
Première serie



De wijnkasten uit de Première 

serie zijn zodanig ontworpen dat 
uw wijn in alle rust kan rijpen.
Met de Première serie kiest u voor een 
goede basis voor uw wijn met de expertise 
van een gerenommeerd merk.
Doe uw eerste stappen in de wereld van EuroCave.

Het belangrijkste
voor het bewaren van wijn.

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

Pre m i è re.



Alles van een  
natuurlijke wijnkelder

Met zijn exclusieve ontwerp en exacte nabootsing van de omstandigheden van 

een natuurlijke wijnkelder is Première  uitermate geschikt voor de optimale 

rijping van uw wijn:

• Een homogene en constante 
temperatuur dankzij een dubbele 
warmte/kouderegulering.  
De aanbevolen 
temperatuur is 12 °C.

• Een aangepaste luchtvochtigheid. 
De wanden van gewafeld 
aluminium nemen deel 
aan het proces. 

• Een permanent 
ontluchtingssysteem door 
een ventilatieopening boven 
en onder in de wijnkast.

• Gegarandeerde uv-bescherming 
Door de dichte of glazen deur 
met een sterk vermogen voor 
het filteren van uv-stralen.

• Een betere bescherming tegen 
trillingen dankzij het ontwerp van 
de wijnkast zelf en een compressor 
die losstaat van de behuizing.

• Een ruime keuze aan 
plateaus: opslag-, schuif- 
en presentatieplateaus.

Première is een perfecte combinatie van esthetiek en techniek.

De collectie bevat grafische en gekleurde lijnen waarmee u de identiteit van uw 

wijnkast kunt benadrukken.

Personaliseerbaar

• Ze zijn verkrijgbaar met een dichte deur of glazen deur, met een keuze aan 
deuromlijstingen in diep zwart, gepassioneerd rood of gesatineerd zilver.

• Perfecte ergonomie dankzij het intuïtieve bedieningspaneel.

• Handige verlichting voor het lezen van uw etiketten.

Afhankelijk van de gewenste opslagcapaciteit is de Première serie beschikbaar in 3 formaten. Wijnkasten 

uit de Première serie kunnen 74 tot 234 flessen bevatten, afhankelijk van het model.



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. 

Door met verschillende sommeliers te werken zijn we op het 

idee gekomen om dit concept te ontwikkelen. En we vonden het 

vanzelfsprekend om deze revolutie hun naam te geven. 

Er zijn 3 typen plateaus 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 laat EuroCave u de keuze om uw 

wijnkast uit te rusten met verschillende plateaus.

Multifunctioneel

La Main  
du Sommelier

Schuifplateau voor  
12 flessen

Vast presentatieplateau 
voor 22 flessen

Opslagplateau voor 
77 flessen
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Formaat  L

720 mm1

720 mm1

680 mm
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680 mm

720 mm1

Formaat  M

Formaat  S

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

Gebruik

Vrijstaand

Bewaren 1 
temperatuurzone 

Temperatuur instelbaar 
9-15 °C

Uitrusting

Uitneembare witte 
verlichting 

LCD-scherm met  
touch screen

Meting en weergave van 
de temperatuur en de 
hygrometrie5

Visueel en geluidsalarm: 
temperatuurstoring

4 Stelvoetjes

Met winterfunctie  
(warm circuit)

Plateaus

Pack Access3

Met schuif-en 
opslagplateaus

Pack Premium3 
Allemaal schuifplateaus

Design 

3 maten

Klein - S  
Middel - M  
Groot - L

6 deuren

Dichte deur met zilveren, 
rood of zwart frame
Glazen deur met zilveren, 
rood of zwart frame

Links- of rechtsom 
draaiende anti-uv-deur 

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

Ontdek onze visie
op het bewaren en serveren van wijn,  

al meer dan 50 jaar.
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