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SV 19 B

•

•
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•

•

•

•

•

Skarvlös svart glasdörr

Bågformat svart stål handtag

1 temperatur zon

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 19 B är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har en temperaturzon och kan justeras mellan
5°C – 18°C. Med 6 hyllor i bokträ (därav 5 utdragbara)
rymmer den 18 flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Den svarta ramlösa glasdörren
och innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

1 horisontell LED-lampa ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 19 B har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 18

Temperatur zoner 1

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 865 x 295 x 561

Invändig belysning 1 Horisontell LED

EAN Kod 5704704015111

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 45 B
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•
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Svart ram runt glasdörr

Fristående modell

1 temperatur zon

Temperatur mellan 4-22 grader

Digital temperatur kontroll med display

Omhänngningsbar dörr

Hyllor i bokträd

SV 45 B är ett fristående vinskåp med en temperaturzon.
Temperaturen i skåpet kan ställas in mellan 4°C – 22°C,
och med 5 utdragbara hyllor + 1 hylla i bokträ rymmer den
45 flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Den svarta ramlösa glasdörren
och innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

1 horisontell LED-lampa ger ett bra ljus och representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 45 B är elektroniskt styrd och har en digital
kontrollpanel, vilket gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 45

Temperatur zoner 1

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 845 x 540 x 548

Invändig belysning 1 Horisontell LED

EAN Kod 5704704014497

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 81 B
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Skarvlös svart glasdörr

Bågformat svart stål handtag

1 temperatur zon

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 81 B är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har en temperaturzon och kan justeras mellan
5°C – 18°C. Med 6 hyllor i bokträ varav 5 utdragbara
rymmer den 46 flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Den svarta ramlösa glasdörren
och innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

1 horisontell LED-lampa ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 81 B har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 46

Temperatur zoner 1

Luftburet ljud, dB(A) 40

Produkt dimension, HxBxD, mm 865 x 595 x 561

Invändig belysning 1 Horisontell LED

EAN Kod 5704704015128

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 85 B

•

•

•

•

•

•

•

•

Glasdörr med kantlös svart ram

Bågformat svart stål handtag

2 temperatur zoner

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 85 B är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har två temperaturzoner som kan ställas in
mellan 5°C – 18°C oberoende av varandra. Med 4 1/2
hyllor i bokträ varav 4 utdragbara rymmer den 44 flaskor.
Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Den svarta ramlösa glasdörren
och innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

2 horisontella LED-ljus ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 85 B har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 44

Temperatur zoner 2

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 865 x 595 x 561

Invändig belysning 2 Horisont LED

EAN Kod 5704704015135

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 104 B
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Glasdörr med kantlös svart ram

Bågformat svart stål handtag

2 temperatur zoner

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 104 B är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har två temperaturzoner som kan ställas in
mellan 5°C – 18°C oberoende av varandra. Med 6 1/2
hyllor i bokträ varav 5 1/2 utdragbara  rymmer vinkylen 90
flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Den svarta ramlösa glasdörren
och innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

2 horisontella LED-ljus ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 104 B har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 90

Temperatur zoner 2

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 1392 x 595 x 680

Invändig belysning 2 Horisont LED

EAN Kod 5704704015142

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 111 B
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•
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Glasdörr med kantlös svart ram

Bågformat svart stål handtag

1 temperatur zon

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 111 B är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har en temperaturzon och kan justeras mellan
5°C – 18°C. Med  8 1/2 hyllor i bokträ varav 7 1/2 rymmer
den 126 flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Den svarta ramlösa glasdörren
och innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

1 horisontell LED-lampa ger ett bra ljus och representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 111 B har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 126

Temperatur zoner 1

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 1764 x 595 x 680

Invändig belysning 1 Horisontell LED

EAN Kod 5704704015159

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 124 B

•

•

•

•

•

•

•

•

Glasdörr med kantlös svart ram

Bågformat svart stål handtag

2 temperatur zoner

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 124 B är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har två temperaturzoner som kan ställas in
mellan 5°C – 18°C oberoende av varandra. Med 7 1/2
hyllor i bokträ varav 6 utdragbara rymmer det 126 flaskor.
Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Den svarta ramlösa glasdörren
och innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

2 horisontella LED-ljus ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 124 B har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 126

Temperatur zoner 2

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 1764 x 595 x 680

Invändig belysning 2 Horisont LED

EAN Kod 5704704015166

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 138 B

•

•

•
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En temperatuszon

Intuitiv touch display

Exklusiv ramlös glasdörr i svart med lås

10 LED lysen i sidorna och 1 i toppen

3 robusta metall hyllor

Fristående eller inbyggnadsbar modell

Ventilerat kylsystem med antivibration

Låg ljud och vibrationsnivå

SV 138 B kan användas både för inbyggnad och som
fristående vinskåp. Skåpet har en temperaturzon och kan
justeras mellan 5°C – 18°C. Med 3 starka metallhyllor kan
den rymma 138 upprättstående vinflaskor. Ett fint skåp för
vinförvaring.

Designen är tidlös. Den intuitiva pekskärmen och
innerbelysningen ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

Skåpet kommer med lås och nyckel för att hålla dina
flaskor säkra. 10 LED-sidoljus och 1 LED-topljus ger ett bra
ljus som representerar vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett
intelligent luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt
ventilerad, vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 138 B är elektroniskt styrd och har en digital
kontrollpanel, vilket gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 138

Temperatur zoner 1

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 1764 x 595 x 677

Invändig belysning
10 Vertikal LED + 1 Horisontell

LED

EAN Kod 5704704016538

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 1382 B

•

•

•

•

•

•

•

•

2 temperturzoner

Intuitiv touch display

Exklusiv ramlös glasdörr i svart med lås

10 LED lysen i sidorna och 2 i toppen

3 rubusta metall hyllor

Fristående eller inbyggnadsbar modell

Ventilerat kylsystem med antivibration

Låg ljud och vibrationsnivå

Contr
ol's b

SV 1382 B kan användas både för inbyggnad och som
fristående serviceskåp. Skåpet har två temperaturzoner
som kan ställas in mellan 5°C – 18°C oberoende av
varandra. Med 3 starka metallhyllor kan den rymma 138
upprättstående vinflaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Designen är tidlös. Den intuitiva pekskärmen och
innerbelysningen ger skåpet ett exklusivt utseende.
Högerhängd dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig
flexibiliteten att placera vinskåpet var som helst i rummet.

Skåpet kommer med lås och nyckel för att hålla dina
flaskor säkra. 10 LED-sidoljus och 2 LED-topljus ger ett bra
ljus som representerar vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett
intelligent luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt
ventilerad, vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 138 B är elektroniskt styrd och har en digital
kontrollpanel, vilket gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 138

Temperatur zoner 2

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 1764 x 595 x 677

Invändig belysning
10 Vertikal LED + 2 Horisontell

LED

EAN Kod 5704704016545

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 81 X

•

•

•

•

•

•

•

•

Glasdörr med rostfri kant

Bågformat rostfritt handtag

1 temperatur zon

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd med rostfri kant

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 81 X är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har en temperaturzon och kan justeras mellan
5°C – 18°C. Med 6 hyllor i boktra varav 5 utdragbara med
metallkantlist rymmer den 46 flaskor. Ett fint skåp för
vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Dörrkarmen i rostfritt stål och
innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende. Högerhängd
dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig flexibiliteten
att placera vinskåpet var som helst i rummet.

1 horisontell LED-lampa ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 81 X har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 46

Temperatur zoner 1

Luftburet ljud, dB(A) 40

Produkt dimension, HxBxD, mm 865 x 595 x 570

Invändig belysning 1 Horisontell LED

EAN Kod 5704704014121

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 91 X

•

•

•

•

•
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•

Glasdörr med rostfri kant

Bågformat rostfritt handtag

2 temperatur zoner

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd med rostfri kant

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 91 X är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har två temperaturzoner som kan ställas in
mellan 5°C – 18°C oberoende av varandra. Med 12 hyllor
varav 10 utdragbara i bokträ med metallkantlister rymmer
den 36 flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Dörrkarmen i rostfritt stål och
innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende. Högerhängd
dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig flexibiliteten
att placera vinskåpet var som helst i rummet.

2 horisontella LED-ljus ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 91 X har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 36

Temperatur zoner 2

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 865 x 595 x 570

Invändig belysning 2 Horisont LED

EAN Kod 5704704013100

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 104 X

•

•

•

•

•

•

•

•

Glasdörr med rostfri kant

Bågformat rostfritt handtag

2 temperatur zoner

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd med rostfri kant

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 104 X är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har två temperaturzoner som kan ställas in
mellan 5°C – 18°C oberoende av varandra. Med 6 1/2
hyllor varav 5 utdragbara i bokträ med metallkantlister
rymmer den 90 flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Dörrkarmen i rostfritt stål och
innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende. Högerhängd
dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig flexibiliteten
att placera vinskåpet var som helst i rummet.

2 horisontella LED-ljus ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 104 X har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 90

Temperatur zoner 2

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 1392 x 595 x 678

Invändig belysning 2 Horisont LED

EAN Kod 5704704014114

Dimensioner Antal vinflaskor
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SV 124 X

•

•

•

•

•

•

•

•

Glasdörr med rostfri kant

Bågformat rostfritt handtag

2 temperatur zoner

Ventilerat kylsystem med Anti vibration

Hyllplan i bokträd med rostfri kant

Digital kontroll med display för temperaturen

Låg ljudnivå och mycket låg vibration

Fristående eller för inbyggnadsbar fungerar lika
bra

SV 124 X är både en fristående och inbyggd modell.
Vinskåpet har två temperaturzoner som kan ställas in
mellan 5°C – 18°C oberoende av varandra. Med 7 1/2
hyllor varav 6 utdragbara i bokträ med metallkantlister
rymmer den 126 flaskor. Ett fint skåp för vinförvaring.

Skåpet har en tidlös design. Dörrkarmen i rostfritt stål och
innerljuset ger skåpet ett exklusivt utseende. Högerhängd
dörr med möjlighet till dörrvändning ger dig flexibiliteten
att placera vinskåpet var som helst i rummet.

2 horisontella LED-ljus ger ett bra ljus som representerar
vinflaskorna snyggt. Skåpet har ett intelligent
luftcirkulationssystem, som säkerställer perfekt ventilerad,
vibrationsdämpande kyla i hela skåpet.

SV 124 X har UV-glas och är elektroniskt styrd. Den digitala
kontrollpanelen gör det lättare att se och justera
temperaturen i skåpet.

Vinflaskor, antal 126

Temperatur zoner 2

Luftburet ljud, dB(A) 39

Produkt dimension, HxBxD, mm 1763 x 595 x 678

Invändig belysning 2 Horisont LED

EAN Kod 5704704013094

Dimensioner Antal vinflaskor
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