
CHAMPAGE STOPPERTWIST&LOCK

Waarom deze kiezen?
• Heeft een unieke Twist & Lock draairing om de dop vast te zetten op de fles.

• Door het Twist & Lock eindelijk een stopper die gegarandeerd goed blijft zitten.

• Werkt op alle flessen met bubbels: Champagne, Prosecco, Cava, Sekt etc. 

• 36 Varianten: Combineer 2 Behuizing kleuren, 6 Ring kleuren en 3 logo opties.

• Elke uitstraling mogelijk: Moderne Doming, Elegante gravure of Natuurlijke kurk.

“Een stopper voor alle flessen met bubbels, die écht goed werkt”

Full Colour Doming Natuurkurk Gravure Metaal Gravure



Wat zijn de personalisatie opties?

Specificaties:
2 behuizing kleuren: chrome-look of soft-touch zwart

6 Metalen ring kleuren; Zwart, Zilver, Goud, Rood, Blauw, Oranje

3 Personalisatie opties: Full colour Doming, Metaal gravure, Kurk gravure

6 Metalen plaat kleuren: Zwart, Zilver, Goud, Rood, Blauw, Oranje

Hoogte: 45 mm  |  Breedte: 39  mm

Gewicht: 33 gr.  |  Logo Ø : 30,5 mm

Hoe werkt deze champagne stopper?
Deze stopper maakt gebruik van een uniek Twist&Lock systeem. Volg de 

volgende twee eenvoudige stappen. 

1. Druk de stopper stevig op de fles en houd de gekleurde metalen ring

met één hand vast. 

2. Neem vervolgens met uw andere hand de behuizing van de stopper

vasten draai deze bovenkant met de klok mee om af te sluiten. 

Controleer of de markering op de behuizing boven de afbeelding van het

“gesloten slotje” staat. Zoals te zien op de afbeelding hiernaast. 

Full colour Doming - de keuze voor een moderne uitstraling
Digitale print in combinatie met een transparante epoxy voor een krasvaste toplaag.
Geen meerkosten voor: meerdere kleuren, full colour, of zelfs foto print.  

Elegante metaal Gravure - de keuze voor een elegante uitstraling
Kies de afsluitring en metalen plaat in één van de 6 beschikbare kleuren combinaties 
voor een perfecte match met uw logo. Het logo in wit door middel van lasergravure.

Natuurlijke kurk Gravure - de keuze voor een natuurlijke uitstraling
Breng de kurk terug op de fles. Gemaakt van europese natuurkurk. Natuurlijk materiaal
is iets gevoeliger voor slijtage. Het logo in zwart door middel van lasergravure.

Individuele verpakkingsoptie:
Kan verpakt worden in een transparante koker (ø 40mm.)

Deze verpakking is verder te personaliseren met

een handleidingskaart. Kan volledig aan de huisstijl worden

aangepast door een full color print op voor- en achterkant.

Standaard verpakking per 25 stuks in een polybag.


