
WIJN STOPPERSILICONE

Waarom deze kiezen?
• Door de flexibiliteit van het siliconen materiaal past deze op elke wijnfles.

• Verbindt het logo aan een fles zonder het etiket te hoeven vervangen. 

• Sluit zo goed af dat de fles zelfs weer plat in de koelkast gelegd kan worden.

• De enige ter wereld die weggegeven kan worden op de gesloten fles 

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

“de enige ter wereld die weggegeven kan worden op de gesloten wijnfles”

Full Colour Doming Natuurkurk Gravure Metaal Gravure

2019: het jaar van Rembrandt

voorbeeld: wijnstop zwart
met full colour doming



Wat zijn de personalisatie opties?

Specificaties:
2 behuizing kleuren: Zwart, Wit

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

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

Hoogte: 48,4 mm  |  Breedte: 38  mm

Gewicht: 30 gr.  |  Logo Ø : 30,5 mm

Hoe werkt de wijn stopper?
De stopper is gemaakt van flexibel siliconen rubber. Hierdoor kan deze 

zelfs bovenop een gesloten fles geplaatst worden. Zo kan de stopper 

zonder individuele verpakking weggegeven worden. 

Zodra de fles geopend is sluit de wijnstopper de fles luchtdicht af. 

Op deze manier blijven de smaken van de wijn langer behouden en kan 

de wijn langerbewaard worden.  De fles wordt zelfs zo stevig afgesloten 

dat u de fles gerust plat in de koelkast kunt leggen. 

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 het metalen plaatje 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 
materiaalis 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.

voorbeeld: wijnstop wit met
gravure op blauw metaal


