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Your Partner in
Food Service Pleasure
Ocean Professional is the brand 
created exclusively for food service 
operators  who recognize  the 
importance of creating wining & 
dining pleasures for their guests. 
We offer portfolio of world - class quality 
glassware and professional services 
that provides assistance in selecting 
glassware for specific drinks, outlets, 
and occasions, to create uniqueness, 
style, and value to guests of food 
service establishments of all levels.

โอเชียน โปรเฟสชันแนล คือ แบรนด์ที่สร้างสรรค์ 
และพัฒนามาเพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม
ที่เห็นถึงความสำาคัญของการสร้างความสุขในการ
กินดื ่มให้กับลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็น
ที ่ยอมรับระดับสากล โดยการให้คำาแนะนำาอย่าง
มืออาชีพในการเลือกใช้เครื ่องแก้วให้เหมาะสมกับ
ชนิดเครื ่องดื ่มและบรรยากาศของร้านอาหารที ่
แตกต่างกันได้อย่างมีสไตล์ เพื ่อสร้างความสุข
ในการสังสรรค์ได้อย่างลงตัว
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Serving The Best of Beer Experience
เสิร์ฟทุกสัมผัสของการดื่มเบียร์

      The true taste of beer does not come from beer itself alone, but 
the glass used in serving beer also plays important part in creating 
more fulfilling and more authentic beer drinking experience. 
      “Beer Perfection”, a collection of glasses designed to deliver the 
true taste of beer. With each glass created exclusively for each type 
of beer, drinkers can enjoy the true taste of beer, the best way 
to create quality service to your customers.

BEER
PERFECTION

      เพราะเรารู้ว่ารสชาติที ่แท้จริงของเบียร์ไม่ได้มาจากเบียร์เพียงอย่างเดียว หากแต่แก้วที่ใช้เสิร์ฟก็มีส่วน
สำาคัญที่ทำาให้คุณสัมผัสได้ถึงรสชาติที ่แท้จริงของเบียร์ 

    “Beer Perfection” แก้วที่ออกแบบมาสำาหรับการดื่มเบียร์โดยเฉพาะ ด้วยความหลากหลายของรูปทรง
เพื่อเสิร์ฟเบียร์ต่างชนิด ช่วยส่งเสริมกลิ่น สีสัน และรสชาติของเบียร์ได้อย่างดี เพื่อเพิ่มมูลค่าในการให้บริการ
แก่ลูกค้าคนพิเศษของคุณ 
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These are easy tips to enjoy the real taste of beer

See:

Smell:

Taste:

Enjoy The Most of 
Beer Experience
ขั้นตอนการดื่มเบียร์เพื่อสัมผัสรสชาติที ่แท้จริง

Start drink with our eyes to see the color and effervescent. A good beer 
should be enticing and intriguing. 

Lift the glass, take a good long sniff. Let’s reveal the true aromas of beer  
to fulfill the best of beer experience. 

Taste the beer and let it roll across your tongue, where your taste bud 
for sweet, sour, salt, bitter, and umami are found. The greatest beers are 
balanced, with the flavors working in harmony with each other.

ดูลักษณะของพรายฟองเบียร์ที่ลอยขึ้นมาบนปากแก้ว เบียร์ที่ดีจะต้องชวนให้หลงใหล และน่าค้นหา 

สูดหายใจเพื่อสัมผัสกลิ่นที่ซ่อนอยู่ กลิ่นที่แท้จริงจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การดื่มเบียร์ได้เป็นอย่างดี

ชิมเบียร์โดยกลั้วน้ำาเบียร์ให้ทั่วปุ่มรับรส เพื่อสังเกตว่าเบียร์แต่ละแบบมีรสชาติต่างกันอย่างไร

เคล็ดลับง่ายๆในการดื่มเบียร์ให้ได้รสสัมผัสที่แท้จริง
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Wheat Beer
Slight opaque orange with soft aromas, 
little bitterness, rich & delicate foam.
เบียร์สีเหลืองส้ม กลิ่นหอมอ่อนๆ รสขมเล็กน้อย มีฟองหนานุ่ม
 

 
                                          

Wider-top with curvature

Slender design

Keep aromas and real taste of wheat beer

Showcase the color and effervescent

See:

Smell:

Taste:

Tip:

Tall & slender glass showcases carbonation and fine bubbles

Wider-top with curvature helps retain the foam head and keep the beer aromas
 

The wider-top also allows drinkers to taste the sweetness of the beer

Tilt the glass at a 45° angle. Pour the beer gently against the wall of 
the glass because wheat beer produces large amount of foam. At the
midpoint, level the glass slowly as it tills. Beer is poured directly into
the glass, producing the right amount of foam.

ปากแก้วงุ้มเพื่ออุ้มฟองเบียร์ และเก็บกลิ่นเบียร ์

ความงุ้มของปากแก้ว ทำาให้สัมผัสความหวานแรกของน้ำาเบียร์อย่างดื่มด่ ำา

เอียงแก้ว 45 องศา รินเบียร์ให้กระทบกับผนังแก้วช้าๆ เมื ่อรินผ่านไปครึ่งแก้วให้ตั ้งแก้วขึ ้นตรงเพื่อ
ให้ได้ฟองเบียร์หนานุ่ม

แก้วทรงผอมสูง เผยให้เห็นพรายฟองสีเหลืองส้มที่โดดเด่น 
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Dark Beer
Dark brown, with burned malt aroma, 
sweet and bitter, with fine and rich foam.
เบียร์สีน้ำาตาล หอมกลิ่นมอล์ตไหม้ รสหวานปนขม มีฟองแน่นละเอียด

 
                                          

Wider-top
Deliver aromas and real taste of dark beer

See:

Smell:

Taste:

Tip:

Wider-top of the glass helps showcase the heavy texture of the beer and 
richness of the foam

With broader top glass, aromas of the beer are released gently and 
harmoniously.
 

Wider-top can deliver more balancing flavors, not too light, not too intense.

Tilt the glass at a 45°angle. Pour the beer at 2/3 point and hold to wait 
until creamy head will separate from the dark body. After 2-3 seconds 
gently pours rest of the beer at the middle of the glass until the head rises 
just proud of the rim.

ปากแก้วกว้างช่วยส่งกลิ่นเข้มข้นในเบียร์ดำา ได้เป็นอย่างดี 

ปากแก้วกว้าง ทำาให้ได้รับทุกรสชาติของเบียร์อย่างกลมกล่อม

เอียงแก้ว 45 องศา รินเบียร์ 2 ใน 3 ส่วน รอ 2-3 วินาทีเพื่อให้ฟองเบียร์แยกออกจากน้ำาเบียร์ 
จากนั้นรินเบียร์ที ่เหลือตรงกลางเพื่อให้เกิดฟองหนาจนถึงขอบปากแก้ว

แก้วทรงกว้าง ทำาให้เห็นความหนานุ่มของเนื ้อฟองเบียร ์
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Lager Beer
Clear and sparkling gold, with strong hob 
aromas, slight bitterness, and medium foam.
เบียร์สีเหลืองทอง หอมกลิ่นฮ็อพ รสขม มีฟองปานกลาง

 

 
                                          

Tapered design

Slender body

Help deliver the complex hob aromas

Showcase the colors and the delicate bubbles.

See:

Smell:

Taste:

Tip:

Tall and slender body of the glass showcases the colors and the delicate 
bubbles.

Tapered design helps deliver the complex hob aromas.
 

The slightly narrow base helps retain the carbonation, enhance the 
tastes, and keep the beer fizzy and fresh longer.

Tilt the glass at a 45° angle. Pour the beer, targeting at the middle of the 
slope of the glass. At the half-way point level the glass and continue to 
pour in the middle of the glass. An ideal foam head should be 1” to 1 ½”.

ปากแก้วผายออก ส่งกลิ่นหอมของฮ็อพที่อบอวลอยู่ในเบียร ์

ความแคบเล็กน้อยของก้นแก้วช่วยควบคุมการเกิดพรายฟองเบียร์ ช่วยเก็บความซ่าของเบียร์ให้พร้อม
ดื่มตลอดเวลา

เอียงแก้ว 45 องศา รินเบียร์ตรงกลางของผนังแก้ว เมื่อผ่านครึ่งแก้ว ให้ตั้งแก้วขึ้นตรง และรินตรงกลาง
ต่อเนื ่องเพื่อให้เกิดฟองหนาประมาณ 1-1.5 นิ้ว

แก้วทรงผอมสูง เผยให้เห็นพรายฟองสีเหลืองทองที่โดดเด่น 
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In a hip & happening bar, when customers ask for beer, they expect 
to experience the cool, liveliness, freshness, and style that the beer 
and the entire atmosphere can deliver. Serving beer in a typical 
beer glass is simply not enough to create a truly premium experience 
for these trendy, urbane drinkers.

Introducing ‘Metropolitan’, Beer Glass Collection, from Ocean Professional. 
Stylishly created to maximize beer experience and reflect the 
atmosphere of contemporary bars. Metropolitan Collection breaks 
conventional beer glass design with clean & modern lines and 
slightly flare top, just perfect for premium beer serving in urban 
setting. 

Metropolitan Beer Glass Collection also come with  ‘Fizzup’  laser etching 
technology, enabling beer to stay fresh and sparkling longer, customers 
can feel more lively, more refreshed, and enjoy more lasting beer 
experience.

โอเชียนโปรเฟสชันแนลขอแนะนำาแก้วเบียร์ลาเกอร์คอลเลคช่ันใหม่ “Metropolitan” ท่ีมีดีไซน์แตกต่าง สร้างประสบการณ์
ใหม่ในการดื่มเบียร์ ด้วยรูปทรงเรียบง่าย ทันสมัย ช่วยสะท้อนสไตล์ และบรรยากาศของร้านในรูปแบบ Premium 
urban ให้ลูกค้าเต็มที่กับรสชาติในช่วงเวลาสุดคูล

แก้วเบียร์ Metropolitan พร้อม “Fizzup” เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยสรรสร้างพรายฟองของเบียร์ลาเกอร์ให้ดูมีชีวิต
ชีวาน่าดื่มได้ยาวนานขึ้น ให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับทุกสัมผัส ทั้งสีสัน พรายฟอง โฟมเบียร์นุ่มๆ และรสชาติซาบ
ซ่าที่เป็นเอกลักษณ์ของลาเกอร์

สำาหรับสไตล์การเสิร์ฟที่แตกต่าง แก้วเบียร์ Metropolitan ได้รับการออกแบบให้มีขนาดที่หลายหลาย เพื่อ
ตอบสนองทุกสไตล์การเสิร์ฟของร้านคุณ
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Fizzup
For more fulfilling drinking experience
เต็มรสสัมผัสการดื่มเบียร์
 

 
                                          

‘Fizzup’, latest effort to enhance overall drinking enjoyment for beer & 
other carbonated beverages. Most advanced laser technology is employed 
to etch the inside based of a glass to accelerate carbonation process of 
beer & other carbonated beverages.
Fizzup เทคโนโลยีการทำาเลเซอร์ด้านในก้นแก้ว ช่วยเพิ่มพรายฟองในเบียร์อย่างต่อเนื่องได้นานขึ้น

‘Fizzup’ enables better value overall both for foodservice professionals 
and end customers. Providers can create drinks with more stunning visual, 
whereas customers can enjoy more aromatic, more flavorful drinks, thus 
having more fulfilling, more lasting drinking experience.
Fizzup สร้างความประทับใจ ด้วยเส้นสายพรายฟอง ทำาให้เบียร์ดูซาบซ่านานขึ้น พร้อมทั้งมอบรสสัมผัสของเบียร์
ที่แท้จริง

  Increase fizziness
  Help release richer aromas & flavors
  Improve head retention
  Enable beer to stay sparkling & fresh 
  longer

- ทำาให้รสชาติเบียร์ซาบซ่า น่าดื่มยิ่งขึ้น
- ดื่มด่ำากับเบียร์ได้อย่างเต็มรสชาติ
- สร้างโฟมเบียร์ เพื่อคงรสชาติที่มีคุณภาพ ตลอดการดื่ม
- ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาได้นานกว่า

Special thanks : 8Owls Japanese Dining Bar, BKK/ Maverick Restaurant & Bar, BKK/ Beer Capital, BKK
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B21314

Metropolitan
B21312

Metropolitan
B21307

Metropolitan
14 oz. (400 ml.)
TD 75 mm.
BD 61 mm.
MD 75 mm.
H 173 mm.
W 295 gms.
Packing 6/48
CBM/CTN 0.064

12 oz. (330 ml.)
TD 71 mm.
BD 58 mm.
MD 71 mm.
H 162 mm.
W260 gms.
Packing 6/48
CBM/CTN 0.055

7 oz. (210 ml.)
TD 63 mm.
BD 53 mm.
MD 63 mm.
H 133 mm.
W 210 gms.
Packing 6/48
CBM/CTN 0.037

B16315

Viva Footed
14 3/4 oz. (420 ml.)
TD 70 mm.
BD 80 mm.
MD 80 mm.
H 240 mm.
W 435 gms.
Packing 6/24

B01015

Conical Super
15 oz. (425 ml.)
TD 79 mm.
BD 56 mm.
MD 80.5 mm.
H 146 mm.
W 240 gms.
Packing 6/72

B01022

Conical Super
22 oz. (620 ml.)
TD 86.5 mm.
BD 63.5 mm.
MD 88 mm.
H 165 mm.
W 340 gms.
Packing 6/48

B13412

Imperial
12 1/4 oz. (350 ml.)
TD 73 mm.
BD 66 mm.
MD 76 mm.
H 167 mm.
W 270 gms.
Packing 6/48

R00219

Imperial
19 oz. (545 ml.)
TD 79.5 mm.
BD 71 mm.
MD 83 mm.
H 220 mm.
W 370 gms.
Packing 6/24

Serving The Best of Beer Experience
เสิร์ฟทุกสัมผัสของการดื่มเบียร์ 
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