
Compact serie



De wijnkasten uit de Compact serie 
kunnen worden ingebouwd en perfect 

aan uw keuken worden aangepast, met door 
keukenontwerpers bepaalde afmetingen.
Er zijn ook vrijstaande modellen beschikbaar, 
eenvoudig te integreren in een beperkte 
ruimte in uw zitkamer of kelder.
 

Uw wijn altijd 
op de juiste
temperatuur!

Ve r v a a r d i g d  i n  F r a n k r i j k

Co m pa c t .

Al onze wijnkasten en onze serveeroplossing voor wijn per glas, de Tête à Tête, zijn vervaardigd in Frankrijk en 
hebben het label Origine de France garantie.

Made in France.



A ls bewaarkast met 1 temperatuurzone, 

bieden onze wijnkasten uit de Compact 

serie dezelfde voordelen als een natuurlijke 

kelder en garanderen ze een homogene 

temperatuur in de gehele wijnkast, instelbaar 

van 5-20 °C (adviestemperatuur 12 °C).

De serveerkasten met meerdere 

temperatuurzones houden rosé, 

champagne, rode en witte wijn op de 

ideale serveertemperatuur dankzij een 

temperatuurbereik van 5-22 °C.  

(5-12 °C voor het onderste gedeelte en  

15-22 °C voor het bovenste gedeelte).

Leverbaar in 2 groottes

De wijnkasten in de Compact serie bieden 

plaats aan 56 flessen voor het kleine model 

tot 164 flessen voor het grote model.

Bewaren 
Ser veren

Zonder compromis wat betreft 

de bescherming van uw wijn 

biedt de Compact serie u een grote 

keuze aan afwerking van de deur:

•  Full Glass deur met afneembaar 
handvat voor een esthetische afwerking 
van hoogwaardige kwaliteit.

•  Glazen deur met zwart frame die 
na installatie de mogelijkheid biedt 
van uw flessen te genieten.

•  Dichte technische deur bekleed met de 
kleuren van uw keuken voor een discrete 
integratie (decorpaneel niet meegeleverd).

Het werkblad hoeft niet speciaal op maat te 

worden gemaakt dankzij een ventilatiesysteem 

aan de voorkant en een ontluchtingsrooster 

aan de onderkant van de wijnkast1.

Design

1Uitsluitend voor klein model.

Glazen deur Full Glass

Deur met zwart frame

Dichte technische deur



Technische gegevens

De door EuroCave ontwikkelde "Main du Sommelier" 

(Hand van de Sommelier) is een houder van twee materialen 

die op het plateau is bevestigd. Deze beschermt uw flessen tegen 

trillingen en zorgt voor de juiste ondersteuning. De Hand van de 

Sommelier is te verschuiven en uitneembaar, zodat u het plateau 

kunt indelen afhankelijk van de maat en vorm van uw flessen.

3 typen schuifplateaus zijn leverbaar voor een optimale 

flexibiliteit om aan al uw wensen te kunnen voldoen.

Kies voor opslagplateaus voor meer capaciteit, schuifplateaus 

uitgerust met de Hand van de Sommelier voor eenvoudige 

toegang tot uw flessen of voor presentatieplateaus 

waarop uw mooiste flessen goed tot hun recht komen.

Voor meer modulariteit biedt EuroCave u de keus om deze 

verschillende typen plateaus in uw wijnkast te combineren.

Uw flessen worden tevens prachtig belicht door 

een amberkleurige sfeerverlichting.

Binneninrichting

La Main
du Sommelier

Schuifplateau
voor 8 flessen

Uitschuifbare presentatieset 
voor 9 flessen

Opslagplateau
voor 50 flessen

1Met aanslag achterkant. Zonder handvat. 2Aangegeven capaciteit voor traditionele bordeaux-flessen. 3Uitsluitend voor model 1 
temperatuur. 4Het aantal plateaus is afhankelijk van het formaat, de configuratie van de wijnkast. 
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Gebruik

Inbouw  
Vrijstaand

Bewaren 1 
temperatuurzone 

Temperatuur instelbaar 
5-20 °C

Serveren
Multi temperatuurzones

Instelbaar 
temperatuurbereik 5-22 °C
5-15 °C voor het onderste 
gedeelte 15-22 °C voor 
het bovenste gedeelte

Uitrusting

LCD-scherm met  
touch screen

Meting en weergave van 
de temperatuur en de 
hygrometrie3

Visuele alarmen: deur 
geopend, sondestoring, 
temperatuurstoring, 
koolstoffilter, 
luchtvochtigheid3

Voorzien van slot

4 Stelvoetjes

Met winterfunctie  
(warm circuit)

Plateaus

Pack Access4 
Met schuif- en 
opslagplateaus 

Pack Premium4 
Allemaal schuifplateaus 

Design 

2 maten

Klein - S  
Groot - L

3 deuren

Full Glass deur met 
afneembaar handvat
Glazen deur met  
zwart frame
Dichte technische deur

Links- of rechtsom 
draaiende anti-uv-deur 

Interieurverlichting: 
permanent, bij openen of 
uitgeschakeld

Kenmerken

Gepatenteerd
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Omdat smaak iets kostbaars is, creëert EuroCave oplossingen voor het bewaren en serveren van wijn,
zodat het moment van proeven een ongekende emotie wordt, een ware ontmoeting met de wijnbouwer.   
En als de mooiste flessen overal ter wereld zich in een wijnkast van EuroCave bevinden, dan is dat te danken aan 
het feit dat we als voorloper altijd de uitdaging zijn aangegaan om een topproduct te leveren.

EuroCave maakt  
het verschil

Groupe Eurocave - 24 rue Francis de Pressensé 69628 Villeurbanne cedex  
RCS Lyon B320316995 - 03/2021
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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Ontdek onze visie
op het bewaren en serveren van wijn,  

al meer dan 50 jaar.


