
Edelstahl-Weinkühler mit Ausgießer
Dieses Produkt ist ein 2 in 1 Hilfsmittel. Der Weinkühler hält Ihren Wein gekühlt. Der 
Weinstopfen verschließt Ihre Flasche bis zur nächsten Verwendung. Sobald Sie den 
Weinkühler aus dem Gefrierschrank genommen haben, hält er den Wein für etwa eine 
Stunde kühl. So können Sie Ihre Getränke für eine längere Zeit auf idealer Trinktemperatur 
genießen. Kein Warten mehr bis der Wein im Kühlschrank gekühlt ist. Der Weinkühler ist 
geruchlos, geschmacklos und fügt keine Verunreinigungen oder Wasser Ihrem Getränk 
zu. Genießen Sie Ihre köstlichen, unverwässerten Getränke so wie sie schmecken sollten.

Hinweis:
Legen Sie den Weinkühler für ca. 4 Stunden in den Gefrierschrank. Stecken Sie den 
Weinkühler danach in die Flasche die gekühlt werden soll. Der Stopfen verschließt die 
Flasche. Reinigen Sie den Weinkühler und -stopfen nach jedem Gebrauch mit Wasser. 
Legen Sie ihn danach wieder in den Gefrierschrank.

Rafraîchisseur de vin en inox avec bec verseur
Ce produit est un ustensile 2 en 1. Le refroidisseur de vin maintient le vin au frais, tandis 
que le bouchon garde votre bouteille bien fermée jusqu'à la prochaine utilisation. Une fois 
sorti du congélateur, le refroidisseur de vin maintient le vin au frais pendant environ une 
heure. Vous pouvez ainsi déguster vos boissons à la température idéale pendant un 
certain temps. Plus besoin d'attendre que le vin ait refroidi au réfrigérateur. Le refroidisseur 
de vin est inodore, n'a aucun goût et ne contamine ni ne dilue aucunement votre boisson. 
Dégustez vos délicieuses boissons non diluées comme il se doit.

Remarque :
Placez le refroidisseur de vin au congélateur pendant environ 4 heures. Glissez ensuite le 
refroidisseur de vin dans la bouteille que vous souhaitez refroidir. Le bouchon ferme la 
bouteille. Après chaque utilisation, nettoyez le refroidisseur de vin et le bouchon à l'eau. 
Replacez ensuite le refroidisseur de vin au congélateur.

Edelstaal-wijnkoeler met uitschenker
Dit product is een 2-in-1 hulpmiddel. De wijnkoeler houdt uw wijn gekoeld. De wijnstop sluit 
uw fles af tot het volgende gebruik. Zodra u de wijnkoeler uit de vriezer heeft genomen, 
houdt hij de wijn gedurende ongeveer één uur koel. Op deze manier houdt u uw drankjes 
op een ideale serveertemperatuur en kunt ervan voor een langere tijd genieten. Niet meer 
wachten tot de wijn is afgekoeld in de koelkast. De wijnkoeler is geurloos, smaakloos en 
voegt geen verontreiniging of water toe aan uw drankje. Geniet van de oorspronkelijke 
onverdunde smaak van uw heerlijke drankjes.

Instructie:
Plaats de wijnkoeler gedurende 4 uur in de vriezer. Stop de wijnkoeler vervolgens in de te 
koelen fles. De stop sluit de fles af. Maak de wijnkoeler en -stop na elk gebruik schoon met 
water. Plaats hem dan terug in de vriezer.
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Vinkylare i rostfritt stål, med hällpip 
Denna produkt är en 2 i 1-hjälpreda. Vinkylaren håller vinet kallt. Vinkorken försluter flaskan fram 
till nästa användning. När du tar ut vinkylaren ur frysen håller den vinet kallt under ca en timme. På 
så sätt kan du njuta av drycker med den idealiska temperaturen under längre tid. Nu behöver du 
inte längre vänta på att vinet blir kylt i kylskåpet. Vinkylaren är luktlös och smaklös och tillsätter 
inga föroreningar eller vatten till drycken. Njut av läckra, outspädda drycker som smakar som de 
ska göra.

Användning: Låt vinkylaren ligga i frysen under ca 4 timmar. Stoppa sedan ner vinkylaren i den 
flaska som ska kylas. Korken försluter flaskan. Rengör vinkylaren och korken med vatten efter 
varje användning. Lägg sedan vinkylaren i frysen igen.

Vinkjøler av rustfritt stål med tut
Dette produktet er et 2-i-1 hjelpemiddel. Vinkjøleren holder vinen kjølig. Vinkorken lukker flasken 
til neste gang den brukes. Etter at vinkjøleren er tatt ut av fryseskapet, holder den vinen kjølig i ca. 
en time. På den måten kan drikkevarer nytes ved ideell temperatur over en lengre tid. Ingen 
venting til vinen er avkjølt i kjøleskapet. Vinkjøleren er uten lukt eller smak og etterlater ingen 
forurensninger eller vann i drikken. Nyt herlige, ufortynnede drikker som smaker som de skal.

Henvisning: Legg vinkjøleren i fryseskapet i ca. 4 timer. Stikk så vinkjøleren i den flasken som skal 
kjøles. Korken lukker flasken. Vask vinkjøleren og korken med vann etter hver bruk. Legg den så i 
fryseskapet igjen.
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