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EuroCave Professional is wereldwijd de 
referentie voor het bewaren en serveren van 
wijn. Niet alleen voor de horeca, maar ook 
voor onze trouwe partners, de wijnhandel.

Elk product van het merk EuroCave 
Professional is een combinatie van erkende 
technische expertise en een optimale 
ergonomie specifiek voor professionals.

Garandeer uw gasten een optimale 
smaakervaring door uw wijn altijd op de 
juiste serveertemperatuur te hebben.

Met haar expertise, modulariteit en design 
sluit de 4000-serie perfect aan op het 
wereldwijd erkende en gewaardeerde 
assortiment van EuroCave.

Maak 
het verschil .

Haal alles uit uw 
wijnaanbod.

s e r i e

EuroCave Professional,
het verschil.



De 4000-serie is verkrijgbaar als bewaarkast of als 
serveerkast, met één of multi temperatuurzones 
om aan de behoefte van uw meest veeleisende 
gasten te voldoen.

5-10° C

15-20° C

12° C

Bewaren / 1 temperatuurzone

Temperatuur instelbaar van 6 tot 18° C 

Adviestemperatuur standaard ingesteld op 12° C

Serveren / Multi temperatuurzones

Temperatuur instelbaar van 5 tot 20° C 

5-10° C voor het onderste gedeelte

15-20° C voor het bovenste gedeelte

Adviestemperatuur standaard ingesteld op 8 - 18° C

Bewaren    
 Serveren



Vele mogelijkheden  
                  voor uw gemak

De 4000-serie biedt talrijke configuratiemogelijkheden om helemaal aan te sluiten op uw  

gewoontes voor het bewaren en serveren van wijn.  Uw favoriete wijnflessen komen perfect 

tot hun recht om het aanbod op uw wijnkaart te benadrukken.

Maximaal 12 flessen

Maximaal 7 flessen

Maximaal 28 flessen

Maximaal 9 flessen

11 x universele plateaus 4 x universele plateaus

13 universele plateaus  

(2 optionele plateaus)

11 x universele plateaus
Horizontale presentatie

Maximaal 77 flessen

Schuifplateau 

Horizontale presentatie 

Vert icale presentatie 

Horizontale presentatie 

Opslag 

Configuraties*

Plateau

146 flessen**

131 flessen

230 flessen

170 flessen

Het universele plateau is geschikt voor alle soorten flessen. 

U beslist zelf of u de flessen op elkaar wilt stapelen, 

horizontaal wilt neerzetten of verticaal wilt leggen. 

Pack Premium Pack Access 

Naar keuze (voorbeeld)

Plaatjes* van zwart 
aluminium om uw flessen 
te identificeren.

Glazen deur met zwarte 
omlijsting of dichte deur. 
RVS handvat.

Witte verlichting van de 
flessen.
Plateau voor
horizontale presentatie.

* Optioneel: identificatie plaatjes van zwart aluminium

100 KG100 

*Aangegeven capaciteit voor traditionele bordeaux-flessen
** 130 champagne- + traditionele bordeaux-flessen



Elke detail markeert de uitzonderlijke kwaliteit van EuroCave Professional.

Kwaliteit

Duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige materialen

Structuur van het exterieur 
van versterkt metaal,
zeer resistent, 
beukenhouten plateaus, 
aluminium binnenwanden
 

Een gecontroleerde 
omgeving

Elektronische controle 
voor het handhaven van de 
gewenste temperatuur tot 
op een tiende
graad nauwkeurig, 

compressor gemonteerd op 
Silent Blocks  om trillingen 
te voorkomen, isolatie van 
geïnjecteerd schuimplastic 
in de structuur van het 
exterieur om een constante 
temperatuur te garanderen

Verzorgd. 
In elk detail.



De toegang tot de inhoud van uw wijnkast is beveiligd met een slot. 

Verschillende visuele alarmsystemen begeleiden u bij het dagelijkse 

gebruik: deur geopend, hygrometrie, storing temperatuur, storing 

temperatuursonde en koolstoffilter.

Gemoeds-

Follow-up
vertrouwen& 

   rust 

Made in France

Lokale begeleiding met een internationaal netwerk van experts.

Elk product van EuroCave Professional draagt een individueel 
identificatienummer aan de hand waarvan de oorsprong en authenticiteit kan 
worden vastgesteld

Garantie
2 jaar



Kenmerken

Leeg gewicht:

Met glazen deur = 92 kg
Met dichte deur = 78 kg

Geluidsniveau = 37 dB(A)

1825 mm

720* mm680 mm
handvat niet inbegrepen

Vrijstaand

Bewaren
Temperatuur instelbaar 
6-18° C

Serveren
Temperatuurbereik 5-20° C
Bovenste gedeelte, 
temperatuur instelbaar 
15-20° C
Onderste gedeelte, 
temperatuur instelbaar 
5-10° C

1 afmeting

2 deuren
Glazen deur met zwart frame 
Dichte deur met zwart frame

RVS handvat

Witte verlichting van de flessen

Gebruik Design

Beukenhouten plateau
voor meerdere doeleinden

Optionele aluminium plaatjes
voor de identificatie van 
flessen

Display met temperatuur 
weergave

Visuele alarmen:
Hygrometrie, 
temperatuurstoring,
storing temperatuursonde 
en koolstoffilter

Stelvoetjes aan de voorkant 

Slot

Uitrusting
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