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Цінителі вина висувають найсуворіші вимоги, коли мова йде про збері-
гання їх улюблених напоїв. Для багатьох важлива можливість насолодитися 
напоєм в будь-який момент часу, інші вважають за краще колекціонувати 
вина протягом багатьох років і не поспішають з насолодою. А хтось хоче 
отримати найкраще з двох світів: ідеальні умови для подачі і можливість 
тривалого зберігання. Liebherr пропонує високоякісні шафи для зберігання 
вина, які гарантують ідеальні умови, незалежно від ваших вимог.

Винні шафи

Серія Vinidor
Серія винних шаф Vinidor пропонує гнучкі рішення: у 2 або 3 
незалежних температурних зонах температура регулюється 
окремо від +5 °C до +20 °C з точністю до +/– 1 °C. Напри-
клад, ви можете одночасно зберігати червоні та білі вина та 
при оптимальній температурі подачі. Або встановити темпе-
ратуру, яка підходить для дозрівання і тривалого зберігання 
колекції.

Серії GrandCru та Vinothek
Кліматичні винні шафи створюють умови аналогічні винному 
підвалу. Вони ідеально підходять для тривалого зберігання 
в оптимальних умовах білих і червоних вин. Температура 
регулюється в діапазоні від +5 °C і до +20 °C, вона постійно 
підтримується і рівномірно розподіляється по всьому внутріш-
ньому простору шафи.

Серія Vinothek
Мультитемпературні винні шафи з серії Vinothek пропонують 
універсальне рішення для зберігання різних видів вина, кожне 
з яких має ідеальну температуру подачі. Інноваційна кліма-
тична технологія, яку ми використовуємо, створює різні темпе-
ратурні шари всередині пристрою. Температура варіюється 
від +18 °С зверху до +5 °С знизу шафи. Таким чином, різні 
вина можуть зберігатися при різних оптимальних температу-
рах сервірування.

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C GrandCru – c. 178

Humidor (шафа для сигар) – c. 180

Vinidor – c. 176

Vinothek – c. 179

Винні шафи
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Електронний рідкокристалічний дисплей є інноваційним дизайнерським рішенням. Зрозуміла навігація 
меню та електронна система сенсорного управління пропонує ще більше інформації для заданих умов 
зберігання. Дані на цифровому температурному дисплеї можна побачити ззовні пристрою через скляні 
двері. Сенсорна електронна навігація забезпечує легкий вибір та використання багатьох функцій.

Винні шафи

Практична презентаційна полиця в моде-
лях серії Vinidor об’єднує функції зберігання 
та демонстрації пляшок. В задній частині 
полиці пляшки можна зберігати горизон-
тально.

Система SoftSystem гарантує додаткову 
безпеку та зручність. Інтегрований амор-
тизуючий доводчик забезпечує плавне 
закриття дверці навіть при повному заванта-
женні винної шафи. Двері автоматично зачи-
няються під кутом відкриття меншим за 45°.

Тоноване безпечне скло у винних шафах 
Liebherr забезпечує надійний захист Ваших 
вишуканих вин від ультрафіолетового випро-
мінювання. Практична алюмінієва ручка 
двері з інтегрованим механізмом відкри-
вання дозволяє зручно відкрити двері з міні-
мальним зусиллям.

Винні шафи Vinidor оснащені міцними дерев’яними полицями на телескопічних направляючих. Полиці, 
які виготовлені вручну з необробленої деревини, є ідеальними для безпечного зберігання пляшок 
Бордо, а також гарантують оптимальну презентацію вин та легкий доступ до них. Зберігання пляшок у 
протилежних напрямках дозволяє максимально використовувати внутрішній об’єм камери. Інформаційні 
етикетки, які прикріплюються до полиць, дозволяють швидко та легко знаходити необхідне вино.

Світлодіодне освітлення винної шафи 
можна приглушити для отримання приєм-
ного розсіяного освітлення всередині при-
строю. Всі винні шафи Vinidor оснащені інно-
ваційними світлодіодними лампами, які не 
нагріваються.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

Якість в кожній деталі
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Серія Vinidor

1  Дані моделі призначені тільки для зберігання вина. Максимальна місткість пляшок «Бордо» по стандарту DIN (0,75 л.), згідно норми NF H 35-124 (висота: 300.5 мм., діаметр: 76.1 мм.)
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

2  Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

70 7070 60

Клас енергоефективності: A ²
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 180 / 0,493 кВт-г ²
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 178 ¹
Загальний корисний об’єм: 496 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 192 / 70 / 74,2 ²

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 3 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  3 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  3 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· � �Полиці з бука
·  13 полиць, 10 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем
·  Замок

Клас енергоефективності: A ²
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 182 / 0,498 кВт-г ²
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 155 ¹
Загальний корисний об’єм: 516 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 192 / 70 / 74,2 ²

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  6 полиць, 5 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

2 висувні ящики

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Тонкі ручки з нержавіючої сталі
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Замок

Клас енергоефективності: A ²
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 182 / 0,498 кВт-г ²
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 211 ¹
Загальний корисний об’єм: 516 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 192 / 70 / 74,2 ²

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем
·  Замок

Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 137 / 0,375 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34 ¹
Загальний корисний об’єм: 95 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 82,2 / 59,8 / 57,5

Керування
·  MagicEye всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· � �Полиці з бука
·  5 полиць, 3 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Замок

WTes 5872 
Vinidor

WTpes 5972 
Vinidor

WTes 5972 
Vinidor

WTes 1672 
Vinidor
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Винні кліматичні шафи GrandCru Мультитемпературні винні шафи Vinothek Винні кліматичні шафи Vinothek

1  Дані моделі призначені тільки для зберігання вина. Максимальна місткість пляшок «Бордо» по стандарту DIN (0,75 л.), згідно норми NF H 35-124 (висота: 300.5 мм., діаметр: 76.1 мм.)
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 
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Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 133 / 0,364 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 201 ¹
Загальний корисний об’єм: 435 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 165 / 70 / 74,2

Керування
·  MagicEye всередині, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
·  Регульовані по висоті полиці з бука
·  6 полиць

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Замок

Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 168 / 0,460 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 200 ¹
Загальний корисний об’єм: 395 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі чорній / чорній
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 165 / 60 / 73,9

Керування
·  MagicEyeна передній панелі, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  6 температурних шарів від +5°C до +18°C
·  Cвіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою лавових каменів
·  Внутрішнє освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
·  Регульовані по висоті полиці з бука
·  6 полиць

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Тонка ергономічна ручка, чорна
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 75 / 0,205 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 12 ¹
Загальний корисний об’єм: 38 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі з покриттям 
SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 61,2 / 42,5 / 47,8

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  3 полиці
·  Ящик для аксесуарів

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Підходить для настінного монтажу
·  Праві фіксовані двері
·  Змінні ущільнення дверей
·  Замок

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 113 / 0,307 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 66 ¹
Загальний корисний об’єм: 134 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі чорній / чорній
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 89 / 60 / 61,3

Керування
·  MagicEyeна передній панелі, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Внутрішнє освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
·  Регульовані по висоті oцинковані решітки
·  3 полиці

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Тонка ергономічна ручка, чорна
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

WKes 4552 
GrandCru

WTb 4212 
Vinothek

WKes 653 
GrandCru

WKb 1812 
Vinothek
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Humidor (шафа для сигар)

Шафа для сигар обладнана світлодіод-
ним освітленням, яке вмонтовано в скляні 
двері. Так як світлодіоди практично не виді-
ляють тепла при роботі, то сигари можна 
демонструвати із застосуванням освітлення 
протягом тривалих періодів часу, не став-
лячи під загрозу їх якість.

Точна електронна система управління 
дозволяє встановлювати температуру в діа-
пазоні від +16 °C до +20 °C. Вологість 
також може бути відрегульована між 68 %  
і 75 %. Сигналізація відхилення температури 
попереджає користувача про будь-які збої 
всередині приладу.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

43

ZKes 453 
Humidor

Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,443 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 39 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: N (+16°C до +32°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі з покриттям SmartSteel /  
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 61,2 / 42,5 / 47,8

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифрове відображення температури і вологості
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Humidor (шафа для сигар)
·  1 температурна зона, регулюється від +16°C до +20°C
·  Діапазон вологості, з можливістю регулювання від 68% до 75%
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
·  Полиці з іспанського кедра
·  2 полиці

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Підходить для настінного монтажу
·  Праві фіксовані двері
·  2 коробки для презентацій
·  Змінні ущільнення дверей
·  Замок



184 185

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

Світлодіодне освітлення винної шафи 
можна приглушити для отримання приєм-
ного розсіяного освітлення всередині при-
строю. Всі винні шафи Vinidor оснащені 
інноваційними світлодіодними лампами,  
які не нагріваються.

Двері без ручок гарантують ідеальне поєднання 
з кухнями, в дизайні яких не використовуються 
ручки та інші виступаючі елементи. Крім надій-
ного захисту від ультрафіолетового випроміню-
вання скляні двері забезпечують відмінний огляд 
внутрішнього простору. Після дотику технологія 
TipOpen відкриває двері на 7 см. Якщо протя-
гом 3 секунд двері не будуть відкриті повністю, 
то система акуратно зачинить їх.

Система SoftSystem гарантує додаткову 
безпеку та зручність. Інтегрований аморти-
зуючий доводчик забезпечує плавне 
закриття дверці навіть при повному заванта-
женні винної шафи. Двері автоматично зачи-
няються під кутом відкриття меншим за 30°.

Винні шафи Vinidor оснащені міцними дерев’яними полицями на телескопічних направляючих. Полиці, 
які виготовлені вручну з необробленої деревини, є ідеальними для безпечного зберігання пляшок Бордо, 
а також гарантують оптимальну презентацію вин та легкий доступ до них. Зберігання пляшок у проти-
лежних напрямках дозволяє максимально використовувати внутрішній об’єм камери. Інформаційні ети-
кетки, які прикріплюються до полиць, дозволяють швидко та легко знаходити необхідне вино.

Електронний рідкокристалічний дисплей є інноваційним дизайнерським рішенням. Зрозуміла навігація 
меню та електронна система сенсорного управління пропонує ще більше інформації для заданих 
умов зберігання. Дані на цифровому температурному дисплеї можна побачити ззовні пристрою через 
скляні двері. Сенсорна електронна навігація забезпечує легкий вибір та використання багатьох функцій.

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розташу-
вати холодильники, морозильні камери та шафи 
для вина за вашим особистим вибором. Спеці-
альна технологія контролю середовища між 
приладами з великими відмінностями в темпе-
ратурі дозволяє створювати будь-які комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках 
112 – 113.

Винні шафи

Якість в кожній деталі
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EWTdf 3553 з рамою і ручкою з нержавіючої сталі (додаткові аксесуари)

Вбудований вугільний фільтр FreshAir 
очищає повітря всередині і затримує 
неприємні запахи. Його легко замінити  
і гарантувати оптимальну якість повітря.

Серія Vinidor

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

178 178 178

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,442 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 83
Загальний / корисний об'єм: 307 л / 271 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 178 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· ��Полиці з бука
·  10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  TipOpen
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,442 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 83
Загальний / корисний об'єм: 307 л / 271 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 178 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· ��Полиці з бука
·  10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  TipOpen
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

Скляні двері / Вбудована модель з декоративною панеллю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,443 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 80
Загальний / корисний об'єм: 289 л / 254 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 178 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· � �Полиці з бука
·  10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTgb 3583 
Vinidor

EWTgw 3583 
Vinidor

EWTdf 3553 
Vinidor
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EWTgw 2383

Серія Vinidor

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

Полиця для презентацій ідеально підходить 
для демонстрації вина, а також для збері-
гання відкритих пляшок.

122 122 122

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 152 / 0,414 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 51
Загальний / корисний об'єм: 195 л / 169 л
Рівень шуму: 32 дБА Silent
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  6 полиць, 4 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  TipOpen
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 152 / 0,414 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 51
Загальний / корисний об'єм: 195 л / 169 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· ��Полиці з бука
·  6 полиць, 4 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  TipOpen
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

Скляні двері / Вбудована модель з декоративною панеллю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 152 / 0,416 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 48
Загальний / корисний об'єм: 183 л / 158 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· � �Полиці з бука
·  6 полиць, 4 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTgb 2383 
Vinidor

EWTgw 2383 
Vinidor

EWTdf 2353 
Vinidor
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Серія Vinidor

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

Концепція «Side-by-Side» дає змогу комбі-
нувати кілька винних шаф або з холодильної 
та морозильної камерами.
Більш детальна інформація на сторінках 
112 – 113.

88 88 88

EWTgb 1683 
Vinidor

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,396 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 33
Загальний / корисний об'єм: 125 л / 104 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 88 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· ��Полиці з бука
·  4 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  TipOpen
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTgw 1683 
Vinidor

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,396 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 33
Загальний / корисний об'єм: 125 л / 104 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 88 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· ��Полиці з бука
·  4 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  TipOpen
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTdf 1653 
Vinidor

Скляні двері / Вбудована модель з декоративною панеллю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,397 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 30
Загальний / корисний об'єм: 117 л / 97 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 88 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· � �Полиці з бука
·  4 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих у тому числі 

1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем



UWTgb 1682
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Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

Винні шафи для вбудовування під стільницю

Після дотику технологія TipOpen відкриває 
двері на 7 см. Якщо протягом 3 секунд 
двері не будуть відкриті повністю, то система 
акуратно зачинить їх.

82-87 82-87 82-87

UWTgb 1682 
Vinidor

Врівень з поверхнею / Обладнання яке вбудовується під стільницю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 144 / 0,392 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34
Загальний / корисний об'єм: 123 л / 94 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 87 / 60 / мін. 58

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  5 полиць, 3 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
·  TipOpen
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

UWTes 1672 
Vinidor

Врівень з поверхнею / Обладнання яке вбудовується під стільницю
Клас енергоефективності: B
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 196 / 0,535 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34
Загальний / корисний об'єм: 123 л / 94 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 87 / 60 / мін. 58

Керування
·  MagicEye всередині, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
·  2 незалежних холодильних контури
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  5 полиць, 3 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
·  Алюмінієва ручка
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Замок

UWKes 1752 
GrandCru

Врівень з поверхнею / Обладнання яке вбудовується під стільницю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,396 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 46
Загальний / корисний об'єм: 135 л / 110 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 87 / 60 / мін. 58

Керування
·  MagicEye всередині, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
· � �Полиці з бука
·  4 полиці, 3 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
·  Алюмінієва ручка
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем
·  Замок



WKEgb 582
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Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

Ящик для аксесуарів, легко витягається зав-
дяки телескопічним направляючим. Він встанов-
люється в нішу під винну шафу серії WKE 5,  
і дозволяє збільшити висоту загальної ніші з 
45 до 60 сантиметрів. Ящик доступний в таких 
кольорах: біле скло (9792 449), чорне скло 
(9792 451) і нержавіюча сталь (9792 453).

Серія GrandCru

45 45 45

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 106 / 0,290 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18 *
Загальний / корисний об'єм: 48 л / 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  3 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
·  Відкидні двері з TipOpen
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

*  Максимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до 
задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності 
захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 106 / 0,290 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18 *
Загальний / корисний об'єм: 48 л / 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· ��Полиці з бука
·  3 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
·  Відкидні двері з TipOpen
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

*  Максимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до 
задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності 
захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

Врівень з поверхнею / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 130 / 0,356 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18 **
Загальний / корисний об'єм: 48 л / 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45 / 56 / мін. 55

Керування
·  LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
·  1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи 

і регулюванням яскравості
· � �Полиці з бука
·  3 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
·  Вбудована ручка
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

**  Максимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до 
задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності 
захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

WKEgb 582 
GrandCru

WKEgw 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru
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