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Het ideale klimaat
voor goede wijnen
De juiste temperatuur speelt in het hele
wijnproces een belangrijke rol, van
productie tot opslag en wijnproeverij.
Natuurlijk is een goed klimaat erg
belangrijk tijdens de groei van druiven,
maar de juiste temperatuur tijdens het
rijpingsproces en het langdurig bewaren
is zeker ook van invloed op de uiteindelijke
kwaliteit en smaak. De ideale serveertemperatuur bepaalt tenslotte het genot
van een goed glas wijn.
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Ideale bewaartemperatuur voor wijn
___ De ideale bewaartemperatuur voor alle wijnsoorten ligt tussen de +10 °C en +12 °C. Belangrijk is dat deze
temperatuur zo constant mogelijk is, om de natuurlijke harmonie van diverse wijnsoorten te behouden. ___

ij stijgende temperaturen zal de bewegingsenergie van

reageert bij hogere temperaturen sneller op zuurstof, dit pro-

de wijnmoleculen toenemen. Het rijpingproces wordt

ces noemt men ook wel »ademen« van de wijn. Dit is een posi-

versneld en de alcohol begint te verdampen. Daarom beve-

tief effect, want pas wanneer de wijn met zuurstof in aanra-

len experts temperaturen aan tussen de +10°C en +12°C om

king is geweest, komen geur en smaak volledig tot hun recht.

wijn langdurig te bewaren. Belangrijk hierbij is de constantheid

Het hangt van de soort wijn en zijn karakteristieke kwaliteit af

omdat temperatuurschommelingen de kwaliteit aantasten en

hoelang een wijn moet kunnen ademen. Barolo, Rioja en

nadelig beïnvloeden. Ook de serveertemperatuur speelt een

Bordeaux hebben verschillende tijden nodig om zich volle-

belangrijke rol voor de smaak van een goed glas wĳn. Rode

dig te ontwikkelen. De algemene stelregel is: hoe langer een

wĳnen moeten warmer worden gedronken dan witte wĳnen,

bepaalde wijn in het vat is opgeslagen, des te langer heeft

omdat ze meer taninnen (Pholyphenol) bevatten. Taninne

deze wijn zuurstof nodig voor de ultieme smaakbeleving.

B

Perfect bewaard en ideaal geserveerd met Liebherr
Elektronische besturing. De exacte regeling waarborgt samen met de modernste koeltechniek een zo constant mogelijke handhaving
van de geselecteerde interieurtemperatuur, zelfs bij grote schommelingen van de omgevingstemperatuur.
Lang bewaren. Met een constante temperatuur en een perfecte klimaatbeheersing bieden de Liebherr wijnbewaarkasten en de Vinidor
modellen de ideale omstandigheden om de wijn in alle rust te laten rijpen en gedurende de opslag zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Ideale drinktemperatuur. In de Vinidor modellen met 2 of 3 aparte wijnsafes kunnen verschillende wijnen op de gewenste drinktemperaturen worden gekoeld. Elk deel is apart en per graad nauwkeurig instelbaar tussen de +5°C en +20°C.
In de Vinothek wijnklimaatkasten zijn speciaal ontwikkelde componenten toegepast om een vaste temperatuurverdeling te garanderen. De
lagere temperatuur onderin de kast is geschikt voor het bewaren van champagne terwijl bovenin de kast een temperatuur voor rode wijn
heerst van ca. +18°C. In het midden van de kast liggen de witte en roséwijnen op de ideale serveertemperatuur.
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Optimale
luchtkwaliteit
___ De kwaliteit van de omgevingslucht kan een belangrijke rol spelen bij de wijnontwikkeling. Diverse
vervelende geuren kunnen worden overgedragen aan de wijn en afbreuk dœn aan de kwaliteit. ___

e klassieke natuurkurk houdt de wijn weliswaar in de

en speciﬁeke kenmerken – de wijn bederft! Glas- of schroef-

ﬂes, maar sluit deze niet hermetisch af. Lucht dringt

dopsluiting sluit een ﬂes luchtdicht af. Alle wijnen die op deze

door de kurkcellen en deze bestaat niet alleen uit reukloze

wijze zijn verpakt rijpen langzamer omdat er slechts weinig

zuurstof. Liggen wijnﬂessen langdurig in een kartonnen doos

zuurstof in de ﬂes zit. De tegenwoordig veel gebruikte

dan kan de wijn sporen van kartonlucht opnemen. Zeer

kunststof kurken laten teveel zuurstof door, daarom zijn

nadelig zijn etensluchtjes. Bij opslag in de woning en met

ﬂessen met dit soort kurken voor langdurig bewaren minder

name in de keuken, verliest elke wijn sneller zijn originaliteit

goed geschikt.

D

Luchtkwaliteit bij Liebherr
Optimale frisse lucht. Alle Liebherr wijnkasten zijn uitgevoerd met een ingebouwd actief koolﬁlter, de voorwaarde voor een optimale
luchtkwaliteit. Kleine korrels absorberen elke ongewenste geur. De noodzakelijke luchtverversing van het kastinterieur loopt via dit ﬁlter
naar buiten en nadelige invloed van omgevingsluchtjes kan niet optreden. Bij de Vinidor modellen beschikt elke wijnsafe over een eigen
actief koolﬁlter. Liebherr adviseert deze ﬁlters 1 x per jaar te vervangen. Leverbaar als accessoire en eenvoudig te vervangen.
Ideale luchtvochtigheid. De juiste luchtvochtigheid is een belangrijke factor bij het langdurig bewaren van wijn. Ligt dit onder de 50%,
dan gaan zelfs de allerbeste natuurkurken verschrompelen en dringt er steeds meer zuurstof in de ﬂes waardoor de alcohol langzaam verdampt. Het vulniveau vermindert en er ontstaat een grote kans op oxydatie. Wijn zal zoeter worden, de smaak loopt terug en uiteindelijk
is de wijn bedorven. Met een luchtvochtigheidspercentage boven de 50% bieden de Liebherr wijnkasten de beste omstandigheden voor
de kurken en de wijn zelf. Deze benodigde hoge luchtvochtigheid wordt door een apart ontwikkeld en afgeschermd verdampersysteem
gecreëerd, in combinatie met speciale luchtventilatie in het apparaat.
De Vinothek wijnklimaatkasten met verschillende temperatuurbereiken worden geleverd met kleine lavastenen om de ideale luchtvochtigheid in iedere safe te behouden. Deze licht poreuze steentjes kunnen onderin de kast worden geplaatst.
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Het bewaren van
exclusieve wijnen
___ Voor het perfect bewaren van wijn is rust een belangrijke voorwaarde. ___

elfs lichte trillingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld

een ongewenste aromaverbinding geeft. De wijn krijgt een

wegverkeer, machines of lopen over een houten vloer

vreemde smaak en de harmonie verdwijnt. Wijnﬂessen

kunnen al een negatieve invloed hebben op een wijnvoor-

worden meestal liggend bewaard om de kurken soepel te

raad. De wijn wordt onopgemerkt »lichtjes geschud«

houden en uitdroging te voorkomen. Flessen met schroef-

en het ﬂesdepot begint zachtjes te dwarrelen. Het

dop kunnen wel rechtop bewaard worden. Ze sluiten de

gevolg is een versterkte reactie in de wijn die uiteindelijk

wijn luchtdicht af en kunnen nooit uitdrogen.

Z

Perfect bewaren volgens Liebherr
Bescherming tegen trillingen. Speciaal ontwikkelde en trillingsvrije compressoren zorgen bij de Liebherr wijnkasten voor een zorgvuldige
opslag van alle soorten wijn. Bij de nieuwe Vinidor modellen is het complete koelsysteem vibratievrij ingebouwd, om ongewenste trillingen
te voorkomen. Alle ﬂessen liggen hierdoor stabiel en trillingsvrij. Bijkomend voordeel is een laag geluidsniveau van het apparaat.
Uitstekend in te delen interieur. Op de stabiele handgemaakte houten plateaus kan de wijn in alle rust rijpen. De plateaus zijn niet gelakt,
om een eventuele lakgeur te vermijden. De vormgeving van de plateaus is speciaal afgestemd op het stabiel kunnen wegleggen en stapelen
van Bordeauxformaat ﬂessen. Uiteraard zijn alle soorten ﬂessen rolvrij te plaatsen. De beladingscapaciteit is groot, met name als de
ﬂessen met de hals naar elkaar toe worden weggelegd. Bij de Vinidor modellen liggen de plateaus op uittrekbare telescooprails, waarmee
het overzicht uitstekend is en ook de achterste rij ﬂessen makkelijk bereikbaar is. Het presentatieplateau maakt het mogelijk om reeds
geopende ﬂessen toch op de gewenste temperatuur te kunnen bewaren.
Zachte deursluiting. Het SoftSystem zorgt ervoor dat de deur altijd langzaam en zachtjes sluit om trillingen te voorkomen. De deur is
zelfsluitend vanaf een hoek van 45°.
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Bescherming voor
schadelijk licht
___ Het glas van wijnﬂessen is meestal gekleurd als bescherming voor de nadelige invlœd van ultraviolet
lichtstraling. Maar alleen een ﬂes van gekleurd glas is onvoldœnde als bescherming. ___

e onzichtbare ultraviolet lichtstraling kan bĳ het bewaren

groot gedeelte van de nadelige UV straling te absorberen.

van wĳn tot een ongewenste chemische reactie leiden.

Maar bĳ ﬂessen die niet in een donkere ruimte worden

Dit is duidelĳk waarneembaar: rode wĳnen verliezen hun volle

bewaard, is deze glasbescherming onvoldoende. Ook heeft

kleur en witte wĳnen worden langzaam goudgeel van kleur.

de opwarming door het licht een nadelige invloed op elke

Het verlies aan wĳnbalans door UV lichtinval – of zoals de

wĳn: te snelle rĳping en verstoring van het natuurlĳke rĳpings-

Fransen zeggen » Goût de Lumière « doet ook afbreuk aan

proces met op termĳn bederf als mogelĳk gevolg.

D

het karakteristieke wĳnaroma. Daarom gebruiken de meeste
wĳnproducenten groen of bruin getint ﬂessenglas om een

UV bescherming bij Liebherr
Isolatie glasdeuren met UV-protectie. Alle Liebherr wijnkastmodellen met glasdeur zijn voorzien van speciaal UV-protectie glas.
De glasdeur is uit 2 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de buitenlaag is van speciaal energiebesparend glas
voorzien van minuscule metaaldeeltjes. Deze samenstelling reﬂecteert de UV-straling volledig en de nadelige lichtinvloed op de
bewaarde wijn is uitgesloten.
LED verlichting. Deze energiezuinige en UV-vrije verlichtingstechniek zorgt voor een uitstekend zicht op de wijnvoorraad. LED verlichting
is zeer zuinig, geeft geen warmte af en kan zonder nadelige gevolgen voor de wijn langere tijd blijven branden voor presentatiedoeleinden.
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Het perfecte assortiment voor liefhebbers

De Vinidor-serie

Pagina 16

De Vinidor-serie combineert de voordelen van de wijnbewaar- en wijnklimaatkasten
optimaal in één apparaat. Deze serie biedt twee of drie wijnsafes waarin de temperatuur
onafhankelijk van elkaar op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. Zo kunnen
bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveer-

+5°C tot +20°C
+5°C tot +20°C

temperatuur worden bewaard. Maar ook wanneer u grote hoeveelheden langdurig wilt
opslaan, bieden deze apparaten de ideale condities. En als u een wijnproeverij thuis

+5°C tot +20°C

organiseert, dan kunt u diverse rode wijnen ook op 3 verschillende temperaturen serveren.

De wijnbewaarkasten

Pagina 22

Pagina 30

Voor het langdurig bewaren van grotere wijnvoorraden zijn wijnbewaarkasten
de beste keuze. Maar ook voor het bewaren van grotere hoeveelheden op
drinktemperatuur zijn deze apparaten ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de
gekozen temperatuur in de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant ge-

+5°C tot +20°C

houden.

De wijnklimaatkasten
Wijnklimaatkasten zijn ideaal voor het op voorraad houden van verschillende wijn-

Pagina 36

+18°C

soorten op de benodigde drinktemperaturen. In deze apparaten worden door het
toepassen van speciale componenten verschillende temperaturen bereikt. In het
bovenste deel kunnen bij +18°C bijvoorbeeld rode wijnen worden bewaard terwijl
het onderste gedeelte met een temperatuur van +5°C bijzonder geschikt is voor het
bewaren van champagne. Ook kunt u in het midden van de kast enige tientallen
ﬂessen op de ideale keldertemperatuur van rond de +11°C langdurig bewaren.
+5°C
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Vinidor serie
De Vinidor modellen zijn ﬂexibel in het
persoonlijke gebruik dankzij de 2 of zelfs
3 apart instelbare wijnsafes, elk met een
verschillende ﬂessencapaciteit en een
temperatuurkeuze van +5° tot +20°C.
Rode wijnen, witte wijnen en champagne
kunnen gelijktijdig op de ideale drinktemperatuur worden bewaard. Indien gewenst
kunnen 1 of meerdere wijnsafes ook
worden gebruikt voor het langdurig
bewaren van rode en witte wijn.

WTes 5872
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Vinidor serie

De moderne MagicEye besturing met tiptoetsbediening en digitale temperatuurweergave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde
temperaturen. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies
eenvoudig worden ingesteld. Het deuren temperatuuralarm biedt informatie over
onregelmatigheden, zoals een deur die niet goed is gesloten.

Iedere wĳnsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het
complete interieur gelĳkmatig wordt verlicht. Dankzĳ de minimale LED warmteafgifte kunnen wĳnen ook voor langere tĳd verlicht worden gepresenteerd; de
lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

De hevelgreep met geïntegreerd openingsmechanisme is ergonomisch afgestemd op iedere deurhoogte en garandeert optimaal comfort bĳ het openen van de
deur. Deze functionele deurgreep maakt het mogelĳk met geringe inspanning de deur
te openen. Dankzĳ de getinte glasdeur worden UV-stralen geﬁlterd zodat de wĳnrĳping niet door het schadelĳke UV-licht wordt beïnvloed.

Het verzonken slot met 2 sleuteltjes voorkomt een ongewenste toegang tot de kostbare wijnvoorraad. Alle vrijstaande Vinidor modellen met of zonder isolatieglasdeur
zijn uitgevoerd in HardLine design: het front van de kasten is volledig vlak.

Stabiele houten plateaus op telescooprails bieden een goed overzicht en een
snelle toegang tot de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is
volledig aangepast voor het stabiel bewaren van ﬂessen met Bordeauxformaat. Als
de ﬂessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van de wĳnkast worden benut. Plateauclips met etiket zorgen voor een goed overzicht van
de wĳnvoorraad.

De voorzĳde van het presentatieplateau kan schuin worden geplaatst, ideaal om
maximaal 6 wĳnﬂessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bĳzonder handig om
geopende ﬂessen op drinktemperatuur te bewaren.

Iedere wĳnsafe is uitgevoerd met een eigen actief koolﬁlter. Dit ﬁlter zorgt permanent voor een optimale luchtkwaliteit en is simpel te vervangen.

SoftSystem-deursluiting is het innovatieve systeem voor meer veiligheid en comfort. Het in de deur weggewerkte SoftSystem dempt de beweging bĳ het sluiten
van de deur en waarborgt een bĳzonder zachte sluiting. Bovendien wordt vanaf een
openingshoek van ca. 45° de deur altĳd automatisch gesloten. Na ca. 1 minuut
deuropening waarschuwt een alarmsignaal.
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Vinidor serie

Vinidor range

WTes 5872 Vinidor

WTes 5972 Vinidor

WTpes 5972 Vinidor

WTEes 2053 Vinidor

122

WTI 2050 Vinidor

122

WTes 1753 Vinidor

WTUes 1653 Vinidor

Integreerbaar

82-87

Onderbouw

178
578 / 505 l
B
245 / 0,670 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 2,0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

211
593 / 526 l
B
248 / 0,679 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 2,0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

155
593 / 528 l
B
248 / 0,679 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 2,0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

64
195 / 187 l
A
155 / 0,424 kWh
39 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,2 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
staalgrijs

64
195 / 187 l
A
140 / 0,383 kWh
39 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1,2 A
Metaal
staalgrijs (vaste montage met keukenmeubel deur)

40
136 / 135 l
C
252 / 0,688 kWh
43 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 0,8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

38
127 / 126 l
C
250 / 0,683 kWh
43 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 0,8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
staalgrijs

3 / +5°C tot +20°C
3
LC-display / digitaal
•
automatisch
LED
•/•
Hout
13
10
1

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
automatisch
LED
•/•
Hout
10
8
1

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
automatisch
LED
•/•
Hout
6
5

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
automatisch
LED
•/•
Hout
6
4
2

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
automatisch
LED

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
automatisch
LED
•/•
Hout
6
4

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
automatisch
LED
•/•
Hout
5
3

optisch en akoestisch
akoestisch
•

optisch en akoestisch
akoestisch
•

2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

optisch en akoestisch
akoestisch
•

optisch en akoestisch
akoestisch
•

optisch en akoestisch
akoestisch
•

optisch en akoestisch
akoestisch
•

Afmetingen
Afmetingen / nismaten in cm (H / B / D 4)

192 / 70 / 74,2

192 / 70 / 74,2

192 / 70 / 74,2

122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

122-123,6 / 56-57 / min. 55

85 / 59,7 / 58,6

82-87 / 60 / min. 58

Uitrustingsvoordelen
Interface
Design
SoftSystem
Handgreep
met geïntegreerd openingsmechanisme
Deurscharniering
Slot
Trillingsvrije compressor

HomeDialog-ready
HardLine
•
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

HomeDialog-ready
HardLine

HomeDialog-ready
HardLine
•

Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

Stanggreep massief edelstaal

•
Stanggreep massief edelstaal

rechts, wisselbaar
•
•

rechts, wisselbaar

Accessoires (zie pagina 38 / 39)

01, 04, 06, 07, 09, 10

01, 04, 06, 07, 09, 10

01, 06, 07, 09, 10

Max. Bordeauxﬂessen 0,75 l ¹
Bruto / netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden
Wijngedeelte
Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
waarvan 1 voor staand bewaren
Uittrekrek voor staande ﬂessen
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging
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¹ Maximale Bordeauxﬂessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een
interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

Hout
6
4
2

HardLine
Stanggreep massief edelstaal

Stanggreep massief edelstaal

rechts, wisselbaar

rechts, wisselbaar

•

•

•

rechts, wisselbaar
•
•

01, 06, 09, 10

01, 06

01, 06, 09, 10

01, 06, 09, 10

³ Klimaatklasse:

SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C

N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

4 incl. wandafstand
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Wijnbewaarkasten
GrandCru

WKt 4552

De GrandCru wijnbewaarkasten zijn er in
verschillende hoogtes, kwalitatief allemaal
gelijkwaardig uitgevoerd. Modellen uit
deze WK-serie bieden dezelfde voordelen als een traditionele wijnkelder. De
ventilatiekoeling zorgt voor een noodzakelijke temperatuurstabiliteit van alle wijnﬂessen, ongeacht boven of onderin geplaatst. De ideale kast voor het langdurig
bewaren van wijn op keldertemperatuur
en om het beste eindresultaat in het glas
te krijgen. De temperatuur is traploos in
te stellen tussen + 5° en + 20°C, waarmee deze modellen ook kunnen worden
gebruikt om een groot aantal ﬂessen op
drinktemperatuur te bewaren, bijvoorbeeld
tijdens proeverijen of bij professioneel
horeca gebruik.
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Wijnbewaarkasten

De wĳnbewaarkasten uit de GrandCru serie zĳn uitgerust met een elektronische
regeling met digitale temperatuuraanduiding. De temperatuur laat zich via het bedieningspaneel per graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C instellen. De kinderbeveiliging biedt bescherming tegen onbedoelde wĳziging van de instellingen.

LED verlichting. Voor wĳnliefhebbers wordt de presentatie van wĳnen door de
isolatieglasdeur en de apart schakelbare interieurverlichting nog eenvoudiger en
eleganter. Dankzĳ de getinte glasdeur worden UV-stralen geﬁlterd zodat de wĳnrĳping niet door het schadelĳke UV-licht wordt beïnvloed.

De hevelgreep met geïntegreerd openingsmechanisme is ergonomisch afgestemd op iedere deurhoogte en garandeert optimaal comfort bĳ het openen van de
deur. Deze functionele deurgreep maakt het mogelĳk met geringe inspanning de deur
te openen. Bĳ opening drukt de greep de deur een klein stukje van de kast af, dit heft
de magnetische sluiting van het deurrubber op en verlengt de levensduur ervan.

Het verzonken slot met 2 sleuteltjes voorkomt een ongewenste toegang tot de kostbare wĳnvoorraad. Alle vrĳstaande GrandCru modellen (uitgezonderd type WKt 6451)
zĳn uitgevoerd in HardLine design: het front van de kasten is volledig vlak.

Voor het beste overzicht en een goed gestructureerde opslag zĳn de houten
draagplateaus variabel in hoogte verstelbaar. Voor het optimaal benutten van
de capaciteit kunnen ﬂessen tegen elkaar worden aangelegd. De houten draagplateaus zĳn dusdanig ontworpen dat ﬂessen met Bordeauxformaat volledig
stabiel liggen.

De meegeleverde plateauclips bieden u de mogelĳkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wĳnsoorten aan te brengen. Deze clips
zĳn naar wens te verschuiven over het front van de Acaciahouten plateaus. Extra
clips zĳn als accessoire te bestellen, zie ook pagina 39.

De voorzĳde van het presentatieplateau kan schuin worden geplaatst, ideaal om
maximaal 6 wĳnﬂessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bĳzonder handig om
geopende ﬂessen geconditioneerd te bewaren.

De toevoer van schone lucht via een eenvoudig verwisselbaar actief koolﬁlter en
de circulatiekoeling garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het rĳpingsproces en de conservering van de wĳnen van beslissende betekenis is.
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Wijnbewaarkasten

Wijnbewaarkasten
GrandCru

WKt 6451 GrandCru

WKt 5552 GrandCru

WKt 5551 GrandCru

WKes 4552 GrandCru

WKt 4552 GrandCru

WKt 4551 GrandCru

WKUes 1753 GrandCru

82-87

WKes 653 GrandCru

Onderbouw

201
456 / 413 l
m
136 / 0,372 kWh
41 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1,2 A
Metaal, Terrakleur
terra

59
144 / 133 l
B
179 / 0,490 kWh
42 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 0,8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
staalgrijs

12
56 / 38 l
m
103 / 0,280 kWh
41 dB(A)
SN
220-240V~ / 0,5 A

edelstaal

201
478 / 435 l
A
171 / 0,468 kWh
41 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,2 A
Isolatieglasdeur, frame Terrakleur
terra

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED
•/–
Hout
6

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED

Hout
7

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED
•/–
Hout
6

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
•
•/–
roosters verzinkt
4
3

1 / +5°C tot +20°C
1
LC-display / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED
•/•
Hout
3

•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

optisch en akoestisch
akoestisch
•

optisch en akoestisch
akoestisch
•
1

193 / 74,7 / 75,9
170 / 61,5 / 56

192 / 70 / 74,2
164 / 57,8 / 58,5

192 / 70 / 74,2
164 / 57,8 / 56

165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 58,5

165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 58,5

165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 56

82-87 / 60 / min. 58
64 / 51 / 43,5

61,2 / 42,5 / 47,8
37 / 35 / 31

Uitrustingsvoordelen
Interface
Design
Handgreep
met geïntegreerd openingsmechanisme
Deurscharniering
Slot
Trillingsvrije compressor

HomeDialog-ready
SwingLine
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

HomeDialog-ready
HardLine
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

HomeDialog-ready
HardLine
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

HomeDialog-ready
HardLine
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

HomeDialog-ready
HardLine
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

HomeDialog-ready
HardLine
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•

Accessoires (zie pagina 38 / 39)

01, 06, 07

01, 03, 04, 06, 07

01, 03, 04, 06, 07

01, 03, 04, 06, 07, 09, 10

01, 03, 04, 06, 07

01, 03, 04, 06, 07

253
573 / 525 l
A
179 / 0,490 kWh
41 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,5 A

312
666 / 625 l
m
143 / 0,391 kWh
44 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 2,0 A
Metaal, Terrakleur
terra

253
547 / 499 l
m
141 / 0,386 kWh
41 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1,5 A
Isolatieglasdeur, frame Terrakleur Metaal, Terrakleur
terra
terra

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
•

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED

Hout
7

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED
•/–
Hout
7

•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

Afmetingen
Afmetingen / nismaten in cm (H / B / D 4)
Binnenmaten in cm (H / B / D)

Max. Bordeauxﬂessen 0,75 l ¹
Bruto / netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden
Wijngedeelte
Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
Luchtvochtigheidsregeling via
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
In hoogte verstelbare draagplateaus
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging
Lade voor chocolade en bonbons
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¹ Maximale Bordeauxﬂessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

201
478 / 435 l
A
171 / 0,468 kWh
41 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,2 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een
interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse:

Hout
6

SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C

N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

Isolatieglasdeur met edelstaal frame / SmartSteel

edelstaal met SmartSteel

HardLine
Stanggreep massief edelstaal
rechts, wisselbaar
•
•

rechts
•
•

01, 06, 09, 10

01, 06, 08

4 incl. wandafstand
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Wijnbewaarkast
inbouw

WKEes 553 GrandCru

Max. Bordeauxﬂessen 0,75 l ¹
Bruto / netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

18
48 / 47 l
A
130 / 0,356 kWh
35 dB(A)
SN
220-240V~ / 0,5 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
staalgrijs

Wijngedeelte
Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
Luchtvochtigheidsregeling via
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

1 / +5°C tot +20°C
1
LC-display / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED
•/•
Hout
3
2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

Afmetingen
Nisafmetingen in cm (H / B / D 4)
Binnenmaten in cm (H / B / D)

45 / 56 / min. 55
34 / 46 / 31

Uitrustingsvoordelen
Handgreep
Deurscharniering
Trillingsvrije compressor

Verzonken greep
rechts, wisselbaar
•

Accessoires (zie pagina 38 / 39)

01, 06, 09, 10

1/2/3/4

zie pagina 26 / 27

45
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Wijnbewaarkasten
Vinothek
Vinothek wijnbewaarkasten zijn in verschillende hoogtes leverbaar en allemaal
professioneel uitgevoerd, waarmee deze
modellen gelijkwaardige condities bieden
als in een traditionele wijnkelder. De temperatuur is traploos in te stellen tussen de
+5° en + 20°C, waarmee deze modellen ook gebruikt kunnen worden voor een
groot aantal ﬂessen op drinktemperatuur,
bijvoorbeeld tijdens proeverijen of bij
professioneel horeca gebruik.

WKb 4212

31

Wijnbewaarkasten

De wĳnbewaarkasten uit de Vinothek serie zĳn uitgerust met een elektronische regeling met digitale temperatuur
aanduiding. De temperatuur laat zich via het bedieningspaneel per graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C instellen.
De kinderbeveiliging biedt bescherming tegen onbedoelde wĳziging van de instellingen van de besturing.

Voor wĳnliefhebbers wordt de presentatie van
wĳnen door de isolatieglasdeur en de apart schakelbare interieurverlichting nog eenvoudiger en

eleganter. Dankzĳ de getinte glasdeur worden
UV-stralen geﬁlterd zodat de wĳnrĳping niet door
het schadelĳke UV-licht wordt beïnvloed.

De getinte isolatieglas deur biedt een veilige UV-bescherming én ook bĳ gesloten deur een snel overzicht op de
voorraad. De zwarte stanggreep zit op de ideale hoogte.

Voor het beste overzicht en een goed gestructureerde opslag zĳn de houten draagplateaus zeer goed in hoogte
verstelbaar. Voor een optimale benutting van de capaciteit kunnen ﬂessen tegen elkaar worden aangelegd. De houten
draagplateaus zĳn dusdanig ontworpen dat ﬂessen met Bordeauxformaat volledig stabiel liggen.

De meegeleverde plateauclips bieden u de
mogelĳkheid om een nog beter overzicht over
uw voorraad van verschillende wĳnsoorten aan
te brengen. Deze clips zĳn naar wens te verschui-

ven over het front van de acaciahouten plateaus.
Extra clips zĳn als accessoire te be stellen, zie
ook pagina 39.

De toevoer van schone lucht via een eenvoudig verwisselbaar actief koolﬁlter en de circulatiekoeling garanderen een
optimale luchtkwaliteit, die voor het rĳpingsproces en de conservering van de wĳnen van beslissende betekenis is.
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Wijnbewaarkasten

Wijnbewaarkasten
Vinothek

WKb 4212 Vinothek

WKr 4211 Vinothek

WKb 3212 Vinothek

WKr 3211 Vinothek

WKb 1812 Vinothek

WKr 1811 Vinothek

Max. Bordeauxﬂessen 0,75 l ¹
Bruto / netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

200
427 / 401 l
A
168 / 0,460 kWh
41 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,2 A
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart

200
409 / 383 l
m
133 / 0,364 kWh
41 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1,0 A
Metaal, bordeauxrood
zwart

164
336 / 314 l
A
161 / 0,441 kWh
40 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,0 A
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart

164
322 / 300 l
m
128 / 0,350 kWh
40 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1,0 A
Metaal, bordeauxrood
zwart

66
151 / 134 l
A
146 / 0,400 kWh
40 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,0 A
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart

66
145 / 128 l
A
145 / 0,397 kWh
40 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1,0 A
Metaal, bordeauxrood
zwart

Wijngedeelte
Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
Luchtvochtigheidsregeling via
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
•
•/–
Hout
6
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
inschakelbare ventilatie
•
automatisch

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
inschakelbare ventilatie
•
automatisch

Hout
4
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
•
•/–
roosters verzinkt
3
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
inschakelbare ventilatie
•
automatisch

Hout
6
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

1 / +5°C tot +20°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
•
•/–
Hout
4
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

Afmetingen
Buitenafmetingen in cm (H / B / D 4)
Binnenmaten in cm (H / B / D)

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

135 / 60 / 73,9
116,6 / 50 / 56

135 / 60 / 73,9
116,6 / 50 / 56

89 / 60 / 61,3
71 / 50 / 44

89 / 60 / 61,3
71 / 50 / 44

Uitrustingsvoordelen
Design
Handgreep
Deurscharniering
Trillingsvrije compressor

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

Accessoires (zie pagina 38 / 39)

01, 03, 06, 11

01, 03, 06, 11

01, 03, 06, 11

01, 03, 06, 11

01, 05, 06, 11

01, 05, 06, 11
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¹ Maximale Bordeauxﬂessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een
interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse:

SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C

N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

roosters verzinkt
3
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

4 incl. wandafstand
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Wijnklimaatkasten Vinothek
Vinothek wijnklimaatkasten zijn bij uitstek geschikt voor het op drinktemperatuur bewaren van diverse wijnsoorten. Met speciale koeltechniek
in combinatie met natuurlijke koudeval bieden deze modellen bovenin
de kast een temperatuur van + 18 °C voor rode wijn. De temperatuur is
steeds iets lager naarmate ﬂessen ook lager worden weggelegd. Dit
betekent helemaal onderin de kast een temperatuur van + 5°C voor
champagne en daarboven ca. + 7 °C, ideaal voor witte wijnen.

De wĳnklimaatkasten uit de Vinothek serie zĳn uitgevoerd met een nauwkeurige
elektronische regeling en digitale temperatuuraanduiding. De temperatuur van
de bovenste en onderste bewaarzone kan naar wens met 2 graden worden
aangepast tot +16°C en +7°C.
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Wijnklimaatkasten
Vinothek

WTb 4212 Vinothek

WTr 4211 Vinothek

Max. Bordeauxﬂessen 0,75 l ¹
Bruto / netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

200
427 / 401 l
A
168 / 0,460 kWh
40 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,2 A
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart

200
409 / 383 l
A
167 / 0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1,2 A
Metaal, bordeauxrood
zwart

Wijngedeelte
Temperatuurbereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
Luchtvochtigheidsregeling via
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Temperatuurverloop van +5°C tot +18°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
Lavasteen
automatisch
•
•/–
Hout
6
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

Temperatuurverloop van +5°C tot +18°C
1
MagicEye / digitaal op paneel
Lavasteen
automatisch

Afmetingen
Buitenafmetingen in cm (H / B / D 4)
Binnenmaten in cm (H / B / D)

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

Uitrustingsvoordelen
Design
Handgreep
Deurscharniering
Trillingsvrije compressor

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

Accessoires (zie pagina 38 / 39)

01, 02, 03, 06, 11

01, 02, 03, 06, 11

Hout
6
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

De luchtvochtigheid in Vinothek wĳnklimaatkasten kan door middel van lavasteentjes
naar wens worden verhoogd, indien de kast geplaatst is in een warme omgeving met
bĳhorende te lage luchtvochtigheid.

1/2/3/4

zie pagina 26 / 27
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Accessories

01

07

Actief koolﬁlter

Het eenvoudig te vervangen actief koolﬁlter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in alle wijnkasten.

WKes 653

7440 699

02

alle overige wijnkasten

Voor verbinding met de PremiumPlus koel-/vriescombinatie heeft de te koppelen wijnkast een HomeDialog ontvangst-module nodig.

7433 243

De luchtvochtigheid in Vinothek wijnklimaatkasten kan met behulp van lavasteentjes naar wens worden verhoogd.

9988 074
9590 585

Afdekplaat onderzijde voor wandmontage

Dekt bij wandmontage de onderzijde van het apparaat volledig af, hiermee ontstaat een fraai aanzicht van compacte modellen.

WKes 653

9590 785

03

WTes 59, 58; WTpes 59; WKt 64; WKt 55; WKes/t 45
Voor alle HomeDialog-ready apparaten aanvullend te bestellen

08

Set lavasteentjes

WTb 4212; WTr 4211

HomeDialog ontvangstmodule

9590 519

09

Houten plateau

Edelstaal reiniger

Het handgemaakte acaciahouten plateau is speciaal afgestemd op het bewaren van wijnﬂessen met Bordeauxformaat. Bij het

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan

wegleggen van de ﬂessen, met de hals naar elkaar toe, ontstaat een maximale en stabiele bergplaats.

(niet voor SmartSteel deuren).

GrandCru WKt 55; WKt/es 45

04

7112 159

Vinothek WKb/r 42; WKb/r 32; WTb/r 42

7112 113

10

Presentatieplateau (Klapplateau)

Voor het geconditioneerd bewaren van geopende ﬂessen of presentatie doeleinden.

Vinidor WTes 59; WTes 58

05

7112 043

GrandCru WKt 55; WKt/es 45

8409 022

Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen zijwanden en deuren (niet te gebruiken bij deuren met SmartSteel protectie).

7113 619

50 ml es-modellen ( Edelstaal zonder SmartSteel)

8409 028

250 ml es-modellen ( Edelstaal zonder SmartSteel)

8409 030

11

Draagrooster verzinkt

Extra draagrooster voor gesorteerde opslag.

WKb/r 18

250 ml es-modellen ( Edelstaal zonder SmartSteel)

Slot

Voorkomt ongewenst openen. Bij Vinothek wijnkasten eenvoudige montage op het apparaat. De vrijstaande Vinidor en
GrandCru wijnkasten worden standaard met een slot aan de zijkant uitgevoerd.

7112 035

06

Vinothek

9086 415

Plateauclips

De meegeleverde plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende
wijnsoorten te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de acaciahouten plateaus.

Clips voor houten plateaus (set van 5 stuks)

9086 709

Clips voor metalen draagroosters (set van 2 stuks)

9086 723
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