Méér dan eiken wijnvaten alleen...

Decoratieve wijnvaten, altijd een beetje nostalgie...
Oakbarrels Quality label.. niet zomaar een wijnvat!

Vakmanschap en authenticiteit...
Sinds jaren zijn wij rechtstreekse invoerder van jonge decoratieve en herbruikbare wijnvaten.
Alle vaten zijn zorgvuldig geselecteerd en worden in eigen atelier gereviseerd en opgekuist.
Het authentiek karakter blijft bewaard in ons "upcycling" verhaal.
Naast wijnvaten bieden wij u een mooie collectie aan plantenbakken,
waterpartijen, regentonnen, meubelen en decoratieve "eye-catchers".

Oakbarrels wijnvaten...
Een Oakbarrels decoratief en gebruikt wijnvat verschilt niet alleen van uitstraling maar ook van grootte.
We onderscheiden inhouden van 225 liter tot 600 liter.
Nieuwe ongebruikte eiken vaatjes zijn beschikbaar vanaf 3 liter tot 50 liter.

Type: eiken wijnvat bordeaux
transport

Type: eiken wijnvat bourgogne
transport

(inhoud: 225 liter)

(inhoud: 228 liter)

Type: eiken wijnvat bordeaux
chateau

Type: eiken wijnvat bourgogne
chateau

(inhoud: 225 liter)

(inhoud: 228 liter)

Afm: 97 cm (h),
70 cm (diameter)

Afm: 97 cm (h), 70 cm (diameter)
Met kastanjeboorden

Type: eiken wijnvat bordeaux
chateau ferré

Type: eiken wijnvat bourgogne
tradition

(inhoud: 225 liter)

(inhoud: 228 liter)

Afmetingen: 95 cm (h),
75 cm (diameter)

Afmetingen: 95 cm (h), 75 cm
(diameter)

Type: eiken wijnvat bordeaux
Inhoud: 300 liter
Afmetingen: 100 cm (h), 78 cm (diameter)

Type: eiken wijnvat bordeaux
Inhoud: 400 liter
Afmetingen: 106 cm (h), 82 cm (diameter)

Type: eiken wijnvat bordeaux
Inhoud: 500 liter
Afmetingen: 108 cm (h), 90 cm (diameter)

Onze collectie plantenbakken is gegroeid uit onze creativiteit in eigen
atelier.
We onderscheiden 4 types naargelang de hoogte met verschillende diameters.
Al onze plantenbakken worden vervaardigd uit originele Oakbarrels wijnvaten.

De geur en kleur van de wijn..
De authenticiteit van een gebruikt maar zo goed als nieuw vat blijft bewaard. De
geur en de kleur van de wijn in het eikenhout getrokken geven alvast een uniek
karakter.

De Oakbarrels regenton...
Al sinds jaren bestaat er een tendens om het regenwater niet langer
via de riool direct af te voeren maar op te vangen om zo te besparen.
Een houten wijnvat is daarvoor zeer geschikt aangezien dit ontworpen
is om vloeistoffen waterdicht te bewaren. Het is dan ook nog eens
decoratief en praktisch.

Het water uit een regenton kan gebruikt worden om de tuin te
besproeien of om kamerplanten water te geven. Zo wordt een
kraantje onderaan voorzien om zoveel mogelijk water te kunnen
gebruiken en wordt het vat op een hoge sokkel geplaatst om
gemakkelijk een emmer of gieter onder het kraantje te plaatsen.
Een regenton kan overal staan. Ofwel laat u het deksel gedeeltelijk
open staan en vangt u zo het water op ofwel sluit u het geheel aan op
een bestaande afvoerpijp. Zo gebruikt u een vulautomaat die er voor
zorgt dat wanneer de regenton vol is, het water verder kan afvloeien
naar de riool.
Het is aan te raden om de regenton bij vorstweer te ledigen,
aangezien anders het water kan bevriezen en de ton op termijn kan
barsten. Om de duurzaamheid nog te verbeteren kan u opteren om
het wijnvat te behandelen met olie of beits.

De Oakbarrels waterpartij...
De waterdichtheid van onze kuipen zorgt ervoor dat deze in
verschillende combinaties een waterpartij kunnen vormen.
Door middel van een waterpomp kan het water vloeien van de
ene ton in de andere via inox buisjes.
De Oakbarrels kuipen kunnen ook dienen als filtersysteem voor
vijvers.

Onze passie eindigt niet met het selecteren van de mooiste vaten.
Wij geven ook onze creativiteit een kans met het uitwerken van eigentijdse meubelen die
uw huis en tuin zeker dat extra "cachet" kunnen geven.

Uniek en nooit identiek.
Alle meubelen worden ambachtelijk vervaardigd met behoud van de originele kenmerken van
het wijnvat. Wij streven alvast naar een mooi authentiek product met een goeie
prijs/kwaliteitsverhouding!
De galvanisé ringen worden extra verstevigd zodat deze op zijn plaats blijven bij het krimpen of uitzetten
van het hout.
Er wordt heel veel zorg besteed aan de afwerking, enkel pareltjes gaan bij ons de deur uit!

Niets gaat verloren..
Elk onderdeel van het vat wordt herbruikt en
omgetoverd tot een nieuw object. De
mooiste vaten worden geselecteerd om onze
decoratieve eye-catchers te maken. De dikte
en leeftijd van het eikenhout zijn
aandachtspunten. De galvanisé ringen
krijgen door een grondige reiniging eveneens
een nieuw leven. Functionaliteit en
uitstraling zijn al even belangrijk.

Uw zaak voorzien van méér uitstraling?
Dat kan! Een Oakbarrels wijnvat, maar ook een barkruk, drankenhouder, barkast of een eenvoudige
wijnkoelerstandaard zijn stuk voor stuk eye-catchers die ook hun functionaliteit dragen. Het is decoratief en tevens
bruikbaar in uw zaal, op terras, de wijnkelder of aan de bar.

Rijpen op een eiken vaatje..
Eikenhout geeft krachtige maar elegante tannines en smaken van vanille, hartige kruiden, donkere chocolade en
koffiebonen af.
Via de poriën van het hout krijgt uw drank ook zuurstof zodat hij zachter en complexer wordt gemaakt.
Dit simpele, traditionele proces resulteert in een heerlijk brouwsel waarop je als maker trots kunt zijn.

Naast porto, whiskey, .. kunnen ook niet alcoholische dranken zoals oliën, vinaigrettes, ciders, enz.. die extra
smaakversterker wel appreciëren.

Zoals vele Oakbarrels artikelen, zijn ook de kleine wijnvaatjes absolute toppers
als geschenk voor tal van gelegenheden zoals een verjaardag, jubilé, trouw,
bedrijfsopening, enz..
Onze vaatjes zijn van hoogwaardige eik kwaliteit en worden geleverd met hout
onderstel en metalen duurzaam kraantje.
Om helemaal te scoren kan u het vaatje personaliseren met een logo, naam of
andere tekst of foto die passend is bij de ontvanger!
Alles wordt handmatig geschilderd waardoor authenticiteit opnieuw blijft
bewaard. In bepaalde gevallen werken we met stickers voor mooi resultaat!

Van klein naar groot...
De vaatjes zijn in tal van inhouden verkrijgbaar. De kleinste telg heeft een grootorde van 3 liter, de grootste van 50
liter. Daartussen hebben we nog 5, 10 en 20 liter. In beperkte voorraad hebben we ook vaatjes met zwarte ringen.

Uw trouwe viervoeter verdient iets
méér..
Een degelijke stoere huisdierenmand wordt
vervaardigd uit een origineel Oakbarrels
wijnvat. Er wordt rekening gehouden met de
noden van elk type huisdier.
We hebben de lage mand voor de kleine
huisdieren. De kennel en het bed worden
gebruikt voor de middelgrote tot grote
huisdieren.

Romy, Achiel...
Maak uw Oakbarrel
nog meer uniek door
hem te
personaliseren.
Elk artikel kan
voorzien worden van
naam, tekening of
andere tekst zoals u
wenst!

Personaliseer uw Oakbarrel..
Breng uw zaak nog meer in de kijker met een stijlvol afgewerkt
wijnvat voorzien van uw logo en/of geschilderd in uw kleuren.
Ook plantenbakken, meubelen en decoratie kunnen afgewerkt
worden met een logo of tekst voor elke gelegenheid!
Houtbeits, vernis en lijnolie zijn eveneens een mogelijkheid.

Organiseert u binnenkort ook
een evenement en op zoek naar
originaliteit?

Ervaring op "vat"...
U kan onze Oakbarrels wijnvaten en plantenbakken huren per dag, per weekend of voor een langere
periode. Een authentieke Oakbarrel is vaak het geschikte artikel om uw feest aan te kleden en laat een
onvergetelijke indruk na. Gebruik deze als statafel, statief, eye catcher, afbakening, enz...
Wij adviseren u graag voor een mooi decoratief feest!

Herbruikbare wijnvaten

Naast decoratief gebruik hebben we ook een
doelgerichte markt ontwikkeld voor de
brouwerswereld.
Dit betekent dat wij wijnvaten leveren met het
kwaliteitslabel van Oakbarrels om dranken op te
laten rijpen.
Deze vaten moeten voldoen aan de strengste
normen qua voedingsgeschiktheid in combinatie
met het authentieke smaakkarakter dat wordt
gegeven aan bieren, gins, whiskey en andere
likeuren..
Van primordiaal belang zijn de
waterdichtheidsgarantie, het desinfecteren,
het reinigen en het bezwavelen teneinde de
bacteriologie van het vat onder controle
te houden.
Om dranken nog exclusiever te maken, kunnen ook
wijnvaten geselecteerd worden van topchateau's!
Steeds hebben we een beperkte voorraad die voor
deze toepassing kunnen dienen.

Ook porto, whiskey, rhum, cognac, calvados,
armagnac, Sauternes, moscatel en Pineau de
Charentes vaten behoren tot onze selectie.

Wanneer kunst en
Oakbarrels elkaar
vinden..
Marroncito brengt
creativiteit en
persoonlijkheid op een
Oakbarrels artikel.
Uw wensen worden
uitgewerkt tot unieke
creaties, telkens weer
verrassend mooi.
De originele kenmerken van
de Oakbarrel blijven
behouden waardoor
authenticiteit en
persoonlijkheid
samenvloeien.
Meer sfeer op:
www.marroncito.be

Dat met een Oakbarrels wijnvat echt alles kan, bewijzen deze projecten.
We zijn dan ook dankbaar en vereerd dat we deel mochten uitmaken van een aantal unieke creaties. Telkens
met andere doeleinden en functionaliteiten.
Ook hier diende het Oakbarrels wijnvat als basis, gebruikt maar niet verloren...
Hebt u ook een project? U wenst meer info omtrent de mogelijkheden? Wij staan paraat!

Een tevreden klant is onze beste reclame...
Daikin Europe - Lemmens - Dovy - Kasteel Te Lake - Bar la Gare - Bon Apart Leeuw van Vlaanderen - Café den Arrivée - Park van Beervelde - MDM Catering
- Cachet Events - Kasteel van Ooidonk - Very Food Catering - De Kunsthoeve Kasteel van Leeuwergem - Baron Casier - Food Services - De Witte Haas - Hoeve
't Goed Quathem - Rotary - Schuttersfeesten - Remmerie - Waregem Expo - De
Kaleihoeve - Jan Van Den Bon - Papillio - Waregem Koerse Feesten - Ter Eeste Autosalon - Fabriekspand - Black Beauty - Lichtjes aan de Leie - Green Expo Gala van de Gouden Shuttle - Gin Fest - Highland Games - Le Grand Défilé Bedrijven Contactdagen - Verbouwbeurs - Whiskey Festival - Soirée Congé en
vele anderen...

Oakbarrels
Quality Label:
100 % eik,
opgekuist,
gereviseerd,
herbruikbaar,
decoratief,
maatwerk,
personalisatie.

Kiezen voor Oakbarrels.be is houden van authenticiteit en karakter. Wij zijn gepassioneerd
bezig met onze Oakbarrels en willen enkel kwaliteit leveren. Een tevreden klant is voor ons de
beste reclame.

We werken zeer milieubewust en dragen ons steentje bij in de hedendaagse trend van
"upcycling".
Al onze artikelen worden grondig geselecteerd, eigenhandig opgekuist, gereviseerd. Daarna wordt het
Oakbarrels Quality Label toegekend.
Professionaliteit dragen wij hoog in het vaandel.

Wij staan steeds open voor vernieuwing, suggesties en opmerkingen! Wanneer u nog vragen hebt
omtrent het gebruik en/of onderhoud van uw Oakbarrels artikel, aarzel niet ons te contacteren!
Een vat vol dankbare groeten vanwege Gregory, Kim, Sylvie & Miranda.

Stockage, atelier & showroom:
Eikenlaan 114
B-8790 Waregem

Verkoop en dienst na verkoop: +32 473 77 12 18 (Gregory)
Administratie & showroom: +32 475 29 29 83 (Sylvie)
Technische dienst: +32 475 29 29 43 (Kim)
info@oakbarrels.be
Oakbarrels is een onderdeel van
Alle afbeeldingen zijn ter illustratie. Elk artikel wordt op maat van de klant vervaardigd en kan enigszins verschillen aangezien elk vat uniek is.
Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze brochure behoren toe aan Oakbarrels (Parmentier & Deceuninck bvba).

