FRESH-IT CLASSIC
Jednoduchý a nadčasový design pro jedinečný požitek. Nerezové provedení ve formě stojanu Vám
zajistí rychlé a snadné použití.

Fresh-it Classic

FRESH-IT COMPACT
Praktický design vhodný pro každodenní použití v restauracích či cateringových službách.
FRESH-IT CHAMPAGNE
Podobný design jako u Compactu doplněný kovovým tlakovým uzávěrem sektové láhve. Jako
konzervační plyn se používá CO2. Nabídněte skleničku kvalitního šampaňského či šumivého víno s
uchovanou hodnotou.
Se systémem Vinoserv Champagne
zachováte kvalitu lahve Vašeho šampaňského či šumivého vína, Vaši hosté si tak mohou objednat
pouze sklenku kvalitního sektu a Vy bez starostí uchováte hodnotu v lahvi.

O NAŠICH PRODUKTECH
Produktová řada Fresh-it přináší svým zákazníkům jedinečnou možnost uchování původních kvalit
lahvových vín. Jedno zařízení dokáže uchovat až 60 lahví a to pouhým tří sekundovým stiskem.
Taktéž výměna náplně je velice jednoduchá, můžete ji použít 90–130 krát. Kvalita vína a šumivého
vína je zachována až po dobu 4 týdnů.
PRODUKTY PRO VÍNO
KONZERVACE VÍNA
Konzervační účinek je založen na vlastnostech inertních plynů (Ar, N2 + CO2), které jsou těžší než
okolní vzduch a ustálí se nad hladinou Vašeho vína, čímž vznikne mezi vínem a vzduchem tenká
hranice, která zabrání styku okolního vzduchu s vínem a následné oxidaci.
KONZERVACE ŠUMIVÉHO VÍNA
U tohoto zařízení se setkáváme se dvěma procesy, které uchovají původní charakter šumivého vína:
Konzervační efekt – obnovení atmosféry CO2 uvnitř lahve

www. http://translation-interpreting.cz ©

Obnovovací efekt – obnovení tlaku CO2 uvnitř vína, přičemž nedojde ke ztrátě šumivosti
O nás
Firma Fresh-it vznikla roku 2016, ale námi nabízené produkty jsou s tradicí používány již několik let.
Naší vizí je umožnit lepší dostupnost kvalitních tichých a šumivých vín to pro každého.
Nabízíme řešení na uchování vín, které zcela jistě ocení každý milovník kvalitního vína.
Produkty Fresh-it jsou vyráběny v České republice, ale již léta se nabízí v zahraničí. Spokojení
zákazníci jsou důkazem jedinečnosti a kvality výrobku.
Díky našemu vývoji se tato technika dostává do rukou veřejnosti za zlomek ceny oproti konkurenčním
produktům a to při zachování nejvyšší kvality designového a průmyslového zpracování.
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FRESH-IT CLASSIC
Jednostavni i nadvremenski dizajn za jedistveno uživanje. U obliku stalka, koji je proizveden iz
nehrdajućeg čelika, Vama osigura hitno i lako korištenje.
Fresh-it Classic
FRESH-IT COMPACT
Praktični dizajn je pogodan za svakodnevno korištenje u restoranima i u ugostiteljstvu.
FRESH-IT CHAMPAGNE
Dizajn je sličan dizajnu Compact, boca za sekt je dopunjena metalnim čepom, koji je ispod pritiska.
Kao plin za konzerviranje se koristi CO2. Ponudite času kvalitetnog šampanjaca ili pjenušca, koja
sačuva svoju vrijednost.
Sa sistemom VinoservCHampagne
sačuvate kvalitet boca Vaših šampanjaca ili pjenušca. Vaši gosti si tako mogu naručiti času samo
kvalitetnog pjenušca i Vi možete bez brige sačuvati vrijednost u boci.
O NAŠIM PROIZVODIMA
Red proizvoda Fresh-it donosi našim koristnicima jedinstvenu priliku sačuvati originalni kvalitet vina u
boci. Jedna oprema omogući pohraniti čak 60 boca i to samo pritiskom u trajanju od 3 sekunde.
Takode izmjena ispune je vrlo jednostavna, može se upotrebiti 90-130 puta. Kvalitet vina i pjenušca je
sačuvana čak 4 tjedna.
PROIZVODI ZA VINO
KONZERVIRANJE VINA
Djelovanje konzerviranja je osnovano na osobini inertnih plinova (Ar,. N2+CO2), koji su teži nego
okolni zrak i ustali se iznad površine Vašeg vina, time se stvori tanka granica izmedu vina i zraka, koja
spreči dodiru okolnog zraka i vina i sljedeću oksidaciju.
KONZERVIRANJE PJENUŠCA
Ovi proizvod se koristi sa dva procesa, koji sačuvaju originalni karakter pjenušca.
Efekt konzerviranja - obnovljenje atmosferi CO2 unutar boce.
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Efekt obnovljenja – obnovljenje pritiska CO2 unutar vina, radi čega neće doći ka ubitku pjenušanja.

O nama
Tvrtka Fresh-it bila je osnovana 2016 godine, ali proizvodi, koje pružamo jesu korišteni već nekoliko
godina. Naša vizija je omogućit laku pristupačnost kvalitetnih mirnih i pjenušivih vina za svakog.
Nudimo rješenje kako sačuvati vino, koje ocjeni svaki ljubitelj kvalitetnog vina.
Proizvodi Fresh-it jesu proizvedeni v Českoj republici, ali nudi se u inozemstvu već godinama.
Zadovoljena mušterija je dokazom jedinstvenosti i kvaliteta proizvoda.
Zahvaljući našem razvoju ova tehnologija omogućava da proizvod može nabaviti javnost za djelić
cijene nasprem cijene konkurentnih proizvoda i to i uz sačuvanje najvišeg kvalitata dizajna i
industrijskog obradenja.
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