


Welkom to Kaelo!
Toen we voor het eerst aan Kaelo dachten wilden we iets maken 
wat de wijn perfect op temperatuur houdt, er goed uit zag en 
makkelijk in gebruik was. 

Naast de functionaliteit en vorm wilden we ook graag dat 
Kaelo mensen bij elkaar bracht en hielp bij het maken van 
herinneringen.

We zijn nu heel wat verder en enthousiast over het waar we 
staan. Een uniek product, prachtig uiterlijk en het doet precies 
waarvoor het gemaakt is. Hopelijk kunnen wij dit enthousiasme 
overbrengen. 

Kevin Jabou
Founder

Groet,



Kaelo is een geïntegreerde wijnkoeler die uw fles wijn perfect 
op temperatuur houdt na het openen.

Kaelo kan bijna in elk materiaal ingebouwd worden en biedt 
een leuke, zorgeloze en mooie manier om te genieten van wijn, 
champagne, water of frisdranken.

Elk goed product start met een probleem… de onze was de 
natte, druppelende fles uit een ijsemmer.

Het heeft Kevin meer dan 7 jaar en 300 prototypes gekost om 
het design en de techniek te perfectioneren en de Kaelo te 
ontwerpen zoals deze nu is.

Na de lancering eind 2016 hebben we samen met architecten 
en designers al vele huizen en onderkomens met een 
Kaelo uitgerust.

Ons verhaal

Kevin Jabou
Founder



Perfect te integreren in uw keuken, tafel of elk ander 
meubelstuk. Kaelo verrijkt het design en zorgt voor plezier.

Kaelo kan het middelpunt zijn van een fijn familiediner,  
romantische avond of een gezellige avond met vrienden.

Prachtig ontwerp. 
Super in gebruik.

Neem uw gekoelde fles uit de koeling, doe deze in de Kaelo en raak 
de kroon even aan. Dat is alles wat u hoeft te doen. Kaelo zorgt dat 
de wijn maximaal 1-2 graden afwijkt van de openingstemperatuur. 
Genieten van het eerste tot het laatste glas.

Kaelo past goed in combinatie met een wijnklimaatkast. 
De Kaelo zorgt dat de wijn na openen perfect op temperatuur 
blijft zonder condens, druppels, navullingen of onderhoud.

Perfecte
temperatuur



Ons gepatenteerde koelsysteem, Kryolux, creëert een jas van 
koude lucht rondom de fles zodat deze perfect gekoeld blijft en 
tevens droog.

Geadopteerd uit o.a. de medische industrie, Kryolux is hyper-
efficient en is koud binnen enkele seconden en gebruikt evenveel 
energie als een 60 watt gloeilamp.

Slimme techniek maakt het mogelijk de Kaelo te bedienen 
door enkel de kroon aan de raken. Er zijn dus geen knoppen of 
afstandbediening nodig. Met een simpele aanraking zet u de 
Kaelo aan of wijzigt u de kleur.

Innovatieve
technologie

Ontworpen in Londen en handgemaakt door vakmensen, 
met een gezamenlijk ervaring van meer dan 150 jaar in 
Cotswolds, Engeland.

Van de met de hand afgewerkte kroon tot de kracht waarmee 
elke schroef wordt geplaatst, Kaelo wordt gebouwd en 
getest onder strikte voorwaarden voordat de maker deze 
goedkeurt zodat elke Kaelo perfecte prestaties levert en 
betrouwbaar is.  

vakmanschap
Echt



Kaelo: overzicht
Kryolux technologie
• Gepatenteerd droog koel-systeem
•  Geen ijs, uitstoot, compressoren of 

navullingen
• Geen onderhoud

Licht
• 27 kleuren
• Bedienen middels touch
• Kleurroulatie
• Licht is uit te schakelen

Perfect voor
• Witte wijn
• Champagne
• Wijn met bubbels
• Rosé
• Water en frisdrank

De Kroon
• Perfect rond design
• Met de hand afgewerkt
• 8 premium kleur opties
• Touch bediening, geen display

Touch bediening
• Activatie door 1 aanraking
• 3 keer aanraken voor kleurwijziging
• 4 keer aanraken voor kleurroulatie
• 2 seconden aanraken om uit te schakelen
• Gaat automatisch uit na 2 uur

Specificaties
• Geïntegreerde Kaelo: 300 x 162 mm
• Adapter voor 220V stopcontact
• Kaelo input voltage: 12V DC

Signature Titanium Brass Copper Gun Metal BlackNickel Champagne Gold

Premium afwerkingenStandaard meegeleverd

De Kroon

De Kaelo kroon is gemaakt van rvs en wordt met de hand 
gepolijst of geborsteld, omdat we echt staal gebruiken en 
niet alleen verchromen is het product duurzamer. 

Standaard is de kroon geborsteld of gepolijst afgewerkt. 
U kunt ook kiezen voor één van de andere 8 afwerkingen.



Case studies



COMMERCIAL
INDUSTRY

SOLERA
COMPANY

SYDNEY
LOCATION

BRASS
STYLE

10
KAELOS

2018 people’s choice bar award

“Solera is all about rare champagne. 
You are bound to find champagnes 
you can’t get anywhere else in Syd-
ney on their extensive list, including 
the likes of cult wine maker Benoit 
Dehu. The best part of the bar may 
not be their interesting champagne 
but their integrated Kaelo tables that 
keep your champagne at the perfect 
temperature.”
Emporer Champagne

“Kaelo embodies all those details 
that transform something to a 
must have quintessential object. 
What a better proof than since its 
recent launch has already grown 
to be one of the signature items 
that define a luxurious lifestyle. At 
Nicholas Anthony Knightsbridge 
we are delighted to be among 
the very few showrooms that dis-
played this ultimate ‘gadget’ first. 
All of our clients love it!”
Niko Rasides, Showroom Manager

UK
LOCATION

STAINLESS
STYLE

5
KAELOS

RESIDENTIAL 
INDUSTRY

NICHOLAS ANTHONY
DESIGNER



Bert Frank are renowned for their in-
credible lighting and flawless exhibi-
tion spaces. Working Kaelo into their 
hotel theme for Maison Objet in Paris 
this year, they treated each client 
with a glass of champagne served 
from their bespoke Kaelo.

“At Searle & Taylor, one of the most 
exciting aspects of working in the 
kitchen design business is sourcing 
fantastic complementary appliances 
and products for our showroom dis-
plays that we believe people will want 
in their own kitchens. When I first saw 
the Kaelo integrated wine cooler it 
was immediately obvious to me that 
this was exactly what our premium cli-
ents would love. 

“We feature the Kaelo in both of our 
Hampshire showrooms in Ropley and 
Winchester, and it is alw ays a talk-
ing point when we are presenting to 
prospective purchasers. As a result, 
a number of kitchens designed by 
Searle & Taylor now incorporate Kaelo.”
Darren Taylor, MD
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LIGHTING
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BERT FRANK
COMPANY

VARIOUS
LOCATION

INTEGRATED
STYLE
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SEARLE & TAYLOR
COMPANY

UK
LOCATION



Presenter of The Wine Show on ITV, 
wine educator and writer for Wait-
rose Magazine and founder of Ame-
lia’s Wines, Amelia Singer is one of 
the fastest-rising stars of the wine 
world. 

“Using Kaelo completely reinvigorat-
ed my business and made dining with 
friends that bit more special! The stun-
ning free standing versions  allow me 
to create interactive, elegant  tastings 
whilst also ensuring that all wines are 
being presented at their best.” 
Amelia Singer

“Kaelo have a fantastic product 
which fits well into the super high 
end market of the Superyacht world. 
We have fitted two Champagne cool-
ers into a bespoke tender to deliv-
er chilled champagne to guests as 
they head out to the yacht or depart 
en route to dinner. The lighting and 
finish of these coolers is certainly a 
feature of the tender and with a pair 
of bottles of Cristal Rose ensconced, 
they will certainly raise a cheer from 
the owners”
Rory Boyle - Naval Architect, Burgess Yachts
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EVENTS
INDUSTRY

AMELIA SINGER
COMPANY/HOST

NOTTING HILL
LOCATION
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STYLE

2
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MARINE
INDUSTRY

BURGESS YACHTS
COMPANY

VARIOUS
LOCATION



Jeweller to the stars, Frost of London 
regularly host HNWIs & VIPs in their 
store and at exclusive events. Serv-
ing wine and champagne to clients 
from their Kaelos, featured in their 
VIP room and the front of house, ce-
ments their status as one of the most 
attentive retailers in London. Clients 
range from Jose Mourinho to Mariah 
Carey to Nicole Scherzinger.

STAINLESS
STYLE
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RETAIL 
INDUSTRY

FROST OF LONDON
DESIGNER

MAYFAIR
LOCATION

Kaelo is easy to integrate into fur-
niture and fittings, offering service 
flexibility and creating a unique cus-
tomer experience moment for hospi-
tality settings such as bars, lounges, 
restaurants and rooms. 

British bespoke furniture makers 
RPS have integrated Kaelos into dif-
ferent types of furniture, from occas-
sional tables, formal dining to causal 
seating - all of which have been used 
in residential and commercial envi-
ronments. 

INTEGRATED
STYLE
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The Palma Superyacht Show has 
not only established itself as a ma-
jor event on the yachting calendar 
but has also developed into a show 
of standing. 

The Nyetimber Lounge, with its 4 
oak stand alone Kaelos, was spon-
sored by the makers of the British 
award-winning sparkling wines and   
perfectly complemented the expe-
rience.

STAND ALONE
STYLE

4
KAELOS

EVENTS
INDUSTRY COMPANY/HOST LOCATION

NYETIMBER PALMA, SPAIN

Adapter Input Voltage

Kaelo Input Voltage

Max verbruik

Automatisch uitschakelen

SPECIFICATIES

230V

12V

84 Watt

na 2 uur

Geïntegreerde Kaelo 300mm x 160mm



www.kaelo.nl info@denardi.nl 0180 647 000


