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5 zlatých pravidel pro skladování vína

1. Konstantní teplota – důležitá je hlavně stálá teplota (výkyv max. +/- 2 °C). Změna teploty o 1% má 0,1% vliv na teplotu vína v lahvi. Nižší teplota = zpomalení procesu roz-

květu vína popř. jeho zastavení. Vyšší teplota = urychlení procesu rozkvětu, pokud trvá dlouho, víno se zkazí. Ideální teplota pro archivaci je 12 °C, možný rozsah teplot pro 

archivaci 10-14 °C. Je třeba také dbát na to, aby vinotéka nebo archivační skříň byla zaplněna lahvemi alespoň z 50% (pro správnou akumulaci teploty uvnitř skříně).

2. Správná vlhkost – je důležitá pro udržení korkové zátky v dobré kondici, aby těsnila. Pokud se zátka vysuší, víno oxiduje. Vlhkost musí být udržována nad 50%. Vlhkost nad 

70% se dlouhodobě nedoporučuje, protože na korku mohou vznikat plísně a ve vinotéce nežádoucí pachy.

3. Čistý vzduch bez nežádoucích pachů – nežádoucí pachy mohou vnikat do láhve korkem a znehodnocovat tak víno, proto je nutné mít v archivační skříni uhlíkový fi ltr a udr-

žovat v ní správnou vlhkost.

4. Ochrana vína proti působení světla a UV záření – působení světla enormně urychluje proces oxidace a zrání, proto je třeba kvalitní vína maximálně chránit. Pro archivaci 

jsou nejlepší skříně s plnými dveřmi bez vnitřního osvětlení, pokud s prosklenými tak vždy s vakuovaným sklem a ochranou proti UV záření (pokovovanou vrstvou odrážející 

světlo).

5. Ochrana proti vibracím - drobné pohyby, které běžně neregistrujeme, mohou narušit proces zrání vína. Vibrace zabraňují pomalé tvorbě usazenin, takže se rozpouští ve 

víně. Mladá vína jsou vůči vibracím odolnější, ale zralá a většinou cenná vína mohou být nevratně poškozena. Archivační skříně nesmí přenášet vibrace do láhve, a proto 

jsou vybaveny kompresory usazenými na speciálních gumových silentblocích, gumovými nožičkami a dřevěnými policemi, které tlumí vibrace. U skříní pro dlouhodobou 

archivaci je dobré se vyhnout mechanickým ventilátorům, které zajišťují cirkulaci vzduchu a můžou být dalším zdrojem vibrací.



Víceúčelové a prosklené 
vinotéky
Víceúčelové vinotéky Avintage jsou určeny pro 

náročné amatéry, stejně jako začínající sběrate-

le. Slouží k uložení vína v teplotě mezi 10°-14°C, 

obsahují zónu pro chlazení vína k podávání a u 

vybraných modelů také funkci umožňující uvést 

láhve k pokojové teplotě.

Výrobky značky Avintage jsou distribuovány pou-

ze prostřednictvím specializovaných prodejců. 

Vinotéky a archivační skříně Avintage využívají 

nejmodernější technologie ve spojení s nadča-

sovým a elegantním designem. Špičkový vzhled 

a vyspělé technologie výrobků Avintage předčí 

všechna vaše očekávání a nabídnou vám ideální 

prostředí pro skladování vína.

Vinotéky a archivační skříně Avintage prezento-

vané v tomto katalogu jsou vybaveny dřevěnými 

policemi a jednoduše dostupným ovládacím pa-

nelem s ukazatelem teploty. Průhledné dveře 

jsou vybaveny dvojitou skleněnou výplní s ochra-

nou proti pronikání UV záření. Plné dveře, nebo 

dveře s černými skly zaručují vysoce elegantní 

vzhled v kombinaci s maximální ochranou vína.

Archivační skříně

Archivační skříně Avintage jsou určeny pro znalce 

a sběratele vín s vysokými nároky. Jsou navrže-

ny pro dlouhodobé uchovávání vašich nejlepších 

lahví, kterým umožní pomalu a kvalitně dozrát. 

Archivační skříně Avintage poskytují ideální pro-

středí pro vaše vína – stabilní teplotu, skladová-

ní bez vibrací, dokonalou tmu, optimální vlhkost 

a vzduch bez pachů – napodobují tak podmínky, 

které najdete jen v původních podzemních skle-

pech.

Díky vinotékám Avintage jsou vaše cenné láhve 

nejen bezpečně uchovávány po dlouhou dobu, 

ale také budete mít vždy zásobu vína s ideální 

teplotou připravenou k degustaci.
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Archivační skříně

Standardní výbava:

• Plné dveře bránící působení světla a UV 

záření na archivované víno.

• Filtr z aktivního uhlíku pro neutralizaci pa-

chů.

• Čtyřnásobný systém absorpce vibrací.

• Zimní režim  - archivační skříň lze umístit 

v garáži nebo na verandě, pokud teplota 

okolí klesne pod 10 °C, chod chladiva se 

otočí a přitápí na požadovanou teplotu (ne-

funguje při venkovní teplotě pod 0 °C).

• Vnitřní kovová nebo hliníková skříň pro 

perfektní kontrolu vlhkosti.

• Integrovaná záznamová tabule pro eviden-

ci sbírky na vnitřní straně dveří (inovace 

Climadiff).

• Jedinečné dřevěné skladovací police, obou-

stranné pro různé typy lahví, s nosností až 

100 kg a otvory pro cirkulaci vzduchu.

• Vnitřní rozměr navržen pro maximální ka-

pacitu. Kapacita je standardně uvedena v 

75 cl Bordeaux lahvích.

Luxusní archivační 

a multi-teplotní skříně DIVA

Standardní výbava:

• Měděné výparníky – nejsou tak křehké jako 

hliníkové, nedochází k únikům chladiva do izo-

lace.

• Vnitřní hliníková skříň – udržuje správnou vlh-

kost, nestékají po ní kapky vody tak rychle jako 

po plastu a imituje tak ideální podmínky ka-

menného sklepa.

• Jedinečná termodynamická cirkulace vzduchu 

uvnitř archivačních skříní DIVA – pomocí top-

ného tělesa na odpařovací misce u kompre-

soru vzniká přirozený oběh vzduchu, který pak 

cirkuluje uvnitř skříně (teplý vzduch stoupá 

vzhůru a chladný klesá dolů) a napodobuje při-

rozenou cirkulaci vzduchu v kamenném skle-

pě. Pomocí tohoto systému je zajištěna také 

optimální vlhkost uvnitř archivační skříně.

• Vnitřní rozměr je navržen pro maximální ka-

pacitu. Kapacita je standardně uvedena v 75 cl 

Bordeaux lahvích.

• Kapacita 265 a 315 lahví (2 výšky skříně 165 a 

193 cm).

• Plné dveře s dekorativním černým sklem na 

vnější straně dveří u modelů pro archivaci a 

vakuované průhledné skleněné dveře u víceú-

čelových modelů pro prezentaci.

• Těsnění dveří není na dveřích, ale na skříni, 

aby nedocházelo k jeho deformaci.

• Masivní dřevěné police, výsuvné a prezentační 

police.

• Modely s plnými dveřmi v en. třídě A a proskle-

nými v B.

Elektronická regulace s dotekovým 

ovládáním a LCD displejem, který zob-

razuje:

• Nastavení teploty

• u Mono-teplotních v rozsahu: 10-14 °C

• u Multi-teplotních v rozsahu: 

• spodní část 7-8-9 °C

• střední část 12-13-14 °C

• vrchní část 17-18-19 °C

• Optimální vlhkost v rozmezí 50-70 %

• Varovné signály po výpadku proudu,                             

otevřených dveří
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AV 205

• Kapacita 196 lahví, 1 chladící zóna

• 3x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Zimní režim

• Vnitřní záznamová tabule

• Elektronická regulace teploty s displejem, roz-

sah nastavení teplot 8-18°C

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 68 x 133 cm

• Roční spotřeba el. energie 163 kW

• Hlučnost jen 37 dB

AV 305

• Kapacita 294 lahví, 1 chladící zóna.

• 4x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Zimní režim

• Vnitřní záznamová tabule

• Elektronická regulace teploty s displejem, roz-

sah nastavení teplot 8-18°C

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 68 x 183 cm

• Roční spotřeba el. energie 177 kW

• Hlučnost jen 39 dB

DV 265 APN5

• Kapacita 265 lahví, 1 chladící zóna

• Exklusivní design DIVA – celoskleněný černý 

vnější povrch dveří se zapuštěným zámkem

• Systém termodynamické cirkulace vzduchu*

• 4x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Zimní režim

• Vnitřní záznamová tabule s vnitřním LED osvět-

lením

• Elektronická regulace teploty s LCD displejem, 

rozsah nastavení teplot 10-14°C

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 71,5 x 165 cm

• Roční spotřeba el. energie 174 kW

• Hlučnost jen 37 dB

Prodejní cena: 42 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 52 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 49 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

* popis termodynamického systému cirkulace vzduchu naleznete na straně 4

Archivační skříně
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* popis termodynamického systému cirkulace vzduchu naleznete na straně 4

DV 315 APN6

• Kapacita 315 lahví, 1 chladící zóna

• Exklusivní design DIVA – celoskleněný černý 

vnější povrch dveří se zapuštěným zámkem

• Systém termodynamické cirkulace vzduchu*

• 5x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Elektronická regulace teploty s LCD displejem, 

rozsah nastavení teplot 10-14°C 

• Zimní režim

• Vnitřní záznamová tabule s vnitřním LED osvětlením

• Vnější rozměry (Š x H x V):  70 x 71,5 x 193 cm

• Roční spotřeba el. energie 181 kW

• Hlučnost jen 38 dB

CVP 140 B

• Kapacita 130 lahví, 1 chladící zóna

• 2x dřevěné police

• Elektromechanická regulace teploty, rozsah na-

stavení teplot 10-14°C

• Vnější rozměry (Š x H x V): 62 x 68 x 107 cm

• Roční spotřeba el. energie 154 kW

• Hlučnost jen 36 dB

CVP 180

• Kapacita 180 lahví, 1 chladící zóna

• 4x dřevěné police, dekorativní potisk na vnitřní 

straně dveří

• Elektromechanická regulace teploty, rozsah na-

stavení teplot 10-14°C

• Vnější rozměry (Š x H x V): 62 x 68 x 145 cm

• Roční spotřeba el. energie 161 kW

• Hlučnost jen 37 dB

Prodejní cena: 57 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 26 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 29 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Archivační skříně
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CLA 200 M

• Kapacita 196 lahví, 1 chladící zóna

• 3x dřevěné police + 1x teleskopická výsuvná dře-

věná police

• Elektromechanická regulace teploty s displejem, 

rozsah nastavení teplot 10-14°C

• Zámek dveří, zimní režim, vnitřní záznamová ta-

bule

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 68 x 133 cm

• Roční spotřeba el. energie 163 kW

• Hlučnost jen 37 dB

CLA 300 M

• Kapacita 294 lahví, 1 chladící zóna

• 4x dřevěné police + 1x teleskopická výsuvná dře-

věná police

• Elektromechanická regulace teploty s displejem, 

rozsah nastavení teplot 10-14°C

• Zámek dveří, zimní režim, vnitřní záznamová ta-

bule

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 68 x 183 cm

• Roční spotřeba el. energie 177 kW

• Hlučnost jen 39 dB

CLP 204 ZN

• Kapacita 203 lahví, 3 zóny (archivování, skladová-

ní před konzumací a zchlazování)

• 3x komfortní dřevěné police + standardní dřevě-

ná police + 1x poloviční dřevěná police

• Elektronická regulace teploty, rozsah nastavení 

teplot 8-18°C

• Zámek dveří, zimní režim, vnitřní záznamová ta-

bule

• Prezentační okno s LED osvětlením a detekto-

rem pohybu

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 67 x 156 cm

• Roční spotřeba el. energie 216 kW

• Hlučnost jen 41 dB

Prodejní cena: 34 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 44 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 49 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Archivační skříně
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* možnosti nastavení teploty multi teplotní skříně najdete na straně 4

Víceúčelové prosklené 
vinotéky

Multi-teplotní skříně

Perfektní pro milovníky vína a začínající sběra-

tele. Umožňuje archivaci vína a skladování při 

teplotě vhodné pro okamžitou konzumaci.

• Precizní nastavení jednotlivých teplotních zón.

• Vnitřní rozměr navržen pro maximální kapa-

citu. Kapacita je standardně uvedena v 75 cl 

Bordeaux lahvích.

• Dvojitý mechanický nebo elektronický termo-

stat (podle výbavy modelu) k zaručení maxi-

mální bezpečnosti skladovaného vína.

• Prosklené vakuované dveře s ochranou proti 

UV záření.

• Filtr z aktivního uhlíku pro neutralizaci pachů.

• Čtyřnásobný systém absorpce vibrací.

• Termodynamický systém udržování vlhkosti 

nebo lávové kameny.

• Univerzální oboustranné police + výsuvné 

nebo prezentační police (podle modelu).

DV 265 MGN 2

• Kapacita 265 lahví, 1 chladící Multi-teplotní zóna

• Exklusivní design DIVA – celoskleněný povrch 

dveří s černým orámováním a zapuštěným zám-

kem

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• 4x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Elektronická regulace teploty s LCD displejem, 

Multi-teplotní* – rozsah nastavení teplot 7–19°C

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 71,5 x 165 cm

• Roční spotřeba el. energie 233 kW

• Hlučnost jen 37 dB

DV 315 MGN 3

• Kapacita 315 lahví, 1 chladící Multi-teplotní zóna

• Exklusivní design DIVA – celoskleněný povrch 

dveří s černým orámováním a zapuštěným zám-

kem

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• 5x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Elektronická regulace teploty s LCD displejem, 

Multi-teplotní* – rozsah nastavení teplot 7–19°C

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 71,5 x 193 cm

• Roční spotřeba el. energie 252 kW

• Hlučnost jen 38 dB

Prodejní cena: 57 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 64 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Víceúčelové prosklené vinotéky
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* popis termodynamického systému cirkulace vzduchu naleznete na straně 4

Volitelné konfi gurace:

Specifi cké příslušenství jako jsou výsuvné 

police a prezentační sady lze dokoupit vo-

litelně pro všechny modely DIVA.

Příklady použití:

DV 265 AGN7

Vybavena 5 prezen-

tačními sadami na 

výsuvných policích + 

1 pevnou policí. Ma-

ximální kapacita 175 

lahví.

DV 265 AGN7

Vybavena 13 výsuvnými policemi s maximální 

kapacitou 197 lahví.

DV 265 AGN7

• Kapacita 265 lahví, 1 chladící zóna

• Exklusivní design DIVA – celoskleněný povrch 

dveří s černým orámováním a zapuštěným zám-

kem

• Systém termodynamické cirkulace vzduchu*

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• 4x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Elektronická regulace teploty s LCD displejem, 

Mono-teplotní – rozsah nastavení teplot 8–18°C 

(vhodná pro dlouhodobou archivaci)

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 71,5 x 165 cm

• Roční spotřeba el. energie 230 kW

• Hlučnost jen 37 dB

DV 315 AGN4

• Kapacita 315 lahví, 1 chladící zóna

• Exklusivní design DIVA – celoskleněný povrch 

dveří s černým orámováním a zapuštěným zám-

kem

• Systém termodynamické cirkulace vzduchu*

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• 5x oboustranné dřevěné police + 1x teleskopická 

výsuvná dřevěná police

• Elektronická regulace teploty s LCD displejem, 

Mono-teplotní – rozsah nastavení teplot 8–18°C 

(vhodná pro dlouhodobou archivaci)

• Vnější rozměry (Š x H x V): 70 x 71,5  x 193 cm

• Roční spotřeba el. energie 247 kW

• Hlučnost jen 38 dB

Prodejní cena: 56 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 64 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH
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PRO 147 XDP

• Kapacita 146 lahví, 2 chladící zóny

• Vakuované prosklené dveře (3 vrstvy skla s UV 

fi ltrem) s nerezovým rámem a zámkem, venti-

lace skříně soklem – lze vestavět do nábytkové 

skříně, lze otočit směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• Systém aktivní ventilace, 2 nezávislé oddělené 

chladící zóny s displejem a elektronickým nasta-

vením teploty od 5–18 °C

• 7x výsuvné dřevěné police s nerezovými čely + 2x 

výsuvná prezentační police + 1x poloviční dřevě-

ná police

• Vnější rozměry (Š x H x V): 59,5 x 68 x 176,7 cm 

• Roční spotřeba el. energie 337 kW

• Hučnost jen 44 dB

VSV 130

• Kapacita 130 lahví, 1 chladící zóna

• Prosklené dveře (2 vrstvy tvrzeného skla) s čer-

ným skleněným rámem

• Bílé LED podsvícení dveří s vypínačem pro doko-

nalou prezentaci lahví 

• Elektronické nastavení teploty od 5–18 °C s doty-

kovým ovládáním a LCD displejem

• 3x kovové police s čely z lakovaného bukového 

dřeva

• Vnější rozměry (Š x H x V): 59,5 x 59 x 121,5 cm 

• Roční spotřeba el. energie 259 kW

• Hlučnost jen 40 dB

Prodejní cena: 54 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 24 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Víceúčelové prosklené vinotéky

PRO 116 XDP

• Kapacita 115 lahví, 2 chladící zóny

• Vakuované prosklené dveře (3 vrstvy skla s UV 

fi ltrem) s nerezovým rámem a zámkem, venti-

lace skříně soklem – lze vestavět do nábytkové 

skříně, lze otočit směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• Systém aktivní ventilace, 2 nezávislé oddělené 

chladící zóny s displejem a elektronickým nasta-

vením teploty od 5–18 °C

• 6x výsuvné dřevěné police s nerezovými čely + 1x 

výsuvná prezentační police + 1x poloviční dřevě-

ná police

• Vnější rozměry (Š x H x V): 59,5 x 68 x 139,5 cm 

• Roční spotřeba el. energie 290 kW

• Hlučnost jen 42 dB

Prodejní cena: 47 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH10



CVS 33X

• Kapacita 33 lahví, 1 chladící zóna

• Prosklené dveře (2 vrstvy tvrzeného skla) s nere-

zovým rámem

• Bílé LED podsvícení dveří s vypínačem pro doko-

nalou prezentaci lahví 

• Elektronické nastavení teploty od 4–18 °C s digi-

tálním displejem

• 6x kovové police

• Vnější rozměry (Š x H x V): 48 x 49 x 83,5 cm 

• Roční spotřeba el. energie 154 kW

• Hlučnost jen 39 dB

CLS 20A

• Kapacita 20 lahví, 1 chladící zóna

• Prosklené dveře (2 vrstvy tvrzeného skla) s hliní-

kovým rámem

• Bílé LED podsvícení dveří s vypínačem pro doko-

nalou prezentaci lahví 

• Elektronické nastavení teploty od 4–18 °C s doty-

kovým ovládáním a digitálním displejem

• 4x kovové police + 1 kovový košík

• Vnější rozměry (Š x H x V): 43 x 48 x 64 cm 

• Roční spotřeba el. energie 195 kW

• Hlučnost jen 39 dB

CV 41DZX

• Kapacita 40 lahví, 2 oddělené chladící zóny

• Prosklené dveře (2 vrstvy tvrzeného skla s UV 

ochranou) s nerezovým rámem

• Bílé LED osvětlení 

• Elektronické nastavení teploty 5–10 °C / 10–18 °C 

s digitálním displejem

• 3x kovové police s dřevěným čelem + 1 poloviční 

kovová police s dřevěným čelem

• Vnější rozměry (Š x H x V): 49,3 x 58,7 x 84 cm 

• Roční spotřeba el. energie 240 kW

• Hlučnost jen 42 dB

Prodejní cena: 10 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 8 990  Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 19 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Víceúčelové prosklené vinotéky
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Vestavné prosklené 

vinotéky 

Vestavné a integrované vinotéky jsou spe-

ciálně navrženy k vestavění pod pracovní 

desku kuchyňské linky nebo do nábytkové 

skříně. Jejich rozměry a ventilační systémy 

umožňují zabudování do standardních ku-

chyní dodávaných největšími evropskými vý-

robci.

Design vinoték Avintage vás ohromí svou 

stylovou čistotou a estetickou krásou. Čas-

to jsou tyto prosklené vinotéky používány 

společně s velkými archivačními vinotékami 

umístěnými například ve sklepech, garážích 

a podobně. Takto lze mít vždy dostatek kva-

litně vychlazených lahví připravených k oka-

mžité konzumaci.

• Vynikající řešení do každého prostoru.

• Udržují víno v perfektních podmínkách pro 

konzumaci.

• Vnější rozměry a ventilace přizpůsobená pro 

vestavbu do kuchyňské linky nebo nábytkové 

skříně.

• Vnitřní rozměr navržen pro maximální kapa-

citu. Kapacita je standardně uvedena v 75 cl 

Bordeaux lahvích.

• 9 modelů pro vestavbu od 7 lahví po 95 lahví.

• Možnost nastavení až tří rozdílných teplot v 

jednotlivých zónách (u vybraných modelů).

• Elektronický termostat pro precizní nastave-

ní teploty.

• Prosklené vakuované dveře s ochranou proti 

UV záření.

• Aktivní ventilace vzduchu ventilátory pro za-

jištění rychlého vyrovnání teploty i při častém 

otevírání dveří.

• Výsuvné police ve standardní výbavě.

• Aktivní ventilace skříně spodním soklem (10 

až 15 cm výška).

• Prosklené vakuované dveře nezacházejí do 

stran (kromě AV7X).

• Ve vinotékách pod pracovní linku použity 

malé a výkonné mini-kompresory.

• Nerezový nebo černý rám a masivní madla.

12



Vestavné vinotéky

AV 7X

• Kapacita 7 lahví, 1 chladící zóna

• Vakuované prosklené dveře (3 vrstvy skla s UV 

fi ltrem) s nerezovým rámem a madlem, lze otočit 

směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• Systém aktivní ventilace, elektronické nastavení 

teploty od 5-18 °C s displejem 

• 6x drátěná police, Anti-vibrační systém, odníma-

telná mřížka spodního ventilačního soklu 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*: 14,5 x 47,5 x 86,5 cm, 

výška ventilačního soklu 14 cm

• Roční spotřeba el. energie 155 kW

• Hlučnost jen 40 dB

AV 21 SX

• Kapacita 22 lahví, 1 chladící zóna

• Vakuované prosklené dveře (3 vrstvy skla s UV 

fi ltrem) s nerezovým rámem a madlem, lze otočit 

směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví, odpařovací nádobka na vodu pro opti-

mální vlhkost 

• Systém aktivní ventilace, elektronické nastavení 

teploty od 5-18 °C s displejem 

• 2x drátěná police s dřevěným čelem, 2 x poloviční 

drátěná police s dřevěným čelem, Anti-vibrační 

systém, odnímatelná mřížka spodního ventilač-

ního soklu 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*: 29,5 x 57,2  x 82/87 cm 

(výška – lze nastavit o 5 cm na aretačních nož-

kách), výška ventilačního soklu 10-15 cm

• Roční spotřeba el. energie 184 kW

• Hlučnost jen 41 dB

AV 41 SXDP

• Kapacita 44 lahví, 2 oddělené chladící zóny

• 2 x vakuované prosklené dveře s nerezovým rá-

mem a madlem

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví, odpařovací nádobka na vodu pro opti-

mální vlhkost 

• Systém aktivní ventilace, elektronické nastavení 

teploty od 5-18 °C s displejem 

• 4x drátěná police s dřevěným čelem, 4 x poloviční 

drátěná police s dřevěným čelem, Anti-vibrační 

systém, odnímatelná mřížka spodního ventilač-

ního soklu 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*: 59,5 x 57,5 x 82/87 cm 

(výška – lze nastavit o 5 cm na aretačních nož-

kách), výška ventilačního soklu 10-15 cm

• Roční spotřeba el. energie 284 kW

• Hlučnost jen 42 dB

Prodejní cena: 8 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 15 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 29 990 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

* rozměry a schéma pro vestavbu naleznete na straně 19
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AV 51 SX

• Kapacita 50 lahví, 1 chladící zóna

• Vakuované prosklené dveře (3 vrstvy skla s UV 

fi ltrem) s nerezovým rámem a madlem, lze změ-

nit směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví, odpařovací nádobka na vodu pro opti-

mální vlhkost 

• Systém aktivní ventilace, elektronické nastavení 

teploty od 5-18 °C s displejem 

• 3x částečně výsuvné dřevěné police + 1x poloviční 

dřevěná, částečně výsuvná police, Anti-vibrační 

systém, odnímatelná mřížka spodního ventilač-

ního soklu 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*: 59,5 x 57,2 x 82/87 cm 

(výška – lze nastavit o 5 cm na aretačních nož-

kách), výška ventilačního soklu 10-15 cm

• Roční spotřeba el. energie 187 kW

• Hlučnost jen 42 dB

CV 52 IXDZ

• Kapacita 50 lahví, 2 oddělené chladící zóny

• Prosklené dveře (2 vrstvy tvrzeného skla s UV 

ochranou) s nerezovým rámem, lze změnit směr 

otevírání dveří

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• Elektronické nastavení teploty 5–10 °C / 10–18 °C 

s digitálním displejem

• 4x částečně výsuvné dřevěné police + 1 poloviční, 

dřevěná, částečně výsuvná police

• Vnější rozměry (Š x H x V)*: 59,5 x 57,5 x 82/87 cm 

• Roční spotřeba el. energie 235 kW

• Hlučnost jen 43 dB

Prodejní cena: 27 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 29 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Vestavné vinotéky

* rozměry a schéma pro vestavbu naleznete na straně 19
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* rozměry a schéma pro vestavbu naleznete na straně 18

Vestavné vinotéky

AV 24 XI/1

• Kapacita 24 lahví, 1 chladící zóna

• Vakuované prosklené dveře s nerezovým rámem 

a madlem, lze změnit směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• Systém aktivní ventilace, elektronické nastavení 

teploty od 5-22 °C s displejem

• Zvukový signál otevřených dveří a nárůstu teploty 

• Lze zvolit Demo mód: nechladí, Eco mód: úspora 

energie při polovičním naplnění vinotéky

• 3x výsuvná dřevěná police, Anti-vibrační systém 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*: 59 x 60,8 x 45,5 cm

• Roční spotřeba el. energie 190 kW

• Hlučnost jen 39 dB

AV 45 XDZI/1

• Kapacita 55 lahví, 2 chladící zóny

• Vakuované prosklené dveře s nerezovým rámem 

a madlem, lze změnit směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• Systém aktivní ventilace, 2 nezávislé oddělené 

chladící zóny s displejem a elektronickým nasta-

vením teploty od 5-12 °C –vrchní zóna  a od 12-22 

°C – spodní zóna, zvukový signál otevřených dveří 

a nárůstu teploty 

• Lze zvolit Demo mód: nechladí, Eco mód: úspora 

energie při polovičním naplnění vinotéky

• 5x výsuvná dřevěná police + 1x prezentační dře-

věná police, Anti-vibrační systém 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*:  59 x 60,8 x 88,5 cm

• Roční spotřeba el. energie 195 kW

• Hlučnost jen 39 dB

Prodejní cena: 29 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 34 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH 15



Vestavné vinotéky

AV 79 XDZI/1

• Kapacita 89 lahví, 2 chladící zóny

• Vakuované prosklené dveře s nerezovým rámem 

a madlem, lze změnit směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• Systém aktivní ventilace, 2 nezávislé oddělené 

chladící zóny s displejem a elektronickým nasta-

vením teploty od 5-12 °C – vrchní zóna a od 12-22 

°C – spodní zóna, zvukový signál otevřených dveří 

a nárůstu teploty

• Lze zvolit Demo mód: nechladí, Eco mód: úspora 

energie při polovičním naplnění vinotéky

• 8x výsuvná dřevěná police + 1x prezentační dře-

věná police, Anti-vibrační systém 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*: 59 x 60,8 x 123,4 cm

• Roční spotřeba el. energie 263 kW

• Hlučnost jen 39 dB

AV 93 X3ZI/1

• Kapacita 81 lahví, 3 chladící zóny

• Vakuované prosklené dveře s nerezovým rámem 

a madlem, lze změnit směr otevírání dveří

• Bílé LED podsvícení dveří pro dokonalou prezen-

taci lahví 

• Systém aktivní ventilace, 3 nezávislé oddělené 

chladící zóny s displejem a elektronickým nasta-

vením teploty od 5-10 °C – vrchní zóna, od 11-13 

°C prostřední zóna a od 14-18 °C – spodní zóna, 

zvukový signál otevřených dveří a nárůstu teploty

• Lze zvolit Demo mód: nechladí, Eco mód: úspora 

energie při polovičním naplnění vinotéky

• 7x výsuvná dřevěná police + 1x prezentační dře-

věná police, Anti-vibrační systém 

• Vnější rozměry (Š x H x V)*:  59 x 60,8 x 123,4 cm

• Roční spotřeba el. energie 347 kW

• Hlučnost jen 39 dB

Prodejní cena: 45 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

Prodejní cena: 47 990 Kč

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH

* rozměry a schéma pro vestavbu naleznete na straně 18
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Malá, volně stojící vinotéka

VSV 6

• Kapacita 6 lahví nebo 22 plechovek (16 litrů),                

1 chladící zóna

• Prosklené dveře se zrcadlovým efektem a nere-

zovým rámem

• LED osvětlení s vypínačem

• Elektronické nastavení teploty 14–18 °C s digitál-

ním displejem

• Termodynamický systém chlazení bez kompre-

soru - tichý provoz

• 3x kovové police

• Vnější rozměry (Š x H x V): 26,5 x 50 x 40,5 cm 

• Roční spotřeba el. energie 281 kW

• Hlučnost jen 25 dB

Prodejní cena: 3 590 Kč 

Recyklační poplatek: 217 Kč s DPH 17



Schémata pro vestavbu

• Vestavba do otvoru výšky 45 cm 

AV 24 XI/1

• Vestavba do otvoru výšky 88 cm 

AV 45 XDZI/1 

• Vestavba do otvoru výšky 123 cm 

AV 79 XDZI/1, AV 93 X3ZI/1
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Schémata pro vestavbu

• Pod pracovní desku do otvoru šířky 30 nebo 60 cm

• Výška 86 až 89 cm

 

AV 21 SX, AV 41 SXDP, AV 51 SX, CV 52 IXDZ

• Pod pracovní desku do otvoru šířky 15 cm

• Výška 86 až 89 cm

AV7X
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