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Decoratieve wijnvaten: altijd een beetje nostalgie…
De Waregemse ondernemers Kim
Deceuninck en Gregory Parmentier
‘rolden’ samen onverwacht in een nieuw
avontuur met als titel: ‘oakbarrels.be’.
“We bezoeken de meest gerenommeerde ‘chateaus’ om een mooie
selectie van decoratieve wijnvaten te
selecteren en aan te bieden aan de
horeca, de eventorganisatoren en alle
mensen
die
houden
van
unieke ‘garden
furniture’. Tijdens de Waregemse Jaarmarkt stellen
ze hun ‘oakbarrels’ te kijk
aan het barista
kaffée Beans,
voorin
de
Stormestraat.

terras altijd goed staat. Maar even
charmant en origineel staat het wijnvat
voor een poolhouse, in een wijnkelder, in
uw showroom of op de beursstand van
een firma. En dan zijn er nog de talloze
toepassingen op het vlak van eigentijds
meubilair in de hof of als knusse
toevlucht voor uw geliefde viervoeter.
En wat gedacht over de ruime
mogelijkheden
als bloem- of
kruidenbak.”

Oakbarrels.be
beperkt
zich
trouwens niet
tot de verkoop
van de wijnvaten. “Heel wat
organisatoren
van feestelijkheden hebben
de
wijnvaten
maar voor een
Kim en Gregory Kim Deceuninck (rechts) en Gregory Parmentier bij hun
beperkte
leerden me- nostalgische ‘oakbarrels’
kaar kennen via het wijkschooltje van de periode nodig, tijdens hun evenement of
kinderen. “We zochten allebei, naast party. Daarom verhuren we ook
onze beroepsloopbaan, naar een wijnvaten per dag, weekend of voor een
boeiende hobby. Ik had ooit al een aantal langere periode.”
wijnvaten gekocht in de regio Bordeaux
en toen ik aan Gregory voorstelde om Betaalbaar
dat op professionele basis te gaan doen,
stapte hij direct mee in dit project. De prijs voor een nagenoeg nieuwe en
‘oakbarrel’
is
best
Sindsdien gaan we samen op zoek naar opgekuiste
wijnvaten en bezoeken daarvoor diverse betaalbaar. “Voor een ‘barrique
wijnkastelen zodat we aan de klanten classique’ van 225 liter, in perfecte
een mooie selectie kunnen aanbieden staat, betaal je 125 euro (excl. btw) en
van decoratieve wijnvaten. Wij kuisen de voor een ‘barrique supérieure’, 225 liter
vaten op en restaureren waar nodig. uit Chateau Talbot of Chateau
Maar wist je dat die vaten in de grote Carbonnieux mag je rekenen op 175
chateaus maar één keer dienst doen en euro. Tijdens de Jaarmarkt van
hun staat dus zo goed als nieuw is ? Waregem Koerse kan je de ‘oakbarrels’
Perfect dus om te gebruiken als ‘wood bezichtigen vooraan de barista kaffée
Beans, Stormestraat 1 te Waregem. Of
decoration’ of ‘garden furniture’.”
anders maak je een afspraak met Kim of
Gregory om de vaten te bekijken in de
Toepassingsmogelijkheden
Eikenlaan (Transport Delodder).
De toepassingsmogelijkheden van dit
duurzame recyclageproduct zijn legio. Info: www.oakbarrels.be, +32 475 29
“Vooreerst is er de horecasector, waar 29 43 (Kim) of +32 473 77 12 18
een mooi wijnvat als partytafel op het (Gregory).
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