
Ciesz się winem,
gdy jest najlepsze

https://vestfrosthome.eu/pl/


Sięgając po kieliszek wina, pamiętaj, że o pełni  
jego smaku decyduje nie tylko proces fermentacji, 
ale również sposób przechowywania.  
Dzięki strefie Multi możesz ustawiać różne 
temperatury dla górnej i dolnej strefy, by 
zagwarantować dokładnie taką temperaturę, 
jakiej potrzebuje wino. 

Chłodziarka została wyposażona także w kompresor  
z technologią tłumienia drgań, zapobiegającą  
powstawaniu osadu oraz system podgrzewania wnętrza  
– Heating element. To rozwiązanie zagwarantuje  
stabilną temperaturę we wnętrzu winiarki, nawet gdy  
temperatura otoczenia będzie niższa niż ta potrzebna 
do odpowiedniego przechowywania wina. 

Twoje wino jest pod dobrą opieką.

Klasa energetyczna A Poziom hałasu 42 dB

Pojemność 197 butelek Drzwi z zamkiem

Półki z naturalnego dębu Przyciemniane szkło z filtrem UV

Chłodziarka do wina
Model: FZ 410W

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


VINESKABE

FUNKCJE

Strefa Multi Elektroniczne sterowanie

Frost Guard Oświetlenie LED

Kolor: CZARNY Klasa: A Pojemność: 197 butelek Poziom hałasu: 42 dB FZ 410W

Sięgając po kieliszek wina, pamiętaj, że o pełni jego smaku 
decyduje nie tylko proces fermentacji, ale również  

sposób przechowywania. Dzięki strefie Multi możesz 
ustawiać różne temperatury dla górnej i dolnej strefy,  

by zagwarantować dokładnie taką temperaturę,  
jakiej potrzebuje wino. 

Chłodziarka została wyposażona także w kompresor  
z technologią tłumienia drgań, zapobiegającą  

powstawaniu osadu oraz system podgrzewania wnętrza  
– Heating element. To rozwiązanie zagwarantuje  

stabilną temperaturę we wnętrzu winiarki, nawet gdy  
temperatura otoczenia będzie niższa niż ta potrzebna 

do odpowiedniego przechowywania wina.  
 

Praktyczną funkcją jest także Frost Guard, której zadaniem 
jest utrzymanie prawidłowej temperatury wewnątrz 

chłodziarki jeśli wystąpi błąd chłodzenia i temperatura 
wewnątrz urządzenia spadnie do 2 stopni lub przekroczy  

6 stopni Celsjusza.

Twoje wino jest pod dobrą opieką.

WIELOSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

Klasa efektywności  
energetycznej A

Maksymalna liczba  
butelek - 197

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1860 mm Szerokość: 595 mm Głębokość: 610 mm

VINESKABE
2010/1060

168

x197 42dB

A

FZ 410 W

Półka prezentacyjna

Filtr węglowy

Termometr półkowy  
strefy Multi

FZ 410W
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WIELOSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

DODATKOWE INFORMACJE

Seria FUNCTION+

Maks. liczba butelek 197

Strefy temperatury Wielostrefowa

Klasa efektywności energetycznej A

Poziom hałasu (dB) 42

Półka prezentacyjna tak

Półki z surowego drewna dębowego tak

Przyciemniane drzwi z filtrem UV tak

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi tak

Zamek tak

Kompresor tłumiący drgania tak

Filtr z węglem aktywnym tak

Wbudowany element grzewczy tak

Zakres temperatury 5-22˚

Klasa klimatyczna SN-ST

Minimalna temperatura otoczenia 5˚

EAN 5703540152028

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/chlodziarki-do-wina/37-wielostrefowa-chlodziarka-do-wina-5703540152028.html


Serwuj wina  
z dobrej półki

Chłodziarka o pojemności aż 44 butelek zachwyca  
designem – elegancką konstrukcją, dębowymi półkami  

i przyciemnianym szkłem z filtrem UV. 
 

Urządzenie jest dwustrefowe – możesz przechowywać 
jednocześnie różne gatunki wina. Wnętrze skrywa 

dodatkowo kompresor tłumiący drgania, filtr  
czyszczący powietrze czy element grzewczy. 

 

Wszystko po to, by stworzyć warunki  
przechowywania jak w piwnicach winiarni.  

I dzięki temu zachować doskonały smak wina.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


VINESKABE

FUNKCJE

Elektroniczne sterowanie Oświetlenie LED

Filtr z węglem aktywnym Kompresor tłumiący drgania

Kolor: CZARNY Klasa: A Pojemność: 44 butelki Poziom hałasu: 41 dB WFG 45

DWUSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

Klasa efektywności  
energetycznej A

Maksymalna liczba  
butelek - 44

Serwuj wina  
z dobrej półki
Chłodziarka o pojemności aż 44 butelek zachwyca  
designem – elegancką konstrukcją, dębowymi półkami  
i przyciemnianym szkłem z filtrem UV. 
 
Urządzenie jest dwustrefowe – możesz przechowywać 
jednocześnie różne gatunki wina. Wnętrze skrywa 
dodatkowo kompresor tłumiący drgania, filtr  
czyszczący powietrze czy element grzewczy. 
 
Wszystko po to, by stworzyć warunki przechowywania  
jak w winnicach. 

I dzięki temu zachować doskonały smak wina.

Poziom hałasu  
- 41 dB

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 820-890 mm Szerokość: 595 mm Głębokość: 573 mm

VINESKABE
2010/1060

145

x44 41dB

WFG 45

A

Dębowe półki

Elektroniczne sterowanie

Szyba  
z filtrem UV

WFG 45
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DODATKOWE INFORMACJE

Seria FUNCTION+

Maks. liczba butelek 44

Strefy temperatury Dwustrefowa

Klasa efektywności energetycznej A

Poziom hałasu (dB) 41

Oświetlenie LED tak

Przyciemniane drzwi z filtrem UV tak

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi tak

Zamek tak

Elektroniczne sterowanie tak

Kompresor tłumiący drgania tak

Filtr z węglem aktywnym tak

Wbudowany element grzewczy tak

Zakres temperatury 5-10˚, 10-18˚

Klasa klimatyczna N-T

Minimalna temperatura otoczenia 5˚

EAN 5703540151762

DWUSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

Seria FUNCTION + jest pionierem  
w niskim zużyciu energii. Poziom hałasu jest także 

zminimalizowany bez uszczerbku na możliwościach 
technicznych, które dbając o wino, zapewniają  

Tobie i Twoim gościom optymalne wrażenia smakowe.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/chlodziarki-do-wina/38-dwustrefowa-chlodziarka-do-wina-5703540151762.html


Model CC45 pomieści aż 16 butelek wina, 44 puszki  
0,3l lub 32 butelki 0,5l. Dzięki wygodnemu uchwytowi,  
do którego można odstawić butelkę, oraz drewnianym 
półkom, chłodziarkę można wykorzystać bezpośrednio  
do serwowania napojów przy stole lub jako dodatkowy blat.

Model CC45 dostępny jest w kolorach czarnym lub srebrnym.  
Średnica: 45,5 cm; Wysokość: 82,5 cm

Przenośna chłodziarka do wina  
i napojów z serii Vestfrost Party jest 
propozycją dla tych, którzy uwielbiają 
przyjęcia na świeżym powietrzu. 

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


VINESKABE

WYPOSAŻENIE

Dwustronne uchylne wieko Uchwyt do butelek z winem

Dwa zewnętrzne drewniane blaty Obrotowe kółka

Kolor: CZARNY Klasa: A+ Pojemność netto: 45 litrów Poziom hałasu: 39 dB CC 45BK

PRZENOŚNA 
Chłodziarka do wina

Klasa efektywności  
energetycznej A+

Poziom hałasu  
- 39 dB

Przenośna chłodziarka do wina i napojów z serii  
Vestfrost Party jest propozycją dla tych, którzy  
uwielbiają przyjęcia na świeżym powietrzu. 
 
Model CC45 pomieści aż 16 butelek wina, 44 puszki  
0,3l lub 32 butelki 0,5l. Dzięki wygodnemu uchwytowi,  
do którego można odstawić butelkę, oraz drewnianym 
półkom, chłodziarkę można wykorzystać bezpośrednio  
do serwowania napojów przy stole lub jako dodatkowy blat.

Model CC45 dostępny jest w kolorach czarnym lub srebrnym. 

44 puszki  
0,3 l  

16 butelek  
z winem

32 butelki  
0,5 l

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Średnica: 454 mm Wysokość: 825 mm

VINESKABE

A+
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CC 45

A+
A
B
C
D

A++
A+++

45 L 39 dB- L
2010/1060

Uchwyt na  
butelki wina

Demontowalne  
blaty drewniane

Dwustronne  
uchylne pokrywy

CC 45
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DODATKOWE INFORMACJE

Seria PARTY

Maks. liczba butelek 44 puszki 0,3 l/16 butelek 
z winem/32 butelki 0,5 l

Strefy temperatury Jednostrefowa

Klasa efektywności energetycznej A+

Poziom hałasu (dB) 39

Półka prezentacyjna -

Półki z surowego drewna dębowego -

Przyciemniane drzwi z filtrem UV -

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi -

Zamek -

Kompresor tłumiący drgania -

Filtr z węglem aktywnym -

Wbudowany element grzewczy -

Regulacja temperatury 2-8˚

Klasa klimatyczna N

Minimalna temperatura otoczenia 16˚

EAN 5703540128603

PRZENOŚNA 
Chłodziarka do wina

Modele z serii Party to unikatowe chłodziarki  
pozwalające chłodzić szampana i białe wino podczas  

przyjęć na otwartym powietrzu. Są uniwersalne i łatwe  
do przenoszenia z miejsca na miejsce. 

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/chlodziarki-do-wina/35-przenosna-chlodziarka-do-wina-5703540128603.html


VINESKABE

WYPOSAŻENIE

Dwustronne uchylne wieko Uchwyt do butelek z winem

Dwa zewnętrzne drewniane blaty Obrotowe kółka

Kolor: SREBRNY Klasa: A+ Pojemność netto: 45 litrów Poziom hałasu: 39 dB CC 45SL

PRZENOŚNA 
Chłodziarka do wina

Klasa efektywności  
energetycznej A+

Poziom hałasu  
- 39 dB

Przenośna chłodziarka do wina i napojów z serii  
Vestfrost Party jest propozycją dla tych, którzy  
uwielbiają przyjęcia na świeżym powietrzu. 
 
Model CC45 pomieści aż 16 butelek wina, 44 puszki  
0,3l lub 32 butelki 0,5l. Dzięki wygodnemu uchwytowi,  
do którego można odstawić butelkę, oraz drewnianym 
półkom, chłodziarkę można wykorzystać bezpośrednio  
do serwowania napojów przy stole lub jako dodatkowy blat.

Model CC45 dostępny jest w kolorach czarnym lub srebrnym. 

44 puszki  
0,3 l  

16 butelek  
z winem

32 butelki  
0,5 l

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Średnica: 454 mm Wysokość: 825 mm

VINESKABE

A+

105

CC 45

A+
A
B
C
D

A++
A+++

45 L 39 dB- L
2010/1060

Uchwyt na  
butelki wina

CC 45
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DODATKOWE INFORMACJE

Seria PARTY

Maks. liczba butelek 44 puszki 0,3 l/16 butelek 
z winem/32 butelki 0,5 l

Strefy temperatury Jednostrefowa

Klasa efektywności energetycznej A+

Poziom hałasu (dB) 39

Półka prezentacyjna -

Półki z surowego drewna dębowego -

Przyciemniane drzwi z filtrem UV -

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi -

Zamek -

Kompresor tłumiący drgania -

Filtr z węglem aktywnym -

Wbudowany element grzewczy -

Regulacja temperatury 2-8˚

Klasa klimatyczna N

Minimalna temperatura otoczenia 16˚

EAN 5703540128597

PRZENOŚNA 
Chłodziarka do wina

Modele z serii Party to unikatowe chłodziarki  
pozwalające chłodzić szampana i białe wino podczas  

przyjęć na otwartym powietrzu. Są uniwersalne i łatwe  
do przenoszenia z miejsca na miejsce. 

Demontowalne  
blaty drewniane

Dwustronne  
uchylne pokrywy

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/chlodziarki-do-wina/36-przenosna-chlodziarka-do-wina-5703540128597.html


VINESKABE

Kolor: CZARNY/SREBRNY Klasa: B Pojemność: 44 butelki Poziom hałasu: 45 dB W 45

DWUSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

Klasa efektywności  
energetycznej B

Maksymalna liczba  
butelek - 44

Serwuj wina  
z dobrej półki
Chłodziarka o pojemności aż 44 butelek zachwyca  
designem – elegancką konstrukcją, dębowymi półkami  
i przyciemnianym szkłem z filtrem UV. 
 
Urządzenie jest dwustrefowe – możesz przechowywać 
jednocześnie różne gatunki wina. Wnętrze skrywa 
dodatkowo kompresor tłumiący drgania, filtr  
czyszczący powietrze czy element grzewczy. 
 
Wszystko po to, by stworzyć warunki przechowywania  
jak w piwnicach winiarni. 

I dzięki temu zachować doskonały smak wina.

Poziom hałasu  
- 45 dB

FUNKCJE

Elektroniczne sterowanie Oświetlenie LED

Filtr z węglem aktywnym Kompresor tłumiący drgania

System podgrzewania wnętrza Dębowe fronty półek

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 820-890 mm Szerokość: 595 mm Głębokość: 575 mm

VINESKABE
2010/1060

198

x44 45dB

W 45

B

Półki z dębowym frontem

Elektroniczne sterowanie

Szyba  
z filtrem UV

W 45
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DODATKOWE INFORMACJE

Seria FUNCTION

Rodzaj Do zabudowy /  
wolnostojąca

Maks. liczba butelek 44

Strefy temperatury Dwustrefowa

Klasa efektywności energetycznej B

Poziom hałasu (dB) 45

Oświetlenie LED tak

Przyciemniane drzwi z filtrem UV tak

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi tak

Elektroniczne sterowanie tak

Kompresor tłumiący drgania tak

Filtr z węglem aktywnym tak

Wbudowany element grzewczy tak

Zakres temperatury 5-10˚, 10-18˚

Klasa klimatyczna N-T

Minimalna temperatura otoczenia 5˚

EAN 5703540144863

DWUSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

Seria FUNCTION ma wiele stref, które zapewniają  
optymalny klimat w długim okresie przechowywania  

na dole i na górze chłodziarki do wina. Regulacja 
temperatury jest elektroniczna i obejmuje  
zakres od 5 do 18°C. Wentylatory w każdej  
strefie sprawiają, że butelki wina otoczone  
są powietrzem o jednolitej temperaturze. 

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/chlodziarki-do-wina/43-dwustrefowa-chlodziarka-do-wina-5703540144863.html


VINESKABE

FUNKCJE

Elektroniczne sterowanie Oświetlenie LED

Filtr z węglem aktywnym Kompresor tłumiący drgania

System podgrzewania wnętrza Dębowe fronty półek

Kolor: CZARNY/SREBRNY Klasa: B Pojemność: 38 butelek Poziom hałasu: 44 dB W 32

DWUSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

Klasa efektywności  
energetycznej B

Maksymalna liczba  
butelek - 38

Serwuj wina  
z dobrej półki
Chłodziarka o pojemności aż 38 butelek zachwyca  
designem – elegancką konstrukcją, dębowymi półkami  
i przyciemnianym szkłem z filtrem UV. 
 
Urządzenie jest dwustrefowe – możesz przechowywać 
jednocześnie różne gatunki wina. Wnętrze skrywa 
dodatkowo kompresor tłumiący drgania, filtr  
czyszczący powietrze czy element grzewczy. 
 
Wszystko po to, by stworzyć warunki przechowywania  
jak w piwnicach winiarni. 

I dzięki temu zachować doskonały smak wina.

Poziom hałasu  
- 44 dB

Seria FUNCTION ma wiele stref, które zapewniają  
optymalny klimat w długim okresie przechowywania  
na dole i na górze chłodziarki do wina.  

Regulacja temperatury jest elektroniczna i obejmuje  
zakres od 5 do 18°C. Wentylatory w każdej strefie  
sprawiają, że butelki wina otoczone są powietrzem  
o jednolitej temperaturze. 

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 840 mm Szerokość: 493 mm Głębokość: 588 mm

VINESKABE
2010/1060

190

x38 44dB

W 32

B

Półki z dębowym frontem

Elektroniczne sterowanie

Szyba  
z filtrem UV

W 32
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DODATKOWE INFORMACJE

Seria FUNCTION

Rodzaj Wolnostojąca

Maks. liczba butelek 38

Strefy temperatury Dwustrefowa

Klasa efektywności energetycznej B

Poziom hałasu (dB) 44

Oświetlenie LED tak

Przyciemniane drzwi z filtrem UV tak

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi tak

Elektroniczne sterowanie tak

Kompresor tłumiący drgania tak

Filtr z węglem aktywnym tak

Wbudowany element grzewczy tak

Zakres temperatury 5-10˚, 10-18˚

Klasa klimatyczna N-T

Minimalna temperatura otoczenia 5˚

EAN 5703189261501

DWUSTREFOWA 
Chłodziarka do wina

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/chlodziarki-do-wina/40-dwustrefowa-chlodziarka-do-wina-5703189261501.html


https://vestfrosthome.eu/pl/

	Button 7: 
	Button 17: 
	Button 16: 
	Button 1: 
	Button 15: 
	Button 14: 
	Button 2: 
	Button 13: 
	Button 12: 
	Button 3: 
	Button 11: 
	Button 4: 
	Button 10: 
	Button 5: 
	Button 9: 
	Button 6: 
	Button 8: 


