
• Elegant designade vinkylar för dig som gillar vin.

• Ser till att vinet alltid håller exakt rätt temperatur. 
– du ställer enkelt in gradtalet med ett fåtal knapptryck.

• Vi erbjuder även kylare där du kan ställa in två olika temperaturer.

• Fungerar utmärkt i hemmet, ute på terassen, i båten och husbilen.

• Ger mindre utspillt vatten. 
– du behöver inte kyla vinet i ishinkar, slipper göra is, 
torka av våta flaskor och undviker att etiketter lossnar.

• Open Wine finns för två, fyra, sex och åtta flaskor.

• Pris från 2000 SEK.

OPEN WINE
– för dig som vill njuta av perfekt temperade viner.

Kontakta oss
så berättar vi mer.

Vi har agenturen och de exklusiva
rättigheterna att erbjuda Open Wine
på den nordiska marknaden.

Och Boström AB

Finnboda kajväg 12 F

131 72 Nacka

Kontaktpersoner

Fredrik Nilsson: 073 371 08 00

Stefan Boström: 076 819 90 20



Kontakta oss
så berättar vi mer.

OPEN WINE
– unika vinkylar för ökad lönsamhet.

• Servera perfekt tempererade viner. 
– lätt att ställa in exakt den temperatur vinet kräver. 
Vi erbjuder även kylar där du kan ställa in två olika temperaturer.

• Fungerar utmärkt både inomhus och på uteserveringen.

• Bidrar till minskat svinn. 
– du ser alltid vilka flaskor som är öppnade och behöver 
inte slänga vin som blivit för gammalt.

• Ökar lönsamheten. 
– placera vinkylen där dina gäster ser den och fyll den med 
de viner du helst vill sälja, till exempel de som har bäst marginal.

• Ger mindre utspillt vatten. 
– du behöver inte kyla vinet i ishinkar, slipper göra is, 
torka av våta flaskor och undviker att etiketter lossnar.

• Open Wine finns för två, fyra, sex och åtta flaskor.

• Pris från 2000 SEK.

Vi har agenturen och de exklusiva
rättigheterna att erbjuda Open Wine
på den nordiska marknaden.

Och Boström AB

Finnboda kajväg 12 F

131 72 Nacka

Kontaktpersoner

Fredrik Nilsson: 073 371 08 00

Stefan Boström: 076 819 90 20



Snabb och klinisk kyla.
Frosterglass frostar dina glas på ett fåtal sekunder och håller drycken 
kall länge. Varje glas kyls ned till -15 grader med hjälp
av flytande koldioxid och ser till att glaset blir kliniskt rent.
Eventuella bakterier försvinner direkt. 

Spar både tid och plats.
Du behöver inte förvara ett stort antal glas i frysen för att frosta dem, 
vilket spar plats. Istället frostar du glaset direkt vid beställning.
Det tar bara några sekunder. Frosterglass smidiga konstruktion gör att 
du kan placera den precis där du önskar – på bardisken, i hyllan eller 
på ett bord. Du förankrar den enkelt med en tving. 

Önskar du patroner?
Vid behov har vi en underleverantör som kan leverera kolsyrepatroner 
för Frosterglass direkt till din restaurang. Vi erbjuder även mindre
patroner för hemmabruk. 

Pris från 6000 SEK.

FROSTERGLASS
— för dig som vill servera iskalla drycker.

Kontakta oss
så berättar vi mer.

Vi har agenturen och de exklusiva
rättigheterna att erbjuda Open Wine
på den nordiska marknaden.

Och Boström AB

Finnboda kajväg 12 F

131 72 Nacka

Kontaktpersoner

Fredrik Nilsson: 073 371 08 00

Stefan Boström: 076 819 90 20


