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Railway Club Hotel. Melbourne-AUSTRALIA

De belofte
van EuroCave
professional

EuroCave Professional
is het merk dat
specifiek gewijd is
aan de professionele
wereld.
EUROCAVE, ONTWERPER
VAN WIJNKASTEN,
BIEDT DUURZAME
OPLOSSINGEN VAN
HOOGWAARDIGE
KWALITEIT VOOR HET
BEWAREN EN HET
serveren VAN WIJN,
DIE AANSLUITEN OP
DE INTENTIE VAN
DE WIJNBOUWER
EN DE WENSEN VAN
DE VEELEISENDE EN
GEPASSIONEERDE
WIJNLIEFHEBBER.

Omwille van de nieuwe trends op het gebied van wijn consumptie,
zet EuroCave Professional zich dagelijks in om oplossingen aan te bieden
die perfect aansluiten bij horeca op alle niveaus; hotels, restaurants,
wijnbars,... evenals hun klanten.
Elk product van EuroCave Professional bevindt zich op een kruispunt tussen
een erkende expertise en een ergonomie die specifiek voor professionals
is geoptimaliseerd. Een onvermoeibaar streven naar perfectie onder
leiding van een team van gepassioneerde mensen dat al meerdere jaren
werd bekroond met het label Origine France Garantie, staat garant voor
betrouwbaarheid en inzet op lange termijn. Een geschiedenis van mannen
en vrouwen die vóór alles liefde hebben voor hun beroep: verkopers en
technici die aan het merk verknocht zijn.
Het is ook een geschiedenis van gedeelde waarden. Geïnspireerd door de
historie van de stichters, is de geschiedenis van de onderneming gebouwd
op de wil om een specifiek product te creëren dat de wijn niet alleen
respecteert, maar ook waardeert. Opdat de wijnliefhebbers die uw klanten
zijn, optimaal kunnen genieten van hun passie en opdat u, als professional,
kunt werken in alle sereniteit. Uw wijnen op de ideale serveertemperatuur
brengen, een perfecte bewaarplek voor uw grand cru’s bieden of uw klant
verwennen met het wijn-per-glas-systeem en uw geopende flessen langer
te bewaren... dat zijn de beloften van ons merk.

Wijnkasten
Klimaatregelaar
Wine Bar 8.0
Vin au Verre 8.0
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Waterproef. Den Haag-NETHERLANDS

300.000 klanten wereldwijd, 30.000.000
bewaarde flessen, bescherming van de mooiste
wijnmerken, massaal aanbevolen door talrijke
sommeliers, in de mooiste restaurants en hotels in
de hele wereld. Uitvinder van de wijnkast sinds
1976, één merk, specifiek voor professionele
gebruikers ... EuroCave Professional.
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beheer uw
eigen tijd

Wijn is een waardevol
cultureel erfgoed.
EuroCave Professional
past al sinds het begin
haar werkprocessen,
haar technologische
vakkennis en het
design van haar
producten aan uw
beroep aan.

De wijncultuur begint met werk op het land, in de wijngaard.
Een werk dat nauwgezet wordt geleid door de hand van de
persoon die zich dagelijks inzet voor de teelt en daarna oogst,
selecteert en laat rijpen. Daar nemen onze producten het over
om de kwaliteit van de wijnen te beschermen. Het merk wil
fungeren als de onfeilbare schakel tussen de wijnbouwer, de
sommelier, de oenoloog en de proever. Dat is de reden waarom
wij ons bij de ontwikkeling van de krachtigste oplossingen laten
begeleiden door de beste sommeliers. Deze historische partners
van EuroCave Professional delen hun kennis en hun liefde voor
wijn zodat wij onze producten voor het bewaren, serveren en
presenteren van wijn voortdurend verder kunnen perfectioneren.
Als partner van sommeliers in de hele wereld, versterkt
EuroCave Professional elk jaar haar banden met dit beroep dat
staat voor passie voor wijn: beste ambachtslieden, vereniging van
sommeliers...

Een internationale
faam

Yashin Ocean House. London-UNITED KINGDOM

EuroCave
Professional is een
must have voor
een onderneming
die haar wijnen
waardeert en de
beste kwaliteit
garandeert.
De grootste
hotels en
restaurants zijn
uitgerust met
onze producten.
De beste chef-koks
en sommeliers
stellen hun
vertrouwen in het
merk ...
overal in de
wereld en al sinds
50 jaar.
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Le Royal Hotel (Amman) • Restaurant De Kas (Amsterdam) • Rizzi (Baden-Baden) • Osteria Della Brughiera (Bergamo) • Hotel Adlon (Berlin)
Le Quatrième Mur (Bordeaux) • Hôtel Five Seas (Cannes) • Armani Hotel - Burj Khalifa tower ( Dubai) • Burj Al Arab Hotel - Jumeirah group (Dubai)
InterContinental Hotel (Dublin) • Shelbourne Hotel Marriott (Dublin) • Les Bergues (Genève) • Olden Hotel (Gstaad) • Klaus K Hotel (Helsinki)
Ritz-Carlton (Hong Kong) • Lotte Hotel (Jeju Island) • Mount Juliet (Kilkenny) • Skuaergaren Hotel (Langesund) • Dunraven Arms (Limerick) Four
Seasons (Limassol) • Carlton Palace Hotel (Lisbon) • The Square Restaurant (London) • Hilton Hotel (London) • Grand Hotel (Lund) • Institut Paul
Bocuse (Lyon) • Sofitel (Lyon) • Le Grand Casino La Mamounia (Marrakech) • Le Louis XV (Monaco) • Hotel Bayerischer Hof (Munich) • Castillo de
Gorraiz (Navarra) • Marriot Associa Hotel (Nagoya) • Hôtel Palafitte (Neuchâtel) • Hôtel Negresco (Nice) • Bristol Hotel (Oslo) • Scandic Hotel (Oulu)
La Reserva de Rotana Hotel (Majorca) • Holiday Inn Notre Dame de Paris (Paris) • Hôtel de Crillon (Paris) • Le Lido (Paris) • Le Ritz (Paris) Palais
de l’Elysée (Paris) • Royal Monceau (Paris) • The Peninsula (Paris) • Shangri-La (Paris) • Galeries Lafayette Gourmet (Paris) • Plaza Athénée (Paris)
Le Grand Restaurant Jean-François Piège (Paris) • Mandarin Oriental Paris (Paris) • Restaurants Bernard Loiseau (Paris, Dijon, Beaune)
Ladurée (Paris) • Fauchon (Paris) • The Brando (Polynésie Française) • Restaurante Casa Velha (Quinta do Lago/Algarve) • Copacabana Palace (Rio de
Janeiro) • Le Meridien (Rio de Janeiro) • Sofitel Rio (Rio de Janeiro) • Troisgros (Ouches) • Hotel Excelsior (Roma) • Restaurant Parkheuvel (Rotterdam)
Maksoud Plaza (Sâo Paulo) • Hilton Hotel (Seoul) • Maia Luxury Resort (Seychelles) • Caves St-Emilion (St-Emilion) • La cave de Bacchus (St Martin)
Restaurant Arnold’s (Stockholm) • Sheraton Hotel (Tel Aviv) • The Norman hotel (Tel Aviv) • Groupe Georges Blanc (Vonnas) • Villa Park Wesola
(Warsaw) • Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers (Yokohama) • Baur au Lac (Zurich) • Club Med 4 & 5 tridents villages (all around the world!)
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Onze partners, de beste Sommeliers,
hebben ons geholpen om bij het
ontwerp van onze producten zo
goed mogelijk te voldoen aan de
behoeften van professionals.

De wijn, vergroter
van omzet
Een van de fundamentele expertisevelden van EuroCave Professional
is het serveren van wijn. Het merk past in de lijn van de logica op
het vlak van de verkoop van wijn, door middel van producten die
specifiek bedoeld zijn voor professionals en zijn onmisbaar voor
het uitwerken van een doeltreffende wijnstrategie. De oplossingen
van EuroCave Professional vormen fundamentele schakels van het
systeem, worden echte hulpmiddelen voor een betere rentabiliteit
en bieden een dubbele toegevoegde waarde:
• de garantie om uw wijnen te serveren onder de beste omstandigheden;
uw flessen zijn perfect toegankelijk, bewaard op de goede
serveertemperatuur;
• de geloofwaardigheid van uw wijnaanbod, zowel in de fles als
in het glas. Door het gebruik van aangepaste en kwalitatieve
oplossingen toont u uw klanten dat u verknocht bent aan wijn
en kunt u uw selectie presenteren. De verkoop van wijn wordt
dan gestimuleerd, gebaseerd op een vertrouwensrelatie.
Tezamen met een evenwichtige kennis tussen de selectie van wijnen,
de waardering van de flessen, aangepast materiaal en menselijke
knowhow, zet EuroCave Professional zich in om u bij te staan om te
beantwoorden aan de nieuwe wijzen van wijnconsumptie.

VERKOOP
WIJN

VERKOOPTOOLS
KNOWHOW

Naar het voorbeeld van de grote chef-koks die de deuren van hun keukens
hebben opengezet om meer tegemoet te komen aan hun klanten, zijn
wijnkasten tegenwoordig stijlvolle en decoratieve objecten die we willen tonen.
De moderne wijnkast is echt een presentatie item van wijn geworden en
vormen een waardig verlengstuk van de maanden en jaren hard werk van
de wijnbouwers door de flessen in de loop van de tijd te waarderen en naar
een hoger niveau te brengen. Als professionals in de wijnsector weten we op
welk punt de omstandigheden voor het bewaren of serveren belangrijk zijn.
Zonder materiaal dat zowel technisch als esthetisch perfect is, gaan de zin en
geloofwaardigheid van ons werk verloren.

John Euvrard
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Twee werelden, twee wijnervaringen...
Wijnkasten |

Wijn-per-glas systemen |

Bewaren, serveren en presenteren

Serveren, presenteren en uw wijnomzet vergroten

DE serie-4000 De 6000-serie De 9000-serie

Wine bar 2.0

Wine bar 8.0

VIN AU VERRE 8.0

Maak het verschil. Haal
alles uit uw wijnaanbod.

Volledig persoonlijk
aanpasbare wijnkasten

Uw mooiste flessen
in het zicht

Wijn serveren per glas,
aan tafel

Wijn serveren per glas,
aan tafel

Serveersysteem van wijn
per glas

Met haar expertise, modulariteit en design
sluit de 4000-serie perfect aan op het
wereldwijd erkende en gewaardeerde
assortiment van EuroCave.

Meerdere opties voor het
persoonlijk aanpassen van een
wijnkast aan uw visie, bijna op
maat.

Een uitzonderlijke serie die uw
wijnaanbod presenteert en in het
voetlicht plaatst.

Een compact product voor 2 flessen, voor een
gemoedelijke service aan tafel.

Een oplossing voor 8 flessen, voor een
kwaliteitsservice aan tafel.

Wijn per glas met doseringssysteem
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Behoeften en oplossingen.

AANBIEDEN VAN
GROTE NAMEN
PER GLAS
Club Med
in de praktijk:
“Met onze wijn per glas systemen, beantwoorden wij aan
een belangrijke behoefte van onze clientèle. In de bar of het
restaurant kan de klant het advies volgen van een sommelier en
een grand cru cru of kwalitatieve wijn proeven zonder dat hij/zij
een volledige fles moet kopen. Het gaat er ook om onze verkoop
te stimuleren. Omdat ons aanbod al rijk en kwalitatief is (wijn
per glas is inbegrepen aan de bar en in het restaurant), moeten
wij daarnaast ook een aanvullend gamma voorstellen dat zowel
kwalitatief, aantrekkelijk als gemakkelijk toegankelijk is voor
onze klanten. Met deze nieuweVin auVerre, hebben we al snel een
verhoging van de omzet met 24 % kunnen vaststellen.“

Gebruik de producten van EuroCave Professional
om een hoogwaardiger wijnaanbod dat niet
in het “All Inclusive”-aanbod is inbegrepen,
te promoten. Het Vin au Verre wijn per glas
systeem, werkt als hulpmiddel voor het
presenteren van deze flessen. Wijnliefhebbers
laten zich gemakkelijker verleiden om wijnen
van betere kwaliteit te proeven. Hierdoor stijgt
de omzet voor wijn nagenoeg onmiddellijk. Een
snelle Return on Investment en een aanbod dat
beantwoordt aan de vraag van een veeleisende
clientèle die houdt van verfijnde producten.

ontwikkeling
van een nieuw
horecaconcept
Galeries Lafayette Gourmet
in de praktijk:

Gebruik van meerdere Wine Bars 8.0 om een
nieuw “fooding”-concept te creëren. De grootste
delicatessenzaak van Parijs heeft zes exemplaren van
de Wine Bar 8.0 geïnstalleerd in haar corners (vis
corner, steak house, kaas corner, de slager, Italiaanse
traiteur en Griekse traiteur) om de overeenkomsten
tussen gerechten en wijnen te tonen. Elke corner
werd ingericht met comfortabel meubilair in een
trendy sfeer. De producten zijn vers en worden
direct bereid voor de ogen van de klant. Dit is
bijvoorbeeld de gelegenheid om een stukje vers
afgesneden rundsvlees te proeven en hierbij te
genieten van een wijn die perfect harmonieert met
het gerecht.

Lafayette Gourmet. Paris-FRANCE

“De formule vers product/bijhorend glas wijn is ideaal voor onze clientèle in de middag.Wij richten ons voornamelijk op
zakenmensen die in de buurt werken en snel en gezond willen lunchen.”
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Behoeften en oplossingen.

COMBINEREN VAN WIJNKASTEN
MET 1 TEMPERATUURZONE
EN ZE GEBRUIKEN ALS
SERVEERKASTEN
Testimonial van Péninsula Parijs: We hebben

The Peninsula. Paris-FRANCE

de beschikking over meerdere wijnkasten naast elkaar in de
verschillende restaurants. Elke wijnkast is op een andere
temperatuur ingesteld. Hierdoor hebben alle wijnen van de
kaart een perfecte serveertemperatuur, zelfs de ongelooflijke
sake die wordt geserveerd in het restaurant met de traditionele
Kantonese keuken!
“Ik heb mijn witte wijnen, mijn Champagnes en mijn rode wijnen voor
de twee restaurants van het hotel, verdeeld over meerdere wijnkasten met
één temperatuurzone. Alles is van een identificatiekaartje voorzien en
perfect gerangschikt zodat de sommeliers in een oogopslag de goede fles
kunnen vinden. Ze winnen tijd, maar wat belangrijker is dat de wijn
onmiddellijk de juiste serveertemperatuur heeft. Dit wordt bijzonder op
prijs gesteld door ons clientèle van veeleisende wijnliefhebbers”
Xavier THUIZAT, hoofdsommelier

OPWAARDEREN VAN
PRESENTATIERUIMTE VOOR
DE WIJNAFDELING
Testimonial van Leclerc de Bourgoin-Jallieu:
Combineren van meerdere ShowCaves en zo een effect van een
wijnwand reproduceren in de wijnafdeling. Binnenin Grand
Cru’s, Champagnes met jaartal en talrijke prestigieuze wijnen.
Een strategie van merchandising die niet teleurstelt: deze
presentatie van de wijnen trekt de aandacht van klanten die ook
wijnliefhebber zijn. Door te praten met bepaalde klanten heeft
het afdelingshoofd vastgesteld dat de ShowCaves die zo zijn
opgesteld, meer geloofwaardigheid hebben gebracht aan de
wijnafdeling. Door de afdeling op ingenieuze wijze opnieuw in
te richten, is de gemiddelde wijnomzet aanzienlijk verhoogd.
Naast de ShowCaves heeft hij flessen met een waarde van €
30/40 geplaatst. Deze prijs is inderdaad aan de hoge kant,
maar lijkt toch bijzonder toegankelijk in vergelijking met
de Grand Cru’s en prestigieuze wijnen in de wijnvitrines op
slechts enkele centimeters.

Leclerc. Bourgoin Jallieu-FRANCE

"De klanten krijgen het gevoel dat ze een keuze kunnen maken uit kwalitatieve wijnen, net als bij hun
lokale wijnhandelaar"

een wijnkast kiezen op
basis van de behoefte

DE WERKING VAN DE WIJNKAST

1 temperatuurzone
Eén kast, twee
functies afhankelijk
van uw behoefte en de
manier waarop u de
temperatuur instelt:
uw wijnen bewaren in
ideale omstandigheden
zoals in een wijnkelder
Of Uw wijnen
op de juiste
serveertemperatuur
opleggen (witte of
rode wijnen)
#bewaren
#serveren

2 temperatuurzones
Twee onafhankelijke
temperatuurzones
voor het opslaan
van zowel witte
als rode wijnen op
serveertemperatuur
#serveren

DE CAPACITEIT

Meerdere
temperatuurzones
Een temperatuurverloop van boven
naar beneden. Voor al
uw wijnen op de juiste
serveertemperatuur in
één wijnkast.
#serveren
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DE DEUREN

Glasdeur

Full-glass deur
(zonder frame)

Dichte deur

Naar uw wens aan te passen.

INDELING

Voor iedere behoefte het perfecte model
Schuifplateau

Presentatieplateau

Serveerplateau

Opslagplateau

Kies zelf de indeling die bij uw wensen past.

Restaurant Régis & Jacques Marcon. Saint-Bonnet-Le-Froid-FRANCE

Klein model
van 38 tot 74 flessen

Groot model
van 150 tot 182 flessen

Universele
plateau

B E W A R E N
S E R V E R E N
PRESENTEREN

WIJNKASTEN

WIJNKASTEN
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4000-SERIE
HAAL ALLES UIT UW WIJNAANBOD.
De 4000-serie is verkrijgbaar als bewaarkast of als serveerkast, met één of multi
temperatuurzones om aan de behoefte van uw meest veeleisende gasten te
voldoen. De 4000-serie biedt talrijke configuratiemogelijkheden om helemaal aan
te sluiten op uw gewoontes voor het bewaren en serveren van wijn. Uw favoriete
wijnflessen komen perfect tot hun recht om het aanbod op uw wijnkaart te
benadrukken (witte verlichting van de flessen - universele plateau).

2 FUNCTIES

Groot
model
tot 189
flessen

1 temperatuurzone

Meerdere
Temperatuurzones

KEUZE PLATEAU

1 DEUR

Modulariteit en
design
Kwaliteit
Gemoeds-rust

Glazen deur
met zwart
frame

Dichte deur
met zwart
frame

Gemengd

Glasdeur met zwart frame
Pack Premium
11 beukenhouten schuifplateaus
tot 146 flessen

Glasdeur met zwart frame
Pack Access
4 beukenhouten opslagplateaus
tot 230 flessen

WIJNKASTEN | 3000-SERIE

1 GROOTTE

6000-SERIE
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De 6000-serie is onze nieuwste generatie wijnkasten.
Deze serie verenigt geavanceerde technologie, een uitgekiend design.
Bewaren of serveren, dit model beantwoordt aan alle behoeften van
professionals.
1 temperatuurzone: instelbaar van 5 tot 20°C. Dit model kan worden gebruikt voor het
bewaren van uw flessen of het op serveertemperatuur brengen van een bepaalde wijnsoort.
2 temperaturen: 2 afzonderlijke temperatuurzones voor het doeltreffend opslaan van al
uw wijnen op serveertemperatuur (5 tot 11°C voor de witte wijn en 15 tot 20°C voor de
rode wijn).
Meerdere temperatuurzones: een temperatuurverloop van 10°C (regelbaar tussen 5
en 22°C) om de perfecte serveertemperatuur voor al uw wijnen te creëren (ongeacht de
regio, de soort, etc.)
Door het combineren van meerdere wijnkasten kunt u de serveertemperatuur zeer
nauwgezet beheren voor uw volledig wijnaanbod. En als u de wijnkasten naast elkaar plaatst,
bieden ze ook het voordeel dat u uw wijnen duidelijk kunt presenteren. Ontdek onze keuze
voor de mogelijkheden van de deur, verlichting en plateaus om uw wijnkasten een eigen stijl
te geven.

Design
Persoonlijk
aanpasbare
flexibele indeling
Christian Têtedoie. Lyon-FRANCE

WIJNKASTEN | 6000-SERIE

VOLLEDIG AAN TE PASSEN
AAN UW PERSOONLIJKE WENSEN
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DESIGN, PRESTATIES EN PERSONALISATIE
Uw kast is volledig naar wens samen te stellen zodat u de prioriteit kunt geven aan
de opslag, eenvoudige toegang tot uw flessen of juist aan de presentatie van uw wijn.

2 AFMETINGEN

Klein
model
tot 74
flessen

Groot
model

3 FUNCTIES

1 temperatuur 2 temperatuurMeerdere
-zone
zones
Temperatuurzones

tot 182
flessen

KEUZE PLATEAU

Dichte
deur

Glasdeur met full-glass
zwart frame
deur

Schuif-plateaus

Presentatie

Opslagplateau

Opslagplateau

MEER DESIGN,
TECHNOLOGIE EN SERVICE?

Dichte deur
Pack Premium
5 schuifplateaus PLUS
Glanzend zwart
tot 74 flessen

Kies uit de PLUS-opties

All round verlichting
met lichtstrip
(behalve 2T°)

Christian Têtedoie. Lyon-FRANCE

Plateaus PLUS
voorkant glanzend
zwart of licht eiken

5 jaar
garantie

Full-glass deur
Pack Presentatie
2 presentatiesets
en 6 schuifplateaus
tot 150 flessen

WIJNKASTEN | 6000-SERIE

3 DEUREN

9000-SERIE
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Dankzij een combinatie van edele en zorgvuldig bewerkte materialen, zorgt de
ShowCave voor een nieuwe benadering van de wijnpresentatie. Met het innovatieve
en uitgesproken moderne karakter, verenigt dit model perfect de geavanceerde
technologie en het gedurfde design.
De ledlampjes die langs de wanden zijn geplaatst, verspreiden een zacht
en amberkleurig licht zodat u uw flessen fantastisch kunt presenteren.
De gepatenteerde flessenhouder van EuroCave, De Hand van de Sommelier, is
geschikt voor alle flestypen en biedt de mogelijkheid gemakkelijk over te schakelen
naar de opslag- of presentatieversie.
De ShowCave is meer dan een gewone wijnkast en geeft uw interieur een eigen
karakter, of dat nu klassiek of modern is. Dankzij meerdere montagecombinaties,
geeft u uw verbeeldingskracht de vrije loop om er een echt decoratie-element van
te maken en zo een unieke en volledig persoonlijke sfeer te creëren.
Prachtige
presentatie
1 fles diep
Variabele
indeling

De ShowCave kan worden ingebouwd en heeft slechts een geringe diepte, en kan
worden geïnstalleerd in nagenoeg elke omgeving. Deze kast zal uw mooiste jaartallen
perfect bewaren en presenteren.

Sexy Fish. London-UNITED KINGDOM

WIJNKASTEN | 9000-SERIE

UW MOOISTE FLESSEN
IN HET ZICHT

2 AFMETINGEN

1 deur

tot 90 flessen

2 deuren
tot 180
flessen
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1 FUNCTIE

1 temperatuurzone

Full-glass
deur

Zijwanden in gehard glas, spiegelende achterwand
ledverlichting van boven naar beneden

PLATEAUS
tot 90 flessen
ook in te bouwen

Roestvrij stalen stangen met aanpasbare fleshouders Hand van de sommelier

Cave de Max. Cap d’Ail-FRANCE

Royal Monceau. Paris-FRANCE

tot 180 flessen
ook in te bouwen

WIJNKASTEN | 9000-SERIE

AFWERKINGEN

S E R V E R E N
L AT E N O N T D E K K E N
P R E S E N T E R E N
W I J N O M Z E T
S T I M U L E R E N

SERVEREN VAN WIJN PER GLAS

S E RV E R E N VA N
WIJN PER GLAS

VOOR HET SERVEREN VAN WIJN PER GLAS,
AAN TAFEL
De Wine Bar is leverbaar in twee formaten: 2 of 8 geopende flessen.
Ze beschikken beide over 2 temperatuurzones voor het op de optimale
serveertemperatuur brengen van zowel witte als rode wijn. De geopende flessen
zijn zo tot wel 10 dagen beschermd tegen oxidatie, zodat u uw klanten een ruime
keuze aan wijn per glas kunt bieden.
De glazen deuren en de lichtschakeringen bieden een moderne uitstraling om de
mooiste wijnen te presenteren en in het zicht te plaatsen.
De flessen kunnen eenvoudig en snel worden gepakt, wat zorgt voor een
extreem hoog gebruiksgemak: intuïtieve ergonomie, geen onderhoud, geen
verbruiksproduct.

Bewaren van
open flessen
Ideale
serveertemperatuur
Geen
verbruiksartikelen

Wine Bar is de enige oplossing die het serveren van wijn per glas direct uit de fles
mogelijk maakt. Hierdoor kan de wijn aan tafel worden geschonken waardoor u
even persoonlijk kunt praten met uw klant. Wine Bar zal hierdoor bijdragen aan
de kwaliteit van uw service in de traditie om uw wijn aan tafel te schenken.

Royal Monceau. Paris-FRANCE

SERVEREN VAN WIJN PER GLAS | WINE BAR

WINE BAR
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37
3 CONFIGURATIES

EEN MODULEERBAAR PRODUCT

1 witte / 1 rode wijnen

of 2 witte wijnen

of 2 rode wijnen

4 FUNCTIES

Op
Bewaren van
Sommelier schenkt
serveertemperatuur geopende flessen
aan tafel
brengen
Tot 10 dagen door Exclusief gepatenteerd
8 en/of 16°C
vacumeren
systeem voor vacumeren

LICHT

Unieke
presentatie van
uw wijnen

INTUÏTIEVE BEDIENING
Eenvoudige en
snelle hantering
van flessen
Geen verbruiksartikelen (geen
stikstof of argon)
Geen onderhoud

Wine Bar 2.0

Een keuze van 50 schakeringen

Le Selsius. Lyon-FRANCE

SERVEREN VAN WIJN PER GLAS | WINE BAR 2.0

Volg het ritme van uw activiteit: 2, 4, 6 flessen…
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3 CONFIGURATIES

of 8 witte wijnen

of 8 rode wijnen

8 geopende flessen + 6 reserveflessen, op de juiste serveertemperatuur

4 FUNCTIES

Op serveertemperatuur
brengen
6 tot 18°C

Bewaren van
geopende flessen
Tot 10 dagen door
vacumeren

LICHT

Sommelier schenkt
aan tafel
Exclusief gepatenteerd
systeem voor vacumeren

Unieke
presentatie van
uw wijnen

• Wine Bar bevordert het ritueel van het serveren van de
wijn direct aan de tafel van de klant. Hierdoor kunt u de klant een
betere en kwalitatieve service geven in de traditie van de geste van de
grootste sommeliers.
• Elke fles wordt optimaal bewaard en rendabel gemaakt.
Door het vacumeren van de fles wordt verspilling vermeden en krijgt
u de mogelijkheid uw aanbod van wijnen per glas uit te breiden en zo
uw marge te verhogen.
• Uw flessen worden perfect gepresenteerd. Dankzij het design
en het lichtspel dat de aandacht van de klant trekt, kunt u met de Wine
Bar op natuurlijke wijze de verkoop van wijn per glas stimuleren.
De wijn is een ervaring die wordt gedeeld. Wine Bar maakt
deel uit van deze ervaring.

INTUÏTIEVE BEDIENING
Eenvoudige en snelle hantering van
flessen
Geen verbruiksartikelen (geen
stikstof of argon)

Wine Bar 8.0
Een keuze van 50 schakeringen

Pierre Sang On Gambey. Paris-FRANCE

SERVEREN VAN WIJN PER GLAS | WINE BAR 8.0

4 witte / 4 rode wijnen

EEN GEDEELDE ERVARING
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DISTRIBUTEUR VAN WIJN PER GLAS VOOR
HET DOELTREFFEND EN GECONTROLEERD
SERVEREN VAN WIJN PER GLAS

SERVEREN VAN WIJN PER GLAS | VIN AU VERRE 8.0

Voorgeprogrammeerd
tap volume
Op ideale
serveertemperatuur
Bewaren van open
flessen
Eenvoud & intuïtiviteit

VIN AU VERRE 8.0

Met de 2 afzonderlijke en individueel regelbare temperatuurcompartimenten,
houdt de Vin au Verre 8.0 de flessen op een ideale serveertemperatuur, klaar om
op elk gewenst moment per glas te worden geserveerd.
Er is plaats voor 8 flessen in gebruik (4 witte/4 rode of 8 rode of 8 witte wijnen),
evenals een reserve voor 8 flessen die op de juiste temperatuur worden gehouden
en binnen handbereik zijn opgeslagen, zodat u tijd wint bij het vervangen van de
fles.
Om een groter aanbod van wijnen per glas te kunnen aanbieden, kan elke fles
die in de Vin au Verre 8.0 is geplaatst, worden geserveerd met 3 verschillende
en aanpasbare volumes zodat elke verspilling wordt vermeden en u perfect uw
verbruik kunt beheersen.
Dankzij zijn bewaarsysteem met stikstof wordt de wijn beschermd tegen elke
vorm van oxidatie tot 3 weken na het openen van de fles.
Het moderne design zal uw flessen professioneel presenteren terwijl het perfect
wordt geïntegreerd in elke omgeving.

Restaurant Le Golf. La Tour de Salvany-FRANCE

EEN ONMISBAAR HULPMIDDEL VOOR EEN
HOGERE WIJNOMZET

of 8 witte wijnen
of 8 rode wijnen
4 witte / 4 rode wijnen
8 geopende flessen + 6-8 reserveflessen, op de juiste serveertemperatuur

5 FUNCTIES

Dankzij het doseringssysteem, het op serveertemperatuur brengen
en het bewaren van open flessen, is EuroCave Professional, de
leverancier voor wijn per glas systemen, een onmisbaar hulpmiddel
voor een hogere wijnomzet.
Door verspilling te beperken en uw wijnaanbod per glas uit te
breiden, stimuleert u op natuurlijke wijze uw wijnomzet.
Dankzij de Vin au Verre 8.0 kunt u de omzet gerealiseerd met wijn
per glas volgen om uw aanbod continu te verbeteren!

Op serveertemperatuur
brengen
6°C tot 18 °C

Beheersing van
het geserveerde
volume - 3
volumes die per
fles instelbaar zijn

Tot 3 weken
bewaren van
geopende flessen
onder stikstof.

Unieke
presentatie
van uw wijnen

Opvolging van
de omzet

VOOR MEER PRODUCTIVITEIT EN EENVOUD

Een uniek touchscreen

Een automatisch reinigingssysteem

EEN SNELLE RETURN ON INVESTMENT
Voorbeeld:
Per dag gooit u het
equivalent van 8 glazen weg.
Verbeter uw aanbod, versterk
de suggestie en kijk hoe uw
verkoop stijgt van 20 naar
60%.

Restaurant Le Golf. La Tour de Salvany-FRANCE

Bij € 7,50 per glas betekent
dit een jaarlijks verlies van €
18 000.

Vraag een berekening bij
uw EuroCave Professional
leverancier.

Vin au Verre 8.0

3 programmeerbare doseringen per fles
Visuele waarschuwingen en tutorials op het scherm
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3 CONFIGURATIES

I N D E L I N G E N
S A M E N S T E L L E N
SAMENBRENGEN EN
ONEINDIG

MODULEREN

INRICHTING WIJNKELDER

INRICHTING
WIJNKELDER

MODULOSTEEL

PLUSPUNTEN VAN
HET PRODUCT

PLUSPUNTEN VAN
HET PRODUCT

• Een oplossing om
wijnkisten op te bergen

• Opbergsystemen met
zuivere en moderne lijnen

• Een exclusief systeem met
uitschuifbare plateaus

• Een robuuste, stabiele
stalen structuur

• Alle flessen zijn
gemakkelijk bereikbaar

• Flessen in de ‘opslagmodus’,
de ‘presentatiemodus’ of in
hun oorspronkelijke kist.
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INRICHTING WIJNKELDER

MODULORACK

INOA KLIMAATREGELAAR

PLUSPUNTEN VAN
HET PRODUCT

PLUSPUNTEN VAN
HET PRODUCT

• Opbergmodules van
edel, duurzaam, massief
eikenhout

• Een stille klimaatregelaar
voor uw wijnkelder

• Naar uw eigen wensen
aanpasbaar
• Aanpasbaar volgens de
beperkingen van de in te
richten ruimte (onder de trap, in
een hoek, onder gewelfd plafond)

• Esthetisch en gemakkelijk
te onderhouden
• Regelt de temperatuur en
de luchtvochtigheid in uw
wijnkelder
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INRICHTING WIJNKELDER

MODULOTHÈQUE

ONZE PLATEAUS
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DRIE TOEPASSINGEN, VERSCHILLENDE OPTIES,
AAN TE PASSEN AAN UW GEBRUIK

A lleen 6000- serie

DE HAND VAN DE SOMMELIER

De klassiekers

De PLUS

De Universele

Serveren
Schuifplateau
tot 12 flessen

Champagne schuifplateau

Schuifplateau Plus
tot 12 flessen

tot 10 flessen

Universele plateau
tot 12 flessen

Deze uit twee materialen bestaande houder verenigt een harde
structuur die de fles ondersteunt met een soepel materiaal van
elastomeer dat zich aanpast aan de vorm van de fles en haar
beschermt tegen trillingen.
Deze twee modellen zijn afneembaar om de schikking van de
flessen op het plateau aan te passen aan hun vorm en aantal.

DE LUXE VAN HET DETAIL
Met onze PLUS-plateaus bieden wij u de voordelen van het
interieur van de nieuwe generatie, voor meer ergonomie en
gebruiksgemak.

Opslaan
Universeel plateau
tot 77 flessen

Bordeaux plateau

Plus universeel plateau

tot 78 flessen

tot 77 flessen

Universele plateau
tot 77 flessen

Het frontje van het plateau is
leverbaar in glossy zwart of
licht eiken.

Presenteren
Uitschuifbaar presentatieplateau
tot 6 schuin liggende flessen,
tot 26 liggende flessen

Presentatieplateau
tot 22 flessen

6000-serie

Serveerplateau

tot 20 rechtopstaande flessen

Plus presentatieplateau
tot 6 schuin liggende flessen,
tot 26 liggende flessen

Optioneel
6000-serie

Universele plateau
tot 24 flessen

4000-serie

De capaciteit van de plateaus is berekend op basis van traditionele Bordeaux flessen (behalve voor het Champagneplateau)

Het Plus model biedt een esthetisch bewerkte afwerking en
een intuïtiever gebruik waar het gaat over de plaatsing van
de fles.

Elk schuifplateau is voorzien van
soft-close voor een nog groter
gebruiksgemak.

Identificatie plaatjes
van epoxy staal
die u eenvoudig
kunt bevestigen aan het plateau
en waarop u gemakkelijk de
naam van de wijn kunt noteren.
Een uitwisbare witte stift wordt
meegeleverd.

TECHNISCHE KENMERKEN | PLATEAUS

OVERZICHTSTABEL VAN DE PLATEAUS

De precisie
ten dienste van
tijdmanagement

De EuroCave groep
ontwerpt en produceert
haar producten in Frankrijk
sinds 1976. Een garantie voor
betrouwbaarheid en een
sterke inzet voor kwaliteit.
Een team van gepassioneerde medewerkers
EuroCave Professional staat garant voor de technologische
precisie van de vijf fundamentele parameters die
kenmerkend zijn voor het correct bewaren van wijn.
Elk EuroCave product profiteert van de knowhow en
oenologische kennis van de experts die het ontwerpen en
produceren. EuroCave Professional staat voor:
• Een
geïntegreerd
studiebureau
dat
verantwoordelijk is voor het uitdenken en creëren van
geavanceerde producten op het vlak van technologie en
design.
• Twee productievestigingen in het noorden
van Frankrijk en in Isère waar in totaal meer
dan 100 personen werken: ze beschikken over
de modernste productiehulpmiddelen waardoor het
merk een kwaliteit kan garanderen die voldoet aan de
strengste internationale normen.
• Meer dan 13 octrooien, zowel voor technologische
innovaties als voor de ergonomie van haar
designproducten.

Het label
Garantie

Origine

53
53

France

Sinds 8 juni 2012 is de groep EuroCave
de enige producent van wijnkasten die
het label Origine France Garantie
heeft ontvangen, een erkenning van de
inzet van het merk sinds 40 jaar. Dit label
Origine France Garantie heeft tot doel
de Franse knowhow zowel op nationaal
als internationaal vlak te ondersteunen.
Hiervoor voldoet EuroCave aan alle eisen
en garanties.

Een streng kwaliteitsproces
Wijnkasten
Klimaatregelaar
Wine Bar 8.0
Vin au Verre 8.0

De kwaliteitscontroles van EuroCave overtreffen de vereisten van de norm EN 60335:
• Dichtheidstest van het koelcircuit op 100% van de wijnkasten.
• Test van de elektrische veiligheid op 100% van de wijnkasten.
• Eindcontrole van 40 punten en functietest op100% van de wijnkasten.
Alle controles waarmee nauwgezet de conformiteit van de wijnkast wordt gecheckt ten opzichte van de
behoeften van de klant.

Naast
producten,
de diensten
van EuroCave
Professional

Naast de
voortdurende
inzet van
het merk om
kwaliteitsproducten
te fabriceren,
staat EuroCave
Professional
ook voor een
pakket van
diensten bedoeld
om het dagelijks
gebruik te
vergemakkelijken
en de klanten te
begeleiden naar
optimalisatie.

Een webplatform en een specifieke klantendienst

Een gespecialiseerd distributienetwerk

Op de website van EuroCave Professional vindt u een overzicht van alle
producten en accessoires van het merk. Zo krijgt u snel toegang tot onze
producten met alle functionaliteiten per serie.
U vindt er ook een gedetailleerde beschrijving van de diensten, leveranciers,
realisaties van andere klanten, advies...
Hiermee willen u een maximum aan informatie geven en u helpen bij uw
zoektocht naar het product dat het best geschikt is voor uw behoeften.

Meer dan 70 leveranciers staan u in de hele wereld bij om u te begeleiden bij
uw wijnberoep. Als echte experts op het vlak van het bewaren en serveren
van wijn, zullen zij u de beste oplossing kunnen bieden die optimaal is
aangepast aan uw behoeften. Zoek een leverancier in uw buurt op www.
eurocave.nl of www.eurocave.be

www.eurocave.nl / www.eurocave.be
Voor een persoonlijk advies hebben we een gespecialiseerd team die u
telefonisch of persoonlijk kan begeleiden bij uw zoektocht.

Een geïntegreerde klantendienst
Om de diagnose van een probleem te stellen of een oplossing te bieden
beschikt EuroCave Frankrijk over een hotline voor alle door EuroCave
Professional erkende leveranciers in meer dan 70 landen. Deze
technische ondersteuning is bereikbaar op werkdagen en wordt bemand
door deskundigen die volledig op de hoogte zijn van de techniek van de
producten van EuroCave.
In geval van een aangetoond defect, zorgt EuroCave dat de oorspronkelijke
onderdelen onder garantie binnen 48 uur naar uw leverancier gestuurd
worden. Deze service moet garanderen dat u over een snelle en
doeltreffende onderhoudsservice beschikt, ongeacht het land waarin uw
product van EuroCave is geïnstalleerd.

3D-configuratiesoftware
Om te beantwoorden aan de behoeften op het vlak van visualisatie en
organisatie van toekomstige installaties van professionals, heeft EuroCave
Professional specifieke 3D-software ontwikkeld waarmee het mogelijk is
een virtuele installatie uit te voeren van de EuroCave producten in een
restaurant, een kelder of een grote presentatieruimte.
Een gratis service van EuroCave.
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Naast
producten,
de diensten
van EuroCave
Professional

Onderhoudsservices
Elk product van EuroCave Professional draagt een individueel
identificatienummer waarmee zijn herkomst en authenticiteit kan worden
vastgesteld. Alleen door EuroCave Professional erkende leveranciers
mogen de service van de internationale EuroCave garantie* verzorgen:
•
•

2 tot 5 jaar garantie, afhankelijk van het product
Onderhoudscontracten van 2 tot 4 jaar op onze wijn per glas
serveersystemen: Vin au Verre 8.0 en Wine Bar 8.0.

* Aanbiedingen voor aanvullende garanties worden toegelicht in de algemene
garantievoorwaarden van uw EuroCave Professional leverancier.

Cabotte. London-UNITED KINGDOM

Globus. Zurich-SWITZERLAND
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