Eenvoudig en geniaal.
Het X-idee.
Einfach und genial
Die X idee

Je herkent de echte wijnkenner aan zijn zorg voor zijn wijnen.

Wine Systems. pat. reg.
Wijnrek + wijnklimaatkast
PAT. REG.

360°

Wijnen presenteren en opslaan met systeem.
° professioneel ° overzichtelijk ° ruimtebesparend ° etiketten zichtbaar ° modulair
Het X-idee is gebaseerd op een totaalconcept en is beschermd door het patentrecht. De geraffineerde Xi Wine Systems
vormen de link tussen de professionele wijnteelt en het uiteindelijke genieten van de wijn.
De systemen van Xi zijn intelligente oplossingen voor het presenteren, opslaan en klimatiseren van wijnen. Voor privé-wijnkelders,
horeca, vinotheek en wijnhandel. Wijnkenners kiezen voor Xi Wine Systems omdat Xi de wijnen van hun beste kant laat zien.

Wijnkelder
Vinotheek

Wijnklimaatkast
Koeling

Big Bottles

Winkelmodule
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De juiste hoek maakt het verschil.
Niet wachten tot het sediment is bezonken.

° luchtbel in de

schouder van de fles

° kurk in contact

° genieten van wijn zonder te hoeven

met de wijn

°

wachten tot sediment bezinkt
eenvoudig decanteren

° verstelbare hoek

° sediment bezinkt in onderste hoek van de fles

Voor 99% van alle flesvormen en -maten.				
Alle flesvormen passen er uitstekend in.
Wijnrekken en wijnklimaatkasten worden in de regel ontworpen voor
bordeauxflessen. Maar dat geldt niet voor de systemen van Xi Wine Systems!
De flessen rollen niet weg en vallen niet om. Ongeacht de vorm van de fles.

°
°
°
°
°
°
°

° Oostenrijkse uitvinding

° International gepatenteerd

bordeaux- & bourgogneflessen
rieslingflessen
champagne-, prosecco- & sektflessen
halve flessen (0,375 liter)
magnumflessen (1,5 liter)
dubbele magnumflessen (3 liter)
en van piccolo- (0,2 liter) tot
30-literflessen

° Made in Europe

° www.xi-weinregal.com
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Xi Cool.

De wijnklimaatkast van de buitencategorie.
Wijnen presenteren en opslaan.
Xi Cool presenteert wijnen aantrekkelijk en op de juiste drinktemperatuur.
De hele wijnkaart in één oogopslag.

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

module met 1 of 2 deuren
aansluiten op externe koeling of met stekker
zijwanden en achterwand van glas of roestvrij staal
een regelbare klimaatzone per deur
temperatuurbereik +6 tot +18 °C
4 LED lichtzuilen per deur, UV-vrij koudlicht, dimbaar met afstandsbediening
isolerend glas met UV-filter
optimale luchtcirculatie door Xi Systems
standaard inrichting: 12 plateaus met 13 flessen = 156 flessen
optioneel: uittrekbare plateaus Cuvee, Doppel Magnum, Gusto, Stock, Select of verstelbaar bodemplateau Etagère
afmetingen per module: B 65/130 x D 68 x H 210 cm

Accessoires:
Xi Cool.
Xi Rack.

Xi Plateauset 		

4 Xi plateaus voor 52 wijnflessen

voor unieke en zeldzame flessen

Xi Uittrekbaar plateau Cuvee

Xi Uittrekbaar plateau DoppelM

Xi Uittrekbaar plateau Gusto

Xi Uittrekbaar plateau Stock

Xi Uittrekbaar plateau Select

Xi Etagère

voor geopende wijnflessen

draadmand voor 48 flessen
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voor dozen, kisten en wijnaccessoires

voor 4 dubbele magnumflessen

Verstelbaar bodemplateau

Xi Cool.
Het stille verkoopsucces.
Een greep uit onze referenties:
artHOTEL Blaue Gans Salzburg – Oostenrijk
Brogsitter Weingüter-Vinothek Grafschaft-Gelsdorf – Duitsland
Culto Airest Skylink Luchthaven Wenen – Oostenrijk
FC Schalke 04 Arena VIP-Lounge – Duitsland
Hotel ASTORIA Zürich-Olten – Zwitserland
Hotel Birkenhöhe Mittelberg – Oostenrijk
Hotel Marriott Wenen – Oostenrijk
Hotel Post Lech am Arlberg – Oostenrijk
Hotel Post Velden am Wörthersee – Oostenrijk
Restaurant b-eat Schaan – Liechtenstein
enz.
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° Oostenrijkse uitvinding

° International gepatenteerd

° Made in Europe

° www.xi-weinregal.com

Xi Rack.

Het wijnrek voor wijnliefhebbers en professionals.
Zo eigen als uw wijnverzameling.
Een eigen wijnkelder, dat is de droom van iedere wijnliefhebber. Xi Wine Systems heeft voor iedereen de perfecte oplossing.
Bijvoorbeeld Xi Rack. Het intelligente wijnrek.
Afdalen naar de wijnkelder en alle etiketten bekijken is als een reis door de mooiste wijnbouwgebieden.

Xi Counter
		
		
		
		

Basiskast B 61 x D 58,5 x H 110 cm = statafelhoogte
Aanbouwkast B 58 x D 58,5 x H 110 cm
Standaardinrichting 4 Xi-plateaus met 13 flessen = 52 flessen
max. capaciteit per kast met 8 Xi-plateaus = 104 flessen
in hoogte verstelbare poten

Xi Top
		

Opbouw op Xi Counter
Basis- en aanbouwkast

Xi Rack
		
		
		
		

Basiskast B 61 x D 58,5 x H 182 cm
Aanbouwkast B 58 x D 58,5 x H 182 cm
Standaardinrichting 8 Xi-plateaus met 13 flessen = 104 flessen
max. capaciteit per rek met 16 Xi-plateaus = 208 flessen
in hoogte verstelbare poten

Xi Counter.

+

Xi Top.

=

eenvoudig montage zonder gereedschap
staal met antracietgrijze poedercoating

Xi Rack.

Accessoires zie blz. 4 optioneel
		
Afdekplaat van metaal of glas voor Xi Counter
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Xi Rack.
Voor vinotheken
en wijnkelders.
Een greep uit onze referenties:
Der Weinkostladen Bad Nauheim – Duitsland
Hotel Falkensteiner Balance Resort Stegersbach – Oostenrijk
Hotel Der Steirerhof Bad Waltersdorf – Oostenrijk
Hotel Mooserwirt St. Anton am Arlberg – Oostenrijk
Mori Tennis-Gold-Wellnesshotel Klopeinersee – Oostenrijk
Restaurant-Vinothek Wunderbrunnen Opfikon/Zürich – Zwitserland
Restaurant Stiva Veglia Schnaus – Zwitserland
Schlosshotel Rosenau – Oostenrijk
Vinothek im Park Weggis – Zwitserland
Weingut Schloss Salenegg Maienfeld – Zwitserland
enz.
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8 soorten wijn,
52 flessen

16 soorten wijn,
104 flessen

° Oostenrijkse uitvinding

24 soorten wijn,
156 flessen

° International gepatenteerd

16 soorten wijn,
208 flessen

modulair, flexibel, eindeloos uit te breiden

° Made in Europe

° www.xi-weinregal.com

Xi Grand.

Het wijnrek voor grote flessen.
Zo eigen als uw wijnverzameling.
Het gepatenteerde systeem van Xi Wine Systems verovert ook de harten van grote liefhebbers.
Xi Grand. Het system voor ‘big bottles’ van 3 tot 30 liter.
Dubbele magnum, nebukadnezar of melchizedek – Xi Grand heeft een toppositie voor grote flessen en laat de deskundigheid van de grand sommelier zien.
Dit systeem biedt alle Xi-voordelen ook voor ‘big bottles’: juiste hoek voor alle wijnen, kurk in contact met de wijn,
perfecte presentatie, modulair systeem. Voor hoge eisen!

3 l Doppelmagnum
Technische gegevens:
° Grand Basis B 69,8 x D (L) 27 / (XL) 32 x H 183 cm
° Grand Aanbouw B 66,8 x D (L) 27 / (XL) 32 x H 183 cm
° Standaardinrichting 6 draagstangen + 6 paar fleshouders
° Fleshouder L voor 3 - 9 liter ø max 19 cm
XL voor 12 - 30 liter ø max 27,5 cm
° belasting per rek max. 100 kg
° eenvoudig te monteren op betonnen wand (incl. 6 schroeven en pluggen)

4,5 l Jeroboam
6 l Methusalem
9 l Salmanazar
12 l Balthasar
15 l Nebukadnezar
18 l Melchior

M von 3 - 6 liter
L von 5 - 15 liter
XL von 15 - 30 liter

Xi Decanter.

27 l Primat

30 l Mechisedek
Anm. bordeaux-aanduiding
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Xi Grand.
De individualist onder de wijnrekken.
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° Oostenrijkse uitvinding

° International gepatenteerd

° Made in Europe

° www.xi-weinregal.com

Xi Shop.

Verkoopstimulerende winkelmodule.
Pure wijncompetentie.
De tijd dat flessen in de winkel rechtop stonden is voorbij.
In de Xi Shop, het professionele systeem voor de hoogwaardige wijnhandel, worden de flessen liggend gepresenteerd. Grote
diversiteit op een klein oppervlak. Aangepast aan de individuele wensen ondersteunt het modulaire systeem de gespecialiseerde wijnhandel, op de kenmerkende Xi-manier:

°de juiste hoek °ruimtebesparend
°alle flessen onder handbereik

°uitstekende presentatie van de flessen 			

Xi Shop biedt talloze mogelijkheden voor de inrichting van uw wijnafdeling of vinotheek.
De richting van de flessenhalzen is een handig oriëntatiesysteem.
Prijsaanduiding + beschrijving van de wijn direct bij de wijn.
Uitstekende toegankelijkheid maakt dagelijks onderhoud van het rek heel eenvoudig.
Vraag om advies over individuele oplossingen.

De Xi-voordelen op een rij
° grotere diversiteit aan wijnen op hetzelfde vloeroppervlak
° professionele liggende presentatie van de flessen
° prijsaanduiding direct bij de wijn
° individuele vormgeving
° eenvoudige herinrichting van bestaande wijnafdelingen
° nauwelijks schoonmaakwerk
° richting van de flessenhalzen = praktische oriëntatie voor klanten
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Xi Shop.
Wijnen in toppositie.
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° Oostenrijkse uitvinding

° International gepatenteerd

° Made in Europe

° www.xi-weinregal.com

Eenvoudig en geniaal.
De Xi-producten.
Xi Cool.

Xi Rack.

Xi Grand.

Xi Shop.

Wijnkenners weten dat Xi de juiste hoek heeft.

Eerste Stegge 2 I Postbus 63 7630 AB I Ootmarsum
Tel. 0031 (0) 541 29 22 22 I info@vinocarium.com
www.vinocarium.com

