
De Eno One en Enoline ELITE staan voor 
optimaal beheer en geavanceerde koeling en 
conservering van wijn. De Vlieger legt uit hoe 
het werkt: ‘Normaliter moet je na het openen 
van een wijnfles opletten voor oxidatie. 
Zuurstof uit de lucht gaat zich binden aan 
koolstofketens in de wijn, waardoor de 
kleur, smaak en de aroma aangetast worden. 
Dan kun je de wijn weggooien. Met de 
Eno One en de Enoline ELITE gaan wij het 
oxidatieproces tegen door het gebruik van 
foodgrade Argon en blijven de wijnen in 
topconditie, tot wel drie weken lang.
Met Enomatic kun je je gasten een breed 
en exclusief aanbod wijnen serveren. Steeds 
meer restaurants maken zo zelfs de duurste 
wijnen bereikbaar voor hun gasten.’

Marketinghandvaten
Het past bij deze tijd waarin gasten steeds 
meer hechten aan kwaliteit en beleving. 
De juiste wijn bij het juiste gerecht in het 
juiste volume. De klant is koning met de 

wijnserveersystemen van Enomatic.  
Jan Pieter de Vlieger: ‘Het mes snijdt aan 
twee kanten. Het biedt horecaondernemers 
marktinghandvaten. Denk aan uitgebreide 
wijnarrangementen of een ruimere keuze in 
verschillende wijnen per gerecht. Een half 
glas kan ook of een proefslok. ‘Proef en 
vergelijk’ is onze slogan. Hoe kundig een 
sommelier ook is, smaken blijven verschillen. 
Door gasten een slokje te laten proeven, 
kunnen ze zelf de eigenschappen ervaren en 
de voor hen beste keuze maken. Grote kans 
dat ze vaker terugkomen.’

Kosten gaan voor de baten
De kosten gaan volgens Jan Pieter de Vlieger 
voor de baten uit. ‘Een goede wijndispenser 
vergt een eenmalige investering, maar dat 
verdien je dubbel en dwars terug.’
Hij geeft een rekenvoorbeeld. ‘Uitgaande 
van een economische levensduur van tien 
jaar, een vijfdaagse werkweek en ver verkoop 
van één fles per positie per dag, waaruit zes 

Wijn per glas bestellen. Het 
is dé wijntrend in horeca- 
land. ‘Door in optimale om-
standigheden wijn per glas 
te serveren, verhoog je de 
beleving én het rendement 
van je restaurant’, vertelt 
Jan Pieter de Vlieger van 
Enosafe-Enomatic Benelux, 
specialist in wijnsystemen. 
Hij kan het weten: met de 
Eno One en ELITE heeft het 
bedrijf twee state of art 
wijnserveersystemen in 
huis, waarmee restaurants 
het verschil kunnen maken.
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De Eno One

De Eno One is een compacte 
wijndispenser van Italiaans design 
voor twee flessen, die gericht is op 
een maximaal mogelijke exposure 
voor de wijn. Gemakkelijk in te 
bouwen of los plaatsbaar met witte 
of zwarte zijwanden. Het systeem 
is modulair: meerdere units kunnen 
aan elkaar geschakeld worden. De 
wijnen worden geconserveerd met 
100% Argon, zodat oxidatie uitblijft.  

De temperatuur van de koelmotor 
ligt tussen de zes en achttien 
graden. Dankzij de optionele 
scheidingswand kan er eventueel 
gelijktijdig rode en witte wijn in 
geplaatst worden. Het systeem is 
instelbaar met een pulse dosering 
of met vooraf ingestelde volumes. 
De tapkoppen zijn uniek. De fles 
sluit direct aan op de tapkop. Na het 
tappen blijven er geen wijnresten 
achter in de tapmondjes.



glazen worden getapt, bedraagt de kostprijs 
van Eno One per glas € 0,07 en de kosten 
van het Argon gas € 0,05. De gast is bereid 
hiervoor extra te betalen. Neem een fles wijn 
die normaal aan tafel € 45,00 kost.  

Daarvan bedraagt de prijs per glas in 
theorie  € 7,50.  Vaak wordt daar in de 
praktijk twee euro bijgeteld in verband met 
schenkverliezen of onverkochte wijn. Dat 
verhoogt de drempel.  

Met onze wijndispensers betaalt een gast  
€ 7,65. In ruil daarvoor heeft hij een ruimere 
keuze in exclusieve wijnen en een lekker glas 
is sneller leeg….
Uiteindelijk betaalt de gast de dispenser zelf 
terug.
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Voordelen Eno One en ELITE

• Altijd juiste wijntemperatuur
• Groter aanbod aan wijnen
• Hoge hygiëne
• Geen oxidatie, dus langer houdbaar
• Geen schenkverliezen, dus hoger rendement
• Exact automatische gestandardiseerde dosering
• Optimale beleving in de zaak, dat smaakt naar meer!
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De Enoline ELITE

De Enoline ELITE is een energiezuinige wijndispenser voor vier 
of acht flessen met twee gescheiden compartimenten die qua 
temperatuur onafhankelijk instelbaar zijn van zes tot achttien 
graden. In roestvrijstaal, zwart of een RAL-kleur naar keuze. 
Met dubbele LED-verlichting, de lichtintensiteit is instelbaar. Elke 
flespositie heeft een eigen display met interactief touchscreen 
waarmee ook de volumes instelbaar zijn. Een Argondetectie zorgt 
voor herkenning van een gaslek. Het systeem is in tegenstelling 
tot de Eno One niet alleen ‘back desk’ te gebruiken door 
bedienend personeel, de toestellen zijn volledig geprepareerd voor 
chipcardgebruik. Met behulp van additionele software wordt het 
zo mogelijk dat gasten zelf hun wijn kunnen gaan tappen. Dit 
biedt horecagelegenheden ongekende mogelijkheden om nieuwe 
revolutionaire concepten in de markt te zetten. 


