
The art of living by excellence

AVI76PREMIUM
Greeploze inbouw wijnklimaatkast
met 2 compartimenten

De luxe inbouw wijnklimaatkasten van AVINTAGE™ kunnen 

eenvoudig worden geïntegreerd in gastronomische keukens 

en houden uw wijnen op een constante temperatuur. 

Door het ruime temperatuurbereik kunt u verschillende 

wijnen bewaren op de gewenste serveertemperatuur. 

Deze AVINTAGE™ inbouwijnklimaatkast is een ‘eye-catcher’  

in uw keuken! Uniek: de enige inbouwwijnkast voor Nismaat 105!

Beheer uw wijnen met de exclusieve app voor alle Avintage 

wijnkasten: Vinotag®

76 
58,9 (W) x 55,7 (D) x 105,5 (H)

• 3-laags volglazen deur, behandeld met anti-UV  

(niet omkeerbaar)

• Greeploos (electronisch push-to-open systeem)

• 6 schuifbare houten “Multi-positie” leggers

• 1 vaste presentatielegger 

• 2 verstelbare voetjes (hoogte 0,8 cm)

• Koelsysteem: compressor

• Instelbaar temperatuurbereik:  

Boven 5° - 12°C / Onder: 12° - 20°C

• Compatibel met Vinotag®
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2 ZONES ÉCLAIRAGE 
CLAYETTE NEW

NISMAAT 45

NISMAAT 60

NISMAAT 105

*Let op: om perfect in symmetrie uit te kun-
nen lijnen met nis 45 en 60 apparaten, is een  
specifiek ontwerp nodig en dient het meubel  
te worden aangepast.
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AVINTAGE verbetert constant zijn producten en kan daarom niet garanderen dat het de productspecificaties niet zal wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Bijgevolg kunnen er verschillen zijn tussen het product op deze productinfo en het aan u geleverde product. Alle gebruikte sfeerafbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke 
producten en zijn uitsluitend bedoeld om een idee te geven van de mogelijkheden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten.

ViniCave | De Binderij 5 - 1321 EE  Almere - Nederland
Tel. 036 5259965 - info@vinicave.nl - www.vinicave.nl

The art of living by excellence

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Uitrusting  2 verstelbare voetjes  

  (hoogte 0,8 cm)  

  Anti vibratiesysteem 

  Digitaal display met  

  temperatuuraanduiding 

  Witte Led verlichting

Flescapaciteit*  76 (boven 40 / onder 36)

Omgevingstemperatuur  10 - 32°C

Voltage  220-240 V

Aansluitwaarde  68 W

Jaarlijks energieverbruik  145 kWh

Energieklasse  G

Klimaatklasse  SN

Geluidsniveau  39 dB

Afmeting W x D x H Verpakt 65,6 x 62 x 109 

 Uitgepakt 58,9 x 55,7 x 105,5

Gewicht Bruto 51 Kg 

 Netto 47,5 Kg

*Flescapaciteit berekend op basis van ‘bordeaux-formaat’ 75cl flessen.

INBOUWTEKENING*:

Let op: Voor een goede werking van uw inbouw wijnkast is het essentieel om zowel onderin (bij de plint) als 

boven de ingebouwde positie een ruim voldoende ventilatieopening aan te brengen. De omgevingslucht komt binnen via het 

ventilatierooster onderin en wordt na contact met het apparaat (aan de achterzijde) omgezet in warme lucht en moet daarna via 

de bovenkant weer afgevoerd kunnen worden. 

min. 200cm2

min. 200cm2
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Push to open

AVINTAGE & VINOTAG
Alle AVINTAGE-wijnkasten zijn compatibel 
met Vinotag®, de applicatie voor het 
beheer van wijnklimaatkasten

Met deze app kunt u uw digitale wijncollectie in 
realtime opzetten; op de hoogte worden  
gehouden van het voorraadniveau  
en de 'op dronk' data van uw  
favoriete wijnen; toegang tot  
gedetailleerde wijninformatie door  
eenvoudig foto's te maken van de  
flesetiketten dankzij de  
samenwerking met Vivino®

DOWLOAD DE APP

MULTI-POSITIE LEGGERS
Leg uw wijnen in de lengte of  
breedterichting, voor een stijlvolle aanblik!

*Let op: om perfect in 
symmetrie uit te kunnen 
lijnen met nis 45 en 60 
apparaten, is een specifiek 
ontwerp nodig en dient het 
meubel te worden aangepast.


