
ESIGO®

Esigo® annyit tesz: ragaszkodom a legjobbhoz. Mindig. Kivétel nélkül. Ésszerű kreativitást  
jelent. Innovatív, eredeti és elmés ötletek megvalósítását a magánéletben éppúgy, mint a munka
helyen. Szigorú minőségi követelményeket és totális szabadságot jelent. Azt jelenti, hogy az 
Esigo® termékeket a lehető legnagyobb odafigyeléssel terveztük meg és hogy ezek a termékek 
stílust és rugalmasságot adnak hozzá bármihez, amihez csak szeretnéd. És legvégül szeretetet 
jelent. A jó bor és az élet apró örömei iránt érzett szeretetet. Esigo® means “I demand”, “I insist” 
on the best. Always. With no exceptions. It means rational creativity. It means using innovative, 
original and smart solutions both in life and in the workplace. It means rigorous standards of 
quality and complete freedom. It means Esigo® products have been designed with the utmost 
attention to detail and that they adapt with style and flexibility to whatever you may ask of 
them. Lastly it means love. The love of good wine and the good things in life.

Az Esigo®kollekció The Esigo® Collections

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
Vino Domus Borház Kft.
3300 Eger, Dobó István utca 26.
Tel.: +36 (36) 788 065, +36 (20) 230 6886
email: info@vinodomus.hu

Nemzetközi szabadalmakkal védett márkanév és design.
Registered design. Patent pending.

Újrahasznosított papírból készült
Variálható elemek

Környezetbarát
made from recycled paper

modular assembly
eco friendly

Letisztult stílus és környezetbarát szellem jellemzik az Esigo® legterjedelme
sebb palacktartóját. Egy csokornyi elemes, újrahasznosított kartonpapírból 
készült henger, mindig kész egy gyors változásra. Maximális tárolókapacitás 
és abszolút rugalmasság  ez a legújabb sokoldalú palacktartód. A relaxed style 
and an environmentally friendly spirit characterise the most spacious display 
from Esigo®. A “bunch” of modular, recyclable cardboard tubes, always ready 
for a fast turnaround. Maximum capacity and absolute flexibility for your new 
allround display.



 

Széles modellválaszték
Teljes falfelületek berendezésére is alkalmas
Kiváló tárolókapacitás
Optimális helykihasználás
wide range of models
can be used to fit out entire walls
excellent capacity
optimal use of space

Olasz minőség
Maximális átláthatóság

Innovatív és eredeti
Igényes kivitelezés

“made in Italy” quality
maximum product visibility

innovative, whimsical
superb finish

 

Megálmodtad, megkóstoltad, összeválogattad és be-
gyűj  tötted a legjobbakat. A pincéd készen áll: már csak 
az Esigo®-ra van szükséged. You have dreamed of, exa-
mined, chosen and gathered the best. Your cellar is 
ready: all you need now is Esigo®.

Képzeld csak el, hogy a saját törvényeid vagy éppen mindennapi igényeid szabják meg, hogyan mutatod be legjobb boraidat, hiszen így 
leszel bármikor képes arra, hogy egy szempillantás alatt megtaláld azt a palackot, amire szükséged van. A döntéseket te hozod meg, az 
Esigo® pedig azt a rugalmasságot biztosítja, ami része lesz az életednek. Az elemes rendszer könnyen illeszkedik a szükségleteidhez és 
adaptálható bármilyen környezethez, legyen szó akár egy zsúfolt és meghitt, vagy egy szellős és minimalista helyszínről. Az Esigo® hű 
marad önmagához – zamatos és élvezetes műremekeknek ad otthont. Akár maga az élet. Your delight, your passion and your little gems. 
You can lay them down by year, by type, by grape or by “colour” then you can reposition and regroup them with whatever whimsical notion 
takes you, be it rational or fickle. Just imagine your best wines displayed exactly as you see fit or perhaps displayed to meet your day to day 
professional needs. You make the decisions: Esigo® reflects the flexibility that is so much part of your lifestyle but remains true to itself – 
as always a display of works of art to savour and enjoy. Like life.

Borok: az örömöd, a szenvedélyed 
és a kincseid. Rendszerezheted őket 
évjárat, termelő, szőlőfajta vagy 
akár szín szerint, hogy aztán újra 
átrendezd őket egy hóbortos öt
lettől vezérelve, akár megállja az a 
helyét, akár nem. 

Rendezd át a palackjaidat, avagy keverd össze őket, ahogy csak szeretnéd, és a 
kívánt hatás elérése mellett még mindig megmarad a maximális áttekinthetőség is. 
Azoknak a nonkomformistáknak, akik elvetik a klasszikus megoldásokat, ellenben 
mindig új ötletek után kutatnak, íme, itt a válasz: az Esigo .5 – boraimat nem röstel
lem eléd tárni, ez olyan világos, mint a nap. Rearrange your bottles, mix them 
up as you please and you still have maximum visibility and the desired effect. 
For those nonconformists among you who avoid classic solutions but are 
always on the lookout for new ideas, the answer is Esigo .5: wine we have and 
you can see it as clear as day.


