
Met de originele kleurconcentraten van Éclats de Glace® by I.D.O. kunt u 
heel eenvoudig authentieke ijsblokjes maken die glamour en een luxe sfeer 
toevoegen aan ieder evenement of speciale gelegenheid. Laat uw fantasie 
de vrije loop en verras uw gasten met uw creativiteit. Deze unieke ijsblokjes 
maken de sfeer helemaal perfect op een receptie, bruiloft, verjaardag of 
spectaculaire show. 

De ijsblokjes van Éclats de Glace® zijn gelijkmatig gekleurd en natuurlijk 
conform voedselveiligheidseisen. Het concept bestaat simpel gezegd uit 
kleurconcentraten en de N'Ice Box®-machine. Deze is speciaal ontworpen 
voor professionele ijsblokjes- en ijsschilfermachines. U hoeft uw 
bestaande installatie dus niet aan te passen. De anticondensijsemmer van 
plexiglas is transparant waardoor de gekleurde ijsklontjes goed te zien zijn. 

Het originele concentraat Éclats de Glace® is neutraal van smaak, bevat 
geen alcohol en is geschikt voor een halal, koosjer, vegetarisch en 
suikervrij dieet. De N'Ice Box® is ergonomisch en neemt maar weinig 
ruimte in. Deze machine is verkrijgbaar in twee versies: Édition G voor het 
maken van gekleurde ijsklontjes en Édition P voor gekleurd schilferijs.

Ontdek de vele mogelijkheden van Éclats de Glace® en verras uw gasten 
met een sfeer waarbij inspiratie tot leven komt. Breng de tedere, elegante, 
levendige of grappige kleuren in harmonie met het event. Iedereen kan 
creatief met ijs zijn: van professionele evenementenorganisatoren, 
nachtclubexploitanten, traiteurs, barkeepers en andere 
animatiespecialisten. Versier met al uw creativiteit uw buffetten en 
cocktails en tover een fonkeling in de ogen van uw gasten. 
Verrassingseffect is gegarandeerd: met gekleurd ijs smelt u de harten van 
uw gasten!

Nieuw: ijsblokjes in vele kleuren,
voor een sprookjesachtige sfeer

A TOUCH OF GLAMOUR ON ICE
I NNOVAT IE



Kies uit een regenboog
 van kleuren!

Handig en eenvoudig in gebruik
 Plaats de N'Ice Box® tussen de watertoevoer en uw 

ijsblokjes- of ijsschilfermachine
 Kies tussen de zes standaard beschikbare kleuren, 

een zachte pasteltint of juist een felle kleur
 Schuif de fles met het originele concentraat van Éclats de 

Glace® in de N'Ice Box® en het feest kan beginnen!

Vier het met Éclats de Glace®

verander uw ijsblokjes in een echte N'Ice Box®!

Éclats de Glace by I.D.O.
www.eclatsdeglace.net
i@eclatsdeglace.net
9, rue Séguier - 75006 - Paris - France
+33 (0)1 43 26 55 53

 Geef kleur aan de momenten van gezelligheid en ontspanning
 Geef uw cocktails de mooiste kleuren
 Leg een mooie kristallaag op de flessen in uw koeler


