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PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE 
UMOŻLIWIAJĄCE SPRZEDAŻ WINA NA KIELISZKI

Mają Państwo ochotę na kieliszek wina?
Jak sprawić, żeby reszta trunku nie straciła  
swoich wyjątkowych walorów smakowych? 

Dyspensery Winefit - innowacyjne urządzenia, przyjazne dla wina,  
jak i użytkownika idealnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie serwuje się 

wino. Oferta skierowana jest zarówno dla Klientów indywidualnych,  
jak i restauracji, barów, pubów.
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NIEWIELKI ROZMIAR
maksymalna kompaktowość, brak dodatkowej  
zewnętrznej instalacji gazowej.

BRAK OGRANICZEŃ CO DO LICZBY OTWARTYCH 
BUTELEK o pojemności 0,375 l i 1,5l.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I DŁUGOTRWAŁA OCHRONA 
dzięki zastosowaniu butli z Argonem mamy gwarancję 
najlepszej ochrony i zachowania pełnych walorów  
smakowych wina przez kilka tygodni.

WSZECHSTRONNOŚĆ
wyświetlacz pozwala na sprzedaż wina w trzech 
różnych dawkach.

KONTROLA SPRZEDAŻY
częściowy i całkowity licznik pozwala utrzymać 
sprzedaż wina pod kontrolą.

MOBILNOŚĆ
wszystkie urządzenia są łatwe do przemieszczenia 
dzięki mobilnemu wózkowi oraz baterii Winefit  
(opcjonalnie).

ŁATWOŚĆ KONSERWACJI 
oszczędność czasu i pieniędzy.

ZREDUKOWANE KOSZTY
atrakcyjna cena gwarantuje szybki zwrot inwestycji.

MADE IN ITALY 
wszystkie produkty są w 100% produkowane we 
Włoszech.

INNOWACJA

ZALETY DYSPENSERÓW  
WINEFIT



 Dlawina.pl Sp. z o.o. | 22 Lipca 62, 32-540 Trzebinia | +48 668 444 766 | biuro@dlawina.pl | www.dlawina.pl

Innowacyjne urządzenie, które dzięki zastosowaniu  
rewolucyjnego systemu kapsli wielokrotnego użytku, 
pozwala przechowywać napoczęty dowolny rodzaj wina,  
nie pozbawiając go przy tym walorów smakowych. 
Dzięki temu, że zajmuje niewiele miejsca, idealnie nada-
je się do użytkowania w domach, restauracjach, barach, 
pubach, hotelach i winiarniach.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY (MM) 255/386/565 

WAGA (KG) 9 kg

MAX ŚREDNICA BUTELKI (MM) 108 mm

MAX WYSOKOŚĆ BUTELKI (MM) 350 mm

ŚREDNICA SZYJKI BUTELKI (MM) 28 mm, 33 mm

SPECYFIKACJA 50 butelek 750ml na jeden cylinder gazu

GAZ Argon: objętość 0,95l, ciśnienie 110 bar

ZASILANIE 110V

POBÓR MOCY 14 W

CHARAKTERYSTYKA 

WYŚWIETLACZ
poręczny wyświetlacz pozwala na wybór między 
różnymi ilosciami trunku: do degustacji, pojemność kiel-
iszka lub swobodne dozowanie.

NASADKA SPECJALNA 
rewolucyjny system kapsli wielokrotnego użytku i tylko 
jedno urządzenie, dzieki czemu można otworzyć nie-
ograniczoną ilość butelek między 0.375l i 1,5l. Techno-
logia Winefit to gwarancja jakości serwowanego wina.

360° PERSONALIZACJA
wersja podstawowa może być dostosowana według 
dostępnych opcji personalizacji urządzenia. 
Możliwe jest również umieszczenie logo bądź konkret-
nej reklamy.

MINIMALNE WYMIARY CAŁKOWITE
Produkt o ekstremalnie zmniejszonych wymiarach, co 
pozwala klientom, na umieszczenie go w dowolnym 
miejscu.

MOBILNOŚĆ
urządzenie można umieścić na wózku do “mobilnego 
serwowania wina na kieliszki” także dzięki zewnętrznej 
baterii winefit , dostępnej jako opcja.

opcje dozowania pasuje do baterii 
WineFit (opcja)

automatyczne
czyszczenie

bezobsługowe

podłącz i używaj

opcja 
decanter

wolne
 od instalacji gazu

minimalne 
wymiary

system  
specjalnych korków
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Seria Cubo to doskonale połączenie piękna i innowacji.
Innowacyjna Technologia High Precision pozwala na 
precyzyjne dawkowanie ulubionego trunku. 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY (MM) 432 / 443 / H 505 

WAGA (KG) 21

MAX ŚREDNICA BUTELKI (MM) 108

MAX WYSOKOŚĆ BUTELKI (MM) 350

ŚREDNICA SZYJKI BUTELKI (MM) 28, 33

SPECYFIKACJA 50 butelek 750ml na jeden cylinder gazu

GAZ Argon: objętość 0,95l, ciśnienie 110 bar

ZASILANIE 110V

POBÓR MOCY 14 W

CHARAKTERYSTYKA 

WYŚWIETLACZ
poręczny wyświetlacz pozwala na wybór między różnymi 
ilościami trunku: do degustacji, pojemność kieliszka lub 
swobodne dozowanie.

NASADKA SPECJALNA
rewolucyjny system kapsli wielokrotnego użytku i tylko 
jedno urządzenie, dzieki czemu można otworzyć nieogran-
iczoną ilość butelek między 0.375l i 1,5l. Technologia Winefit 
to gwarancja jakości serwowanego wina.

360° PERSONALIZACJA
wersja podstawowa może być dososowana według 
dostępnych opcji personalizacji urządzenia.
Możliwe jest również umieszczenie logo swojej marki bądź 
konkretnej reklamy.

MINIMALNE WYMIARY CAŁKOWITE
Produkt o ekstremalnie zmniejszonych wymiarach, co 
pozwala klientom, na umieszczenie go w dowolnym  
miejscu.

TECHNOLOGIA HP (HIGH PRECISION)
Innowacyjna Technologia High Precision pozwala na pre-
cyzyjne dawkowanie ulubionego trunku. 

MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI  Z CUBOCOOL
Moduł CUBO idealnie łączy się z chłodziarką CUBOCOOL, 
zapewnijąc najlepsze warunki do przechowywania wina.

opcje dozowania

pasuje do baterii 
WineFit (opcja)

automatyczne
czyszczenie

bezobsługowepodłącz i używaj

możliwość 
zabudowy

opcja 
decanter

dopasowany 
do CUBOCOOL

wolne
 od instalacji gazu

technologia HP
wysoka precyzja

minimalne 
wymiary

system  
specjalnych korków
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY (MM) 474/435/506 + 9H

WAGA (KG) 17

POJEMNOŚĆ 220V/240V - 50 Hz

TEMPERATURA 5-180 ºC

SPECYFIKACJA 50 butelek 750ml na jeden cylinder

GAZ Ekologiczny gaz R600a

KLASA ENERGETYCZNA A

ZASILANIE 220V

POBÓR MOCY 85W

AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

DRZWI ZE SZKŁA ANTY-UV

DELIKATNE OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Z PRZYCISKIEM ON/OFF

WINEFIT CUBO + CUBOCOOL

Chłodziarka dostępna w wersji solo,  
jak i w komplecie z dyspenserem CUBO. 
Dzięki zaawansowanemu systemowi 
chłodzącemu i kontroli temperatury, zapewnia 
doskonałe warunki dla naszego wina.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY (MM) H 601,5 / 562 / 434

WAGA (KG) 55

POBÓR MOCY 250W

PLUG & PLAY SYSTEM
bez podłączenia do instalacji gazowej - dzięki systemowi 
podwójnej butli gazowej.

INTELIGENTNY SYSTEM KORKÓW WYSOKIEJ PRECYZJI 
możliwość korzystania z nielimitowanej liczby butelek 
wina

SYSTEM CHŁODZENIA NO FROST bez kondensacji, 
ustawienia temperatury od + 5 ° / + 20 °

EKRAN DOTYKOWY  5 
do zarządzania oprogramowaniem oraz ustawień  
i regulacji przez administratora.

SYSTEM PODWÓJNEJ TEMPERATURY 2+2 (OPCJA) 
przeznaczony do serwowania zarówno win czerwonych 
jak i białych (SW Zintegrowany interfejs )

KONTROLA DOSTĘPU 
system wielu użytkowników, możliwość tworzenia wielu 
profili z różnymi poziomami zgody.

DOSTĘP DO MASZYNY Z OSOBISTEGO SYSTEMU  
KART / BRANSOLET

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO SIECI  
za pomocą kabla lub WI-FI (akcesoria)

MOŻLIWOŚĆ DODANIA WŁASNYCH BAZ DANYCH 
z pamięci USB lub poprzez połączenie z Internetem

POBIERANIE STATYSTYK SPRZEDAŻY I DOSTĘPU ORAZ 
INNYCH FUNKCJI DZIĘKI PLATFORMIE WINEFIT CLOUD

TELEMETRYCZNA KONTROLA PROBLEMÓW poprzez 
SW i połączenie z platformą WINEFIT -  ALERTS SYSTEM

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI   
Z PLATFORMĄ WINEFIT CLOUD

PŁATNOŚĆ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PRZY UŻYCIU 
ŁADOWALNYCH KART Z SYSTEM NOWEJ GENERACJI 
NFC

PERSONALIZACJA URZĄDZENIA 
możliwość wykończenia z różnych materiałów i tekstur 
(drewno, farby specjalne, itp) - opcja dodatkowa.

Winefit EVO - nowa generacja urządzeń Winefit. 
Innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie zalety  
poprzednich serii Winefit z rewolucyjnymi nowościami 
technologicznymi.
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AKCESORIA

DECANTER

został zaprojektowany w celu  
zagwarantowania praktycznie 
takiego samego bukietu wina, jaki 
uzyskuje sie podczas tradycyjnego 
procesu dekantacji.

KAPSLE NA BUTELKI

rewolucyjne kapsle pozwalające na 
przechowywanie nielimitowanej ilości  
napoczetych butelek wina. 
Dostępne dla modelu ONE i CUBO

ETYKIETY NA KIELISZKI

dają możliwość umieszczenia  
nazwy i rocznika degustowanego 
wina (możliwość własnego logo)
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KARTA WIN 

elegancka karta win jest  
obowiązkowym dodatkiem do każdej 
restauracji/winiarni (możliwość  
umieszczenia własnego logo)

WALIZKA

idealne rozwiązanie, by zabrać w dowolne 
miejsce swój podręczny zestaw Winefit

ARGON

butla z gazem dostoso-
wana do każdego rodzaju 
urządeń Winefit

BATERIA

dla mobilnych użytkowników 
urządzeń Winefit




