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Multi-functional serving
handle for PET bottles.
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Open, serve
and reseal
quick and easy.
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DaCapo™ is a unique serving handle with multiple
functions for PET bottles. With one product you can
open, serve and reseal.
DaCapo™ gives you good grip and extra force to
open the capsules. The handle makes it easy and is
ergonomically designed to serve and reseal, it also
ensures that your bottle retain carbon dioxide.
With its Scandinavian design the DaCapo™ is
aesthetically attractive. A perfect solution for stylish
and comfortable invitations.
▼

DaCapo™ är ett unikt serveringshandtag med flera
funktioner för PET-flaskor. Med en och samma produkt kan du både öppna, servera och återförsluta.
DaCapo™ ger dig bra grepp och extra kraft för att
öppna kapsyler. Handtaget gör det enkelt och ergonomiskt att servera och återförslutningen ser
till att din dryck behåller kolsyran.
Med sin skandinaviska design gör DaCapo™
PET-flaskan estetiskt tilltalande. En perfekt lösning
för snygga och bekväma bjudningar.

GastroMax DaCapo Folder 2-Språk3 3
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Functional
and smart so
2

1

The grooves on the inside
grasp the cap when opening.
▼

Räfflorna på insidan greppar
kapsylen vid öppning.
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Open and closed positions.
▼

Öppet och stängt läge.
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onal design
rt solutions.
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1. Resealing spout filling

3. Unlocking button

The spout filling is provided with
sealing gaskets. In closed position,
DaCapo™ is as dense as an ordinary cap.

With an easy push on the unlockbutton you make DaCapo™ ready
for serving.

▼

Den återförslutande hällpipen är
försedd med tätningspackningar.
I stängt läge är DaCapo™ lika tät
som en vanlig kapsyl.

▼

Med en enkel knapptryckning låser
du upp och gör DaCapo™ redo för
servering.

2. Locking button

4. Handle

With one simple push at the button
you lock the DaCapo™. The bottle
is then resealed and preserve
carbon dioxide.

The handle makes it ergonomic
and comfortable to handle the
bottle.

▼

Med en enkel knapptryckning låser
du DaCapo™. Flaskan är då återförsluten och bevarar kolsyran.
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▼

Handtaget gör det ergonomiskt
och bekvämt att hantera flaskan.
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Function and use.

1. Unscrew the cap
Use DaCapo™ to unscrew the
bottle cap. DaCapo™ gives you a
good grip and extra power. Press
down and turn counter-clockwise.
▼

Använd DaCapo™ för att skruva
av flaskans kapsyl. DaCapo™ ger
dig bra grepp och extra kraft.
Tryck nedåt och vrid motsols.

2. Mount DaCapo™
Screw the DaCapo™ on a
bottle just like an ordinary cap.
Turn clockwise.
▼

Skruva på DaCapo™ på flaskan
på samma sätt som en vanlig
kapsyl. Vrid medsols.

GastroMax DaCapo Folder 2-Språk6 6

3. Unlock and open
Press the unlock button to
release the locking mechanism.
Pull the handle upwards to open
DaCapo™.
▼

Tryck på upplåsningsknappen
för att släppa låsmekanismen.
För handtaget uppåt för att
öppna DaCapo™.
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4. Serve
Use the handle to easily
and conveniently serve
the drink.
▼

Använd handtaget för
att enkelt och bekvämt
servera drycken.

5. Reseal and lock
Push the handle downwards to
the closed position and press
the locking mechanism.
The bottle is now resealed and
carbonation is preserved.
▼

För handtaget nedåt till stängt
läge och tryck i låsmekanismen.
Flaskan är nu återförsluten och
kolsyran bevaras.
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6. Keep in refrigerator
DaCapo™ is engineered and designed
to be completely sealed and take the
smallest space possible in the closed
position. It is therefore ideal to store
bottles with DaCapo both lying and
standing in the refrigerator.
▼

DaCapo™ är konstruerad och utformad för att vara helt tät och ta minsta
möjliga plats i stängt läge. Det går
därför utmärkt att förvara flaskor
med DaCapo™ såväl liggande som
stående i kylskåp.
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SVEICO AB
SE-335 91 GNOSJÖ
Telefon +46 (0)370 35 60 00
mail@sveico.se
www.sveico.se

www.gastromax.se
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