
Para vender mais e melhor vinho, a copo

O Presorvac é o primeiro
e único equipamento de
conservação profissional
que conserva tanto vinho
como espumante e
champanhe, e que está
ao alcance de qualquer
restaurante, hotel ou
vinoteca.

Com o Presorvac
já pode:

• Vender mais vinho:
Quando uma garrafa for
demasiado, um bom
serviço de vinhos a copo
garante mais vendas.

• Oferecer vinhos de
melhor qualidade a
copo: Com o Presorvac
garante que o último
copo será tão bom
como o primeiro.

• Subir de gama os
seus clientes: As
pessoas pedem um vinho
melhor quando pedem
copos. Dê-lhes essa
oportunidade!

• Eliminar quebras:
O Presorvac mantém os
seus vinhos, inclusive os
de gama mais alta, em
óptimas condições
durante um máximo de
duas semanas.

Sistema profissional número um para a conservação de vinho



Mais copos, mais lucros

Benefícios para o seu negócio

Benefícios para os seus clientes

O serviço de vinhos a copo permite-lhe vender mais vinho mais vezes. Verá
os seus lucros a aumentar e os seus clientes satisfeitos.

A experiência demonstra que o serviço de vinhos a copo pode aumentar os
seus lucros em ou mais.

Os clientes pedem melhores vinhos quando bebem copos em vez de uma
garrafa inteira.

Na sua oferta de copos poderá adicionar até mais de margem
do que nas garrafas.

Agradecerão a oportunidade de desfrutarem e descobrirem vinhos novos
e de melhor gama quando uma garrafa inteira for demasiado para eles.

Cada cliente terá a possibilidade de escolher exactamente
o vinho que mais lhe agrada para acompanhar cada prato,

ração ou petisco.

Como é que conserva o vinho?
Cria um vácuo de alta precisão dentro da garrafa,
optimizado para travar a oxidação, sem afectar a estrutura
aromática do vinho.

Como é que conserva o vinho espumoso
e o champanhe?

Restabelece a pressão original dentro da garrafa, evitando que as
bolhas naturais do vinho espumoso ou champanhe se escapem.

Durante quanto tempo é que conserva o vinho?
O Presorvac conserva em bom estado qualquer garrafa de vinho
recém-aberta até 14 dias, e no caso de vinhos espumosos até 7 dias.

Quantas garrafas é que pode conservar?
Não há limite. Só necessita de uma tampa de válvula por
cada garrafa que desejar conservar.
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Rápido e fácil de usar
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Vinhos tranquilos (tampas vermelhas)

1 Insira uma tampa Presorvac "Servir, Fechar e
Guardar" na garrafa, e baixe a alavanca da
tampa para fechar a passagem do ar.

2 Coloque a alavanca do equipamento
Presorvac sobre a marca vermelha.

3 Pouse a abertura do Presorvac em cima da
tampa, e pressione o botão preto para
começar a retirar o ar.

4 Em poucos segundos, acender-se-á uma luz
vermelha para indicar que a garrafa atingiu
um vácuo óptimo e que o processo natural
de oxidação foi travado.

5 Para servir outra taça, basta levantar
a alavanca da tampa e servi-la, sem
necessidade de retirar a tampa da garrafa.

Vinhos espumosos (tampas azuis)Vinhos espumosos (tampas azuis)

1 Coloque uma tampa Presorvac para vinhos
espumosos sobre a garrafa e enrosque-a
até sentir que está ajustada.

2 Coloque a alavanca do equipamento
Presorvac sobre a marca azul.

3 Pouse a abertura do Presorvac em cima da
tampa e pressione o botão preto para co-
meçar a criar pressão.

4 Em poucos segundos, acender-se-á uma luz
vermelha para indicar que a garrafa atingiu
a pressão óptima, conservando a frescura,
sabor e aroma do seu vinho espumoso ou
champanhe favorito.

5 Para servir posteriormente o vinho, basta
retirar a tampa.



Javier Gila – Escanção Campeão

da Espanha,Vencedor doTroféu

Custodio López Zamarra e do

Prémio Sumiller Rioja.

"O Presorvac é uma

maravilha. Conheço todos os

sistemas de conservação

existentes nomercado e

nenhum deles oferece a

mesma qualidade de

conservação que o Presorvac

a um preço tão razoável.

Recomendo-o a qualquer

restaurante ou bar que

ofereça ou queira

oferecer vinhos

a copo".

O Presorvac inclui tudo
o que é necessário para conservar
até 20 garrafas em simultâneo

Os pequenos restaurantes agradecem o seu preço acessível,
os grandes confiam na sua qualidade suprema.

Já oferecem vinhos a copo com o Presorvac:
Hotel Abama, Barceló Hotels & Resorts, Husa Hotéis,
Hotel Ritz Madrid, Hotéis Silken, o Grupo Vips, etc.
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O Presorvac é uma
exclusividade da:
FAB Soluciones

C/ Rodríguez San Pedro 13,
Planta 2 - 28015 Madrid

1 Equipamento Presorvac de alta
precisão

2 Bateria de lítio de grande autonomia

3 Sensor luminoso para indicar
quando o nível óptimo de conser-
vação é atingido

4 2 tampas para vinho espumante,
champanhe e outros vinhos
espumosos

5 Fonte de alimentação AC/DC

6 Base de carregamento

7 12 tampas de acção tripla
"Servir, Fechar e Guardar" para
vinho. Permitem que se sirva
o vinho sem se retirar a tampa

8 6 tampas simples para vinho

9 Alavanca para escolher o tipo de
conservação – posição cor ver-
melha para vinho, azul para
vinho espumoso e champanhe

10 Estojo malinha

Compre o seu
Presorvac
Informe-se em

Portugal – Brilato, Lda.
Prctª Bernarda Ferreira Lacerda, nº22

4200 - 601 PORTO
Contacto: José Brito

Telf.: +351 225 490 260
Fax: +351 225 490 262

Telemóvel: +351 917 567 147
e-mail: geral@brilato.pt
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