in de
reeds gekoelde fles witte of rosé wijn om de wijn koel
te houden of in de rode wijn op kamertemperatuur om
deze licht te koelen. Dankzij de schenktuit met
beluchter kunt u de wijn direct uitschenken. En met de
wijnstopper sluit u deze weer netjes af.

