
Perfekt vinopbevaring med Amphora

Ny generation af vinkøleskabe fra Danmarks eneste producent af professionelle 
vinkøleskabe er inspireret af egenskaberne hos egypternes smukke lerkrukker.

Gammel teknik i ny indpakning
De gamle egyptere hældte deres vin på smukke lerkrukker, eller ”amphora” som de også kaldes. Beklædt 
med gedeskind på toppen og nedsænket på havets bund, gav krukkerne de perfekte betingelser for opbev-
aring af vin. Den rette temperatur, den rette fugtighed samt beskyttelse mod UV-stråling.

Vinskabe med unikke betingelser
”Amphora” er navnet på den nyeste produktlinie af vinskabe fra Skandinaviens førende leverandør af 
vintilbehør, det danske VintageKeeping A/S. Amphora-skabene er udviklet til opbevaring af vin under de 
bedst tænkelige betingelser og alligevel med et overlegent forhold mellem pris og funktionalitet.

Skabene sikrer vinens kvalitet under opbevaring
Skabene er velegnet til både langtidsopbevaring og serveringstemperering, idet temperaturen for top og 
bund kan indstilles individuelt via et dobbelt LED-display. Skabets udsving i lufttemperatur er max. 2°C. 
Luftfugtigheden er til enhver tid høj, da skabets opbygning sikrer, at kondens absorberes i kabinettets luft. 
Skabets glasdør beskytter mod skadeligt UV-lys, og selv ved den indvendige belysning er der taget hensyn 
til vinen med såkaldt ”cold light”, der hverken genererer UV-stråling eller nævneværdig varme.

Indbydende design og økonomisk fordelagtig
Materialevalget viser, at skabene er udviklet af virkelige entusiaster. Stålkabinet i sort læderlook, sort-
eloxeret aluramme og håndtag, udtrækkelige hylder i massiv afrikansk Sapele mahogni monteret på køre-
skinner med letløbende kuglelejer. Alligevel er Amphora-skabet økonomisk både i anskaffelse og drift, med 
priser fra 4.999,- inkl. moms og et strømforbrug på 0,6 til 0,8 kWh/døgn. Skabet fås i tre størrelser til 50, 
100 og 150 vinflasker.

VintageKeeping A/S - 10 år med produktudvikling og salg
Amphora-skabene er det første tiltag fra VintageKeeping A/S, siden selskabet i januar 2008 skiftede navn 
fra TSVinnovation. Firmaet blev oprindeligt dannet i 1993 som et importfirma for øl og vin, men har siden 
1998 udviklet en niche indenfor udstyr til opbevaring og servering af vin. Det er disse aktiviteter, der 
nu videreføres under navnet VintageKeeping A/S for at udbygge positionen som Skandinaviens største. 
Produkterne omfatter vinskabe, vinreoler, vinklimaanlæg og totalentrepriser på komplette og ”flaskefær-
dige” vinkældre, både til hoteller, restauranter og ikke mindst private boliger. Det 1.500 m² store domicil i 
Ans rummer bl.a. 300 m² showrooms med et bredt sortiment af firmaets løsninger.

For nærmere information om Amphora-skabene  
og VintageKeeping A/S kontakt venligst
Kim Frederiksen eller Jan Sørensen  
på telefon 8687 0500.- www.vintagekeeping.com 


