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PERSBERICHT 
 
 

Voor onderinbouw: De nieuwe Winecooler van V-ZUG  

De smaak van een goede wijn is niet alleen afhankelijk van zijn kwaliteit, maar ook van de 

serveertemperatuur of de keuze van het glas. Als deze factoren voor u als gastvrouw- of -heer van 

belang zijn en u ook thuis uw favoriete wijn op een perfecte temperatuur wilt genieten, bieden de 

ingebouwde wijnkoelers van V-ZUG de juiste oplossing. Met het model UCSL 60 heeft V-ZUG een 

nieuwe en fraaie Winecooler in het assortiment, die geschikt is voor inbouw onder de werkplaat. 

Volledig uittrekbare houten legborden, twee temperatuurzones, een actief koolfilter, ruimte voor 34 

wijnflessen, SoftClose en de Smooth to Open-functie maken deze Winecooler uniek. Een absoluut 

highlight is ook de volledig glazen deur zonder greep, die gemakkelijk kan worden geopend door er 

zachtjes tegen te tikken en perfect kan worden geïntegreerd in de keuken dankzij zijn ingetogen 

elegantie. 

 

Voor meer informatie: vzug.com 
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Foto 1 
De fraaie Winecooler voor onderinbouw. 
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Over V-ZUG 

V-ZUG is het toonaangevende Zwitserse merk voor huishoudelijke apparatuur, de hoofdvestiging is in Zug. Al meer dan 
100 jaar ontwikkelt en produceert de onderneming in het hart van Zwitserland innovatieve apparaten voor de keuken en 
wasruimte, die het dagelijks leven gemakkelijker maken en steeds weer inspireren – een leven lang. V-ZUG is met 10 
expositie- en adviescentra en 16 servicecentra in Zwitserland aanwezig en internationaal in 18 landen vertegenwoordigd. 
Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 1400 medewerkers in dienst en leidt meer dan 70 leerlingen op. Als Zwiterse 
marktleader zet V-ZUG zich buiten het eigen bedrijf in voor de economische ontwikkeling, de maatschappij en het milieu. 
De door de eigenaar geleide onderneming behoort – samen met de zusteronderneming Gehrig Group AG en de 
dochteronderneming SIBIRGroup AG – tot de Metall Zug Group. 
 
Over Metall Zug 

Metall Zug is een Zwitserse industriële holding met hoofdkantoor in Zug. De holding biedt een breed scala aan van 
innovatieve, duurzame premium- en precisieproducten. De groep ontwikkelt, produceert en distribueert technisch 
geavanceerde apparaten, machines en oplossingen in de segmenten huishoudelijke apparatuur, Infection Control en Wire 
Processing. De Metall Zug Group omvat V-ZUG AG, Gehrig Group AG (Business Appliances Business Unit), de Belimed 
Group (Infection Control Division) en de Schleuniger Group (Wire Processing Division). De industriële holding is ontstaan uit 
de Metallwarenfabrik Zug, opgericht in 1887, en is nog steeds grotendeels in handen van de familie, die het heeft opgericht. 
De Metall Zug Group heeft wereldwijd ongeveer 3.600 medewerkers en is genoteerd aan de Zwitsere beurs, de SIX Swiss 
Exchange. 

 
 


