
tapautomatisering

automatisering van wijn



Technische gegevens Moretti
Aantal tapkranen: vier (eventueel gekoeld)

Aantal doseringen per kraan: twee

Afmetingen wijnzuil + voetstuk (H x B x D): 

500 x 1500 x 1100 mm

Standaard uitvoering: RVS

Doorstroomregeling: per smaak instelbaar

Wijnautomatisering door Van Duijnen is altijd maatwerk. 
U geeft aan hoeveel tappunten u wenst en bepaalt welke uit-
straling de wijnzuil behoort te hebben. Van Duijnen biedt wijn-
zuilen in uiteenlopende stijlen: modern, klassiek, art deco 
of zelfs een authentiek wijnvaatje. De uitgifte van wijn kan
worden gecombineerd met de uitgifte van frisdrank en/of
gedestilleerde dranken via een combinatie tapzuil.

Uw wijn automatiseren levert veel voordelen op:
• U behaalt een hoger rendement vanwege lagere 

inkooptarieven
• Er is minder opslagruimte in de bar nodig
• U heeft weinig tot geen glas- en kurkafval
• Wijnpakken of fusten vergen geen opslagruimte in uw bar
• Meerdere doseringen zijn mogelijk (glas of karaf) 
• Koeling gebeurt in de leiding
• De wijn is langer houdbaar dan in een geopende fles
• U doseert de glazen netjes en verspilt minder wijn
• De werksnelheid wordt hoger

Moretti
De populairste wijnzuil van Van Duijnen is de Moretti. Deze
fraai vormgegeven wijnzuil past in elk interieur en is zeer
gebruiksvriendelijk. Door de kleine voet, wordt zo veel
mogelijk ruimte overgelaten voor de glazen. 

Sterk in opkomst en niet voor niets: de automatisering van 

wijnuitgifte. De voordelen zijn legio en steeds meer wijnen zijn in

speciale fusten of dozen (bag-in-boxes) verkrijgbaar. Maar wijn hoort

toch uit een fles te worden geschonken? Niet als wijn ook uit speciale

op maat gemaakte en zeer aantrekkelijk ogende tapzuilen geschonken

kan worden. De wijn blijft in de fusten of dozen ook nog smaakvoller 

en wordt precies op temperatuur afgeleverd. Bovendien wordt 

elk glas of elke karaf wijn gedoseerd en geregistreerd.
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