
Andere systemen

Looptijd

Prijs van de wijn
inclusief aflossing 

tapsysteem

Met Twistop Wine System® betaalt u altijd een eerlijke en transparante prijs voor de wijn, zonder een 
opslag voor de financiering van uw tapinstallatie die bij andere aanbieders in de prijs verborgen zit. 
Hierdoor betaalt u niet jarenlang teveel voor uw wijn. 

Bereken uw voordeel op www.twistopwinesystem.com/besparing.

Twistop Wine System®: simpel, duidelijk en al snel véél voordeliger!

“Het Twistop Wine System werkt perfect! Er is geen sprake meer van 
lekkage en de Bag-in-Boxen zorgen bovendien voor ruimtebesparing 
en minder handling voor het team. Maar uiteindelijk zorgen vooral 
het hoge rendement van de Bag-in-Box én de betere kwaliteit aan 
wijnen voor onze gasten ervoor dat wij erg tevreden zijn!” 

- Hotel Van der Valk, Breukelen

“De kwaliteit van de wijn blijft gewaarborgd in het Twistop Wine 
System, waardoor de smaak niet te onderscheiden is van een fles 
wijn. De constante kwaliteit en temperatuur zorgen ervoor dat de 
gasten zeer tevreden zijn. De snelheid waarmee we de wijn kunnen 
serveren én de ruimtebesparing, zowel in de kelder als op de bar, zijn 
mooi meegenomen! ” 

- De Teerkamer, Bergen op Zoom
Verdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

INVESTERING

GEBRUIKERS IN DE SPOTLIGHTS

Twistop Wine System® 

Looptijd

Prijs van de wijn

Aflossing
Tapinstallatie

Meer rendement. Meer kwaliteit. Meer genieten!

www.twistopwinesystem.com
info@twistopwinesystem.com
t 0346-213 044



WIJNTAPSYSTEMEN

Voordelen wijntapsystemen

1. Hoger rendement door lagere 
 inkoopprijzen

5. Wijn is langer houdbaar dan in een geopende fles

Wijn via een wijntapsysteem is sterk in opkomst en niet voor niets! Het biedt veel voordelen en steeds 
meer wijnen zijn in bag-in-box beschikbaar. Wijn hoeft niet per se uit een fles te komen als deze ook 
uit zeer aantrekkelijk ogende tapzuilen kan worden geschonken. Wist u dat een investering in een 
wijntapsysteem al heel snel interessant voor u kan zijn? Vele tevreden gebruikers gingen u al voor!

3. Beter voor het milieu, minder glas- en kurkafval en 
 energieverbruik

7. Geen flesbreuk2. Makkelijke en snelle bediening

6. Altijd de ideale serveertemperatuur

4. Ruimtebesparing in zowel de bar-, koeling- als 
 opslagruimte

8. Keuze uit geselecteerde, kwalitatieve 
 wijnen

10. Mogelijkheid tot automatisch doseer- 
 en (kassa)registratiesysteem,   
 waardoor een hoger rendement

9. Minder handling

Wit droog

Pythonleiding

Koelsysteem

Optioneel:
- Koolzuurfles
- Stikstof

Drukregeling

Luchtcompressor
Voordeel: Continue druk 
op tapleidingen

NB Achter de BIB’s bevinden
       zich aparte pompjes

WijntapsysteemBIB-stellage met Twistop Wine System®

Rosé

Wit zoet

Rood (apart geïsoleerd)

Koelwater

Soorten wijn kunnen uiteraard variëren

Meer rendement. Meer kwaliteit. Meer genieten!

TWISTOP WINE SYSTEM®

Fusten FlessenTwistop® Andere BIB’s

BIB met Twistop® 
L-Connector en leiding

BIB met Twistop® 
Tapkraantje

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

* Geen lekkage

* Geen statiegeld

* Neemt minder ruimte in beslag

* Kan ook zonder tapsysteem d.m.v.
   los tapkraantje

* D.m.v. dip strip volledig leeg te 
    tappen

* Langere houdbaarheid na openen 
   (minimaal 100 dagen)

* Geen valse lucht

* Serveerklaar

* Geen stikstof of koolzuur nodig bij
   gebruik compressor

VOORDELEN

Dé oplossing om snel en probleemloos wijn te tappen via een wijntapsysteem is Twistop Wine 
System®. Dit handige systeem biedt aantrekkelijke voordelen ten opzichte van andere systemen, zoals 
ruimtebesparing, geen lekkage en een lagere literprijs! Twistop Wine System® werkt snel, efficiënt en 
zeer eenvoudig. 

Twistop Wine System® bestaat uit een speciale bag-in-box met een zgn. dip strip, die ervoor zorgt 
dat deze volledig leeggetapt kan worden. Twistop Wine System® kan aangesloten worden op een 
wijntapsysteem door middel van de L-Connector of kan los gebruikt worden met het Tapkraantje. 

Meer rendement. Meer kwaliteit. Meer genieten!


