
tapautomatisering

automatisering van gedestilleerde dranken



Morsen. Teveel schenken. Weggeven.  

Er wordt veel sterke drank verspild. Niet meer!  

Van Duijnen biedt diverse automatiseringsoplossingen 

die een einde maken aan de verspilling. De wandmaat-

schenkers (non drips) of flescontrolesystemen zorgen

ervoor dat elke consumptie gedoseerd en geregistreerd

wordt. Morsen is verleden tijd en de systemen 

leveren ook nog eens een flinke tijdwinst ten

opzichte van het traditionele schenken op.

Wandmaatschenksystemen
• Professionele en aantrekkelijke presentatie van de sterke

dranken • Ieder drankje gemakkelijk, perfect en snel gedo-

seerd • Alle flessen netjes geordend • Ruimtebesparend 

• Controle over uitgifte drankjes • Directe elektronische

registratie en administratie

Tap Systems - Topdesign dat past in elke bar

De wandmaatschenksystemen van Tap Systems zijn ontworpen

door bekroonde Deense designers en ontwikkeld door de beste

technici in samenwerking met vooraanstaande restaurants,

hotels en bars. Het tapsysteem is een unieke combinatie van

techniek, stabiliteit, duurzaamheid, design en functionaliteit. Van

Duijnen is exclusief importeur van Tap Systems in Nederland.

ETN non drips 
De ETN non drip doseert en registreert de hoeveelheid getapte

drank door middel van een digitale teller of koppeling aan het

tap- of kassasysteem. Dit zeer robuuste en sterke tapsysteem

wordt veelvuldig gebruikt voor snellopende gedestilleerde

dranken.

Technische gegevens
Afmetingen: de balken zijn leverbaar in 3 maten* 

6 flessen (HxBxD): 463 x 650 x 336 mm

9 flessen (HxBxD): 463 x 900 cm x 336 mm

12 flessen (HxBxD): 463 x 1200 x 336 mm

Inhoudsmaten: variabel, 2 schenkmaten per tap mogelijk

Geschikt voor: 0,7 of 1 liter flessen

Kleur: brons, aluminium of in uw eigen huiskleur gespoten
*Maten zijn exclusief flessen

Technische gegevens
Afmetingen (HxBxD), exclusief fles: 175 x 106 x 130 mm 

Inhoudsmaten: variabel

Geschikt voor: 0,7 - 1 - 3 - 5 liter flessen of 11 - 19 liter

opslagtanks. Tevens magnumflessen mogelijk.

Kleur: zwart

Extra’s:

• Uitbreiding per stuk mogelijk

• Fles leeg detectie

• Inpasbaar in elk drankenregistratiesysteem

• Indien gewenst koppelbaar aan groot volume tanks



automatisering van gedestilleerde dranken 

Flescontrolesystemen
Waar geen montagemogelijkheid aan de wand of beperkte

ruimte achter de bar is, bieden de FlexiBar en het ABC

Flessendoseersysteem de oplossing. De flessen kunnen ook

gekoeld bewaard worden.

FlexiBar 
De FlexiBar is een flexibel flescontrolesysteem voor gedistilleer-

de dranken. De FlexiBar herkent maar liefst 127 verschillende

flessen met elk verschillende maateenheden, waarvan elke

dosering geregistreerd wordt. 

De FlexiBar is zeer makkelijk hanteerbaar. In één beweging en

met één hand schenkt u de juiste maat. Losse flessen worden

door de FlexiBar herkend aan de hand van een doseerdop met

transponder. Dit element zorgt ervoor dat de flesdop contact-

loos wordt herkend op basis van zijn identificatienummer. 

Dit systeem biedt voordelen voor locaties met een beperkte

ruimte voor de drankuitgifte. 

Technische gegevens 
Afmetingen (HxBxD): 180 x 150 x 140 mm

Verschillende doppen met meerdere doseermaten, flexibel

in te stellen en apart te registreren.

Combinatie tapzuil
Voor een horeca onderneming waar in korte tijd vele liters

drank worden geschonken is een combinatie tapzuil een uit-

komst. De snellopende gedestilleerde dranken, frisdranken

en wijn worden allen gekoppeld aan één zuil, zodat u snel

tapt en bovendien veel ruimte achter de bar bespaart. 

U hoeft geen flessen te wisselen, u heeft uw handen vrij 

tijdens het tappen en glasafval is tot het minimum beperkt.

De tanks, die u in de opslagruimte plaatst, hebben elk een

capaciteit van 11 en 19 liter. 

Deze tapzuil wordt op maat gemaakt voor uw onderneming. 

ABC flessendoseersysteem (All Bottle Control)

In het ABC systeem worden de flessen voorzien van gecodeer-

de schenkdoppen. De schenkdoppen worden verzegeld, zodat

u controle blijft houden op het uitschenken. Het ABC systeem

wordt vaak ingezet in combinatie met ETN non drips voor de

snellopende dranken. Dit flexibele en nauwkeurige systeem

biedt voordelen voor locaties met een beperkte ruimte voor de

drankuitgifte. 

Technische gegevens 
Het ABC-flessendoseersysteem bestaat uit 3 componenten; 

• 7 gecodeerde schenkdoppen

• 1000 stuks hoogwaardig zegelmateriaal

• 1 elektronische contactring inclusief besturingskaart

Eigenschappen:

• Exacte doseringen mogelijk

• Eenvoudig instelbaar

BESTURINGSKAST

ETN-NON DRIPS

GEDESTILLEERD




