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Klimatizované vinotéky
GrandCru

Pro dlouhodobé skladování větších zásob vína jsou klimatizované
vinotéky tou ideální volbou. V klimatizovaných vinotékách od firmy
Liebherr můžete pro optimální zrání skladovat vína dlouhodobě.
Podle nastavené teploty však zde můžete také udržovat bílá nebo
červená vína v zásobě v příslušné teplotě pro servírování.

Abb.
WK 4677

5 aÏ
20 °C

Výškově nastavitelné police na láhve zajišťují opti-
mální uloÏení vín bez vibrací. Tak se může víno v klidu
rozvinout. Jako zvláštní příslušenství jsou k dostání výsu-
vné police.

Přísun čerstvého vzduchu přes snadno vyměnitelný filtr
s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu,
která má pro proces zrání a konzervaci vína rozhodující
význam.

Dvefie z tónovaného izolaãního skla s kvalitním
nerezovým rámem vytváří mimořádně atraktivní prostře-
dí pro ušlechtilá vína. Pro milovníky vína je prezentace
vín díky dveřím z izolačního skla a vnitřnímu osvětlení
se samostatným spínačem ještě jednodušší a elegant-
nější. Příjemné tónování izolačního skla filtruje UV
paprsky.



Klimatizované vinotéky

Hrubý obsah

Teplotní rozsah

Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Provedení

WK 4177 GrandCru
Klimatizovaná vinotéka

403 l
+5 °C až +20 °C
162
178 kWh
SN-ST
165,8/66/67,1
tinto

WK 4677 GrandCru
Klimatizovaná vinotéka

462 l
+5 °C až +20 °C
187
204 kWh
SN-ST
185,5/66/67,1
tinto

Klimatizované vinotéky

Konstantní teploty
podporují zrání Vašich vín. U kli-
matizovaných vinoték Liebherr
můžete zvenku nastavit teplotu
vnitřního prostoru mezi +5 °C
a +18 °C. U přístrojů řady Grand-
Cru je vnitřní teplota nastavi-
telná v rozsahu od +5 °C do +22 °C.

Ideální vzdu‰ná vlhkost
S 50 % až 80 % zaručují klima-
tizované vinotéky nejlepší pod-
mínky pro trvalé udržení pruž-
nosti zátek a pro „dýchání“
vína během dozrávání.

Hrubý obsah

Teplotní rozsah

Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Provedení

WK 2926 Vinothek
Klimatizovaná vinotéka

281 l
+5 °C až +20 °C
114
153 kWh
SN-T
125/66/67,1
tinto

WK 1802 Vinothek
Klimatizovaná vinotéka

174 l
+5 °C až +20 °C
68
292 kWh
N-ST
88,9/60/60,5
tinto

WK 4126 Vinothek
Klimatizovaná vinotéka

395 l
+5 °C až +20 °C
168
160 kWh
SN-T
164,4/66/67,1
tinto

45.999,- 39.999,-

29.999,- 25.999,- 19.999,-



Temperované vinotéky
Vinidor

Řada Vinidor spojuje v jednom přístroji ideálně klimatizované a tem-
perované vinotéky.
Řada Vinidor nabízí podle velikosti přístroje dva nebo tři samostatně
regulovatelné prostory na víno. Přístroje mohou být v každém prosto-
ru nastaveny na přesnou teplotu mezi +5 °C a +20 °C.

3 aÏ
20 °C

3 aÏ
20 °C

3 aÏ
20 °C

Tyto stabilní dfievûné v˘suvné police nabízejí lepší
přehled a pohodlný přístup k lahvím.
Systém klipsov˘ch popiskÛ vytvoří rychlý a syste-
matický přehled o Vaší zásobě vín.

Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny touto novou
koncepcí LED osvûtlení. V každé teplotní zóně je
jedno plynule stmívatelné LED osvětlení, které je zabu-
dované do stropu vnitřního prostoru, resp. do izolační
desky. Tato nová technologie zaručuje rovnoměrné
osvětlení vnitřního prostoru.

Nadčasové a elegantní jsou u vinoték nové dveře
SwingLine. Elegantní design s postraními hranami
doplňují celkový vzhled.

Abb.
WTes 4677



Temperovaná vinotéka

Hrubý obsah

Teplotní rozsah

Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Provedení

WTes 4677 Vinidor
Temperovaná vinotéka

422 l
+3 °C až +20 °C
143
332 kWh
SN-ST
185,5/66/67,1
nerez

Temperované vinotéky

Na přehledně uspořádaných policích

je možné teplotu uložení přesně nasta-

vit a digitální ukazatel teploty in-

formuje o nastavených hodnotách.

Řídicí jednotka se ovládá jednoduše

a pohodlně.

Jasné uspořádání funkčních tlačítek

činí obsluhu pohodlnou a příjemnou.

Nejmodernější elektronika ve spojení

s optimální technologií chlazení zaru-

čují přesné nastavení teplot v přísluš-

ném prostoru.

Tfii teplotní zóny u WTes 4677 jsou

koncipovány s různou velikostí, takže

pro Váš oblíbený nápoj si můžete

vyčlenit největší prostor. Celkem je

v tomto špičkovém přístroji místo na

143 lahví.

Hrubý obsah

Teplotní rozsah

Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Provedení

WT 4177 GrandCru
Temperovaná vinotéka

409 l
+5 °C až +18 °C
173
274 kWh
SN-ST
165,8/66/67,1
tinto

WT 4127 Vinothek
Temperovaná vinotéka

409 l
+5 °C až +18 °C
173
273 kWh
SN-ST
165,8/66/67,1
tinto

Jako zvláštní příslušenství si
můžete zakoupit pro 66 cm širo-
ké přístroje kvalitní dfievûné
sklopné police, na kterých
můžete svá vína prezentovat
anebo již otevřené láhve bez-
pečně uložit. Stabilní výsuvné
rošty, které se pro tyto přístroje
nabízejí rovněž jako příslušenst-
ví, poskytují lepší přehled a po-
hodlný přístup k Vašim kvalit-
ním vínům.

Nové tyãové madlo u řady
GrandCru se zabudovanou ote-
vírací mechanikou je ergono-
micky optimalizováno na pří-
slušnou výšku dveří a zajišťuje
nejvyšší komfort při otvírání.

99.999,-

45.999,- 25.999,-



Podstavné/vestavné temperované vinotéky

Hrubý obsah

Teplotní rozsah

Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

WTEes 2053 Vinidor
Vestavná temperovaná vinotéka

195 l
+5 °C až +20 °C
64
150 kWh
SN-ST
122,1-122,5/56-57/min. 55

WTUes 16530 Vinidor
Podstavná temperovaná vinotéka

127 l
+5 °C až +20 °C
43
220 kWh
SN-ST
82-87/60/min. 56

Podstavná klimatizovaná vinotéka

Hrubý obsah

Teplotní rozsah

Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

WKUes 1753 GrandCru
Podstavná klimatizovaná vinotéka

144 l
+5 °C až +20 °C
59
182 kWh
SN-ST
82-87/60/min. 56

Optimální uloÏení
Ručně vyrobené police z přírod-
ního dřeva v řadě Vinidor jsou
optimalizovány pro bezpečné ulo-
žení lahví Bordeaux. Pro pre-
zentaci vín nebo pro uložení již
otevřených lahví je vinotéka
WTEes 2053 vybavena zpolo-
viny sklopnými dřevěnými poli-
cemi.

Nová a flexibilní:
fiada Vinidor
Přístroje řady Vinidor nabízejí
dva samostatně regulovatelné
prostory na víno. Každý prostor
může být nastaven přesně na
jakoukoli teplotu mezi +5 °C
a +20 °C.

Filtr s aktivním uhlím
Přísun čerstvého vzduchu přes snad-
no vyměnitelný filtr s aktivním
uhlím zajišťuje optimální kvalitu
vzduchu, která má pro proces zrání
a konzervaci vína rozhodující význam.

Dvífika z tónovaného izolaãního
skla s kvalitním nerezovým rámem
vytváří mimořádně atraktivní pro-
středí pro ušlechtilá vína. Pro milo-
vníky vína je prezentace vín díky
dvířkám z izolačního skla a vni-
třnímu osvětlení se samostatným
spínačem ještě jednodušší a elegant-
nější. Příjemné tónování izolačního
skla filtruje UV paprsky.
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65.999,-

52.999,-

45.999,-


