
Technická data

Řada Vinidor

Temperované chladničky na víno GrandCru

Temperované chladničky na víno Vinothek

Klimatizované chladničky na víno GrandCru

Klimatizované chladničky na víno Vinothek

* Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75l), podle tvaru a velikosti lahví          ** při okolní teplotě +20°C a střední vnitřní teplotě + 12°C
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Mc TREE a.s, Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, Tel.: 28685 4368 - 70,
Fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Mc TREE SR a.s., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava, Tel.: 02/55 64 64 55,
Fax: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk

VÍNO SPECIÁL 2007

Perfektní klima pro
ušlechtilá vína

Více radosti z čerstvosti

Typ přístroje Povrchová Vnější rozměry Vnitřní rozměry Brutto- max. počet Počet Spotřeba Brutto- Netto- Jmenovitý Klimatická
úprava v cm (V/Š/H) v cm (V/Š/H) objem lahví teplotních energie váha váha příkon v třída

v litrech Bordeaux zón kWh/24h ** v kg v kg ampérech
0,75l*

WTes 4677 
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WT 4677
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WTes 1753 
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WTUes 16530 
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WTEes 2053
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WTI 2050 
montáž s pevným uchycením
dveří a vnitřním osvětlením

nerezová

tinto

nerezová 

stříbrná 

stříbrná 

stříbrná 

WK 4677
s dveřmi z tónovaného
izol. skla a vnitř. osvětl.

WK 4676
s vnitřním osvětlením

WKes 4177
s dveřmi z tónovaného
izol. skla a vnitř. osvětl.

WK 4177
s dveřmi z tónovaného
izol. skla a vnitř. osvětl.

WKes 4176
s vnitřním osvětlením

WK 4176 
s vnitřním osvětlením

WK 2977
s dveřmi z tónovaného
izol. skla a vnitř. osvětl.

WK 2976
s vnitřním osvětlením

WK 1853
s dveřmi z tónovaného
izol. skla a vnitř. osvětl.

WKUes 1753
s dveřmi z tónovaného
izol. skla a vnitř. osvětl.

tinto

tinto

nerezová 

tinto

nerezová 

tinto

tinto

tinto

tinto

nerezová 

WK 5700

WK 4127
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WK 4126

WK 2927
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WK 2926

WK 1802 
ms dveřmi z tónovaného izolač-
ního skla a vnitřním osvětlením

WK 1806

WKUes 1800
s vnitřním osvětlením

tinto

tinto

tinto

tinto

tinto

tinto

tinto

nerezová 

WTes 4177
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WT 4177
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WTes 4176
s vnitřním osvětlením

WT 4176
s vnitřním osvětlením

nerezová 

tinto

nerezová 

tinto

WT 4127
s dveřmi z tónovaného izolační-
ho skla a vnitřním osvětlením

WT 4126

tinto

tinto

185,5/66/67,1 160,1/53,3/48,9 422 143 3 0,9 120 113 1,5 A SN-ST

185,5/66/67,1 160,1/53,3/48,9 422 143 3 0,9 124 117 1,5 A SN-ST

85/59,7/58,6 68,1/51/42 136 40 2 0,6 60 58 0,9 A SN-ST

82-87/60/min. 58 64,1/51/42 127 38 2 0,6 55 53 0,9 A SN-ST

122,1-122,5/
56-57/min. 55 110,5/45,5/40,6 195 64 2 0,4 68,4 64,9 0,8 A SN-ST

122-123,6/
56-57/min. 55 110,5/45,5/40,1 195 64 2 0,3 49,3 46,1 0,8 A SN-T

185,5/66/67,1 161,5/51,3/48,9 462 187 1 0,6 97 90 1,2 A SN-ST

184,1/66/67,1 166/51,3/48,9 453 193 1 0,5 75 68 1,2 A SN-T

165,8/66/67,1 142/51,3/48,9 403 162 1 0,5 86 80 1,2 A SN-ST

165,8/66/67,1 142/51,3/48,9 403 162 1 0,5 89 83 1,2 A SN-ST

165,8/66/67,1 146,5/51,3/48,9 390 162 1 0,4 66 60 1,0 A SN-T

164,4/66/67,1 146,5/51,3/48,9 395 168 1 0,4 68 62 1,0 A SN-T

126,4/66/67,1 102,5/51,3/48,9 285 108 1 0,5 70 67 1,0 A SN-ST

125/66/67,1 107/51,3/48,9 281 114 1 0,4 55 52 1,0 A SN-T

85/59,7/58,6 68/51/43,5 153 59 1 0,5 38 36 1,0 A SN-ST

82-87/60/min. 58 64/51/43,5 144 59 1 0,5 53 50 1,0 A SN-ST

170,8/75/71 151,5/62,8/54,2 560 231 1 0,7 84 79 1,5 A SN-T

165,8/66/67,1 142/51,3/48,9 403 162 1 0,5 90 84 1,2 A SN-ST

164,4/66/67,1 146,5/51,3/48,9 395 168 1 0,4 68 63 1,0 A SN-T

126,4/66/67,1 102,5/51,3/48,9 285 108 1 0,5 72 69 1,2 A SN-ST

125/66/67,1 107/51,3/48,9 281 114 1 0,4 56 52 1,0 A SN-T

88,9/60/60,5 73,5/51,3/44,1 174 68 1 0,8 48 45 1,0 A N-ST

88,9/60/60,5 73,5/51,3/44,1 174 68 1 0,6 39 36 1,0 A SN-T

85/60/60 70/51,3/44,8 180 64 1 0,7 39 36 1,0 A SN

165,8/66/67,1 142/51,3/48,9 409 173 6 0,7 86 81 1,2 A SN-ST

165,8/66/67,1 142/51,3/48,9 409 173 6 0,8 89 83 1,2 A SN-ST

165,8/66/67,1 142/51,3/48,9 396 173 6 0,6 68 62 1,0 A SN-ST

164,4/66/67,1 146,5/51,3/48,9 401 182 6 0,6 69 63 1,0 A SN-ST

165,8/66/67,1 142/51,3/48,9 409 173 6 0,7 90 85 1,2 A SN-ST

164,4/66/67,1 146,5/51,3/48,9 401 182 6 0,6 70 64 1,0 A SN-ST
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Zralé pro požitek z vína
Nezáleží na tom, zda jde o výrobu, skladování nebo degustaci vína,
vždy je hlavní správná teplota. Není velmi důležitá jen pro růst hroznů,
ale i pro výrobu, proces zrání a skladování vína. Je především 
rozhodující pro jeho chuť: Teplota, při které je víno servírováno,
rozhoduje o chuťovém prožitku.
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5°C

18°C

5 – 20 °C

5 – 20 °C

5 – 20 °C

5 – 20 °C

Pro dlouhodobé skladování větších zásob vína je ideální volbou

klimatizovaná chladnička na víno. Tyto přístroje jsou ale

vhodné i pro skladování větších množství při teplotě vhodné

pro konzumaci. V klimatizovaných chladničkách na víno je

vybraná teplota udržována konstantní a rovnoměrná v celém

vnitřním prostoru.

Klimatizované chladničky na víno

Temperované chladničky na víno jsou vhodné pro skladová-

ní zásob různých druhů vína vždy při teplotě vhodné pro

konzumaci. V těchto přístrojích je použitím speciálních kom-

ponentů dosaženo vrstvení teplot; v horní části mohou být

temperována například červená vína při teplotě 18 °C, s

teplotou 5 °C je spodní část vhodná speciálně pro tempero-

vání sektů nebo šampaňského.

Temperované chladničky na víno

Řada Vinidor

Řada Vinidor spojuje výhody klimatizovaných a tempero-

vaných chladniček na víno optimálně v jednom přístroji.

Tato řada nabízí dvě resp. tři samostatné části na víno, ve

kterých lze navzájem nezávisle nastavit teplotu s přesností

na stupeň. Tak lze například ve WTes 4677 uchovávat červená

a bílá vína a šampaňské vždy při teplotě optimální pro

konzumaci. Ale i pokud mají být dlouhodobě skladována

větší množství, nabízí tyto přístroje možnost optimálního

nastavení teplot. Různé velikosti jednotlivých částí na víno

umožňují přizpůsobit tyto přístroje pro každý individuální

sortiment vína.

Perfektní program pro milovníky vína
Jen za optimálních podmínek se může dobré
víno vyvinout do opravdu lahodného nápoje a
zajistit dlouhodobé zachování jeho hodnoty.
Zde představují klimatizované a temperované
chladničky na víno to správné řešení. S nejmoder-
nější chladící technikou nabízí ideální předpoklady

pro to, aby mohlo víno v klidu zrát a aby se mohla
zcela rozvinout jeho chuť. Nejmodernější elektro-
nika, speciální kompresory a četné detaily výbavy,
jako například filtry s aktivním uhlím a dveře ze
speciálního skla s ochranou proti UV záření,
utvářejí tyto přístroje ideální pro skladování vína.
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Optimální poloha
Ručně zhotovené poličky z přírodního

dřeva jsou optimální pro bezpečné

skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou

lahve uloženy na výsuvných dřevěných

poličkách proti sobě, lze plně využít

kapacitu přístroje.

Pro prezentaci vín nebo pro skladování

již otevřených lahví jsou oba vestavné

spotřebiče WTI 2050 a WTEes 2053

vybaveny napůl výklopnými dřevěnými

poličkami.

Řada Vinidor nabízí pevné dřevěné

výsuvné poličky pro pohodlný přístup 

k lahvím.

Bezpečná ochrana proti
UV záření
Jako ochrana vína proti světlu nestačí

zelené nebo hnědé sklo lahví. Proto se

doporučuje zatemnit prostory, ve

kterých je skladováno víno neuložené v

bednách nebo v krabicích. Tónované

izolované bezpečnostní sklo zaručuje

optimální ochranu ušlechtilých vín před

UV zářením.

Optimální kvalita vzduchu
Pachy z okolí mohou vína při

dlouhodobém skladování citelně

ovlivnit. Proto nejsou pro dlouhodobé

skladování vína vhodné kuchyně,

sklepy s brambory, garáže nebo

prádelny. U chladniček na víno od

Liebherru je zaručena optimální kvalita

vzduchu snadno vyměnitelným filtrem

s aktivním uhlím. Každá jednotlivá část

na víno u přístrojů Vinidor má vlastní

filtr s aktivním uhlím.

Klidné zrání
Optimální pro vína, která mají být

dlouho skladována, je klid. Byť jen

nepatrné otřesy mohou rušit: Zviřují

jemné částice usazenin.

Speciálně vyvinuté kompresory

zajišťují u chladniček na víno od

Liebherru zvlášť šetrné skladování vín.

Teplota
Předpokladem pro optimální proces

zrání je přesné dodržování teploty.

Podle druhu vína a oblasti pěstování je

ideální rozsah teplot pro dlouhodobé

skladování 8 °C až 12 °C.

V chladničkách řady Vinidor mohou

být však vína skladována nejen

dlouhodobě, ale i při krátkodobě teplotě

vhodné pro konzumaci. Pro individuální

použití mají tyto chladničky volně

nastavitelné teplotní rozsahy v rozmezí

5 °C až 20 °C.

Ideální vlhkost vzduchu
Kvalita vzduchu je důležitou

podmínkou při skladování vín. Jen při

správné vlhkosti vzduchu 50 % až 80 %

zůstávají korky pružné a nevysychají.

Aby byly korky udržovány vlhké, jsou

vína ukládána zásadně naležato.

S vlhkostí vzduchu 50 % až 80 %

zaručují chladničky na víno od

Liebherru ty nejlepší podmínky.

Vývoj opravdu ušlechtilého vína závisí na mnoha
faktorech: na kvalitě hroznů, půdy, zpracování a
odborném skladování. Víno se totiž vyvíjí do plné
zralosti jen tehdy, pokud jsou splněny všechny
předpoklady. Pro optimální skladování nebo pro

perfektní chuť mají maximální význam stabilní
teplota a správná vlhkost vzduchu.
V klimatizovaných chladničkách na víno mohou
být dlouhodobě uložena vína s optimálním
procesem zrání.

Perfektní klima pro ušlechtilá vína
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Cesta k dokonalému požitku z vína

Zodpovědnost za víno nekončí u

sklepmistra. I konzument vína musí

zacházet s vínem pečlivě, pokud si

chce se svými hosty vína plně užít.

Měl by víno správně skladovat a

měl by také vědět, jak ho správně

servírovat. Tak se například vyplatí,

pokud se mají pít silná mladá červená

vína, dekantovat je před servírová-

ním, tzn.: naplnit do karafy. V karafě

je kontaktní plocha vína se vzduchem

větší než v láhvi. Víno se nasytí

kyslíkem, což má za následek, že se

pozitivně změní a rychle z něj zmizí

eventuální pachy.

Archivní červená vína se dekantují,

aby se kal, který se usadil na dně

lahve, oddělil od vína. Svíčka pod

krkem lahve pomáhá poznat, kdy

začne vytékat kal. Nejdůležitější

je však správná teplota servírování.

Bílá vína by měla být konzumována

chladná, ale ne studená. Pokojová

teplota jako měřítko pro červené víno

je už delší dobu pasé. Dokonce i těžká

vína se nesmí podávat teplejší než

20 °C. Ještě lepší je 18 °C. Jen tak

vynikne optimálně chuť a jemnost

vína.

Pokroková,
exkluzívní a flexibilní
řada Vinidor

Přístroje řady Vinidor nabízí podle velikosti
dvě nebo tři navzájem nezávisle regulovatelné
části na víno.
Teplotu u těchto modelů lze na stupeň přesně
nastavit mezi 5 °C a 20 °C.

Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny moderní koncepcí

osvětlení s LED diodami. V každém prostoru je LED osvět-

lení, které je vždy integrováno do vnitřní stěny resp. do 

izolačních přepážek. Tato pokroková technologie zaručuje

rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru. Minimální tepelný

výkon LED diod umožňuje dlouhodobou prezentaci vín s

osvětlením. Pokrokové řešení je prezentováno modely 

WTes 1753 a WTUes 16530. Tak je například ovládání inte-

grováno do izolační přepážky. V oblastech pod a nad izolační

přepážkou lze navzájem nezávisle nastavit ve dvou různých

teplotních zónách teplotu v rozsahu 5 °C až 20 °C. Podle libo-

sti lze do tohoto přístroje uložit jen červené nebo jen bílé

víno nebo i červené a bílé víno společně při teplotě optimální

pro konzumaci.
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U modelů Vinidor WTes 1753 a 

WTUes 16530 je elektronické 
ovládání integrováno do izolační

přepážky.V oblastech pod a nad izolační

přepážkou lze navzájem nezávisle

nastavit ve dvou samostatných teplotních

zónách teplotu v rozsahu 5 °C až 20 °C.

Podle libosti lze do tohoto přístroje 

uložit jen červené nebo jen bílé víno

nebo i červené a bílé víno společně při

teplotě optimální pro konzumaci.

Řada Vinidor nabízí pevné dřevěné

výsuvné poličky pro pohodlný přístup

k lahvím.

Ručně zhotovené poličky z přírodního

dřeva jsou optimální pro bezpečné

skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou

lahve uloženy na výsuvných dřevěných

poličkách proti sobě, lze plně využít

kapacitu přístroje.

Pro prezentaci vín nebo pro skladování

již otevřených lahví jsou oba vestavné

modely WTI 2050 a WTEes 2053

vybaveny napůl výklopnými
dřevěnými poličkami.
Nový systém popisování s klipy vytváří

rychlý a uspořádaný přehled o Vašich

zásobách vína. Do flexibilních na lištu

násuvných klipů mohou být vkládány

kartičky s popisem.

Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny

moderní koncepcí osvětlení s LED
diodami. V každé části je LED 

osvětlení, které je vždy integrováno 

do vnitřní stěny resp. do izolačních

přepážek. Tato pokroková technologie

zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřního

prostoru. Minimální tepelný výkon

LED diod umožňuje dlouhodobou

prezentaci vín s osvětlením.

U chladniček na víno od Liebherru

je zaručena optimální kvalita vzduchu

snadno vyměnitelným filtrem s
aktivním uhlím. Každá část na víno

u chladniček Vinidor má vlastní filtr s

aktivním uhlím.

Temperované a klimatizované chladničky na víno
přesvědčují nejen svou speciální pro skladování

vín vyvinutou technologií chlazení, ale spojují také
klasicky elegantní styl s vysoce komfortní výbavou.

Atraktivní a komfortní
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Podstavný spotřebičWTUes 1653
Vinidor

127 l

38

82-87/60/min. 58

220 kWh

stříbrná/dveře z izolačního skla

2

+5°C až +20°C

3

•

WTes 1753
Vinidor

136 l

40

85/59,7/58,6

220 kWh

nerez/dveře z izolačního skla

2

+5°C až +20°C

4

WTI 2050
Vinidor

195 l

64

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

125 kWh

Plné dveře/pevné uchycení dveří

2

+5°C až +20°C

4

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Nastavitelný rozsah teplot

Výsuvné dřevěné poličky

Uzamykatelné dveře

WTEes 2053
Vinidor

195 l

64

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

150 kWh

stříbrná/dveře z izolačního skla

2

+5°C až +20°C

4

WT 4677
Vinidor

422 l

143

185,5/66/67,1

332 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

3

+5°C až +20°C

10

•

WTes 4677
Vinidor

422 l

143

185,5/66/67,1

332 kWh

nerez/dveře z izolačního skla

3

+5°C až +20°C

10

•

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Nastavitelný rozsah teplot

Výsuvné dřevěné poličky

Uzamykatelné dveře

WTUes 16530 a WTes 1753 Vinidor
• 2 nastavitelné teplotní zóny, vždy na 

5°C až 20°C

• Dveře z tónovaného izolačního skla s

vysoce jakostním nerezovým rámem

• Nerezové madlo

WTEes 2053 a WTI 2050 Vinidor
• 2 nastavitelné teplotní zóny, vždy na 

5°C až 20°C

• 2 zpoloviny výklopné výsuvné dřevěné

poličky pro prezentaci nebo pro 

skladování již otevřených lahví

Řada Vinidor
• Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod

čerstvého vzduchu filtrem s aktivním

uhlím umožňuje udržování optimálních

klimatických poměrů v každém prostoru

• Elektronická regulace v izolačních 

přepážkách

• Dveřní a teplotní alarm

• Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku

• Dětská pojistka

• Regulace vlhkosti vzduchu vypínatelnou

ventilací

• Možnost odděleného spínání a tlumení

LED vnitřního osvětlení

• Dřevěné poličky výsuvné na telesko-

pických kolejničkách

• Bezvibračně uložené kompresory

• Možnost změny směru otevírání dveří

WT(es) 4677 Vinidor
• 3 samostatně nastavitelné teplotní zóny,

vždy na 5°C až 20°C

• Elegantní tyčové madlo v barvě

spotřebiče s integrovanou mechanikou

otevírání

• Design SwingLine

• Dveře z tónovaného izolačního skla

• Rámy skleněných dveří v barvě tělesa

Řada VinidorŘada Vinidor

Vestavný spotřebič Vestavný spotřebič
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Servírování šumivých vín

Znalci pijí z velkých lahví

Velké láhve mají své určité kouzlo,

kterému milovníci vína těžko

odolávají. Právě u šumivých vín je

rozdíl mezi velkými a malými obaly

velmi zřetelný. Harmonické zrání je

založeno v první řadě na okolnosti,

že u velkých dvoulitrových lahví je v

lahvi méně kyslíku v poměru ke

kapalině. Z tohoto důvodu probíhá

proces zrání pomaleji.

Důležitý důvod, proč víno z velkých

lahví chutná většinou jako mnohem

mladší a čerstvější.

Šumivá vína nejsou jen pouhým

aperitivem, ladícím nápojem před

začátkem slavnostního jídla. Jsou

spíše významnými průvodci četných

jídel. Hodí se ke korýšům, ke

kapounům v krémové omáčce, k

jídlům z hub nebo dokonce ke

zralému sýru. Jednodušší ovocná

šumivá vína jsou-li dobře chlazená na

teplotu 5 °C až 8 °C, jsou vynikající

pro povzbuzení chuti, zde nachází

jejich kyselost nejlepší uplatnění.

Přitom platí následující Faustovo

pravidlo: Čím vyšší je vnější teplota,

tím chladnější víno by mělo být

servírováno. Víno se ve skle rychle

ohřívá, proto by mělo být víno

na počátku chladnější. Roční šumivá

vína mají proti tomu rozmanitější

charakter a pro své plné otevření

(chuti) potřebují vyšší teplotu v 

rozsahu 9 °C až 12 °C.

Temperované
chladničky na víno
GrandCru
V temperovaných chladničkách na víno řady
GrandCru mohou být nastaveny teploty pro horní
a spodní oblast. Specifické klimatické komponenty
vytváří teplotní vrstvy. Tak mohou být například
udržovány zásoby jak červených a bílých vín tak i
šampaňského při teplotě vhodné pro konzumaci.

V těchto modelech může být uloženo až 182 lahví při

teplotě vhodné pro konzumaci. Pro individuální

přizpůsobní zásobě vín jsou dřevěné poličky výškově

nastavitelné. U temperovaných chladniček na víno řady

GrandCru jsou v elektronickém displeji digitálně zobrazeny

teploty v horní a spodní oblasti.
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Dveře s tónovaným izolačním sklem

s jakostními rámy z ocelového plechu

v barvě spotřebiče vytváří obzvláště

atraktivní prostředí pro ušlechtilá vína.

Pro milovníky vína je prezentace vín

viditelná dveřmi z izolačního skla a

samostatně spínaným vnitřním osvětlením

ještě jednodušší a elegantnější.

Speciální tónování izolačního skla ve

dveřích odfiltruje škodlivé UV záření,

aby bylo zajištěno, že zrání vína jím

není nepříznivě ovlivněno.

V temperovaných chladničkách na

víno řad GrandCru a Vinothek mohou

být nastaveny teploty pro horní a

spodní oblast. Specifické klimatické

komponenty vytváří teplotní vrstvy.

Tak mohou být například udržovány

zásoby jak červených a bílých vín tak

i šampaňského při teplotě vhodné

pro konzumaci. Pro individuální

přizpůsobení zásobě vín jsou poličky

výškově nastavitelné.

Ručně zhotovené poličky z přírodního

dřeva jsou optimální pro bezpečné

skladování lahví Bordeaux. Pokud

jsou lahve uloženy na výškově

přestavitelných dřevěných poličkách

proti sobě, lze plně využít kapacitu

přístroje.

Teprve za ideální teploty otevřou ušlechtilá
vína své aróma a svou chuť k plnému chuťovému
zážitku.

V temperované chladničce na víno od Liebherra se
mohou Vaše vína pomalu a rovnoměrně zchladit
na teplotu ideální pro konzumaci.

Výbava GrandCru
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WT 4126
Vinothek 

401 l

182

164,4/66/67,1 

204 kWh

vínová/plné dveře

6

+5°C do +18°C

3

WT 4127
Vinothek 

409 l

173

165,8/66/67,1 

273 kWh

vínová/dveře z izolačního skla

6

+5°C do +18°C

3

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Kovové poličky

WT 4176
GrandCru 

401 l

182

164,4/66/67,1 

204 kWh

tinto/plné dveře

6

+5°C do +18°C

5

WT 4177
GrandCru 

409 l

173

165,8/66/67,1 

274 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

6

+5°C do +18°C

5

WTes 4176
GrandCru 

396 l

173

165,8/66/67,1 

204 kWh

nerez/plné dveře

6

+5°C do +18°C

5

WTes 4177
GrandCru

409 l

173

165,8/66/67,1

273 kWh

nerez/dveře z izolačního skla

6

+5°C do +18°C

5

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Dřevěné poličky

Temperované chladničky na víno Vinothek

Temperované chladničky 
na víno Vinothek
• Rozsah teplot 5°C (dole) až 18°C

(nahoře) 

• Mechanické řízení 

• Dveřní a teplotní alarm 

• Dětská pojistka 

• Přívod čerstvého vzduchu filtrem s 

aktivním uhlím 

• Regulace vlhkosti vzduchu pomocí 

lávového kamene 

• Vnitřní osvětlení u WT 4127 

• Výškově nastavitelné dřevěné poličky

• Předek v jakostním Design SwingLine

• Bezvibračně uložené kompresory 

• Možnost změny směru otevírání dveří 

• Zámek jako zvláštní příslušenství

Temperované chladničky 
na víno GrandCru
• Rozsah teplot 5°C (dole) až 18°C (nahoře)

• Elektronická regulace se dvěma 

nastavitelnými teplotními rozsahy

• Dveřní a teplotní alarm

• Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku

• Dětská pojistka

• Přívod čerstvého vzduchu filtrem s 

aktivním uhlím

• Regulace vlhkosti vzduchu pomocí 

lávového kamene

• Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z 

izolačního skla samostatně spínatelné

• Výškově nastavitelné rošty na láhve

• Předek v jakostním Design SwingLine

• Elegantní tyčové madlo v barvě

spotřebiče s integrovanou mechanikou

otevírání 

• Bezvibračně uložené kompresory

• Možnost změny směru otevírání dveří

• Uzamykatelné dveře

Temperované chladničky na víno GrandCru
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Proč jsou míseny různé druhy rév?

Mnoho lidí si stále ještě myslí, že 

směs různých odrůd rév má něco

společného s nečistou prací nebo

dokonce s pančováním. Vůbec tomu

ale tak není. Právě ve Francii má

mísení nazývané také assemblage,

dlouhou tradici. K tomu je několik

důvodů, za prvé jsou druhy rév,

ze kterých samotných by vznikla

jednorozměrná vína, někdy i

nevhodná k pití, za další se mísí

kvůli tomu, aby se dosáhlo vždy

rovnoměrné kvality resp. harmonic-

kého vína.

Vína Bordeaux jsou pro mísení

dobrým příkladem.

Pro červená vína Bordeaux jsou

používány hlavně révy Cabernet

Sauvignon, Merlot a Cabernet Franc.

Cabernet Sauvignon se vyznačuje

velmi silnou taninou, jako víno čistě z

révy Bordeaux by bylo většinou příliš

tvrdé. Z tohoto důvodu se mísí

Cabernet s měkčím, tanin méně

zvýrazňujícím Merlotem, čímž se

trochu ztlumí silný tanin Cabernetu a

víno je dříve zralé ke konzumaci.

Cabernet Franc dává směsi perfektní

barvu a delikátní chuť. Teprve ve

směsi působí jednotlivé komponenty

různých druhů rév jedinečně.

Klimatizované
chladničky na víno
řady GrandCru
Klimatizované chladničky na víno umožňují
nastavit teploty v rozsahu 5 °C až 20 °C s přesností
na stupeň a udržovat tyto teploty konstantní a
rovnoměrné v celém vnitřním prostoru. Klima-
tizované chladničky na víno zajišťují dlouhodobě
zrání v nich uložených vín. Podle nastavené teploty
mohou však sloužit i pro udržování zásoby 
bílých nebo červených vín na teplotě vhodné pro
servírování.
Modely se šířkou 66 cm ze série GrandCru
umožňují nastavit teplotu v rozsahu 5 °C až 20 °C.
Pro zvlášť stylovou prezentaci jsou všechny
klimatizované chladničky na víno k dispozici i s
dveřmi z tónovaného izolačního skla.
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Klimatizované
chladničky na víno
řady Vinothek

Svým širokým programem klimatizovaných
chladniček na víno plní Liebherr nejrůznější
přání pro uchovávání vín. Vedle přístrojů řady
GrandCru jsou i klimatizované chladničky na 
víno s vybavením Vinothek.
Trvalý přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním
uhlím a chlazení s cirkulací vzduchu zajišťují
v těchto přístrojích stabilní kvalitu vzduchu 
během procesu zrání. Speciálně vyvinuté
kompresory slouží k zvlášť klidnému uložení vín.



24 25

Klimatizované chladničky na víno

Liebherr jsou k dispozici pro každou

velikost zásob – v řadě Vinothek

v šířkách 60 a 75 cm a zvlášť úsporné

šířce 66 cm řady GrandCru. V klima-

tizovaných chladničkách na víno od

Liebherru může být uloženo až 231

lahví Bordeaux.

Nové tyčové madlo řady GrandCru

s integrovanou mechanikou otevírání

je ergonomicky přizpůsobeno aktuální

výšce dveří a zaručuje maximální

komfort otevírání. Toto funkční dveřní

madlo umožňuje otevírání dvířek

přístroje s vynaložením minimální síly.

Klimatizované chladničky na víno řady

GrandCru jsou vybaveny přesným

elektronickým ovládáním s digitálním

ukazatelem teploty. Teploty lze s tímto

ovládáním nastavit s přesností na

stupeň v rozsahu 5 °C až 20 °C. Řadu

Vinothek lze nastavit pomocí otočného

regulátoru v rozsahu 5 °C až 20 °C.

Aktuální teplota ve vnitřním prostoru

je digitálně zobrazena.

Pro nejlepší přehled a přehlednou

strukturu uložení jsou poličky na láhve

z přírodního dřeva výškově přestavitel-

né. Pro optimální využití vnitřního

prostoru mohou být lahve ukládány

proti sobě. Dřevěné poličky jsou

koncipované tak, že jsou lahve

Bordeaux bezpečně uloženy.

Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru
přesvědčují svým cenným vybavením a vysokou
hospodárností. Přístroje široké 66 cm jsou se svým
elektronickým řízením a superizolací obzvlášť

úsporné. Atraktivní dřevěné poličky a elegantní
SwingDesign s bočními hranami činí z těchto
chladniček na víno přístroje pro nejvyšší požadavky.

Vybavení klimatizovaných chladniček na víno
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Klimatizované chladničky na víno

WK 4176
GrandCru 

395 l

168

164,4/66/67,1 

160 kWh

tinto/plné dveře

1

+5°C až +20°C

5

WK 4177
GrandCru 

403 l

162

165,8/66/67,1

178 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

5

WKes 4176
GrandCru 

390 l

162

165,8/66/67,1

160 kWh

nerez/plné dveře

1

+5°C až +20°C

5

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Dřevěné poličky

WKes 4177
GrandCru 

403 l

162

165,8/66/67,1

178 kWh

nerez/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

5

WK 4676
GrandCru 

453 l

193

184,1/66/67,1

175 kWh

tinto/plné dveře

1

+5°C až +20°C

6

WK 4677
GrandCru

462 l

187

185,5/66/67,1

204 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

6

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Dřevěné poličky

Elektronika
Klimatizované chladničky na víno řady

GrandCru jsou vybaveny přesným

elektronickým ovládáním s digitálním

ukazatelem teploty. Teploty lze s tímto

ovládáním nastavit s přesností na stupeň v

rozsahu 5 °C až 20 °C. Řadu Vinothek lze

nastavit pomocí otočného regulátoru v

rozsahu 5 °C až 20 °C. Aktuální teplotu ve

vnitřním prostoru lze přečíst zvenku.

• Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z

izolačního skla samostatně spínatelné

• Výškově nastavitelné dřevěné poličky

• Design SwingLine

• Elegantní tyčové madlo v barvě

spotřebiče s

integrovanou mechanikou otevírání

• Bezvibračně uložené kompresory

• Možnost změny směru otevírání dveří

• Uzamykatelné dveře

Klimatizované chladničky 
na víno Grand Cru
• Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod

čerstvého vzduchu filtrem s aktivním

uhlím vytváří optimální klimatické poměry

• Nastavitelný rozsah teplot 5°C až 20°C

• Elektronická regulace

• Dveřní a teplotní alarm

• Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku

• Dětská pojistka

• Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktiv-

ním uhlím

Klimatizované chladničky na víno
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WK 4126
Vinothek 

395 l

168

164,4/66/67,1 

160 kWh

tinto/plné dveře

1

+5°C až +20°C

3

•

WK 4127
Vinothek 

403 l

162

165,8/66/67,1

178 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C 

3

•

•

WK 5700
Vinothek

560 l

231

170,8/75/71

255 kWh

tinto/plné dveře

1

+5°C až +20°C 

6

•

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Kovové poličky

Vnitřní osvětlení

Uzamykatelné dveře

Lze doplnit zámek

WKUes 1753
GrandCru 

144 l

59

82-87/60/min. 58

182 kWh

nerez/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

3

•

•

WK 1853
GrandCru 

153 l

59

85/59,7/58,6

189 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

3

•

WK 2976
GrandCru 

281 l

114

125/66/67,1

153 kWh

tinto/plné dveře

1

+5°C až +20°C

4

•

•

WK 2977
GrandCru

285 l

108

126,4/66/67,1

171 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

4 

•

•

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Výsuvné rošty na lahve

Dřevěné poličky

Vnitřní osvětlení

Uzamykatelné dveře

Klimatizované chladničky na víno Vinothek
• Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod

čerstvého vzduchu filtrem s aktivním

uhlím vytváří optimální klimatické 

poměry

• Mechanická regulace

• Vnitřní osvětlení, u přístrojů WK 4127

zvlášť spínatelné

• Analogový ukazatel teploty čitelný zvenku

• Přívod čerstvého vzduchu filtrem s 

aktivním uhlím

• Výškově nastavitelné rošty na láhve

• Bezvibračně uložené kompresory

• Možnost změny směru otevírání dveří

• Uzamykatelné dveře u WK 5700

Klimatizované chladničky na víno

Klimatizované chladničky na víno Grand
Cru
• Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod

čerstvého vzduchu filtrem s aktivním

uhlím vytváří optimální klimatické poměry

• Nastavitelný teplotní rozsah 5°C až 20°C 

• Elektronická regulace

• Dveřní a teplotní alarm

• Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku

• Dětská pojistka

• Přívod čerstvého vzduchu filtrem 

s aktivním uhlím

• Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z

izolačního skla samostatně spínatelné

• Výškově nastavitelné dřevěné poličky

• Design SwingLine

• Elegantní tyčové madlo v barvě

spotřebiče s integrovanou mechanikou

otevírání (u WK 2977 a WK 2976)

• Bezvibračně uložené kompresory

• Možnost změny směru otevírání dveří

Klimatizované chladničky na víno
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Ideální vlhkost vzduchu
S vlhkostí vzduchu 50 – 80% zaručují klima-

tizované chladničky na víno od Liebherru

nejlepší podmínky k tomu, aby zůstávaly

korkové zátky pružné a aby mohlo víno

během zrání dýchat. Přívod čerstvého 

vzduchu snadno vyměnitelným filtrem s
aktivním uhlím a chlazení s cirkulací

vzduchu zaručují optimální kvalitu vzduchu,

která má rozhodující význam pro proces

zrání a konzervaci vína.

WKUes 1800
Vinothek 

180 l

64

85/60/60 

273 kWh

nerez/plné dveře

1

+5°C až +20°C

3

•

WK 1802
Vinothek 

174 l

68

88,9/60/60,5 

292 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

3

•

•

WK 1806
Vinothek 

174 l

68

88,9/60/60,5

219 kWh

tinto/plné dveře

1

+5°C až +20°C

3

•

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Kovové poličky

Vnitřní osvětlení

Uzamykatelné dveře

WK 2926
Vinothek

281 l

114

125/66/67,1

153 kWh

tinto/plné dveře

1

+5°C až +20°C

2

•

WK 2927
Vinothek

285 l

108

126,4/66/67,1

171 kWh

tinto/dveře z izolačního skla

1

+5°C až +20°C

2

•

•

Brutto objem

Max. počet 0,75 l-lahví

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Spotřeba energie (za 365 dní)

Vybavení

Barva / dveře

Teplotní zóny

Rozsah teplot

Kovové poličky

Vnitřní osvětlení

Lze doplnit zámek

Klimatizované chladničky 
na víno Vinothek
• Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod

čerstvého vzduchu filtrem s aktivním

uhlím vytváří optimální klimatické poměry

• Mechanická regulace

• Analogový ukazatel teploty 

čitelný zvenku

• Vnitřní osvětlení u WK 1802 a WK 2927,

samostatně spínatelné

• Přívod čerstvého vzduchu filtrem 

s aktivním uhlím

• Výškově nastavitelné rošty na láhve

• Bezvibračně uložené kompresory

• Možnost změny směru otevírání dveří

• Uzamykatelné dveře mimo WK 2927, WK

2926

Klimatizované chladničky na vínoKlimatizované chladničky na víno


