
Пийте всяко вино на чаша, без да махате 
тапата, без да отваряте бутилката.  
Независимо дали искате само глътка, чаша, 
или повече, последната ви чаша ще бъде 
толкова невероятна, колкото и първата.  В 
изискан черен цвят със сиви мотиви, новият 
цвят на система за вино Coravin Model One 
ви дава пълната свобода да насладите на 
всяко вино на чаша във всеки един момент. 
Доказаната Coravin  технология ви 
предоставя възможността да пиете 
любимите си вина ден след ден, чаша след 
чаша.

CORAVIN
MODEL ONE
BLACK

Последната ви 
чаша ще бъде 
толкова 
невероятна, 
колкото и 
първата.

Лек и лесен за употреба 
Със своите клампи, осигурява 
перфектен захват и бързо 
наливане

Съхраняване на любимите 
ви вина 
Насладете се на любимите си 
вина в продължение на 
седмици, месеци, дори и години.

Без да махате тапата 
Патентованата технология ви 
осигурява насладата да се 
наслаждавате на всяко вино на 
чаша, без да се притеснявате за 
оставащото в бутилката вино. 
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РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Височина

Широчина

Дължина

Тегло

21 cm

6.35 cm 

14 cm

445 г

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

CORAVIN СТАНДАРТНА ИГЛА 
Специалната игла от 

медицинска стомана нежно 
навлиза в корка, 

без да го уврежда.

КЛАМПИ 
Клампите осигуряват добър 

захват около гърлото 
на бутилката вино, 

благодарение на които 
наливате безпроблемно.  

CORAVIN™ КАПСУЛИ 
99,99% чист аргон газ 

за предпазване на виното 
от оксидация. 

УДОБНА ДРЪЖКА 
Удобната дръжка ви дава 

възможност лесно 
да наливате чаша вино. 

MODEL ONE BLACK

В КУТИЯТА: 
• Система за вино Coravin Model One Black
• Стандартна игла
• Две премиум капсули с аргон

МАТЕРИАЛИ 
 Уред • Съдържание 
  на пластмаса, 
  неръждаема стомана 
  с незалепващо покритие
 Игла • Медицинска стомана 
  с незалепващо покритие
 Капсули • Стоманени

Вносител: „Синерджи“ ЕООД

Адрес: бул. Джеймс Баучер № 23, София 1164

За контакт: +359 888 443 107; 

+359 876 261 721

coravin@sinergy.bg

www.facebook.com/CoravinBulgaria

www.coravin.com

УПОТРЕБА НА КАПСУЛИТЕ 
Всяка капсула ви позволява 
да налеете минимум 15 чаши вино 
от 150 мл

ГАРАНЦИЯ 
Две години гаранция 
след закупуване


