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Voor meer informatie: BURAM ELECTRO B.V., Handelsweg 30, 1422 DW Uithoorn.

Tel. (0297) 239999, info@buram.nl, www.koelen.nl

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr apparaat.

Onze brochures

Een overzicht van het complete assortiment vindt 
u in de beide hoofdcatalogi voor vrijstaande of 
inbouw apparaten. 
Verkrijgbaar via uw dealer of via www.koelen.nl.

Liebherr is overal bereikbaar

BioFresh App
Nuttige informatie over het optimaal 
bewaren van levensmiddelen en het 
behoud van vitaminen en mineralen.

Wijngids App 
Een snel overzicht van Bordeaux wijnen, 
de producenten en de juiste manier van 
bewaren.

IceCrusher App
Met alleen een vingertop tuimelen 
ijsblokjes over het scherm.Daarnaast 
vindt u er ook de beste recepten voor 
verse en heerlijke smoothies.

Ontdek welke App’s voor welk 
besturingssysteem (Apple, Android, etc.) 
en voor welk type apparaat beschikbaar 
zijn. apps.home.liebherr.com

Ontdek de wereld van Liebherr in ons 
online magazine. Op FreshMAG vindt 
u alles op het gebied van voeding, het 
bewaren van producten, recepten en 
nog veel meer!

Hier gaat u rechtstreeks naar onze social media 
kanalen: socialmedia.home.liebherr.com

Inbouw
Koelen en vriezen

Vrijstaand
Koelen en vriezen

Wijn Special 
2018



EWTgw 2383

03

Het ideale klimaat 
voor goede wijnen

De juiste temperatuur speelt in het hele 
wijnproces een belangrijke rol, van 
productie tot opslag en wijnproeverij. 
Natuurlijk is een goed klimaat erg 
belangrijk tijdens de groei van druiven, 
maar de juiste temperatuur tijdens het 
rijpingsproces en het langdurig bewaren 
is zeker ook van invloed op de uiteindelijke 
kwaliteit en smaak. Dankzij een ideale 
serveertemperatuur komt een glas wijn 
pas echt tot zijn recht.

Scan deze code met uw Smartphone 

en ontdek meer over de wĳ nkasten. 

wine.liebherr.com
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Inhoud

Superzuinig in gebruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een belangrijk thema geweest. 
En nog steeds speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe 
apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimali-
seerde koelcomponenten, efficiënte isolatiematerialen en zeer zuinige
comprossoren voor het laagst mogelijke energieverbruik.

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment koelen 
en vriezen biedt een aantrekkelijke reeks apparaten in A+ tot en met 
zuinige A+++ en A+++-20% energielabels.
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Ideale bewaar-
temperatuur voor wijn

B
ĳ  stĳ gende temperaturen zal de bewegingsenergie van 

de wĳ nmoleculen toenemen. Het rĳ pingsproces wordt 

versneld en de alcohol begint te verdampen. Daarom beve-

len experts temperaturen aan tussen de +10°C en +12°C om 

wĳ n langdurig te bewaren. Belangrĳ k hierbĳ  is de constantheid 

omdat temperatuurschommelingen de kwaliteit aantasten en 

nadelig beïnvloeden. Ook de serveertemperatuur speelt een 

belangrĳ ke rol voor de smaak van een goed glas wĳn. Rode 

wĳnen moeten warmer worden gedronken dan witte wĳnen, 

omdat ze meer tanninen (Pholyphenol) bevatten. Tannine 

reageert bĳ  hogere temperaturen sneller op zuurstof, dit pro-

ces noemt men ook wel »ademen« van de wĳ n. Dit is een posi-

tief eff ect, want pas wanneer de wĳ n met zuurstof in aanra-

king is geweest, komen geur en smaak volledig tot hun recht. 

Het hangt van de soort wĳ n en zĳ n karakteristieke kwaliteit af 

hoelang een wĳ n moet kunnen ademen. Barolo, Rioja en 

Bordeaux hebben verschillende tĳ den nodig om zich volle-

dig te ontwikkelen. De algemene stelregel is: hoe langer een 

bepaalde wĳ n in het vat is opgeslagen, des te langer heeft 

deze wĳ n zuurstof nodig voor de ultieme smaakbeleving.

___ De ideale bewaartemperatuur voor alle wĳ nsoorten ligt tussen de +10 °C en +12 °C. Belangrĳ k is dat deze 

temperatuur zo constant mogelĳ k is, om de natuurlĳ ke harmonie van diverse wĳ nsoorten te behouden. ___

Elektronische besturing. De exacte regeling waarborgt samen met de modernste koeltechniek een zo constant mogelĳ ke handhaving 

van de geselecteerde interieurtemperatuur, zelfs bĳ  grote schommelingen van de omgevingstemperatuur. 

Lang bewaren. Met een constante temperatuur en een perfecte klimaatbeheersing bieden de Liebherr wĳ nbewaarkasten en de Vinidor 

modellen de ideale omstandigheden om de wĳ n in alle rust te laten rĳ pen en gedurende de opslag zo goed mogelĳ k te ontwikkelen. 

Ideale drinktemperatuur. In de Vinidor modellen met 2 of 3 aparte wĳ nsafes kunnen verschillende wĳ nen op de gewenste drinktempera-

turen worden gekoeld. Elk deel is apart en per graad nauwkeurig instelbaar tussen de +5°C en +20°C.

In de Vinothek wĳ nklimaatkasten zĳ n speciaal ontwikkelde componenten toegepast om een vaste temperatuurverdeling te garanderen. 

De lagere temperatuur onderin de kast is geschikt voor het bewaren van champagne terwĳ l bovenin de kast een temperatuur voor rode 

wĳ n heerst van ca. +18°C. In het midden van de kast liggen de witte en roséwĳ nen op de ideale serveertemperatuur.

Perfect bewaard en ideaal geserveerd met Liebherr
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D
e klassieke natuurkurk houdt de wĳ n weliswaar in de 

fl es, maar sluit deze niet hermetisch af. Lucht dringt 

door de kurkcellen en deze bestaat niet alleen uit reukloze 

zuurstof. Liggen wĳ nfl essen langdurig in een kartonnen doos 

dan kan de wĳ n sporen van kartonlucht opnemen. Zeer 

nadelig zĳ n etensluchtjes. Bĳ  opslag in de woning en met 

name in de keuken, verliest elke wĳ n sneller zĳ n originaliteit 

en specifi eke kenmerken – de wĳ n bederft! Glas- of schroef-

dopsluiting sluit een fl es luchtdicht af. Alle wĳ nen die op deze 

wĳ ze zĳ n verpakt rĳ pen langzamer omdat er slechts weinig 

zuurstof in de fl es zit. De tegenwoordig veel gebruikte 

kunst stof kurken laten teveel zuurstof door, daarom zĳ n 

fl essen met dit soort kurken voor langdurig bewaren minder 

goed geschikt.

Optimale 
luchtkwaliteit

___ De kwaliteit van de omgevingslucht kan een belangrĳ ke rol spelen bĳ  de wĳ nontwikkeling. Diverse 

vervelende geuren kunnen worden overgedragen aan de wĳ n en afbreuk doen aan de kwaliteit. ___

Optimale frisse lucht. Alle Liebherr wĳ nkasten zĳ n uitgevoerd met een ingebouwd FreshAir koolfi lter, de voorwaarde voor een optimale 

luchtkwaliteit. Kleine korrels absorberen elke ongewenste geur. De noodzakelĳ ke luchtverversing van het kastinterieur loopt via dit fi lter 

naar binnen en nadelige invloed van omgevingsluchtjes kan niet optreden. Bĳ  de Vinidor-apparaten beschikt elke afzonderlĳ ke wĳ nsafe 

over een FreshAir koolfi lter. Alleen bĳ  de Vinidor-apparaten UWT 1682 (TipOpen-onderbouwapparaat), UWTes 1672 (onderbouwapparaat) 

en WTes 1672 (tafelmodel onderbouwbaar) fi ltert een FreshAir koolfi lter in het tussenstuk beide zones. Liebherr adviseert deze fi lters één 

keer per jaar te vervangen. Leverbaar als accessoire en eenvoudig te vervangen. 

Ideale luchtvochtigheid. De juiste luchtvochtigheid is een belangrĳ ke factor bĳ  het langdurig bewaren van wĳ n. Ligt dit onder de 50%, 

dan gaan zelfs de allerbeste natuurkurken verschrompelen en dringt er steeds meer zuurstof in de fl es waardoor de alcohol langzaam ver-

dampt. Het vulniveau vermindert en er ontstaat een grote kans op oxidatie. Wĳ n zal zoeter worden, de smaak loopt terug en uiteindelĳ k 

is de wĳ n bedorven. Met een luchtvochtigheidspercentage boven de 50% bieden de Liebherr wĳ nkasten de beste omstandigheden voor 

de kurken en de wĳ n zelf. Deze benodigde hoge luchtvochtigheid wordt door een apart ontwikkeld en afgeschermd verdampersysteem 

gecreëerd, in combinatie met speciale luchtventilatie in het apparaat.

De Vinothek wĳ nklimaatkasten met verschillende temperatuurbereiken worden geleverd met kleine lavastenen om de ideale luchtvoch-

tigheid te behouden. Deze licht poreuze steentjes kunnen onderin de kast worden geplaatst.

Luchtkwaliteit bij Liebherr
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Z
elfs lichte trillingen, veroorzaakt door bĳ voorbeeld 

wegverkeer, machines of lopen over een houten vloer 

kunnen al een negatieve invloed hebben op een wĳ nvoor-

raad. De wĳ n wordt onopgemerkt »lichtjes geschud« 

en het fl esdepot begint zachtjes te dwarrelen. Het 

gevolg is een versterkte reactie in de wĳ n die uiteindelĳ k 

een ongewenste aromaverbinding geeft. De wĳ n krĳ gt een 

vreemde smaak en de harmonie verdwĳ nt. Wĳ nfl essen 

worden meestal liggend bewaard om de kurken soepel te 

houden en uitdroging te voorkomen. Flessen met schroef-

dop kunnen wel rechtop bewaard worden. Ze sluiten de 

wĳ n luchtdicht af en kunnen nooit uitdrogen.

Het bewaren van
exclusieve wijnen

___ Voor het perfect bewaren van wĳ n is rust een belangrĳ ke voorwaarde. ___

Bescherming tegen trillingen. Speciaal ontwikkelde en trillingsvrĳ e compressoren zorgen bĳ  de Liebherr wĳ nkasten voor een zorgvuldige 

opslag van alle soorten wĳ n. Bĳ  de nieuwe Vinidor modellen is het complete koelsysteem vibratievrĳ  ingebouwd, om ongewenste trillingen 

te voorkomen. Alle fl essen liggen hierdoor stabiel en trillingsvrĳ . Bĳ komend voordeel is een laag geluidsniveau van het apparaat.

Uitstekend in te delen interieur. Op de stabiele handgemaakte houten plateaus kan de wĳ n in alle rust rĳ pen. De plateaus zĳ n niet gelakt, 

om een eventuele lakgeur te vermĳ den. De vormgeving van de plateaus is speciaal afgestemd op het stabiel kunnen wegleggen en stapelen 

van Bordeauxformaat fl essen. Uiteraard zĳ n alle soorten fl essen rolvrĳ  te plaatsen. De beladingscapaciteit is groot, met name als de 

fl essen met de hals naar elkaar toe worden weggelegd. Bĳ  de Vinidor modellen liggen de plateaus op uittrekbare telescooprails, waarmee 

een uitstekend overzicht wordt verkregen en ook de achterste rĳ  fl essen makkelĳ k bereikbaar is. Het presentatieplateau maakt het 

mogelĳ k om reeds geopende fl essen toch op de gewenste temperatuur te kunnen bewaren. 

Zachte deursluiting. Het SoftSystem zorgt ervoor dat de deur altĳ d langzaam en zachtjes sluit om trillingen te voorkomen. De deur is 

zelfsluitend vanaf een hoek van 45°.

Perfect bewaren volgens Liebherr
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Bescherming voor
schadelijk licht

Isolatie glasdeuren met UV-protectie. Alle Liebherr wĳ nkastmodellen met glasdeur zĳ n voorzien van speciaal UV-protectie glas. 

De glasdeur is uit 2 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de buitenlaag is van speciaal energiebesparend glas 

voorzien van minuscule metaaldeeltjes. Deze samenstelling refl ecteert de UV-straling volledig en de nadelige lichtinvloed op de 

bewaarde wĳ n is uitgesloten. 

LED verlichting. Deze energiezuinige en UV-vrĳ e verlichtingstechniek zorgt voor een uitstekend zicht op de wĳ nvoorraad. LED verlichting 

is zeer zuinig, geeft geen warmte af en kan zonder nadelige gevolgen voor de wĳ n langere tĳ d blĳ ven branden voor presentatiedoeleinden.

D
e onzichtbare ultraviolette straling kan bĳ  het bewaren 

van wĳ n tot een ongewenste chemische reactie leiden. 

Dit is duidelĳ k waarneembaar: rode wĳ nen verliezen hun volle 

kleur en witte wĳ nen worden langzaam goudgeel van kleur. 

Het verlies aan wĳ nbalans door UV lichtinval – of zoals de 

Fransen zeggen » Goût de Lumière « doet ook afbreuk aan 

het karakteristieke wĳ naroma. Daarom ge brui ken de meeste 

wĳ nproducenten groen of bruin getint fl essenglas om een 

groot gedeelte van de nadelige UV straling te absorberen. 

Maar bĳ  fl essen die niet in een donkere ruimte worden 

bewaard, is deze glasbescherming onvoldoende. Ook heeft 

de opwarming door het licht een nadelige invloed op elke 

wĳ n: te snelle rĳ ping en verstoring van het natuurlĳ ke rĳ pings-

proces met op termĳ n bederf als mogelĳ k gevolg.

___ Het glas van wĳ nfl essen is meestal gekleurd als bescherming voor de nadelige invloed van ultraviolette 

lichtstraling. Maar alleen een fl es van gekleurd glas is onvoldoende als bescherming. ___

UV bescherming bij Liebherr
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Het perfecte assortiment voor liefhebbers

De Vinidor-serie
De Vinidor-serie combineert de voordelen van de wijnbewaar- en wijnklimaatkasten 

optimaal in één apparaat. Deze serie biedt twee of drie wijnsafes waarin de temperatuur 

onafhankelijk van elkaar op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. Zo kunnen 

bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveer-

temperatuur worden bewaard. Maar ook wanneer u grote hoeveelheden langdurig wilt 

opslaan, bieden deze apparaten de ideale condities. En als u een wijnproeverij thuis 

organiseert, dan kunt u diverse rode wijnen ook op 3 verschillende temperaturen serveren.

Wijnklimaatkasten zijn ideaal voor het op voorraad houden van verschillende wijn-

soorten op de benodigde drinktemperaturen. In deze apparaten worden door het 

toepassen van speciale componenten verschillende temperaturen bereikt. In het 

bovenste deel kunnen bij +18°C bijvoorbeeld rode wijnen worden bewaard terwijl 

het onderste gedeelte met een temperatuur van +5°C bijzonder geschikt is voor het 

bewaren van champagne. Ook kunt u in het midden van de kast enige tientallen 

fl essen op de ideale keldertemperatuur van rond de +11°C langdurig bewaren.

De wijnbewaarkasten
Voor het langdurig bewaren van grotere wijnvoorraden zijn wijnbewaar kasten de 

beste keuze. Maar ook voor het bewaren van grotere hoeveelheden op drink-

temperatuur zijn deze apparaten ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de gekozen 

temperatuur in de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden. +5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C

+18°C

Pagina 16

Pagina 40Pagina 32

De wijnklimaatkasten Pagina 46
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Vinidor serie

De Vinidor modellen zijn fl exibel in gebruik 
dankzij de 2 of zelfs 3 apart instelbare 
wijnsafes, elk met een verschillende 
fl essencapaciteit en een temperatuurkeuze 
van +5° tot +20°C. Rode wijnen, witte 
wijnen en champagne kunnen gelijktijdig 
op de ideale drinktem peratuur worden 
bewaard. Indien gewenst kunnen 1 of 
meerdere wijnsafes ook worden gebruikt 
voor het langdurig bewaren van rode en 
witte wijn.
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Iedere wijnsafe is voorzien van vlak wegge-
werkte LED verlichting waarmee het comple-
te interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de 
minimale LED warm te afgifte kunnen wijnen ook 
voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; 
de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

Vinidor serie

De hevelgreep met geïntegreerd openings-
mechanisme is ergonomisch afgestemd op iedere 
deurhoogte en garandeert optimaal comfort bij 
het openen van de deur. Deze functionele deur-
greep maakt het mogelijk met geringe inspanning 
de deur te openen. Dankzij de getinte glasdeur 
worden UV-stralen gefi lterd zodat de wijnrijping 
niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.

Met het Side-by-Side concept kunnen koel-
kasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar 
eigen wens worden gecombineerd. Warme 
wandtechnologie voorkomt condensvorming 
tussen apparaten met een groot temperatuur-
verschil en maakt talrijke combinaties mogelijk.

De voorzijde van het presentatieplateau kan 
schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 
6 wijnfl essen te presenteren. Dit klapplateau is 
ook bijzonder handig om geopende fl essen op 
drinktemperatuur te bewaren.

De TipOpen techniek van Liebherr is perfect 
voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte 
aanraking van de glasdeur geeft een deurope-
ning van 7 cm en maakt daarna het verder 
openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele 
seconden niet verder wordt geopend, dan sluit 
deze weer automatisch dankzij het SoftSystem.

Stabiele houten plateaus op telescooprails bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voor-
raad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van 
fl essen met Bordeauxformaat. Als de fl essen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van 
de wijnkast worden benut. Plateauclips met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail

Het moderne LC Display met tiptoetsbediening 
en digitale temperatuurweergave waarborgt 
een nauwkeurige handhaving van de geselec-
teerde temperaturen. Door een zachte aanraking 
van het display kunnen alle functies eenvoudig 
worden ingesteld. Het deur- en temperatuuralarm 
biedt informatie over onregelmatigheden, zoals 
een deur die niet goed is gesloten.
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WTes 5872

1 / 2 / 3 / 4 zie pagina 36/37 5 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de 

 afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bĳ  een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-effi  ciëntieklassen vindt u op pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

 waarvan 1 voor staand bewaren

 waarvan uittrekrek voor staande flessen

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

Design

SoftSystem

Handgreep

 met geïntegreerd openingsmechanisme

Deurscharniering

Deurrubber wisselbaar

Niet zichtbaar deurscharnier met

openingsbegrenzing

Slot

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

WTes 5872  Vinidor

178

578 / 496 l

A 5

180 / 0,493 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

3 / +5°C tot +20°C

3

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

13

10

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

192 / 70 / 74,2 5

169,5 / 56 / 52

HardLine

•

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

•

•

01, 02, 05, 07, 10, 11

€ 3.499

WTes 5972  Vinidor

211

593 / 516 l

A 5

182 / 0,498 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

10

8

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

192 / 70 / 74,2 5

169,5 / 56 / 52

HardLine

•

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

•

•

01, 02, 05, 07, 10, 11

€ 3.299

WTpes 5972  Vinidor

155

593 / 516 l

A 5

182 / 0,498 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

6

5

2

optisch en akoestisch

akoestisch

•

192 / 70 / 74,2 5

169,5 / 56 / 52

HardLine

Stanggreep massief edelstaal

rechts, wisselbaar

•

•

01, 02, 07, 10, 11

€ 3.499
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WTes 1672

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak 
weggewerkte LED verlichting waarmee 
het complete interieur gelijkmatig wordt 
verlicht. Dankzij de minimale LED warm te-
afgifte kunnen wijnen ook voor langere 
tijd verlicht worden gepresenteerd; de 
lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

Het moderne LC Display met tiptoetsbedie-
ning en digitale temperatuurweergave 
waarborgt een nauwkeurige handhaving 
van de geselecteerde temperaturen. 
Door een zachte aanraking van het display 
kunnen alle functies eenvoudig worden 
ingesteld.

1 / 2 / 3 / 4 zie pagina 36/37
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Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

Design

Handgreep

Deurscharniering

Deurrubber wisselbaar

Slot

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

WTes 1672  Vinidor

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

2 / +5°C tot +20°C

2

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

5

3

optisch en akoestisch

akoestisch

•

82,2 / 59,8 / 57,8

55 / 51 / 44

HardLine

Massief aluminium

rechts, wisselbaar

•

•

01, 02, 07, 10, 11, 14

€ 2.199
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EWTgb 3583

178 178 178

Built-in Built-in Built-in

24 1 / 2 / 3 / 4 zie pagina 36/37
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De TipOpen techniek van Liebherr is perfect 
voor plaatsing in greeploze keukens. Een lich-
te aanraking van de glasdeur geeft een deuro-
pening van 7 cm en maakt daarna het verder 
openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele 
seconden niet verder wordt geopend, dan sluit 
deze weer automatisch dankzij het SoftSystem.

Op de EWTdf-modellen kan een meubelkader 
worden gemonteerd, passend bij uw keuken-
front en afgewerkt met een aluminium profi el. 
Of kies voor een hoogwaardig edelstalen 
deurframe (accessoire) voor een moderne en 
tijdloze uitstraling. Voor meer informatie zie 
accessoires op pagina 51.

Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

 waarvan 1 voor staand bewaren

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem

TipOpen technologie

Deurscharniering

Niet zichtbaar deurscharnier met

openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

EWTgw 3583  Vinidor

83

307 / 271 l

A

162 / 0,442 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met witglas frame, 

greeploos

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

10

8

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

178 / 56 / min. 55

159,9 / 46,4 / 39,3

•

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07

€ 3.599

EWTgb 3583  Vinidor

83

307 / 271 l

A

162 / 0,442 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, 

greeploos

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

10

8

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

178 / 56 / min. 55

159,9 / 46,4 / 39,3

•

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07

€ 3.599

EWTdf 3553  Vinidor

80

289 / 254 l

A

162 / 0,443 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage 

deurkader

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

10

8

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

178 / 56 / min. 55

159,9 / 46,4 / 39,3

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07, 13, 15, 16

€ 3.199
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EWTgw 2383

122 122 122

26

Built-in Built-in

De voorzijde van het presentatieplateau kan
schuin worden geplaatst , ideaal om maximaal
5 wijnfl essen te presenteren. Dit klapplateau is
ook bijzonder handig om geopende fl essen
geconditioneerd te bewaren.

Het Silent apparaat EWTgb 2383 is dankzij 
zijn constructie en geluidsarme componenten 
extreem stil. Momenteel behoort dit apparaat 
tot de stilste apparaten in zijn productgroep.

1 / 2 / 3 / 4 zie pagina 36/37
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Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

 waarvan 1 voor staand bewaren

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem

TipOpen technologie

Deurscharniering

Niet zichtbaar deurscharnier met

openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

EWTgw 2383  Vinidor

51

195 / 169 l

A

152 / 0,414 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met witglas frame, 

greeploos

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

6

4

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

122 / 56 / min. 55

104,7 / 46,4 / 39,3

•

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07

€ 3.099

EWTgb 2383  Vinidor

51

195 / 169 l

A

152 / 0,414 kWh

32 dB(A) Silent

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, 

greeploos

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

6

4

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

122 / 56 / min. 55

104,7 / 46,4 / 39,3

•

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07

€ 3.099

EWTdf 2353  Vinidor

48

183 / 158 l

A

152 / 0,416 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage 

deurkader

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

6

4

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

122 / 56 / min. 55

104,7 / 46,4 / 39,3

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07, 13, 15, 16

€ 2.699
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EWTdf 1653

88 88 88
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met edelstalen paneel en greep

Voor meer informatie zie accessoires op pagina 51.

Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

 waarvan 1 voor staand bewaren

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem

TipOpen technologie

Deurscharniering

Niet zichtbaar deurscharnier met

openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

EWTgw 1683  Vinidor

33

125 / 104 l

A

145 / 0,396 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met witglas frame, 

greeploos

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

4

2

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

88 / 56 / min. 55

70,1 / 46,4 / 39,3

•

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07

€ 2.499

EWTgb 1683  Vinidor

33

125 / 104 l

A

145 / 0,396 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, 

greeploos

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

4

2

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

88 / 56 / min. 55

70,1 / 46,4 / 39,3

•

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07

€ 2.499

EWTdf 1653  Vinidor

30

117 / 97 l

A

145 / 0,397 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage 

deurkader

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

4

2

1

optisch en akoestisch

akoestisch

•

88 / 56 / min. 55

70,1 / 46,4 / 39,3

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07, 13, 15, 16

€ 2.299
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UWTgb 1682

30

82-87 82-87

Onderbouw Onderbouw

Meer informatie over TipOpen

De TipOpen techniek van Liebherr is handig en ook perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte 
aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. 
Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het 
SoftSystem.
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Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem

TipOpen technologie

Handgreep

Deurscharniering

Niet zichtbaar deurscharnier met

openingsbegrenzing

Slot

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

UWTgb 1682  Vinidor

34

123 / 94 l

A

144 / 0,392 kWh

36 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

2 / +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

5

3

optisch en akoestisch

akoestisch

•

82-87 / 60 / min. 58

55 / 51 / 44

•

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 17

€ 2.499

UWTes 1672  Vinidor

34

123 / 94 l

B

196 / 0,535 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

2 / +5°C tot +20°C

2

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

5

3

optisch en akoestisch

akoestisch

•

82-87 / 60 / min. 58

55 / 51 / 44

Massief aluminium

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07, 10, 11, 14, 17

€ 2.099



WKt 4552

33

Wijnbewaarkasten
GrandCru

De GrandCru wijnbewaarkasten zijn er in 
verschillende hoogtes, kwalitatief allemaal 
gelijkwaardig uitgevoerd. Modellen uit 
deze WK-serie bieden dezelfde voor-
delen als een traditionele wijnkelder. De 
ventilatiekoeling zorgt voor een noodza-
kelijke temperatuurstabiliteit van alle wijn-
fl essen, ongeacht boven of onderin ge-
plaatst. De ideale kast voor het langdurig 
bewaren van wijn op keldertemperatuur 
en om het beste eindresultaat in het glas 
te krijgen. De temperatuur is traploos in 
te stellen tussen + 5°C en + 20°C, waar-
mee deze modellen ook kunnen worden 
gebruikt om een groot aantal fl essen op 
drinktemperatuur te bewaren, bijvoorbeeld 
tijdens proeverijen of bij professioneel 
horecagebruik.
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LED verlichting. Voor wijnliefhebbers wordt de 
presentatie van wijnen door de isolatieglasdeur 
en de apart schakelbare interieurverlichting nog 
eenvoudiger en eleganter. Dankzij de getinte 
glasdeur worden UV-stralen gefi lterd zodat de 
wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht 
wordt beïnvloed.

Wijnbewaarkasten

De TipOpen techniek van Liebherr is perfect 
voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte 
aanraking van de glasdeur geeft een deurope-
ning van 5 cm en maakt het verder openen ge-
makkelĳk. Indien de deur na enkele seconden 
niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer 
automatisch dankzĳ het SoftSystem.

De toevoer van schone lucht via een eenvoudig 
verwisselbaar FreshAir koolfi lter en de circulatie-
koeling garanderen een optimale luchtkwaliteit, 
die voor het rijpingsproces en de conservering 
van de wijnen van beslissende betekenis is.

De hevelgreep met geïntegreerd openingsmecha-
nisme is ergonomisch afgestemd op iedere lengte 
en garandeert optimaal comfort bij het openen van 
de deur. Deze functionele deurgreep maakt het mo-
gelijk met geringe inspanning de deur te openen. Bij 
opening drukt de greep de deur een klein stukje van 
de kast af, dit heft de magnetische sluiting van het 
deurrubber op en verlengt de levensduur ervan.

De voorzijde van het presentatieplateau kan 
schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 
6 wijnfl essen te presenteren. Dit klapplateau is 
ook bijzonder handig om geopende fl essen 
geconditioneerd te bewaren.

Voor het beste overzicht en een goed gestructureerde opslag zijn de houten draagplateaus variabel in hoogte 
verstelbaar. Voor het optimaal benutten van de capaciteit kunnen fl essen tegen elkaar worden aangelegd. 
De houten draagplateaus zijn dusdanig ontworpen dat fl essen met Bordeauxformaat volledig stabiel liggen. 
De meegeleverde plateauclips geven u een nog beter overzicht van uw voorraad wijnen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail

De wijnbewaarkasten uit de GrandCru serie 
zijn uitgerust met een elektronische regeling 
met digitale temperatuuraanduiding. De tempe-
ratuur laat zich via het bedieningspaneel per 
graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C in-
stellen. De kinderbeveiliging biedt bescherming 
tegen onbedoelde wijziging van de instellingen.
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82-87

Onderbouw

Wijnbewaarkasten

¹  Maximale Bordeauxfl essen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm) 

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wĳ n.

²   Bĳ  een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een 

interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse:   SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C 

ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

4 incl. wandafstand Het complete overzicht van de energie-effi  ciëntieklassen vindt u op 

pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Wijnbewaarkasten 
GrandCru

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

In hoogte verstelbare draagplateaus

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Lade voor chocolade en bonbons

Afmetingen

Afmetingen / nismaten in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

Design

Handgreep

 met geïntegreerd openingsmechanisme

Deurscharniering

Deurrubber wisselbaar

Slot

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

WKt 6451  GrandCru

312

666 / 625 l

n

118 / 0,323 kWh

41 dB(A)

SN-T (+10°C tot +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Metaal, terra

terra

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

Hout

7

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

193 / 74,7 / 75,9

170 / 61,5 / 56

SwingLine

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 07, 08

€ 1.799

WKt 5552  GrandCru

253

573 / 525 l

m

140 / 0,382 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur, frame terra

terra

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / –

Hout

7

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 58,5

HardLine

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

•

01, 02, 04, 05, 07, 08

€ 1.899

WKt 5551  GrandCru

253

547 / 499 l

n

111 / 0,302 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C tot +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Metaal, terra

terra

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

Hout

7

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 56

HardLine

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 04, 05, 07, 08

€ 1.699

WKes 4552  GrandCru

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / –

Hout

6

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

HardLine

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

•

01, 02, 04, 05, 07, 08, 10

€ 2.299

WKt 4552  GrandCru

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur, frame terra

terra

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / –

Hout

6

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

HardLine

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

•

01, 02, 04, 05, 07, 08

€ 1.699

WKt 4551  GrandCru

201

456 / 413 l

n

106 / 0,288 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C tot +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Metaal, terra

terra

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

Hout

6

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 56

HardLine

Massief aluminium

•

rechts, wisselbaar

•

•

01, 02, 04, 05, 07, 08

€ 1.599

UWKes 1752  GrandCru

46

135 / 110 l

A

145 / 0,396 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / –

Hout

4

3

optisch en akoestisch

akoestisch

•

82-87 / 60 / min. 58

48,8 / 51 / 44

Massief aluminium

rechts, wisselbaar

•

•

01, 02, 07, 08, 10, 11, 14, 17

€ 1.799

WKes 653  GrandCru

12

56 / 38 l

n

75 / 0,205 kWh

40 dB(A)

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame / SmartSteel

edelstaal met SmartSteel

1 / +5°C tot +20°C

1

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

3

optisch en akoestisch

akoestisch

•

1

61,2 / 42,5 / 47,8

37 / 35 / 31

HardLine

rechts

•

•

01, 02, 07, 09

€ 1.499
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WKEgb 582

38

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) 
kan direct onder de WKE 5-wijnbewaarkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge WKE 5-wijnbe-
waarkast komt de totale nishoogte op 60 cm. Leverbaar met zwart glasfront € 449 (9901 085), wit glasfront 
€ 449 (9901 086) of edelstaal front € 449 (9901 084).

1 / 2 / 3 / 4 zie pagina 36/37

Het complete overzicht van de energie-effi  ciëntieklassen vindt u op pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Inbouw wijnbewaarkasten 
GrandCru

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

 waarvan op telescooprails

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem

TipOpen technologie / Neerklapbare deur

Handgreep

Deurscharniering

Niet zichtbaar deurscharnier met

openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

WKEgb 582  GrandCru

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.5 A

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, 

greeploos

1 / +5°C tot +20°C

1

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

3

2

optisch en akoestisch

akoestisch

•

45 / 56 / min. 55

29,5 / 47 / 29

•

• / •

•

01, 02

€ 1.799

WKEgw 582  GrandCru

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.5 A

Isolatieglasdeur met witglas frame, 

greeploos

1 / +5°C tot +20°C

1

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

3

2

optisch en akoestisch

akoestisch

•

45 / 56 / min. 55

29,5 / 47 / 29

•

• / •

•

01, 02

€ 1.799

WKEes 553  GrandCru

18

48 / 46 l

A

130 / 0,356 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C tot +32°C)

220-240V~ / 0.5 A

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

1 / +5°C tot +20°C

1

LC-display / digitaal

•

•

inschakelbare ventilatie

LED

• / •

Hout

3

2

optisch en akoestisch

akoestisch

•

45 / 56 / min. 55

34 / 46 / 31

Verzonken greep

rechts, wisselbaar

01, 02, 07, 10, 11

€ 1.499
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Wijnbewaarkasten
Vinothek

Vinothek wijnbewaarkasten zijn in ver-
schillende hoogtes leverbaar en allemaal 
professioneel uitgevoerd, waarmee deze 
modellen gelijkwaardige condities bieden 
als in een traditionele wijnkelder. De tem-
peratuur is traploos in te stellen tussen de 
+5°C en + 20°C, waarmee deze model-
len ook gebruikt kunnen worden voor een 
groot aantal fl essen op drinktemperatuur, 
bijvoorbeeld tijdens proeverijen of bij 
professioneel horecagebruik.
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Voor het beste overzicht en een goed gestruc-
tureerde opslag zijn de houten draagplateaus 
zeer goed in hoogte verstelbaar. Voor een 
optimale benutting van de capaciteit kunnen 
fl essen tegen elkaar worden aangelegd. De 
houten draagplateaus zijn dusdanig ontworpen 
dat fl essen met Bordeauxformaat volledig sta-
biel liggen.

 Wijnbewaarkasten

De toevoer van schone lucht via een eenvoudig 
verwisselbaar FreshAir koolfi lter en de circulatie-
koeling garanderen een optimale luchtkwaliteit, 
die voor het rijpingsproces en de conservering 
van de wijnen van beslissende betekenis is.

Voor wijnliefhebbers wordt de presentatie van wijnen door de isolatieglasdeur en de apart schakelbare 
interieur verlichting nog eenvoudiger en eleganter. Dankzij de getinte glasdeur worden UV-stralen gefi lterd 
zodat de wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.

De getinte isolatieglasdeur biedt een veilige 
UV-bescherming én ook bij gesloten deur een 
snel overzicht op de voorraad. De zwarte 
stanggreep zit op de ideale hoogte.

De meegeleverde plateauclips bieden u een nog beter overzicht van uw voorraad wijnen. Deze clips zĳn 
naar wens te verschuiven over het front van de houten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen, zie 
ook pagina 49.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail

De wijnbewaarkasten uit de Vinothek serie 
zijn uitgerust met een elektronische regeling 
met digitale temperatuur aanduiding. De tem-
peratuur laat zich via het bedieningspaneel 
per graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C 
instellen. De kinderbeveiliging biedt bescher-
ming tegen onbedoelde wijziging van de 
instellingen van de besturing.
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Wijnbewaarkasten

¹  Maximale Bordeauxfl essen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm) 

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wĳ n.

²   Bĳ  een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een 

interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse:   SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C 

ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

4 incl. wandafstand Het complete overzicht van de energie-effi  ciëntieklassen vindt u op 

pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Wijnbewaarkasten 
Vinothek

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

PowerCooling

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

In hoogte verstelbare draagplateaus

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

Design

Handgreep

Deurscharniering

Deurrubber wisselbaar

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

WKb 4212  Vinothek

200

427 / 395 l

A

168 / 0,458 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

•

inschakelbare ventilatie

•

• / –

Hout

6

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 04, 07, 12

€ 1.399

WKr 4211  Vinothek

200

409 / 377 l

n

103 / 0,282 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C tot +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Metaal, bordeauxrood

zwart

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

•

inschakelbare ventilatie

Hout

6

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

01, 02, 04, 07, 12

€ 1.199

WKb 3212  Vinothek

164

336 / 309 l

A

161 / 0,441 kWh

39 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

•

inschakelbare ventilatie

•

• / –

Hout

4

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 04, 07, 12

€ 1.299

WKr 3211  Vinothek

164

322 / 295 l

n

99 / 0,269 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C tot +43°C)

220-240V~ / 0.8 A

Metaal, bordeauxrood

zwart

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

•

inschakelbare ventilatie

Hout

4

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

01, 02, 04, 07, 12

€ 1.149

WKb 1812  Vinothek

66

145 / 134 l

m

113 / 0,307 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 0.5 A

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

•

inschakelbare ventilatie

•

• / –

roosters verzinkt

3

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

•

01, 02, 06, 07, 12

€ 999

WKr 1811  Vinothek

66

145 / 128 l

m

113 / 0,308 kWh

38 dB(A)

SN-T (+10°C tot +43°C)

220-240V~ / 0.5 A

Metaal, bordeauxrood

zwart

1 / +5°C tot +20°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

•

inschakelbare ventilatie

roosters verzinkt

3

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

01, 02, 06, 07, 12

€ 949
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De luchtvochtigheid in Vinothek wijnklimaat-
kasten kan door middel van lavasteentjes 
naar wens worden verhoogd, indien de kast 
geplaatst is in een warme omgeving met 
bijhorende te lage luchtvochtigheid.

De wijnklimaatkasten uit de Vinothek serie zĳn 
uitgevoerd met een nauwkeurige elektronische 
regeling en digitale temperatuuraanduiding. 
De temperatuur van de bovenste en onderste 
bewaarzone kan naar wens met 2 graden 
worden aangepast naar respectievelijk +16°C 
tot +18°C en +5°C tot +7°C.

1 / 2 / 3 / 4 zie pagina 44/45

Het complete overzicht van de energie-effi  ciëntieklassen vindt u op pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Wijnklimaatkasten Vinothek

Vinothek wijnklimaatkasten zijn bij uitstek geschikt voor het op drink-
temperatuur bewaren van diverse wijnsoorten. Met speciale koeltechniek 
in combinatie met natuurlijke koudeval bieden deze modellen bovenin 
de kast een temperatuur van + 18°C voor rode wijn. De temperatuur is 
steeds iets lager naarmate fl essen ook lager worden weggelegd. Dit 
betekent helemaal onderin de kast een temperatuur van + 5°C voor 
champagne en daarboven ca. + 7°C, ideaal voor witte wijnen.

Wijnklimaatkasten 
Vinothek

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹

Bruto / netto inhoud

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²

Geluidsniveau

Klimaatklasse ³

Spanning / Aansluitwaarde

Deur

Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurbereik

Regelbare koelsystemen

Temperatuurindicatie / soort display

FreshAir koolfilter

Luchtvochtigheidsregeling via

Binnenverlichting

 Permanent in te schakelen / dimbaar

Materiaal plateaus

Legniveaus totaal

In hoogte verstelbare draagplateaus

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H / B / D 4)

Binnenmaten in cm (H / B / D)

Uitrustingsvoordelen

Design

Handgreep

Deurscharniering

Deurrubber wisselbaar

Accessoires (zie pagina 48 – 51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW:

WTb 4212  Vinothek

200

427 / 395 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

+5°C tot +18°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

Lavasteen

•

• / –

Hout

6

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

•

01, 03, 04, 07, 12

€ 1.449

WTr 4211  Vinothek

200

409 / 377 l

A

167 / 0,457 kWh

40 dB(A)

SN-ST (+10°C tot +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Metaal, bordeauxrood

zwart

+5°C tot +18°C

1

MagicEye / digitaal op paneel

•

Lavasteen

Hout

6

•

optisch en akoestisch

akoestisch

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Stanggreep zwart

rechts, wisselbaar

01, 03, 04, 07, 12

€ 1.299
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Accessoires

Het eenvoudig te vervangen FreshAir koolfi lter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in alle wijnkasten.

WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, 

UWTgb 1682; WKEgb / gw 582, EWT df / gw / gb 9881 289

01 FreshAir koolfilter

alle overige wijnkasten 9881 291

WKes 653 9881 287

Om bĳ  langdurig bewaren de wĳ nkurken tegen uitdroging te beschermen kan deze lavasteenbox in de wĳ nkast 

worden geplaatst om de luchtvochtigheid verder te verhogen. De box heeft een kunststof interieur dat met 

water moet worden gevuld en kan overal in het apparaat geplaatst worden.

02 Lavasteenbox inclusief lavastenen

Alle wijnkasten (behalve WTb 4212, WTr 4211) 9901 820 

De luchtvochtigheid in Vinothek wijnklimaatkasten kan met behulp van lavasteentjes naar wens worden verhoogd.

03 Set lavasteentjes

WTb 4212; WTr 4211 9591 517

Het handgemaakte houten fl essenplateau is speciaal afgestemd op het bewaren van wijnfl essen met Bordeauxformaat. 

Bij het wegleggen van de fl essen, met de hals naar elkaar toe, ontstaat een maximale en stabiele bergplaats.

04 Houten flessenplateau

WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; 

WTb 4212; WTr 4211 9881 263 WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552 9881 261

Voor het geconditioneerd bewaren van geopende fl essen of presentatie doeleinden.

05 Presentatieplateau (klapplateau)

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552 7113 619WTes 5872, 5972 7112 043

Extra draagrooster voor gesorteerde opslag.

06 Draagrooster verzinkt

WKb 1812, WKr 1811 7112 035

De meegeleverde plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht van uw voorraad van verschil-

lende wijnen te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de houten fl essenplateaus.

07 Plateauclips

Voor alle overige houten plateaus (set van 5 stuks) 9094 559Voor metalen draagroosters WKb/r 18 (set van 2 stuks) 9086 723

Met de praktische fl essenhouder kunnen 4 extra fl essen worden bewaard.

08 Flessenhouders

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552; UWKes 1752 7436 193

Voor houten plateaus EWT; UWTgb 1682; UWTes 1672; UWKes 1752; WTes 1672 (set van 2 stuks) 9094 397 
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Accessoires

Dekt bĳ  wandmontage de onderzĳ de van het apparaat volledig af, hiermee ontstaat een fraai aanzicht van 

compacte modellen.

09 Afdekplaat onderzijde voor wandmontage

WKes 653 9590 519

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen zĳ wanden en deuren (niet te gebruiken bĳ  deuren met SmartSteel 

protectie).

10 Edelstaal onderhoudsmiddel

250 ml 8409 030

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zĳ n met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt 

tegengegaan (niet te gebruiken bĳ  apparaten met SmartSteel protectie).

11 Edelstaal reiniger

250 ml 8409 022

Voorkomt ongewenst openen. Bĳ  Vinothek wĳ nkasten eenvoudige montage op het apparaat. De vrĳ staande 

Vinidor en GrandCru wĳ nkasten worden standaard met een slot aan de zĳ kant uitgevoerd.

12 Slot

Vinothek-serie 9094 443

Met de hoogwaardige edelstalen panelen laat de wĳ nkast zich in iedere keuken integreren. De robuuste 

edelstalen handgreep is dankzĳ  de voorgeboorde gaten gemakkelĳ k te monteren en maakt het openen van de 

deur met geringe inspanning mogelĳ k.

13 Edelstaal paneel met greep

EWTdf 1653 9901 577 EWTdf 2353 9901 575

EWTdf 3553 9901 573

Om het apparaat beter bĳ  uw keuken te laten passen, is het mogelĳ k de robuuste aluminium handgreep te 

vervangen door een smallere ronde stanggreep van geborsteld roestvrĳ  staal.

14 Greep voor onderbouwmodellen

WTes 1672; UWTes 1672; UWKes 1752 9901 071

Bevestigingskit

Bevestigingskit Side-by-Side UWT; UWK 9901 649

Profiel (aluminium)

Meubeldikte:

19 mm

22 mm

EWTdf 1653

9901 075

9901 081

EWTdf 2353

9901 079

9901 082

EWTdf 3553

9901 080

9901 083

Aluminium greep

EWTdf 3553, EWTdf 2353, EWTdf 1653 9901 561
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16

17


