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BEST GLASS - BEST WINE
SOPHIENWALD® AV VINKÄNNARE
FÖR VINKÄNNARE
SOPHIENWALD® är berömda för sina ultratunna glas med
optimalt utformade vinklar på kupor och perfekt skurna kanter.
Idag används SOPHIENWALD® flitigt av vinproducenter i
Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Piemonte. De blir även allt
vanligare på världsledande restauranger. I länder som Italien,
Sverige och USA har Bordeaux glaset blivit allround glaset man
talar om. Passar såväl till en Bordeaux som Champagne.
Till skillnad från massproducerade maskinglas är
SOPHIENWALD® munblåsta glas aningen elastiska. Det här
minimerar spänningar i glaset och maximerar hållbarheten.
Serien SOPHIENWALD® Phönix är 100% blyfri och i det
närmaste tyngdlösa (ca 100 gram). Glas utan miljögiftet bly är
bra på många sätt och de blir inte mjölkiga i diskmaskinen.

TIO N P H O

GL

Y

AN

SO

SO

IX
EN

T
UK

EC

ENWA
PHI

LD

D

THE

SPRO

LL

A

TÄT

CO

QU

LI

ENWA
PHI

LD

ENWA
PHI

LD

SO

Med glas från SOPHIENWALD® kan du nu maximerar vinets
totalupplevelse – men utan att behöva handdiska som tidigare.
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Once you have experienced a Sophienwald®, nothing else will do.

”EN GÅNG SOPHIENWALD® –
ALLTID SOPHIENWALD®”
Efter tre års design och noggrant
utvecklingsarbete tillsammans med
exceptionellt skickliga glasblåsare
levererar vi nu glas till vinälskare i
Europa, Nordamerika och Asien.
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BEST GLASS - BEST WINE

PHOENIX

SOPHIENWALD®
SOPHIENWALD® är ett äkta munblåst - stort supertunt - elegant vinglas utvecklat för dagens
moderna liv men utan att ge avkall på funktion.
Våra glas blir utan tvekan Din viktigaste komponent
för en totalupplevelse av vin och ädla drycker. Det
är utvecklat för att maskindiskas och även tåla
krogens lite tuffare hantering utan att glasens
smala stjälkar brister eller kupor går sönder.
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Andra tillverkare försöker att spara kostnader
och öka hållfastheten genom att designa bort
stjälkarna. Detta är tyvärr en stor orätt mot vinet.
Våra kunder avstår vinglas som saknar
stjälk - väl medvetna om att vinet annars
oundvikligen värms upp av den egna handen.
Till sist en liten varning, Sophienwald®
är starkt beroendeframkallande.

SOPHIENWALD®
MUNBLÅSTA GLAS MOD PHÖNIX
Bourgogne
Bordeaux
Vita viner
Champagne
Dessertvin
Vattenglas
Dekanter
Tillbringare
Polerduk av microfiber

71 cl / h 227mm (Pinot N, Nebbiolo)
57 cl / h 228mm (Cabernet S, Shiraz, Rioja)
42 cl / h 225 mm (Chardonnay)
35 cl /h 245mm
19 cl / 231 mm
29 cl / 120 mm
1,6 l / 180 mm
1,8 l / 237 mm
50 x 70 cm
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BEST GLASS - BEST WINE

”Det finns glas och glas –
och sedan finns det Sophienwald“
Willi Hirsch, President Vorarlberger Sommeliervereins
och sommelier på 5-stjärniga Hotel Krone, Österrike.

”Redigt glas för rediga vinälskare – upplevelseförstärkare –
helhetsförstärkare – bra vin förtjänar Sophienwald”
Patric Henriksson, delägare av Nya Skafferiet, Carlskrona
@vinosapien på Instagram

BRA VIN FÖRTJÄNAR GLAS FRÅN SOPHIENWALD

SOPHIENWALD
försäljning
Norden.

Tel
+46 476 441 000, 0708-450 624
Email asm@smedmark.com
www.sophienwald.com
Följ oss på FACEBOOK
DRTV & Retail Scandinavia AB
orgnr 556874-2471

© Våra glas är mönsterskyddade.

