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PROVINTECH

Wie is Provintéch

Het aantrekken van klanten door van de wijnkast een essentieel element in een restaurant of interieur te maken, is
het doel dat Provintech zich ontwikkelt heeft met 24 jaar expertise.Het Provintech-team draait om een team dat
vanaf het begin werkt: van creatie, concept en luisteren naar trends tot en met de fabricatie en voortdurende
training van de technische afdeling.
Talent, knowhow en creativiteit hebben Provintech ertoe gebracht samen te werken met toonaangevende namen in
architectuur en design om te innoveren en op maat gemaakte, esthetische, betrouwbare en hoogwaardige
oplossingen te bieden.

OVER PROVINTECH








Frans bedrijf dat luxe wijnkelders maakt
Opgericht in 1994 door Sylvie Ternois
Voor horeca- en hotelprofessionals, architecten en particulieren
Werkhuizen gevestigd in Saint Maur des Fossés (94)
9 werknemers, waaronder 5 ambachtslieden
4 gamma's : Cellithèque, Collection, Prestige en Cellier
Enkele referenties : Pullman Paris Tour Eiffel, Pullman Paris Roissy, Les Fables de la Fontaine, le 5 Codet, ens…

OVER GROUPE FRIO
Frio Groupe is Europees leider en wereldspeler op het gebied van wijnkasten. Ze verdelen aan professionals en particulieren
wijnkasten en accessoires rond het thema wijn, geboren uit de expertise van zijn 3 vlaggenschipmerken: La sommelière,
Climadiff en Avintage.
De groep exporteert naar alle Europese landen, Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Chili, Libanon, Thailand enz. en is
leverancier bij de grootste distributeurs en keukenfabrikanten.De Frio-groep, gevestigd in Arnage (nabij Le Mans), heeft 43
werknemers in dienst en behaalde een omzet van 44 miljoen euro in 2016

PROVINTECH

De gamma's

Collection, Cellithèque, Prestige, Cellier

Collection : betaalbare Provintech-expertise
-

Afmetingen H 2100 mm x B 990 mm x D 630 mm
Capaciteit van 72 tot 102 flessen
SELECTION presentatieleggers of MAXIMUM opslagleggers
Geïntegreerde koelgroep
3 mogelijke afwerkingen : zwart gekleurde eik / zwart gelakte inox
/ Brons gepatineerde messing
Vrijstaand tegen een muur
3 glazen vlakken : voorkant en 2 zijden

De + punten:
 18 mogelijke combinaties
dankzij de personalisatie
mogelijkheden
 ingebouwde motor :
gemakkelijke plaatsing

PROVINTECH
Cellithèque : het kleinere maatwerk
-

kleinere capaciteiten van 60 tot 250 flessen
Presentatie of bewaring
Geïntegreerde koelgroep
Afwerking op aanvraag
Ingebouwd of vrijstaand
Glazen voorkant - mogelijkheid tot glazen zijkanten nooit de achterkant

De + punten :
 afmetingen op maat
 perfecte integratie met de
ruimte
 ingebouwde motor :
gemakkelijke plaatsing

PROVINTECH
Prestige : een unieke creatie
-

Capaciteiten van 200 tot 600 flessen
Presentatie of gemengde schikking
In de meeste gevallen met een gescheiden koelmotor
Afwerking op aanvraag en glazen zijkanten van 1 tot 4
Temperaturen: enkelvoudig of meerdere
Grote afmetingen mogelijk
Wijnkast volledig volgens de behoeften en wensen van de klanten.

De + punten :
 integratie in een
totaalproject
 flexibiliteit
 uniek

PROVINTECH
Cellier
-

Voor de ruimte waarin we binnenkomen
Gereserveerd voor grote capaciteiten
1 tot 4 glazen zijdes
Presentatie, bewaring of gemengde schikking
Volledig aangepast aan de behoeften
Minimale vereiste afmetingen: H 2000 mm, x B 2000 mmm x D 1500

De + punten :
 een ruimte gewijd aan wijn
 binnenafwerking volledig
te personaliseren
 grote capaciteit

PROVINTECH

Hoe verloopt een projéct?

Van het eerste contact tot de definitieve installatie, Provintech zorgt ervoor dat u een contactpersoon heeft die u zal
adviseren en uw project zal uitvoeren, hier zijn de verschillende stappen:
1)
2)
3)
4)
5)

Erkenning van de behoefte: luisteren naar de klant
De prijsraming van het project: de definitie van de wijnkast
Het bezoek ter plaatse: de goedkeuring van het project
De productie: de ambachtelijke expertise
De levering en installatie van de wijnkast: de droom die werkelijkheid wordt

Welke opties voor uw project?
Technisch

1) Geïntegreerde koelgroep (Collection of Cellithèque)
2) Gescheiden koelgroep (Prestige of Cellier) : aansluiting op koude centrale, geothermie, watergroep, ...

Afwerking
1) Hout: natuurlijk, gekleurd, fineer en massief
2) Roestvrij staal: gepolijst, geborsteld, gelakt
3) Messing: gepatineerd, behandeld, geborsteld en gepolijst

Leggers
1) Presentatie : schuin, zijdelings, Wine by One, Selection
2) Bewaring : telescopisch of Maximum

PROVINTECH

Waarom kiezen voor Provintéch ?







Merk toegewijd aan de verbetering van wijn
100% productie in Frankrijk
Ambachtelijk werk
Exact gekozen materialen
Technische en esthetische producten
Zorgvuldig verborgen technische elementen

KOELING

Technische componenten

Aangepaste koelmotor met hoog rendement
Werkingsmodi
Elektronische thermostaat

BEHUIZING

Waterdichte houtstructuur

Dubbele beglazing

Deurdichting
Silentbloc voetsteunen
Slot

BINNENAFWERKING

Presentatieleggers schuin / zijdelings / Wine by One
Presentatieleggers Sélection en bewaarleggers
Maximum
Telescopische leggers

VERLICHTING
LED verlichting

KNOW HOW

Volledig met de hand gemaakt

Voordelen






koelvermogen berekend op basis van behoeften
Vochtige koeling voor progressieve temperatuur
inplannen van koel- of ontdooifases
Controle van de temperatuur
Eenvoudige bediening















Hout is de bondgenoot van wijn
Absorptie van vocht
Natuurlijk isolerend
Vermindert trillingen
Staat een op maat gemaakte klus toe
Voorkomt de ontwikkeling van bacteriën
Vele kleuren van afwerking
Visualisatie van flessen
Afdichting
Mogelijkheid om de soorten glas te variëren
Integrale afdichting van de wijnkast
Anti-trilling
Sluiting beveiligd met sleutel








Aangepast aan elke vorm van fles
Verchroomd roestvrij staal of architecturale verf
Aangepast aan elke vorm van fles
Massief eik
Aangepast aan elke vorm van fles
Waterbestendige MDF met massief eiken front

 geen UV
 Warm wit
 Mogelijkheid voor integratie in alle ruimtes
 Kennis van wijnkasten door ambachtslieden

