S pravo temperaturo do popolnega okusa!

Vino je ustekleničena poezija.
IZBOR PRAVE VINSKE VITRINE
Pri Dunavoxu se zavedamo kako pomembno je pravo okolje za hrambo in serviranje vin, zato je naš cilj izdelati vinsko vitrino, ki bo v čim večji meri izpolnila te
pogoje. Seveda je poleg tehnične dovršenosti pomembna tudi estetska nota,
saj želimo da postane Dunavox vinska vitrina del vašega interiera.
Pri izbiri pravega modela za hrambo vaše kolekcije vina si najprej odgovorite
na naslednja vprašanja:
• Kje bi želeli imeti vinsko vitrino?
• Koliko prostora imate na voljo oz. kako veliko zbirko vin boste imeli?
• Ali ste ljubitelj le ene sorte vina ali več različnih?
Katalog je predstavljen tako, da so modeli razdeljeni na območja postavitve.
Med njimi zbirate velikosti, ki so najbljižje številu steklenic, ki jih želite hraniti in
modele z eno ali dvema conama hlajenja.
Več o območjih postavitve in pogojih, ki jih ti modeli zahtevajo je navedeno
pred posameznimi sklopi.
Vinske vitrine se delijo tudi na enopodročne in dvopodročne. Enopodročni
modeli so primernejši za tiste, ki pretežno pijejo eno sorto vin in je le tem prilagojena temperatura v vitrini. V kolikor imate željo po shranjevanju dveh ali več sort
vin, pridejo v poštev modeli z dvema hladilnima območjema kjer lahko nastavite dve različni temperaturi.

Večina modelov v ponudbi ima sistem kompresorskega hlajenja, ki omogoča,
da se vitrina hitro odziva na temperaturne spremembe in kapaciteto vin v
hrambi. Tako nastajajo le rahla odstopanja med realno in nastavljeno temperaturo. Par manjših prostostoječih vitrin se hladi s termoelementom, ki omogoča
maksimalno ohladite za 15°C od sobne temperature.
V kolikor imate pri izbiri pravega modela vinske vitrine težave ali dodatna
vprašanja, smo tu za vas mi, ki vam bomo z veseljem pomagali in odgovorili
na vsa vprašanja.

PROSTOSTOJEČE
TERMOLEKTRIČNE
Slike, specifikacije in cene se lahko razlikujejo od prvih podatkov. Za napake ne odgovarjamo, točnost podatkov preverite na www.vinskevitrine.si

Prosto stoječe vinske vitrine
so modeli, ki stojijo samostojno in zaradi sistema hlajenja
niso primerni za vgradnjo. So
med bolj popularnimi, saj so
finančno bolj dostopni in ne
potrebujejo nobene konstrukcije za postavitev.
Delijo se na termoelektrične
in kompresorske. Kompresorske imajo širši asortima modelov, manjši imajo prikazovalnik na vratih in ni možna
menjava vrat. Pri večjih je
možna menjava vrat s prikazovalnikom v notranjosti.
Večji
modeli
ponujajo
možnost zaklepanja in vrat z
inox obrobo.

6 steklenic
DAFT-6.16

12 steklenic
DAFT-12.33

12 steklenic

DAFT-12.33DC

24 steklenic

DAFT-24.68DSC

Zone

Zone

• Prostostoječa
• Enopodročna
• Hlajenje s termoelementom
• Temp: 8°C - 18°C
• V,Š,G: 378, 252, 510 mm

• Prostostoječa
• Enopodročna
• Hlajenje s termoelementom
• Temp: 12°C - 18°C
• V,Š,G: 590, 252, 515 mm

• Prostostoječa
• Dvopodročna
• Hlajenje s termoelementom
• Temp zgoraj: 12°C - 18°C
• Temp spodaj: 8°C - 18°C
• V,Š,G: 667, 255, 515 mm

• Prostostoječa
• Dvopodročna
• Hlajenje s termoelementom
• Temp zgoraj: 12°C - 18°C
• Temp spodaj: 8°C - 18°C
• V,Š,G: 850, 355, 511 mm

Cena:
193,00 €

Cena:
272,00 €

Cena:
335,00 €

Cena:
462,00 €

16 steklenic
DXFH-16.46

20 steklenic
DXFT-20.62

28 steklenic
DXFH-28.88

29 steklenic
DXFH-30.80

54 steklenic
DXFH-54.150

Zone

• Prostostoječa
• Enopodročna
• Hlajenje s kompresorjem
• Temp: 4°C - 18°C
• V,Š,G: 510, 430, 480 mm

Cena:
381,00 €

• Samostoječa
• Enopodročna
• Hlajenje s kompresorjem
• Temp: 4°C - 18°C
• V,Š,G: 650, 430, 480 mm

Cena:
457,00 €

• Samostoječa
• Enopodročna
• Hlajenje s kompresorjem
• Temp: 4°C - 18°C
• V,Š,G: 830, 430, 480 mm

Cena:
508,00 €

• Samostoječa
• Dvopodročna
• Hlajenje s kompresorjem
• Temp zgoraj: 4°C - 18°C
• Temp spodaj: 4°C - 18°C
• V,Š,G: 840, 480, 490 mm

Cena:
812,00 €

• Samostoječa
• Dvopodročna
• Hlajenje s kompresorjem
• Temp zgoraj: 4°C - 18°C
• Temp spodaj: 10°C - 18°C
• V,Š,G: 1295, 480, 470 mm

Cena:
1.030,00 €

94 steklenic

DX-94.270DBK

143 steklenic
DX-143.468B

Slike, specifikacije in cene se lahko razlikujejo od prvih podatkov. Za napake ne odgovarjamo, točnost podatkov preverite na www.vinskevitrine.si

Zone

• Samostoječa ali vgradna
• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 12°C
• Temp spodaj: 12°C - 22°C
• V,Š,G: 1215, 595, 680 mm

Cena:
1.751,00 €

• Samostoječa ali vgradna
• Črna ali INOX vrata
• Enopodročna
• Kovinske izvlečne police
• Temp: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 1835, 655, 680 mm

Cena:
3.477,00 €

166 steklenic

DX-166.428DBK

181 steklenic

DX-181.490DBK

Zone

Zone

• Samostoječa ali vgradna
• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 12°C
• Temp spodaj: 12°C - 22°C
• V,Š,G: 1770, 595, 680 mm

• Samostoječa ali vgradna
• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 12°C
• Temp spodaj: 12°C - 22°C
• V,Š,G: 1835, 655, 680 mm

Cena:
2.385,00 €

Cena:
2.741,00 €

194 steklenic
DX-194.490BK

• Samostoječa ali vgradna
• Črna ali INOX vrata
• Enopodročna
• Temp: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 1835, 655, 680 mm

Cena:
2.588,00 €

PODPULTNO VGRADNE
VINSKE VITRINE

9 steklenic
DAUF-9.22B

17 steklenic

DAUF-17.57DB

19 steklenic
DAUF-19.58B

32 steklenic
DAUF-32.83B

Zone

Podpultno vgradne vinske
vitrine so namenjene vgradnji
pod
delovno
površino.
Hlajenje
imajo
urejeno
spredaj pod vrati. Tovarniško
rešetko lahko zamenjate
s podobno, ki je stilsko
usklajena z vašim coklom
kuhinje.

• Črna ali INOX vrata
• Enopodročna
• Temp: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 825, 148, 525 mm

• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 22°C
• Temp spodaj: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 820, 295, 570 mm

• Črna ali INOX vrata
• Enopodročna
• Temp: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 820, 295, 570 mm

• Črna ali INOX vrata
• Enopodročna
• Temp: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 820, 380, 563 mm

Širine kuhinjskih elementov so
15, 30, 38 in 60 cm.
Vrata z inox ročajem se lahko
odpirajo levo ali desno.

Cena:
672,00 €

Cena:
1.015,00 €

Cena:
939,00 €

Cena:
1.096,00 €

32 steklenic

DAUF-32.78DB
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Zone

39 steklenic

DAUF-39.121DB

46 steklenic

DAUF-46.138B

Zone

• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 12°C - 18°C
• Temp spodaj: 5°C - 12°C
• V,Š,G: 820, 380, 563 mm

Cena:
1.216,00 €

46 steklenic

DAUF-46.145DB

Cena:
1.545,00 €

• Črna ali inox vrata
• Enopodročna
• Temp: 5°C - 18°C
• V,Š,G: 820, 595, 562 mm

Cena:
1.479,00 €

DAUF-45.125DB.TO
Zone

Zone

• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 12°C
• Temp spodaj: 12°C - 20°C
• V,Š,G: 820, 595, 562 mm

46 steklenic

• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 22°C
• Temp spodaj: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 820, 595, 570 mm

Cena:
1.548,00 €

• Črna ali INOX vrata
• Odpiranje vrat na dotik
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 20°C
• Temp spodaj: 5°C - 20°C
• V,Š,G: 870, 595, 577 mm

Cena:
2.182,00 €

POPOLNOMA VGRADNE
VINSKE VITRINE
Popolnoma
vgradne
vitrine so
namenjene vgradnji v pohištveni
element. Vsi modeli DAVS so
tehnološko zasnovani z notranjim
samohladilnim sistemom, da ne
potrebujejo
posebnega
sistema
za odvajanje ogretega zraka. Zato
zanje predhodna zasnova zračnega
kanala ni potrebna.
Police so namenjene standardnim
Bordeaux (0,75L) steklenicam, na
podlagi katerih je preračunana
kapaciteta vinske vitrine. V kolikor
imate v svoji zbirki steklenice večjih
dimenzij kapacitete, odštejte od
navedene kapacitete odštejte 20%
steklenic.
Pri teh modelih je možno spreminjanje
smeri odpiranja vrat. Določeni modeli
so z ročajem, drugi z odpiranjem na
dotik.
Dvopodročni modeli vinskih vitrin
imajo dve področji hlajenja, na dveh
ločenih temperaturah.
Zgornje področje je predvideno za
hladnejša vina (belo ali penine),
spodnje za toplejša (rdeče). Največja
dovoljena razlika med področji je 8°C
pri vgradnih modelih.
Vsi vgradni modeli vinskih vitrin
so dobavljivi v črni barvi ali z inox
okvirjem.

18 steklenic
DAVS-18.46B

25 steklenic

DAVS-25.63DB
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Zone

49 steklenic

DAVS-49.116DB
Zone

• Popolnoma vgradna

• Črna ali INOX vrata

• Črna ali INOX vrata

• Dvopodročna

• Enopodročna

• Temp zgoraj: 5°C - 22°C

• Temp: 5°C - 22°C

• Temp spodaj: 5°C - 22°C

• V,Š,G: 455, 590, 545 mm

• V,Š,G: 595, 590, 563 mm

Cena:
1.205,00 €

Cena:
1.852,00 €

72 steklenic

DAVS-72.185DB
Zone

• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 22°C
• Temp spodaj: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 885, 590, 545 mm

Cena:
1.789,00 €

• Črna ali INOX vrata
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 22°C
• Temp spodaj: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 1234, 590, 563 mm

Cena:
2.487,00 €

POPOLNOMA VGRADNE
VINSKE VITRINE

Modeli
DAVG
ponujajo
sistem
odpiranja na dotik. V ponudbi so
steklena vrata s črno obrobo in z inox
okvirjem.
Ti modeli skupaj z DAB in DX imajo
sistem hlajenja zadaj, za to je
potrebno načrtovati zračni kanal kot
je prikazano na zgornji skici.
V kolikor boste potrebovali dodatne
informacije in skico vgradne, so le
te dostopne na naši spletni strani, ali
vam jih pošljemo na mail.

42 steklenic

DAB-42.117DB

89 steklenic

Dunavox DX-89.246TB

Zone

Zone

• Črna ali INOX vrata
• inox ročaj
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 10°C
• Temp spodaj: 10°C - 18°C

• Črna ali INOX vrata
• inox ročaj
• Tripodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 18°C
• Temp sredina: 5°C - 10°C
• Temp spodaj: 10°C - 18°C
• V,Š,G: 1788, 595, 557 mm

• V,Š,G: 885, 590, 560 mm

Cena:
1.705,00 €

Cena:
3.139,00 €

18 steklenic

DAVG-18.46B.TO

• Črna ali INOX vrata brez ročaja
• Odpiranje vrat na dotik
• Enopodročna
• Temp: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 455, 590, 563 mm

Cena:
1.586,00 €

25 steklenic

DAVG-25.63DB.TO

32 steklenic

DAVG-32.80DB.TO

49 steklenic

DAVG-49.116DB.TO

72 steklenic

DAVG-72.185DB.TO

114 steklenic

DAVG-114.288DB.TO
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Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

• Črna ali INOX
• Odpiranje vrat na dotik
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 20°C
• Temp spodaj: 5°C - 20°C
• V,Š,G: 595, 590, 545 mm

• Črna ali INOX vrata
• Odpiranje vrat na dotik
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 22°C
• Temp spodaj: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 885, 590, 545 mm

• Črna ali INOX
• Odpiranje vrat na dotik
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 20°C
• Temp spodaj: 5°C - 20°C
• V,Š,G: 885, 590, 545 mm

• Črna ali INOX vrata
• Odpiranje vrat na dotik
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 22°C
• Temp spodaj: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 1234, 590, 563 mm

• Črna ali INOX vrata
• Odpiranje vrat na dotik
• Dvopodročna
• Temp zgoraj: 5°C - 20°C
• Temp spodaj: 5°C - 22°C
• V,Š,G: 1784, 590, 545 mm

Cena:
2.182,00 €

Cena:
2.182,00 €

Cena:
2.182,00 €

Cena:
3.400,00 €

Cena:
4.149,00 €

AVene d.o.o.
Tržaška cesta 134, Ljubljana
t: +386 41 566 618
e: prodaja@avene.si
www.vinskevitrine.si

