
Pure serie



Speciaal ontworpen voor meerdere 
doeleinden biedt Pure  de perfect 

beheersbare bescherming voor uw wijn.  
Uw wijn laten rijpen, chambreren, koelen...  
alles is mogelijk. Dichte deur of glazen deur, 
afwerking in rvs of leder, configureer de 
wijnkast die het best bij uw ruimte past.

Behoud de natuur,
en ook uw wijn.

P u re.

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

P u re.



PURE SERVEERKAST MULTI-TEMPERATUURZONES PURE BEWAAR/SERVEERKAST DRIE TEMPERATUURZONES

Uw flessen worden op de perfecte serveertemperatuur 

gebracht. Deze wijnkast beschikt over maximaal 10 

temperatuurzones (temperatuurbereik van 5-22 °C), 

waardoor er verschillende soorten wijn (champagne 

wit, rosé en rood) in één wijnkast op de ideale 

serveertemperatuur kunnen worden gehouden.

1De temperatuur van het koelvak wordt afgeleid van de geprogrammeerde temperatuur in de bewaarzone. Het temperatuurverschil zal ongeveer 4 °C.

De wijnkast creëert de ideale omstandigheden voor het 

bewaren én serveren van al uw wijnen:

• 1 centrale zone voor het bewaren van wijn. 
De aanbevolen temperatuur is 12 °C.

• 1 koelzone onder in de wijnkast1.

• 1 chambreerzone boven in de wijnkast. 
Temperatuur instelbaar van 16-20 °C.

Vind het model dat  
het best bij u past

PURE BEWAARKAST OF SERVEERKAST  ÉÉN TEMPERATUURZONE

• Een constante en homogene temperatuur 
dankzij een dubbele warmte/kouderegulering 
(temperatuurschommeling +/- 0,5 °C).  
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.

Uw wijnen worden er alleen maar beter op, want deze wijnkast 

voldoet aan de 6 belangrijkste criteria voor het bewaren van wijn:



Het belangrijkste item in  
uw woonkamer

Pure is leverbaar in 3 formaten, met een opslagcapaciteit van 74 tot 234 flessen.   

Er is een ruime keuze aan afwerkingen voor plaatsing in al uw ruimtes. Het is mogelijk 

om de kleur, de deur of de ombouw van uw wijnkast te kiezen.

5 DEUREN NAAR KEUZE 

Full Glass, Black Piano, glasdeur met 
zilver, rvs1 of zwart frame

Kleur Nero, Kleur Buffel 
RVS-ombouw1, leder met struisvogelnerf bruin, 
leder met krokodilnerf2 zwart, leder met krokodilnerf2 bruin

KLEUREN EN OMBOUW 

1Uitsluitend voor groot model. 2Uitsluitend voor klein model.



Gepersonaliseerde  
indeling 

De inrichting van uw wijnkast kan volledig worden gepersonaliseerd.

U heeft de keuze uit vaste houten opslagplateaus om plaats te bieden 

aan zoveel mogelijk flessen of schuifplateaus voor een gemakkelijke toegang 

tot elke fles. Op het presentatieplateau kunt u uw mooiste flessen opslaan en 

presenteren. En als u eens een andere inrichting wilt, dan zijn de plateaus ook 

apart leverbaar.

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. 

La Main
du Sommelier

Schuifplateau  
voor 12 flessen

Vast presentatieplateau  
voor 22 flessen

Opslagplateau 
 voor 77 flessen

Laag  
geluidsniveau37 dB

Gepatenteerd

P
A D E N D E U
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ADENDEU



Voor een optimale personalisatie van uw wijnkast biedt Pure opties à la carte.

UITSCHUIFBAAR PRESENTATIEPLATEAU

Een ingenieus systeem dat op het schuifplateau 

kan worden bevestigd. Hiermee kunnen flessen 

schuin geplaatst worden voor een optimale 

en elegante presentatie. Wanneer het plateau wordt 

uitgetrokken, krijgt u eenvoudig toegang tot 

de opgeslagen flessen achterin de wijnkast.  

Capaciteit maximaal 32 flessen.

WILT U NOG MEER?

• Champagne schuifplateau voor de presentatie van maximaal 10 flessen op één niveau.

• Serveerplateau voor de verticale opslag van geopende flessen.

PLATEAU PREMIUM+

Profiteer van uitzonderlijk comfort met een schuifplateau 

met soft-close-systeem. De afwerking in licht eiken of 

glossy zwart en de etikethouders van zwart staal voegen 

een echte design touch toe.

Optimale personalisatie

Gebruik

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

Bewaren en serveren
3 temperatuurzones

Instelbaar 
temperatuurbereik  
tussen 15-22 °C voor 
het chambreervak  en 
tussen 9-15 °C voor het 
bewaarvak

Uitrusting

LCD-scherm met  
touch screen

Meting en weergave van 
de temperatuur en de 
hygrometrie5

Visuele alarmen: deur 
geopend, sondestoring, 
temperatuurstoring, 
koolstoffilter, 
luchtvochtigheid5

Voorzien van slot

Stelvoetjes aan de 
voorkant

Met winterfunctie  
(warm circuit)

Plateaus

Pack Access6 
Met schuif- en 
opslagplateaus 

Pack Premium6 
Allemaal schuifplateaus 

Optie Premium: 
Schuifplateaus met soft-
close-systeem, voorkant 
in licht eiken of glossy 
zwart, verlichtingsstrip 
rondom de behuizing

Design 

3 maten

Klein - S  
Middel - M  
Groot - L

5 deuren

Full Glass deur
dichte deur Black Piano 
glazen deur met zilveren 
rvs3 of zwart frame

Afneembaar handvat4

Links- of rechtsom 
draaiende anti-uv-deur 

Interieurverlichting: 
permanent, bij openen of 
uitgeschakeld

1Met aanslag achterkant. Zonder handvat. 2Aangegeven capaciteit voor traditionele bordeaux-flessen. 3Uitsluitend voor groot model. 
4Alleen Full Glass- en Black Piano-deuren. 5Uitsluitend voor model met 1 temperatuur. 6Het aantal plateaus is afhankelijk van het 
formaat, de configuratie van de wijnkast.
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Formaat L

720 mm1

720 mm1

680 mm

680 mm
680 mm

720 mm1

Kenmerken

Formaat M

Formaat S

SFEERVOLLE VERLICHTING

Laat uw flessen subtiel tot hun recht komen door de 

behuizing rondom te voorzien van een verlichtingsstrip.

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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