Az Arc International változatlan kollekció
mellett egy új márkanevet hozott létre
Ez a profi márka a meglévő kollekciót továbbfejlesztve
újdonságokkal bővült, a luxus étkeztetés és a luxus
borfogyasztás termékeinek márkanevét jelenti.
Ugyanis az ArcInternational rendelkezik mindazzal
a szakértelemmel és kreativitással, amire mind a szakemberek-

A cégcsoport kutatási és fejlesztési
központjának hátterével kifejlesztett
technológia elsőként nyerte el az
ipari szaktekintélyek elismerését.
Mindannyiuk egybehangzó véleménye, hogy a Chef&Sommelier jellemző jegyei: innováció, szakértelem és
érzékszervi örömök.

Chef&Sommelier:
A tehetség megmutatkozik!

A Chef&Sommelier-vel felfedezhetjük
a borok minden érszékszervi gazdagságát, inspirációt merítve a világ
legkülönfélébb borvidékeiről.

nek, mind az amatőröknek szükségük van tehetségük
kifejezésére a minőségi étel- és italfogyasztás terén.

Open Up

Az ARC INTERNATIONAL
Kutatási Központja egy
új anyagot alkotott: ez a Kwarx®

A fiatal borok igazi élvezetére...
...érzéki vonalvezetés
Abszolút átlátszóság
A Kwarx® tökéletesen semleges
színű, mely lehetővé teszi a borok
teljes színgazdagságának észlelését.
Ez a világon a legátlátszóbb anyag, mely a
leghatékonyabb színtelenítés eredménye.

Az Open Up egy forradalmian új, modern vonalvezetésű pohársorozat, mással össze nem hasonlítható szemetgyönyörködtető látványt
nyújt. Lehetővé teszi az összes típusú fiatal bor kóstolását. Az OPEN
UP család modelljei lefedik a világ szőlőfajtáinak többségét.

Finom ivóperem (0,9 mm)
– kellemes érzés az ajkaknak

Örök csillogás
A Kwarx® rendkívüli csillogását
mosogatásról mosogatásra megőrzi.
Laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy
eredeti ragyogása több, mint 2000
nagyüzemi mosogatás után is
változatlan marad.

Kehely felső része gömbölyded
– aromák koncentrálódása
Kehely formája szögletesen megtörik
– molekulák felszabadulnak
– jelzi a kitöltendő bor pontos
mennyiségét
– eredeti, modern vonalvezetés

Kiváló ellenálló képesség
A Kwarx® hihetetlenül bírja a napi
igénybevételt. A kehely és a szár egyesítése láthatatlan, teljesen sima, nincs gyenge
pontja: ennek köszönheti szilárdságát.
Jelenleg a szakmában az egyik legellenállóbb üveg.

Nyújtott szár
– könnyed vonalvezetés

Ragyogás

Lapos talp
– stabil, mosogatógépben
sem áll meg a víz a talpon

kristály

Kwarx®

Tisztaság

Az összes üvegfajta legkiválóbb
tulajdonságait ötvözi az abszolút tisztasággal
Open Up boros kollekció

üveg

Újdonság! Open Up Spirit kollekció

Infovonal: +36 -30 -201-919 9
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