
Revelation serie



Uw crus worden op de best mogelijke manier 
naar hun volle rijping begeleid. En omdat keuze 

een luxe is, is het voor elke wijnkast in de Revelation 
serie mogelijk afmeting, type,  afwerking van het 
exterieur en uw eigen plateaus te kiezen.

Bewaren of ser veren,  
genieten en verleiden.

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

R e ve l at i o n .



Deze wijnkast bootst alle omstandigheden van een perfecte natuurlijke wijnkelder na.  

Geef uw mooiste flessen de wijnkast waarin ze tot optimale rijping kunnen komen.

Voldoet aan  
al uw eisen

• Een constante en homogene temperatuur 
dankzij een dubbele warmte/
kouderegulering (temperatuurschommeling 
± 0,5°C, temperatuur instelbaar van 5-20 °C). 
Twee onafhankelijke thermostaten 
garanderen een dubbele vorstbeveiliging.

• 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.

De serveertemperatuur van een wijn is een essentieel element om wijn onder de beste 

omstandigheden te proeven en te beoordelen. De Revelation serveerkast 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.

Uw crus worden in een amberkleurige anti-uv-

lichtbundel gehuld die rondom

de gehele wijnkast loopt en uw flessen op 

spectaculaire wijze tot hun recht laat komen.

Oog voor detail – noteer de referenties van uw 

flessen op de uitneembare etikethouders1.

Luxe
uitstraling

REVELATION, BEWAARKAST, 1 TEMPERATUURZONE

REVELATION, SERVEERKAST, MULTI TEMPERATUURZONES

1 witte markeerstift meegeleverd.
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720 mm4
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680 mm

680 mm

720 mm4

De schuifplateaus van de Revelation serie bieden het beste voor het 

bewaren van uw wijn. De structuur van het plateau

bevat alle technische hoogstandjes in haar esthetische vormen.  

Het soft-close-systeem waarborgt een stille en vriendelijke hantering van 

uw flessen. Nog meer bescherming van uw flessen wordt geleverd door 

de Hand van de Sommelier, een houder van twee materialen die uw flessen 

beschermt tegen trillingen. 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.

Om de liefhebbers van esthetiek te verleiden kan Revelation worden bekleed met zwart, rvs of leder.

Een beschermende  
cocon

Zwart 

Buffelbruin

Laat uw ideeën 
de vrije loop

Rvs-ombouw2 

Lederen 
bekleding struisvogelnerf

Lederen bekleding 
met krokodilnerf3 

Lederen bekleding met 
krokodilnerf3 zwart

Glasdeur met rvs frameFull glass Black Piano Handvat met gesigneerd 
glas, afneembaar1

Uitrusting

LCD-scherm met

Meting en weergave van 
de temperatuur en de 
hygrometrie5

Visuele alarmen: deur 
geopend, sondestoring, 
temperatuurstoring, 
koolfilter, 
drempel luchtvochtigheid5

Slot dat twee bewegingen 
vereist

Stelvoetjes aan de 
voorkant

Winterfunctie

Plateaus

Pack Access7  
Gemengde schuifplateaus 
en bewaarplateaus

Pack Premium  
Allemaal schuifplateaus7

Pack Presentation
Presentatieset op 
schuifplateau7

1Alleen Full Glass- en Black Piano-deuren. 2Uitsluitend voor groot model. 3Uitsluitend voor klein model.  
4Met aanslag achterkant. Zonder handvat. 5Uitsluitend voor model met 1 temperatuur. 6Capaciteit berekend met traditionele Bordeaux-flessen.
7Het aantal plateaus is afhankelijk van het formaat, de configuratie van de wijnkast en het type flessen.

Garantie

5 jaar op onderdelen

Gebruik

Vrijstaand

Bewaren  
1 temperatuurzone

Temperatuur instelbaar 
5-20 °C

Serveren
Multi temperatuurzones

Instelbaar 
temperatuurbereik 5-22 °C 
5-12 °C voor het onderste 
gedeelte 15-22 °C voor het 
bovenste gedeelte

Design

2 maten

Klein - S
Groot - L

3 deuren

Full Glass deur, dichte 
deur Black Piano, Glazen 
deur met rvs-frame2

Links- of rechtsom 
draaiende anti-uv-deur

Afneembaar handvat1

Verlichtingsstrip om de 
gehele behuizing

Interieurverlichting: 
permanent, bij openen of 
uitgeschakeld

Schuifplateau  
voor 12 flessen

Uitschuifbare presentatieset 
32 flessen

Opslagplateau voor  
77 flessen

Laag  
geluidsniveau

5 jaar garantie

Kenmerken

KLEUREN EN OMLIJSTINGEN

maximaal 926maximaal 2346

96
0 

m
m

Formaat L

Formaat S

37 dB
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O mdat  smaa k  ie ts  kostbaars  i s ,  creëer t  Euro Cave oploss ingen vo or  het  b ew aren en ser veren v an w i jn ,
zo dat  he t  mo ment  v an pro even een ongekende emot ie  wordt ,  een w are  ontmo et ing met  de  w i jnb ouwer.   
En a l s  d e  mo o i ste  f lessen overal  ter  wereld  z ich in  een w i jnk ast  v an Euro Cave b ev inden ,  dan i s  dat  te  danken aan 
het  fe i t  dat  w e  a l s  vo or lop er  a l t i jd  de  ui tdag ing z i jn  aangegaan om een toppro duc t  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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