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Baggrund 
govino er et helt nyt produkt på markedet, 
men sælges allerede i dag med stor succes i 
USA, Canada, Australien og England. 
Glasset blev oprindelig udviklet som 
vinsmageglas i Californien, hvor de også er 
designet. De fremstilles i Chicago. 
 
Egenskaber 
Uanset om du hælder vin, øl, champagne 
eller blander drinks/coctails eller andre 
drikkevarer i glasset, oplever du drikkens 
farve, duft og smag – præcis som i et rigtigt 
glas. Glasset er helt gennemsigtigt, tyndt og 
elastisk, revner ikke som andre plastglas og 
går heller ikke i tusind stykker. Glasset er 
genanvendeligt. 
  
Design 
govino er designet og fremstillet uden fod. 
Glasset har et ergonomisk greb til 
tommelfingeren, hvilket gør at det er meget 
praktisk at håndtere og med en forhøjning i 
bunden, som gør det nemmere at slynge det, 
hvis du har vin i glasset. Glassene er pakket i 
en smukt designet æske, der indeholder 4 
glas, mens karaflen ligger enkeltvis. 
 
Materiale 
govino er fremstillet af patentbeskyttet 
polymerplast. Materialet er helt frit for 
Bisphenol A (BPA), som i dag er forbudt både 
i Danmark og Frankrig. Materialet er helt 
risikofrit at anvende til levnedsmidler og helt 
overlegent, idet det gengiver drikkens smag, 
duft og farve på samme måde som i et rigtigt 
glas.  
 
 

 

 
Rødvinsglassenes størrelse 
Bredde: 8 cm 
Højde: 11 cm 
Glassets åbning: 6 cm 
Volumen: 1,7 dl op til midten af 
tommelfingerholderen og 4,7 dl, hvis man 
fylder glasset op til kanten. 
 
Størrelse Champagne 
Bredde: 4,45 cm 
Højde: 13,97 cm 
Glassets åbning: 4,20 cm 
Volumen: 2,36 dl 
 
Størrelse Karaffel 
Højde: 20,5 cm 
Volumen: 8,28 dl 
 
Vedligeholdelse ved privat brug 
govino-glassene kan vaskes i 
opvaskemaskiner til privat brug i såkaldt "lyn-
/energispareprogram" ved op til ca. 40 grader 
celsius i ca. 70 minutter. Ved højere 
opvasketemperaturer eller længerevarende 
opvaske- og skylletider kan glassenes 
holdbarhed ikke garanteres. 
Rødvinsglassene føres nu (november 
2016) i opvaskemaskine-egnet udgave. 
 
Vedligeholdelse ved kommerciel brug 
govinoglassene kan vaskes i 
opvaskemaskiner til kommerciel brug, som 
har en opvasketemperatur på ca. 65 grader 
celsius og en skylletemperatur på ca. 85 
grader celsius, når opvasketiden er på op til 
ca. 1 minut og 15 sekunder, og skylletiden er 
på ca. 15 sekunder. Ved højere opvaske-
temperaturer eller længerevarende opvaske- 
og skylletider kan glassenes holdbarhed ikke 
garanteres. 

 


