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Inklusiv 25% moms
Alle priser opgivet i dette katalog er inkl. moms  
men ekskl. miljøbidrag og kataloget tilsidesætter 
tidligere materiale.

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede specifikationer 
samt for eventuel forskel i farvenuancer mellem  
katalog og originalt produkt.
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REFINE
YOUR
CHOICE
EICO er leverandør af vinkøleskabe, hvidevarer 
og førende indenfor emhætter. Hos os finder 
du produkter fra nogle af verdens førende 
producenter, bakket op af markedets bedste 
knowhow og service. 
Vi har rødder i køkkenbranchen og mere end 
39 års erfaring - det betyder, at vi ved mere om 
emnet end de fleste, og at vi til enhver tid kan 
guide dig til det helt rigtige valg. 

Her i kataloget finder du vores brede sortiment in-
denfor vinkøleskabe. Mulighederne er mange, 
og vi tør godt påstå, at du kan finde noget til lige 
netop dig. Er du i tvivl, eller vil du vide mere, er du 
naturligvis mere end velkommen til at kontakte os. 
Vi står altid klar til at hjælpe med vejledning og 
gode råd.

EICO. Refine your choice. 
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VIN-ENTUSIASTER
VÆLGER
VESTFROST

Vestfrost har produceret professionelle 
vinkøleskabe i mere end 25 år. 
For 25 år siden var kunderne primært 
gourmetrestauranter, vinhandlere og 
professionelle samlere, som alle stiller 
høje krav til det miljø, vinen opbevares i.

Siden er antallet af passionerede 
vinentusiaster vokset og interessen 
for korrekt opbevaring og servering 
steget. Derfor er Vestfrosts 
professionelle vinkøleskabe nu 
flyttet ind i de private boliger. 
Vestfrost er den eneste leverandør, 
som både designer, udvikler og 
producerer vinkøleskabe i Danmark.
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VESTFROST V I N K Ø LESK AB E  er afprøvet i praksis. For få år 
siden var kunderne primært gourmetrestauranter, vinhandlere og 
professionelle samlere. Det betyder, at de står hvor der er store 
og dyre vinsamlinger, og hvor skabene bliver åbnet og lukket ofte. 
Det er selvfølgelig en større belastning for skabet end blot at blive 
fyldt op og holde en jævn temperatur. Og så bør det nævnes, at 
alle skabe, som er 156 cm og opefter er danskproduceret. 
Vestfrost vinkøleskabe sælges nu også til private forbrugere som 
får mulighed for at få dette lækre produkt.
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FZ 429 W FZ 419 W FZ 414 W FZ 214 W WFG 47 WFG 45 WFG 32 WFG 18 WFG 24 WFG 22 FZ 369 W FZ 365 W FZ 295 W W 45 W 38 W 32 VKG 671 VKG 571

Vejl. pris 28.495 22.495 20.995 19.995 12.995 12.495 11.495 9.995 12.495 10.495 18.495 16.995 15.995 10.995 10.995 9.995 11.995 10.995

Varenummer 7047(H)/7048(V) 7045(H)/7046(V) 7044 7043 7029 7041 7040 7037 7039 7038 7006 7030 7032 7036 7035 7034 7012 7033

Serie FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION SOLID SOLID

Flaskekapacitet 90 197 197 147 44 44 38 19 24 24 197 197 147 44 38 38 116 116

Liter 368 368 368 298 134 134 114 58 65 5 368 368 298 134 119 114 355 355

Antal hylder 7 (udtræk) + 4 7 7 6 5 5 6 6 3 (udtræk) + 1 4 7 7 6 5 2x6 6 6 6

Medfølgende tilbehør 1 x hyldetermom. 1 x hyldetermom. - - - - - - - - 1 x hyldetermom. - - - - - - -

Farve front

Farve sider

Fritstående / Indbygning /  /  /  /  /  /  / - /  -/  -/  /  /  /  /  /  / - /  / 

Side by Side     - - - - - -    - - -  -

Vendbar dør højre- el. venstre højre- el. venstre *) *)             *) *)

Temperaturzoner Multizone Multizone Multizone Multizone Dualzone Dualzone Dualzone Monozone Dualzone Monozone Multizone Multizone Multizone Dualzone Dualzone Dualzone Monozone Monozone

Temperaturindstilling 5-22˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-20˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-18˚ | 5-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 6-16˚ 6-16˚

Lydniveau 39 39 39 40 39 39 39 39 39 37 42 39 40 39 39 39 43 40

Energiklasse G G G G G G G F G F G G G G G G G G

Energiforbrug pr. år /kWh 175 175 175 166 145 145 142 98 125 100 168 175 166 145 142 142 223 137

Klimaklasse SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST N N N N N N SN/ST SN/T SN/T N N N N N

VKG Showhylde - - - - - - - - - - - - - - - -  

FZ Præsentationshylde     - - - - - -    - - - - -

Træhylder i ubehandlet eg     a) a) b) a) a) a)    b) b) b)  

LED-lys i side  (dæmpbar)  (dæmpbar)   - - - - - - - - - - - - - -

LED-lys øverst  (dæmpbar)  (dæmpbar)                

Tonet dør med UV-filter                  

Display for elektronisk styring                  -

FrostVagt     - - - - - -    - - - - -

Vibrationsdæmpet kompressor                  

Recirkulerende luft-kølesystem                  -

Automatisk afrimning                  

Aktivt kulfilter     - - - - - -    - - -  

Indbygget varmelegeme        - - -     -  - -

Temperaturalarm                  -

Døralarm     - - - -      - - - - -

Lås       - - - -    - - -  

Justerbar installationshøjde - - - -     - - - - -   - - -

Justerbare fødder         - -        

Tilslutningseffekt / W 200 200 200 200 100 100 90 100 100 70 200 200 200 100 110 90 125 125

Spænding / V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Tilslutningskabel / meter 2,10 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10

Mål (ex. greb) B: 59,5 D:60,5 
H:186

B: 59,5 D:60,5 
H:186

B: 59,5 D:60,5  
H:186

B: 59,5 D:60,5  
H:156

B: 59,5 D:56,1 
H:82-87,5

B: 59,5 D:56,1 
H:82-87,5

B: 49,3 D:57,7 
H:83,6

B: 29,5 D:56,1 
H:82-87,5

B: 59,0 D:56,2 
H:59,6

B: 59,5 D:55,7 
H:45,5

B: 59,5 D:60,0 
H:186

B: 59,5 D:60,0 
H:186

B: 59,5 D:60,0 
H:156

B: 59,5 D:57,3 
H:82-87,5

B: 59,5 D:57,3 
H:82-87,5

B: 49,3 D:58,8 
H:84,1

B: 59,5 D:59,5 
H:185

B: 59,5 D:59,5 
H:185
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FZ 429 W FZ 419 W FZ 414 W FZ 214 W WFG 47 WFG 45 WFG 32 WFG 18 WFG 24 WFG 22 FZ 369 W FZ 365 W FZ 295 W W 45 W 38 W 32 VKG 671 VKG 571

Vejl. pris 28.495 22.495 20.995 19.995 12.995 12.495 11.495 9.995 12.495 10.495 18.495 16.995 15.995 10.995 10.995 9.995 11.995 10.995

Varenummer 7047(H)/7048(V) 7045(H)/7046(V) 7044 7043 7029 7041 7040 7037 7039 7038 7006 7030 7032 7036 7035 7034 7012 7033

Serie FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION+ FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION SOLID SOLID

Flaskekapacitet 90 197 197 147 44 44 38 19 24 24 197 197 147 44 38 38 116 116

Liter 368 368 368 298 134 134 114 58 65 5 368 368 298 134 119 114 355 355

Antal hylder 7 (udtræk) + 4 7 7 6 5 5 6 6 3 (udtræk) + 1 4 7 7 6 5 2x6 6 6 6

Medfølgende tilbehør 1 x hyldetermom. 1 x hyldetermom. - - - - - - - - 1 x hyldetermom. - - - - - - -

Farve front

Farve sider

Fritstående / Indbygning /  /  /  /  /  /  / - /  -/  -/  /  /  /  /  /  / - /  / 

Side by Side     - - - - - -    - - -  -

Vendbar dør højre- el. venstre højre- el. venstre *) *)             *) *)

Temperaturzoner Multizone Multizone Multizone Multizone Dualzone Dualzone Dualzone Monozone Dualzone Monozone Multizone Multizone Multizone Dualzone Dualzone Dualzone Monozone Monozone

Temperaturindstilling 5-22˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-20˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-22˚ 5-10˚ | 10-18˚ 5-18˚ | 5-18˚ 5-10˚ | 10-18˚ 6-16˚ 6-16˚

Lydniveau 39 39 39 40 39 39 39 39 39 37 42 39 40 39 39 39 43 40

Energiklasse G G G G G G G F G F G G G G G G G G

Energiforbrug pr. år /kWh 175 175 175 166 145 145 142 98 125 100 168 175 166 145 142 142 223 137

Klimaklasse SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST N N N N N N SN/ST SN/T SN/T N N N N N

VKG Showhylde - - - - - - - - - - - - - - - -  

FZ Præsentationshylde     - - - - - -    - - - - -

Træhylder i ubehandlet eg     a) a) b) a) a) a)    b) b) b)  

LED-lys i side  (dæmpbar)  (dæmpbar)   - - - - - - - - - - - - - -

LED-lys øverst  (dæmpbar)  (dæmpbar)                

Tonet dør med UV-filter                  

Display for elektronisk styring                  -

FrostVagt     - - - - - -    - - - - -

Vibrationsdæmpet kompressor                  

Recirkulerende luft-kølesystem                  -

Automatisk afrimning                  

Aktivt kulfilter     - - - - - -    - - -  

Indbygget varmelegeme        - - -     -  - -

Temperaturalarm                  -

Døralarm     - - - -      - - - - -

Lås       - - - -    - - -  

Justerbar installationshøjde - - - -     - - - - -   - - -

Justerbare fødder         - -        

Tilslutningseffekt / W 200 200 200 200 100 100 90 100 100 70 200 200 200 100 110 90 125 125

Spænding / V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Tilslutningskabel / meter 2,10 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10

Mål (ex. greb) B: 59,5 D:60,5 
H:186

B: 59,5 D:60,5 
H:186

B: 59,5 D:60,5 
H:186

B: 59,5 D:60,5 
H:156

B: 59,5 D:56,1 
H:82-87,5

B: 59,5 D:56,1 
H:82-87,5

B: 49,3 D:57,7 
H:83,6

B: 29,5 D:56,1 
H:82-87,5

B: 59,0 D:56,2 
H:59,6

B: 59,5 D:55,7 
H:45,5

B: 59,5 D:60,0 
H:186

B: 59,5 D:60,0  
H:186

B: 59,5 D:60,0  
H:156

B: 59,5 D:57,3 
H:82-87,5

B: 59,5 D:57,3  
H:82-87,5

B: 49,3 D:58,8  
H:84,1

B: 59,5 D:59,5  
H:185

B: 59,5 D:59,5  
H:185
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SOLID 

FUNCTION 

FUNCTION+

Alle vinkøleskabe i SOLID-serien har en enkelt zone og er dermed særdeles 
velegnet til større samlinger af vin med ens behov for opbevaring. 
Den vibrationsdæmpede kompressor og træhylderne minimerer rystelser 
og hvirvlende bundfald. Samtidig har alle skabene UV-filter i glasdøren, 
samt et mørkt interiør for at skærme mod lysets skadelige stråler og hindre 
refleksion i vinkøleskabet. En enkel og elegant kæde af LED-lys fremhæver 
vine placeret øverst i skabet. Belysningen tænder automatisk ved åbning 
af vinkøleskabets dør, men kan også indstilles til at være tændt, når skabets 
dør er lukket. Vinkøleskabene kan aflåses.

Kollektionen af Vestfrost vinkøleskabe er 
omfattende, og giver dig mulighed for at 
vælge, så dine personlige ønsker til design 
og egenskaber tilgodeses. 

FUNCTION-serien har de gode egenskaber fra SOLID-skabene, samt en 
lang række ekstra fordele. Skabene i denne serie har flere zoner, der sikrer et 
optimalt klima til både langtidsopbevaring nederst i vinkøleskabet og samtidig 
serveringsklar vin øverst i skabet. Det indbyggede varmelegeme muliggør 
et bredt spænd i temperaturen og beskytter samtidig dine vine, hvis 
temperaturen i lokalet er lav. De store FUNCTION-skabe er udstyrede med 
en FrostVagt, der vil slå kølingen fra, hvis der skulle opstå en fejl i kølesystemet.

FUNCTION+ er den mest eksklusive serie i Vestfrosts sortiment af 
vinkøleskabe, med de bedste egenskaber fra FUNCTION-skabene samt 
en række ekstra fordele. Vinkøleskabene har et unikt og elegant design. 
Forsiden er i tonet glas med en sort ramme. Håndtaget er integreret i 
hele dørens højde for at opnå et glat og strømlinet udtryk. 
Belysningen er placeret i vinkøleskabets dør, for at opnå maksimal belysning 
af alle hylder. Dette gælder dog ikke for WFG modeller. 
Over vinkøleskabets præsentationshylde oplyses vinen af LED-lys placeret 
øverst i skabet. Lydniveauet er minimeret uden at gå på kompromis med de 
tekniske funktionaliteter, der sikrer en optimal vinoplevelse. 

10
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NYD VINEN PERFEKT TEMPERERET

Kendere ved, at rødvine og hvidvine kun frigiver deres fulde smag ved den rigtige drikketemperatur. 
Generelt skal hvidvin drikkes afkølet, mens rødvin bør nydes ved en temperatur mellem 14° og 18°C. 
Vestfrost vinkøleskabe findes med flere temperaturzoner. Således kan hver vin lagres ved den ideelle 
drikketemperatur - og du kan nyde din vin, perfekt tempereret.

11 
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SKAL DIT 
VINKØLESKAB 
STÅ FRIT, 
SIDE BY SIDE
ELLER BYGGES IND 
I KØKKENET?
Med varierende højder og med avancerede teknikker, 
kan Vestfrost vinkøleskabe integreres i de fleste 
køkkener. Skabet kan stå frit op ad en væg, 
bygges ind mellem køkkenelementer eller stå 
side om side med andre vinkøleskabe.

PLADSBEHOV
Er skabet placeret ved siden af en væg, skal man sikre, at der er tilstrækkeligt plads 
til, at døren kan åbnes så meget, at hylderne kan trækkes ud. Og det er vigtigt at 
sikre, at skabet får tilstrækkelig, uhindret luftcirkulation over, under og omkring det.

SIDE BY SIDE 
& DØRVENDING
LUFTCIRKULATION MELLEM SKABENE 
ER MED TIL AT SIKRE TEMPERATURNIVEAUET
Ved en Side by Side løsning, skal der ved skabe med integreret håndtag 
være mindst 25 mm mellem skabene, så dørene kan åbnes. Netop derfor 
er det tilhørende Side by Side-kit konstrueret. Dette kit er komplet med beslag 
og monteringsliste. Kittet skaber den rigtige afstand og sikrer luft mellem skabene. 
Netop luftcirkulationen er din garanti for, at temperaturer kan opretholdes. 
Også selv om der står to forskellige skabe, med forskellig temperatur, 
ved siden af hinanden.  

DE FLESTE VINKØLESKABE KAN DØRVENDES. 
Evt. dørvending bestilles separat og udføres inden levering. 
Pris på dørvending afhænger af opgavens omfang 
- f.eks. om der er lys i døren og om soklen skal udskiftes.
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F
ENERGY

197

70 m
m

300 mm

190 mm 39 mm 71 mm

SYMBOLFORKLARINGER

Energiklasse
I EU-landene er der et overordnet mærknings-
system, der fungerer som en indikator for, 

hvor effektivt elektriske hvidevarer fungerer. 
De mest energiøkonomiske vinkøleskabe er placeret i 
energiklasse F.

Netto kapacitet flasker
EU-kommissionen fastlægger standarder, der har
til formål at gøre sammenligning af vinkøleskabe 

lettere for dig. Standarderne dikterer, hvordan man udregner 
f.eks. flaskekapacitet. 

EU baserer flaskekapaciteten på standard Bordeaux-flasker. 
Er dine flasker større - eller har en anden udformning end 
en standard Bordeaux-flaske - bør du forvente, at der er 
plads til færre flasker.

Temperaturzoner
Monozone

En enkelt temperaturzone anvendes, når du har en type af vin, 
der har behov for det samme klima (+/- 2 til 3 ˚C). Varme stiger 
til vejrs, og derfor kan det lade sig gøre at indstille bunden af 
skabet til 10-11˚C og forvente, at der i toppen af skabet bliver 
12-13˚C. Anvend gerne et hyldetermometer for at overvåge
temperaturen. Ideel til opbevaring og lagring/modning.
WFG 22, som kan indstilles fra 5-20˚C, og WFG 18, som kan
indstilles fra 5-18˚C vil på grund af det mindre rumfang holde
en helt ensartet temperatur i hele skabet.

Dualzone
To temperaturzoner kaldes også Dualzone og betyder, 
at vinkøleskabet er opdelt i to afdelinger adskilt via 
en rumdeler. To zoner findes overvejende i mindre skabe. 
Skabene kan bruges som kombineret opbevarings- 
og serveringsskabe.

Multizone
Vinkøleskabe med multizone kan indstilles til en bund- og 
en toptemperatur. Temperaturintervallet går fra 5°C til 22°C. 
Vinkøleskabet er ikke opdelt, og derfor vil de to temperatu-
rindstillinger blandes på midten af skabet og give en ekstra 
tredje zone. Multizone-skabe kan rumme vine med forskellige 
temperaturbehov og samtidig sørge for serveringsklar vin i 
toppen og/eller i bunden af skabet. 
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LED

186cm

SYMBOLFORKLARINGER SYMBOLFORKLARINGER

Elektronisk temperaturkontrol
Med elektronisk temperaturkontrol kan du være 
sikker på, at den temperatur du indstiller på dit 

vinkøleskab er konstant. Du kan aflæse temperaturen på det 
digitale display.

Indbygget varmelegeme
Der kan være flere årsager til at vælge et 
vinkøleskab med et indbygget varmelegeme. 

- Hvis du har brug for at holde temperaturen stabil i kølige 
rum, er det nødvendigt at du kigger efter denne feature. 
Som udgangspunkt kan vinkøleskabe med varmelegeme 
stå i omgivelser helt ned til 10 grader. 
- Et varmelegeme er med til at stabilisere temperaturen.  
Med forbehold for rumtemperatur, muliggør varmelegemet 
en temperaturforskel på op til 17 grader mellem bund og top 
i vinkøleskabene. Og de store skabe som har indbygget var-
melegeme, kan gå helt op til 22 grader og ned til 5 grader.  
Også selv om placeringen er i et rum på ned til 10 grader.
Hvis temperaturen bliver lavere end det niveau, som skabet 
er sat til, aktiveres varmelegemet og sikrer at den rette 
temperatur opretholdes. 

FrostVagt
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, er de 
store FUNCTION- og FUNCTION+ skabe udstyret 

med en FrostVagt. Det betyder, at hvis der opstår en fejl i 
kølesystemet, og temperaturen kommer ned på 2 grader, slår 
frostvagten til, og sikrer at temperaturen går op til 6 grader.

LED-lys
Alle Vestfrost vinkøleskabe er udstyret med 
moderne og økonomiske LED-lys uden UV stråler i. 

LED-lysene er både energibesparende, og endnu vigtigere fri 
for skadelige UV-stråler. Samtidig afgiver LED-lys langt mindre 
varme til vinkøleskabet end traditionelle lyskilder, hvilket sikrer 
en mere konstant temperatur i vinkøleskabet.

Lysdæmpning
Lyset varierer fra skab til skab, men for nogle mo-
deller er lyset dæmpbart. En anden mulighed er, 

at man kan vælge mellem at lyset er slukket, når skabet er 
lukket, eller altid tændt.

Vibrationsdæmpet kompressor
Alle Vestfrosts vinkøleskabe anvender vibrations-
dæmpede kompressorer til køling. Kompressoren 

kan holde en konstant temperatur i vinkøleskabet og er 
vibrationsdæmpet for at forhindre hvirvlende bundfald i din 
vin. En vibrationsdæmpende kompressor støjer mindre og 
giver færre rystelser. 

Recirkulerende luft-kølesystem
De fleste vinkøleskabe har et aktivt kulfilter, som 
renser luften og minimerer risikoen for forurenet 

luft i vinkøleskabet. Filtret binder forurenede stoffer til sig i 
det aktive kul og lader kun ren luft passere. I de avancerede 
vinkøleskabe med recirkulerende luft-kølesystem, cirkulerer 
ventilatorer den rene luft i hele zonen, hvor luften køles via 
kompressorteknologi. Tilsammen sikrer det en korrekt 
temperatur. 

Automatisk afrimning
Vinkøleskabet skal ikke kobles fra for at afrimes. 
Det klares istedet af et automatisk afrimningssys-

tem. Smeltevandet ledes til bagsiden af vinkøleskabet, 
hvor det fordamper.

Alarm
Et automatisk advarselssystem aktiveres, hvis 
temperaturen i vinkøleskabet ændrer sig i forhold til 
den valgte temperaturindstilling og/eller hvis døren 

er åben mere end 2 minutter. Systemet virker som en ekstra 
sikkerhed.

Vinkøleskabet/flaskekøleskabet kan aflåses
Mulighed for at aflåse vinkøleskabet/flaskekøleskabet, 
hvis der er risiko for ubudne gæster.

Justerbar installationshøjde
Med justerbare fødder kan skabets højde  
reguleres fra 82 cm og op til 87,5 cm.
Det giver mulighed for en hurtig og effektiv  

højderegulering for en perfekt position, hvor skabet passer 
med de øvrige køkkenelementer.

Mulighed for 5 års garanti
På alle Winepartner+ vinkøleskabe tilbydes 5 års 
garanti. Registrer dit produkt og få den ekstra 
lange garanti. Ingen udgifter til teknikerløn og ingen 

udgifter til originale reservedele i hele 5 år, MED GARANTI.  

Produkthøjde
Højden angiver produktets højde, i cm. 

Klimaklasse 
Klimaklasse indikerer ved hvilke temperaturer 
køle-/fryseskabe og vinkøleskabe fungerer optimalt.

 Klimaklasse   Temperatur/Klima

„N“  Normal + 16° C til + 32° C
„SN“  Sub-normal + 10° C til + 32° C
„ST“  Sub-tropical + 18° C til + 38° C
„T“  Tropical + 18° C til + 43° C
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SOLID 
VINKØLESKABE
Har du større samlinger af vin, med samme 
opbevaringsbehov, så er et vinkøleskab i SOLID-serien 
en god mulighed. SOLID-skabene er de første 
dansk-producerede vinkøleskabe skabt til 
langtidsopbevaring af vin. Disse skabe har en enkelt 
temperaturzone, og er dermed særdeles velegnet til 
større samlinger af vin, som bør opbevares ved 
samme temperatur.

Temperaturen indstilles til det ønskede 
niveau nederst i vinkøleskabet. 
Temperaturen vil være 2-3˚C højere 
øverst i skabet. Alle vinkøleskabe i 
Solid serien kan indstilles indenfor 
temperaturintervallet 6-16˚C.

Det aktive kulfilter, som 
medfølger i de fleste 
vinkøleskabe, holder 

luften ren og fri for lugt.
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VKG 671

Vinkøleskabe med en enkelt  
zone egner sig bedst til  

større samlinger af vin med 
samme opbevaringsbehov.

Skal dit vinkøleskab stå i et koldt rum, er det vigtigt 
med en model med indbygget varmelegeme. Varme-

legemet holder temperaturen i vinkøleskabet stabil, 
selv om rumtemperaturen er helt ned til 10 grader. 
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SOLID
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VESTFROST VKG 571 kr. 10.995
 Varenr. 7033  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider 

 Betjening Termostatstyring 
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
   Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 116 flasker
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling, niveau 0-7
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  Greb medfølger
  1 stk. showhylde i ubehandlet eg
  4 stk. træhylder i ubehandlet eg
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Automatisk afrimning
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 116 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 595 (ex. greb) mm 
 Højde 1850 mm 
 

 Belysning 1x4 (LED) W 
 Energiforbrug 137  kWh/år 

 Lydniveau 40  dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VKG Standardhylde
>> s. 49  VKG Showhylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant

Showhylde

Kulfilter

Farve front    Farve sider 



19 

 

SOLID

18
50

18
50

595

17
00

20
4

455

295

595

290

G
ENERGY

185cm

116

VESTFROST VKG 671 kr. 11.995
 Varenr. 7012  
 Finish Tonet glasdør med ramme i alu
  Sorte sider 

 Betjening Display for temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
   Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 116 flasker
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 6-16˚C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  Greb medfølger
  1 stk. showhylde i ubehandlet eg
  4 stk. træhylder i ubehandlet eg
  Indbygget varmelegeme 
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 116 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 595 (ex. greb) mm 
 Højde 1850 mm 
 

 Belysning 1x4 (LED) W 
 Energiforbrug 223  kWh/år 

 Lydniveau 43  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med VKG 671, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved Side by Side løsningen, skal der være mindst 25 mm 
mellem skabene, så dørene kan åbnes.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VKG Standardhylde
>> s. 49  VKG Showhylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Showhylde

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Farve front    Farve sider 
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W 38

FUNCTION
VINKØLESKABE
Overvejer du at påbegynde en vinsamling, er det en 
god ide at have et skab med flere temperaturer. 
I FUNCTION-serien findes vinkøleskabe med enten 
multizone eller dualzone. Det enkle design og de 
overlegne funktionaliteter har gjort serien til den bedst 
sælgende af sin slags. Flere zoner sikrer optimale forhold 
til både langtidsopbevaring nederst i vinkøleskabet og 
samtidig serveringsklar vin øverst i skabet. 

Ventilatorerne i hver zone sørger for at omkranse 
dine flasker med luft af ensartet temperatur. 

Temperaturreguleringen i Function serien er elektronisk.
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FUNCTION
VINKØLESKABE

Multizone betyder, at du kan stille 
to forskellige temperaturer uden 

at rummet opdeles med en fast skillelinje. 
Hvis du har 16-17 grader i toppen og 
6 grader i bunden, vil temperaturen 

ligeså stille stige opad gennem skabet. 

Et multizoneskab er 
perfekt til forskellige 
typer af vin, da 
temperaturen stiger 
gradvist opad gennem 
skabet. På den måde 
er der plads til f.eks. 
serveringsklar hvidvin, 
champagne, 
dessertvine, rødvin 
til modning og 
serveringsklar rødvin.

Kulfilteret, i skabene fra og med 
156 cm og opefter, renser luften 
og beskytter mod lugte, der kan 

påvirke vinens smag.

FZ præsentationshylden
fremviser serveringsklar 

eller åben vin på 
eksklusiv vis.
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VESTFROST FZ 369 W kr. 18.495
 Varenr. 7006  
 Finish Tonet glasdør med ramme i alu
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 197 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  Greb medfølger
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  5 stk. træhylder i ubehandlet eg  + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  1 hyldetermometer medfølger
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 197 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 600 (ex. greb) mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 (LED) W 
 Energiforbrug 168  kWh/år 

 Lydniveau 42  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med FZ 369 W eller FZ 365 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer /  Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Hyldetermometer

Præsentationshylde

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Farve front   Farve sider 
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VESTFROST FZ 365 W kr. 16.995
 Varenr. 7030  
 Finish Tonet glasdør med ramme i alu
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 197 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  Greb medfølger
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  5 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 197 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 600 (ex. greb) mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med FZ 369 W eller FZ 365 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Præsentationshylde

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Farve front   Farve sider 
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VESTFROST FZ 295 W kr. 15.995
 Varenr. 7032  
 Finish Tonet glasdør med ramme i alu
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 147 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  Greb medfølger
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  4 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 147 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 600 (ex. greb) mm 
 Højde 1560 mm 
 

 Belysning 1x4 (LED) W 
 Energiforbrug 166  kWh/år 

 Lydniveau 40  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med FZ 295 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Præsentationshylde

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Farve front   Farve sider 
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VESTFROST W 38 kr. 10.995
 Varenr. 7035  
 Finish Tonet glasdør med ramme i alu
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Netto kapacitet for max. 38 flasker
  Dualzone:  2 temperatur zoner, adskilte 
  Temperaturer: 5°-18°C
  Model med dobbelt dør
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  Greb medfølger
  10 stk. trådhylder +2 stk. bundhylder med træfront
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Automatisk afrimning
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Temperaturalarm
  Justerbare fødder til produkthøjde 82,0 til 87,5 cm

 Flaskekapacitet 38 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 573 mm 
 Højde 820-875 mm 

 Indbygningsmål  
 (BxDxH) 600x591x825-880 mm 
 

 Belysning 2x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 142  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Farve front   Farve sider 
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VESTFROST W 45 kr. 10.995
 Varenr. 7036  
 Finish Tonet glasdør med ramme i alu
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Netto kapacitet for max. 44 flasker
  Dualzone:  2 temperatur zoner, adskilte 
  Temperaturer: 
   nedre sektion 10°-18°C / øvre sektion 5°-10°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i skabets øverste og nederste sektion 
  Greb medfølger
  4 stk. trådhylder + 1 stk. bundhylde med træfront i bøgetræ
  Indbygget varmelegeme 
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Justerbare fødder til produkthøjde 82,0 til 87,5 cm

 Flaskekapacitet 44 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 573 mm 
 Højde 820-875 mm 
 

 Indbygningsmål  
 (BxDxH) 600x591x825-880 mm 
 

 Belysning 2x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 145  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Farve front   Farve sider 
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VESTFROST W 32 kr. 9.995
 Varenr. 7034  
 Finish Tonet glasdør med ramme i alu
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående
  Netto kapacitet for max. 38 flasker
  Dualzone:  2 temperatur zoner, adskilte 
  Temperaturer: 
   nedre sektion 10°-18°C / øvre sektion 5°-10°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i skabets øverste og nederste sektion 
  Greb medfølger
  5 stk. trådhylder + 1 stk. bundhylde med træfront i bøgetræ
  Indbygget varmelegeme 
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 38 flasker 

 Bredde 493 mm 
 Dybde 588 mm 
 Højde 841 mm 
 

 Belysning 2x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 142  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

W 32 egner sig hovedsageligt som fritstående model.
Skal vinkøleskabet bygges ind, husk da 3 cm frirum på hver side  
samt 5 cm i toppen.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Farve front   Farve sider 
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FUNCTION+ 
VINKØLESKABE
Vil du kombinere flere typer af vin i ét 
skab, så gå efter et vinkøleskab med 
multizone eller dualzone. 
Hvis du vælger et vinkøleskab fra 
den mest eksklusive serie Function+, 
får du et skab med de bedste 
egenskaber fra FUNCTION-skabene 
samt en række ekstra fordele. 

Vinkøleskabets 
forside er i tonet 
glas med en sort 
ramme. Gribeliste 
medfølger som et 
ekstra håndtag der 
kan påmonteres og 
benyttes i de 
tilfælde, hvor skabet 
er monteret på en 
sådan måde, at der 
ikke er tilgang til 
det integrerede 
håndtag i siden.
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FZ 419 W

Belysningen er placeret i vinkøleskabets dør, for at opnå maksimal 
belysning af alle hylder, dog ikke WFG modellerne.  

Over vinkøleskabets præsentationshylde oplyses vinen af  
LED-lys placeret øverst i skabet.

Et multizoneskab er perfekt til forskellige 
typer af vin, da temperaturen stiger gradvist 

opad gennem skabet. På den måde er der 
plads til f.eks. serveringsklar hvidvin, 

champagne, dessertvine, rødvin til modning 
og serveringsklar rødvin. Håndtaget er 

integreret i hele dørens højde for at opnå et 
glat og strømlinet udtryk. 
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VESTFROST FZ 429 W - H kr. 28.495
 Varenr. 7047  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 90 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
   Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  Dæmpbar LED-lys i hele dørens højde
  Dæmpbar LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  7 stk. udtrækshylder i ubehandlet eg
  2 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  1 hyldetermometer medfølger
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 90 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

 Disse skabe er ideelle i kombination med FZ 429, FZ 419 W eller FZ 414 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Hyldetermometer

Udtrækshylder Integreret håndtag

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Farve front    Farve sider 
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VESTFROST FZ 429 W - V kr. 28.495
 Varenr. 7048  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 90 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med venstrehængt dør
   Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  Dæmpbar LED-lys i hele dørens højde
  Dæmpbar LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  7 stk. udtrækshylder i ubehandlet eg
  2 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  1 hyldetermometer medfølger
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 90 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

 Disse skabe er ideelle i kombination med FZ 429, FZ 419 W eller FZ 414 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Hyldetermometer

Integreret håndtag

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Farve front    Farve sider 
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Hyldetermometer

Præsentationshylde Integreret håndtag

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

VESTFROST FZ 419 W - H kr. 22.495
 Varenr. 7045  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 197 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
   Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  Dæmpbar LED-lys i hele dørens højde
  Dæmpbar LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  5 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  1 hyldetermometer medfølger
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 197 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med MFG 185, FZ 429, FZ 419 W eller FZ 414 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Farve front    Farve sider 
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Hyldetermometer

Præsentationshylde Integreret håndtag

Kulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

VESTFROST FZ 419 W - V kr. 22.495
 Varenr. 7046  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 197 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med venstrehængt dør
   Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  Dæmpbar LED-lys i hele dørens højde
  Dæmpbar LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  5 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  1 hyldetermometer medfølger
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 197 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med MFG 185, FZ 429, FZ 419 W eller FZ 414 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

VESTFROST FZ 419 W - H kr. 22.495
 Varenr. 7045  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 197 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
   Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  Dæmpbar LED-lys i hele dørens højde
  Dæmpbar LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  5 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  1 hyldetermometer medfølger
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 197 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med MFG 185, FZ 429, FZ 419 W eller FZ 414 W, 
i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Farve front    Farve sider 
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Integreret håndtagKulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Præsentationshylde

VESTFROST FZ 414 W kr. 20.995
 Varenr. 7044  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Silver sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 197 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
   Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i hele dørens højde
  LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  5 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 197 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med MFG 185, FZ 429, FZ 419 W eller FZ 414 W, 
i Side by Side løsning. Ved en Side by Side løsning,  
skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 
Det frarådes at man selv dørvender.  

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

Farve front   Farve sider 



35 

G
ENERGY

156cm

147

 

595

12
87

15
60

16
6

605

12
0

20
0

455

290

FUNCTION+

Ekstra udstyr
>> s. 48  VZ Standardhylde / FZ Præsentationshylde
>> s. 50  Hyldetermometer / Hygro- og hyldetermometer
>> s. 51  Kulfilter
>> s. 51  Hyldeforkant
>> s. 50  Side by Side-kit

VESTFROST FZ 214 W kr. 19.995
 Varenr. 7043  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 147 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i hele dørens højde
  LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  4 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 147 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1560 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 166  kWh/år 

 Lydniveau 40  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med FZ 214 W, i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 
Det frarådes at man selv dørvender.  

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Integreret håndtagKulfilter og recirkulerende luft-kølesystem

Præsentationshylde

VESTFROST FZ 414 W kr. 20.995
 Varenr. 7044  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Silver sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 197 flasker
  Multizone: flere temperatur zoner, ikke adskilte
  Temperaturer: 5°-22°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
   Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i hele dørens højde
  LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  1 stk. præsentationshylde i ubehandlet eg
  5 stk. træhylder i ubehandlet eg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Indbygget varmelegeme 
  FrostVagt
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  Aktivt kulfilter medfølger
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 197 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1860 mm 
 

 Belysning 1x4 + 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 175  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med MFG 185, FZ 429, FZ 419 W eller FZ 414 W, 
i Side by Side løsning. Ved en Side by Side løsning,  
skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 
Det frarådes at man selv dørvender.  

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Farve front    Farve sider 
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VESTFROST WFG 47 kr. 12.995
 Varenr. 7029  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Touchdisplay for elektronisk temperaturstyring og kontrol 
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Netto kapacitet for max. 44 flasker
  Dualzone:  2 temperatur zoner, adskilte 
  Temperaturer: 
   nedre sektion 10°-18°C / øvre sektion 5°-10°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i skabets øverste og nederste sektion 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  4 stk. træhylder + 1 stk. bundhylde i ubehandlet bøg
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Indbygget varmelegeme 
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til produkthøjde 82,0 til 87,5 cm
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 44 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 561 mm 
 Højde 820-875 mm 
 

 Indbygningsmål  
 (BxDxH) 600x591x825-880 mm 
 

 Belysning 2x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 145  kWh/år 

 Lydniveau 39 dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Integreret håndtag

Farve front   Farve sider 

Ekstra udstyr
>> s. 51  WFG 45 Gribeliste



37 

G
ENERGY

82cm

44

72
3

595

82
0-

87
5

524

80

561

45

80
5

82
0-

87
5

587 (door)

479

FUNCTION+

VESTFROST WFG 45 kr. 12.495
 Varenr. 7041  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Netto kapacitet for max. 44 flasker
  Dualzone:  2 temperatur zoner, adskilte 
  Temperaturer: 
   nedre sektion 10°-18°C / øvre sektion 5°-10°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i skabets øverste og nederste sektion 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  4 stk. træhylder + 1 stk. bundhylde i ubehandlet bøg
  Vibrationsdæmpet kompressor
   Indbygget varmelegeme 
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Vinkøleskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til produkthøjde 82,0 til 87,5 cm
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 44 flasker 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 561 mm 
 Højde 820-875 mm 
 

 Indbygningsmål  
 (BxDxH) 600x591x825-880 mm 
 

 Belysning 2x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 145  kWh/år 

 Lydniveau 39 dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Integreret håndtag

Farve front   Farve sider 

Ekstra udstyr
>> s. 51  WFG 45 Gribeliste
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Integreret håndtag

Farve front   Farve sider 

VESTFROST WFG 32 kr. 11.495
 Varenr. 7040  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Touchdisplay for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående
  Netto kapacitet for max. 38 flasker
  Dualzone:  2 temperatur zoner, adskilte 
  Temperaturer: 
   nedre sektion 10°-18°C / øvre sektion 5°-10°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i skabets øverste og nederste sektion 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  5 stk. trådhylder + 1 stk. bundhylde med træfront i bøgetræ
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Indbygget varmelegeme 
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Justerbare fødder til finjustering
  5 års garanti ved registrering af produktet
 

 Flaskekapacitet 38 flasker 

 Bredde 493 mm 
 Dybde 577 mm 
 Højde 836 mm 
 

 Belysning 2x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 142  kWh/år 

 Lydniveau 39 dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.
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Integreret håndtag

Farve front   Farve sider 

Ekstra udstyr
>> s. 51  WFG 18 Gribeliste

VESTFROST WFG 18 kr. 9.995
 Varenr. 7037  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Touchdisplay for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - Fritstående eller til indbygning
  Netto kapacitet for max. 19 flasker
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 5-18˚C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  Integreret håndtag i hele dørens højde
  5 stk. træhylder + 1 stk. bundhylde i ubehandlet bøg
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Justerbare fødder til produkthøjde 82,0 til 87,5 cm
  5 års garanti ved registrering af produktet
 

 Flaskekapacitet 19 flasker 

 Bredde 295 mm 
 Dybde 561 mm 
 Højde 820-875 mm 
 

 Indbygningsmål  
 (BxDxH) 300x591x825-880 mm 

 Belysning 1x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 98  kWh/år 

 Lydniveau 39 dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.
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VESTFROST WFG 24 kr. 12.495
 Varenr. 7039  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Touchdisplay for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - for indbygning i skab
  Netto kapacitet for max. 24 flasker
  Dualzone:  2 temperatur zoner, adskilte 
  Temperaturer: 
   nedre sektion 5°-10°C / øvre sektion 10°-18°C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Gribeliste medfølger
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys i skabets øverste og nederste sektion 
  3 stk. udtrækshylder i ubehandlet bøg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  5 års garanti ved registrering af produktet

 Flaskekapacitet 24 flasker 

 Bredde 590 mm 
 Dybde 562 mm 
 Højde 596 mm 
 

 Indbygningsmål  
 (BxDxH) 550x562x598 mm 

 Belysning 2x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 125  kWh/år 

 Lydniveau 39 dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Gribeliste medfølger

Farve front   Farve sider 
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VESTFROST WFG 22 kr. 10.495
 Varenr. 7038  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Touchdisplay for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Vinkøleskab - for indbygning i skab
  Netto kapacitet for max. 24 flasker
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 5-20˚C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Gribeliste medfølger
  Tonet glasdør i fuld højde, med UV-filter
  LED-lys øverst i skabet 
  3 stk. træhylder i ubehandlet bøg + 1 stk. formstøbt bundhylde
  Vibrationsdæmpet kompressor
  Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm, Døralarm
  5 års garanti ved registrering af produktet
 
 Flaskekapacitet 24 flasker 

 Bredde 590 mm 
 Dybde 557 mm 
 Højde 455 mm 
 

 Indbygningsmål  
 (BxDxH) 560x557x451 mm 

 Belysning 1x0,7 (LED) W 
 Energiforbrug 100  kWh/år 

 Lydniveau 37 dB(A) 

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.
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FLASKEKØLERE
Med et professionelt flaskekøleskab 
eller en supersmart transportabel 
party cooler, får du en lækker og optimal 
opbevaringsmulighed for dine kolde 
drikkevarer. Har du behov for store 
mængder af kolde drikkevarer, er et 
stort flaskekøleskab særdeles anvendeligt, 
og skal du holde en fest, sætter den 
transportable party cooler lige den 
sidste ”prik over i’et”. 

Vestfrost Party Cooler 
er ideel til at holde 

champagne og 
hvidvin kølig, og 
skal du holde en 

fest, giver den 
transportable 

party cooler lige 
et ekstra plus til 

partyfaktoren.  

Vestfrost Party Cooler er udstyret med to træborde 
og en udvendig flaskeholder. Bordene kan anvendes 

som serverings- og afsætningsborde.
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FLASKEKØLERE
M FG 1 8 5 Professionelt 

flaskekøleskab. 
Med et solidt håndtag, 
regulerbare og stærke 

trådhylder samt 
automatisk afrimning. 

Vestfrost flaskekøleskab 
anvendes typisk i 
sportsklubber, til 

festudlejning, 
på tankstationer 

og i kantiner.
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VESTFROST M 180 kr. 14.995
 Varenr. 7010  
 Finish Glasdør med ramme i alu
  Hvide sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Flaskekøler - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 231 flasker 0,5 ltr. 
  eller 476 dåser 0,33 ltr.
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 2-10˚C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Glasdør i fuld højde
  LED-lys i hele dørens højde 
  Greb medfølger
  5 stk. trådhylder, regulerbare + 1 stk. trådhylde i bunden
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Flaskeskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 231 0,5 liter flasker 
 Dåsekapacitet 476 0,33 liter dåser 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 595 mm 
 Højde 1850 mm 
 

 Belysning 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 491  kWh/år 

 Lydniveau 44  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med M 180, i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 
Det frarådes at man selv dørvender. 

Flaskekøleskabet kan også anvendes til hygiejnisk opbevaring af mad.

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 50  Side by Side-kit

FLASKEKØLERE

Farve front   Farve sider 
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VESTFROST MFG 185 kr. 19.995
 Varenr. 7042  
 Finish Tonet glasdør med sort ramme
  Sorte sider

 Betjening Display for elektronisk temperaturstyring og kontrol
 System Flaskekøler - Fritstående eller til indbygning
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet for max. 224 flasker 0,5 ltr. 
  eller 476 dåser 0,33 ltr.
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 2-10˚C
  Model med højrehængt dør
  Kan dørvendes inden levering (bestilles separat)
  Glasdør i fuld højde
  LED-lys i hele dørens højde 
  Greb medfølger
  5 stk. trådhylder, regulerbare + 1 stk. trådhylde i bunden
   Recirkulerende luft-kølesystem
  Automatisk afrimning
  Temperaturalarm
  Flaskeskabet kan aflåses
  Justerbare fødder til finjustering

 Flaskekapacitet 224 0,5 liter flasker 
 Dåsekapacitet 427 0,33 liter dåser 

 Bredde 595 mm 
 Dybde 605 mm 
 Højde 1850 mm 
 

 Belysning 2x7 (LED) W 
 Energiforbrug 314  kWh/år 

 Lydniveau 44  dB(A) 

Denne model er ideel i kombination med FZ 429, FZ 419, FZ 414,  
MFG 185, i en praktisk Side by Side løsning.
Ved en Side by Side løsning, skal der være mindst 25 mm mellem skabene.

Dørvending kan bestilles separat mod merpris og udføres inden levering.  
Leveringstid forlænges med ekstra 2-3 dage. 
Det frarådes at man selv dørvender. 

Flaskekøleskabet kan også anvendes til hygiejnisk opbevaring af mad.

Oversigt med tekniske data, se side 8-9.

Ekstra udstyr
>> s. 50  Side by Side-kit

FLASKEKØLERE

Farve front    Farve sider  
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VESTFROST CC 45 Party Cooler Black kr. 6.995
 Varenr. 7000  
 Finish Sort/aluminium

 Betjening Drejeknap
 System Flaskekøler - Fritstående
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet 45 liter, for max. 16 flasker 0,5 ltr. 
  eller 44 dåser 0,33 ltr.
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 2-8˚C
  Model med vippelåg i transparent plastik 
  Leveres med 2 stk. træborde og 1 stk. udvendig flaskeholder
   Automatisk afrimning

 Flaskekapacitet 16 0,5 liter flasker 
 Dåsekapacitet 44 0,33 liter dåser 

 Diameter 454 mm 
 Højde 825 mm 
 

 Energiforbrug 58  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9. 

FLASKEKØLERE

Farve    
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VESTFROST CC 45 Party Cooler Black kr. 6.995
 Varenr. 7000  
 Finish Sort/aluminium

 Betjening Drejeknap
 System Flaskekøler - Fritstående
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet 45 liter, for max. 16 flasker 0,5 ltr. 
  eller 44 dåser 0,33 ltr.
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 2-8˚C
  Model med vippelåg i transparent plastik 
  Leveres med 2 stk. træborde og 1 stk. udvendig flaskeholder
   Automatisk afrimning

 Flaskekapacitet 16 0,5 liter flasker 
 Dåsekapacitet 44 0,33 liter dåser 

 Diameter 454 mm 
 Højde 825 mm 
 

 Energiforbrug 58  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9. 

VESTFROST CC 45 Party Cooler Silver kr. 6.995
 Varenr. 7001  
 Finish Aluminium

 Betjening Drejeknap
 System Flaskekøler - Fritstående
  Produceret i Danmark
  Netto kapacitet 45 liter, for max. 16 flasker 0,5 ltr. 
  eller 44 dåser 0,33 ltr.
  Monozone: 1 temperatur zone
  Temperaturindstilling 2-8˚C
  Model med vippelåg i transparent plastik 
  Leveres med 2 stk. træborde og 1 stk. udvendig flaskeholder
   Automatisk afrimning

 Flaskekapacitet 16 0,5 liter flasker 
 Dåsekapacitet 44 0,33 liter dåser 

 Diameter 454 mm 
 Højde 825 mm 
 

 Energiforbrug 58  kWh/år 

 Lydniveau 39  dB(A) 

Oversigt med tekniske data, se side 8-9. 

FLASKEKØLERE

Farve    
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TILBEHØR
AKKLIMATISERING FØR INDTAGELSE 
Nyindkøbt vin akklimatiseres ved at lade vinen hvile 
og stabilisere sig efter transport 
- gerne et par døgn før servering. 
Her er Vestfrosts serveringshylde særlig 
anvendelig, da bundfaldet vil samle sig 
i nederste hjørne, så der bedre kan 
skænkes uden bundfald. 

TRÆHYLDER ABSORBERER VIBRATIONER
En træhylde vil være bedre til at tage imod de små rystelser, der er i vinkøleskabet, end en hylde i plastik eller metal. 
Desuden vil vinen ”trække vejret igennem proppen” - og netop derfor er det vigtigt, at hylderne i vinkøleskabet er lavet af 
ubehandlet træ og ikke lakeret materiale, som kan afgive skadelige lugte til vinen. 

Træhylderne i Vestfrost vinkøleskabe er lavet af 
ubehandlet træ fra Nordamerikansk eg 
(dog ikke WFG modellerne).

Præsentationshylden er ”show-off hylden” 
hvor etiketterne er synlige. 
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FZ Standardhylde
kr.   495
 Varenr. 7050
 Finish Ubehandlet nordamerikansk eg

 Mål 440x523 mm

VKG Standardhylde
kr.   495
 Varenr. 7052
 Finish Ubehandlet nordamerikansk eg

 Mål 395x512 mm

 System Standard træhylde  
 
Belastning Op til 85 kg. pr. hylde

VKG Showhylde
kr.   495

 System Showhylden er en hylde med   
  bred forkant, hvor der er 
  plads til at vinen kan placeres   
  stående

 Belastning Op til 85 kg. pr. hylde

 Mål 415x512 mm

 Varenr. 7053
 Finish Ubehandlet nordamerikansk eg

  Vinkøleskabets flaskekapacitet 
  reduceres

FZ Præsentationshylde
kr.   495

 System Præsentationshylden er den 
  øverste hylde. Her kan du vælge  
  at have flaskerne liggende fladt,  
  eller hylden kan vinkles, 
  så den står skråt

 Belastning Op til 10 kg. pr. hylde

 Mål 230x523 mm

 Varenr. 7051
 Finish Ubehandlet nordamerikansk eg

  Vinkøleskabets flaskekapacitet 
  reduceres
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Hyldetermometer
kr.   295

 System Batteridrevet hyldetermometer
  Passer for FZ samt VKG skabe
  Måler temperaturen 
  i vinkøleskabet
  Batterier medfølger

 Mål 48x28,5x2 mm

 Varenr. 7054
 Finish Sort

  En af de vigtigste 
  forudsætninger for 
  korrekt opbevaring af vin 
  er en ensartet temperatur

Side by Side-kit
kr.  795

 System Side by Side-kit,  
  Komplet med beslag 
  og monteringsliste.  
  Kittet skaber den rigtige     
  afstand mellem skabene, 
  som kommer til at
  fremstå som én enhed

 Mål Passer for skabe  
  op til 2000 mm i højden og  
  øger den samlede bredde
  med 25 mm

 Varenr. 7057

Hygro- og hyldetermometer
kr.   795

 System Batteridrevet  
  hygro- og hyldetermometer
  Passer for FZ samt VKG skabe
  Måler temperaturen samt den 
  relative luftfugtighed i vinkøleskabet.  
  Batterier medfølger

 Varenr. 7055
 Finish Sort

  Det anbefales at vine med 
  korkprop ligger ned og 
  opbevares ved en kontrolleret 
  relativ luftfugtighed på 50-80 %
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Hyldeforkant
kr.   35

 System 1 hyldeforkant i klar plast
  Inkl. 1 label 

 Varenr. 7058

Kulfilter
kr.   195

 System Vinen kan tage smag fra de 
  omgivende lugte. Derfor er 
  vinkøleskabene udstyret med   
  aktive kulfiltre, som renser luften  
  (Dog ikke W 32, W 38, W 45,    
  WFG 18, WFG 22, WFG 24 
  WFG 32, WFG 45 og WFG 47). 
  Kulfiltret binder forurenende 
  stoffer til sig og  lader kun 
  ren luft passere

 Varenr. 7056

  Kulfilteret skal gerne udskiftes 
  én gang årligt

WFG 45/47 Gribeliste
kr.   195
 Varenr. 7060
 Finish Sort

WFG 18 Gribeliste
kr.   195
 Varenr. 7063
 Finish Sort

 System WFG Gribelisten er et ekstra 
  håndtag som kan påmonteres og
  benyttes i de tilfælde, hvor skabet 
  er monteret på en sådan måde,  
  at der ikke er tilgang til det 
  integrerede håndtag i siden
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VIDE

BEHOV FOR ET 
VINKØLESKAB?

Et vinkøleskab anvendes til at:

Opnå et mikroklima, 
der svarer til 
vinproducentens vinkælder 

Beskytte vinen og sikre, 
at den modnes korrekt

Give vinen den rette 
serveringstemperatur

Præsentere vinen 
på eksklusiv vis 

ANBEFALEDE 
TEMPERATURER

8-9°C Let hvid og mousserende vin  
 f.eks. søde, lyse dessertvine 

9-12°C Fino Sherry

10-11°C Tunge hvide og mousserende 
 vine f.eks. Champagne, Cremant   
 og Cava  

12-13°C Fuldkrops hvidvine 
 f.eks. Chardonnay, Bourgogne og   
 vintage Champagne     
 samt dessertvine som 
 Sauterne og Eiswein

14°C Portvin

14-15°C  Let, ung rødvin som Beaujolais 
 og almindelig Pinot Noir 

16-17°C Ung, kompleks rødvin 
 f.eks. Bourgogne, Saint Emilion
 Pomerol, Chianti og Barbaresco

18-19°C Tunge, helkrops- og modne
  rødvine; herunder Rhone og
 Bordeaux Grand Cru Classé
 Barolo samt Rioja Grand Reserva
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VÆRD AT 
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ANBEFALEDE 
TEMPERATURER

8-9°C Let hvid og mousserende vin  
 f.eks. søde, lyse dessertvine 

9-12°C Fino Sherry

10-11°C Tunge hvide og mousserende 
 vine f.eks. Champagne, Cremant   
 og Cava  

12-13°C Fuldkrops hvidvine 
 f.eks. Chardonnay, Bourgogne og   
 vintage Champagne     
 samt dessertvine som 
 Sauterne og Eiswein

14°C Portvin

14-15°C  Let, ung rødvin som Beaujolais 
 og almindelig Pinot Noir 

16-17°C Ung, kompleks rødvin 
 f.eks. Bourgogne, Saint Emilion
 Pomerol, Chianti og Barbaresco

18-19°C Tunge, helkrops- og modne
  rødvine; herunder Rhone og
 Bordeaux Grand Cru Classé
 Barolo samt Rioja Grand Reserva
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STØRRELSEN OG 
TEMPERATURZONER
Anbefalet skabsstørrelse afhænger af det 
antal flasker, du skal have opbevaret, og om 
du overvejende har en enkelt type af vin eller 
flere typer af vin, som både skal modnes 
og være klar til servering. 

HVOR MANGE FLASKER VIL JEG HAVE PLADS TIL?

Forventer jeg at udvide min samling?
Hvor mange af flaskerne skal opbevares ved samme temperatur?
Skal vinkøleskabet bruges til modning eller serviceringsklar vin eller begge dele?

Vestfrost vinkøleskabe kan indeholde rigtig mange flasker vin. 
Ikke mindre end 197 flasker kan der pakkes i et FUNCTION og FUNCTION+ 
vinkøleskab i højde 186 cm. Dette kan lade sig gøre med standard 
Bordeaux-flasker, som altid bruges til at angive vinkøleskabes kapacitet med. 
Flaskekapaciteten i vinkøleskabet står på energimærket. 
Husk, at kapaciteten på hvert vinkøleskab er opgivet i antal standard 
Bordeaux-flasker. Der findes et utal af vinflasker i diverse størrelser og faconer. 
Disse vil markant nedsætte antallet af vinflasker, som er muligt at pakke 
i vinkøleskabet.

Flere træhylder reducererer kapa-
citeten i vinkøleskabet. 
Har man behov for opbevaring af 
mere end 180 flasker, 
anbefaler vi, at man vælger 
to skabe i stedet, for at få 
mere fleksibilitet.
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Størrelsen afhænger også af, hvad du har plads til i din bolig. Find gerne 
et sted med så lidt sollys som muligt - også selvom vinkøleskabets dør har 
UV-filter. Du kan både få vinkøleskabe til indbygning eller fritstående.

MONOZONE
En enkelt temperaturzone anvendes, når du har en 
type af vin, der har behov for det samme klima (+/- 2 til 3 ˚C). 
Varme stiger til vejrs, og derfor kan det lade sig gøre at 
indstille bunden af skabet til 10-11˚C og forvente, 
at der i toppen af skabet bliver 12-13˚C. 
Anvend gerne et hyldetermometer for at overvåge temperaturen.

DUALZONE
To temperaturzoner kaldes også Dualzone og betyder, 
at vinkøleskabet er opdelt i to afdelinger adskilt via en rumdeler. 
Dualzoner findes kun i de små skabe. Skabene kan bruges 
som kombineret opbevarings- og serveringsskabe.

Vinkøleskabe med multizone har flere temperaturzoner. 
Zonerne er ikke opdelt, og derfor vil de to 
temperaturindstillinger blandes på midten af skabet 
og give en ekstra tredje zone. Multizone-skabe kan 
rumme vine med forskellige temperaturbehov og samtidig 
sørge for serveringsklar vin i toppen og/eller i bunden af skabet. 
Temperaturen i et multizonevinkøleskab kan indstilles 
i bund og top. Temperaturintervallet går fra 5°C til 22°C. 

MULTIZONE 
Middeltemperatur*

*Anvend et 
hyldetermometer 

for præcis
overvågning af 
temperaturen 

midt i vinkøleskabet.

TIP: Køb 3 hyldetermometre - 
øverst, nederst og midt. 
Så du er sikker på, at der er den 
temperatur på hylden, som du 
ønsker til din vin. 

22˚C

5˚C



5656

STABIL
TEMPERATUR

VED OPBEVARING
Varme får modningsprocessen til 
at accellerere. Derfor opbevares vin 
ved lave temperaturer - også de, 
der skal modnes. 
Når du vil modne din rødvin, skal den 
gerne opbevares ved 12-14˚ C. 
Vinkøleskabets ventilator (typisk på 
større skabe) sørger for at sende 
den kolde luft rundt i zonen og køling 
via kompressorteknologi sikrer en 
konstant og ensartet temperatur.

VED SERVERING
Vil du opnå vinens fulde potentiale, 
kræver den færdigudviklede vin 
eksakt temperering før servering. 
I vinkøleskabe med flere zoner kan 
den rette serveringstemperatur 
opnås for flere forskellige typer 
af vin på samme tid. 
Ligeledes kan et multizoneskab 
indstilles til både at rumme 
serveringsklar vin og vin som skal 
modnes. 
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STABIL
TEMPERATUR

VARMELEGEMET 
PASSER PÅ 

DIN VIN
Den stabile temperatur er det absolut 

vigtigste indenfor vinopbevaring.

For at beskytte vinen, er et varmelegeme indbygget i 
skabet. Hvis udenomstemperaturen bliver lavere end det 

niveau, som skabet er sat til, aktiveres varmelegemet og sikrer 
at den rette temperatur opretholdes. Denne konstruktion 

muliggør et bredt spænd i temperaturen og beskytter 
samtidig dine vine. Varmelegemet muliggør en 

temperaturforskel på op til 17 grader mellem bund og top i 
vinkøleskabene. De store skabe kan gå helt op til 22 grader og 
ned til 5 grader. Også selv om placeringen er i et rum på ned 

til 10 grader. Der kan være flere årsager til at vælge et 
vinkøleskab med et indbygget varmelegeme. Hvis du har brug 

for at holde temperaturen stabil i kølige rum, er det 
nødvendigt, at du kigger efter denne feature. 

Vær opmærksom på, at der kan maksimalt opretholdes en 
temperatur på 8 grader varmere end omgivelsestemperaturen.  

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, 
er store FUNCTION- og FUNCTION+ skabe desuden 

udstyret med en FrostVagt. 
Det betyder, at hvis der opstår en fejl i kølesystemet, 

og temperaturen kommer ned på 2 grader, slår frostvagten 
til, og sikrer at temperaturen går op til 6 grader.

KOMPRESSORKØLING

Alle Vestfrosts vinkøleskabe anvender 
vibrationsdæmpede kompressorer til 
køling. En kompressor kan holde en 
konstant temperatur i vinkøleskabet 
- hvilket er den absolut vigtigste grund 
til at vælge denne type køling. 
Kompressoren er ligeledes 
vibrationsdæmpet for at 
forhindre hvirvlende bundfald i din vin. 

DIT VINKØLESKAB MÅ IKKE STÅ I FROSTGRADER
Vinkøleskabets klimaklasse angiver den tilladte rumtemperatur.
F.eks. Klimaklasse SN gør, at skabet faktisk kan stå i en 
rumtemperatur helt ned til 10 grader og stadig fungere, 
men klimaklasse N kan maksimalt gå ned til 16 grader 
- ellers fungerer skabet ikke.

Klimaklasse Tilladt rumtemperatur

SN Normal  +10 °C til +32 °C

N Sub-normal  +16 °C til +32 °C

ST Sub-tropisk  +18 °C til +38 °C

T Tropisk  +18 °C til +43 °
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UV-STRÅLER 
PÅVIRKER 
VINEN

Lys er vitalt for druernes udvikling på vinstokken, 
men fatalt for vinen, når den først er tappet på flaske. 
Af samme årsag er vinflaskens glas ofte mørkt for at 
mindske lysets påvirkning af vinen.

UV-stråler igangsætter uønskede kemiske processer 
i vinen. Selvom UV-stråler er usynlige for øjet, er 
konsekvensen af lysskadet vin tydelig. Rødvinens farve 
bliver bleg og brun, og hvidvinen får en gylden 
næsten gullig farve. Lysskader ødelægger ikke kun 
udseendet, men også vinens balance og aroma. 
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BESKYT 
VINEN MOD 
SOLLYS
Vinkøleskabet skal kunne beskytte vinen mod solens 
stråler. Alle døre i Vestfrost vinkøleskabe er derfor 
tonede og med UV-filter. 
For at absorbere eventuel refleksion og anden 
lyspåvirkning, er alle indvendige sider i vinkøleskabet 
sorte. Skabet skal placeres et passende sted, hvor 
der er så lidt sollys som muligt. Derudover er alle 
vinkøleskabe med LED-belysning uden UV-stråler.

 

LED-lys er både energibesparende,  
og endnu vigtigere fri for skadelige UV-stråler. 
Samtidig afgiver LED-lys langt mindre varme til 
vinkøleskabet end traditionelle lyskilder. 
Derfor anvender Vestfrost udelukkende
LED-lys i vinkøleskabene.      
  

LED-LYS  
PASSER PÅ  
VINEN
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DIN VIN SKAL HAVE RO OG STABILITET 
Rystelser forstyrrer vinen i sin modningsproces. 
Vin har brug for ro og stabilitet for at udvikle sig harmonisk 
- ligesom miljøet i de mørke og stille vinkældre. 

For at minimere bevægelser fra kompressoren anvendes kun vibrationsdæmpede
kompressorer i Vestfrost vinkøleskabe. 

Det forhindrer bundfald i at hvirvle rundt i flasken hver gang kompressoren starter. 
Forvent, at kompressoren kører oftere i dit vinkøleskab end i dit køleskab. 
Årsagen er, at en stabil temperatur er vigtig for din vin, der ligger i skabet flere år 
sammenlignet med de madvarer, du indtager inden for kort tid. 
En vibrationsdæmpet kompressor støjer mindre og giver færre rystelser. 

FÆRRE VIBRATIONER
Træ er bedre til at absorbere vibrationer end plastik og metalhylder, og derfor anvender 
Vestfrost overvejende hylder af ubehandlet egetræ eller bøgetræ i vinkøleskabene.

Ren luft og høj luftfugtighed
”Vinen trækker vejret igennem proppen” - Derfor er det vigtigt, at vinkøleskabet har et aktivt 
kulfilter, som renser luften og optimerer miljøet i skabet. Filtret binder forurenede stoffer til sig i det 
aktive kul og lader kun ren luft passere. I de avancerede vinkøleskabe cirkulerer ventilatorer den rene 
luft, og de sørger for en ensartet, jævn fordeling og udskiftning af luften i vinkøleskabet.

FRISK 
LUFT  
OG RO
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EN KORKPROP HAR BRUG FOR 
KORREKT LUFTFUGTIGHED ...
En luftfugtighed på  50-80 % sørger for at korkproppen ikke tørrer ind, 
hvilket sikrer at vinen  opbevares under optimale forhold. 

Luftfugtigheden afhænger 
af den indstillede temperatur. 
Kold luft har en højere relativ luftfugtighed
end varm luft. Med et hygro- og hyldetermometer
kan både temperaturen og luftfugtigheden 
på den enkelte hylde måles.
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Vine er forskellige og ligeledes er tidspunktet for, hvornår de 
topper efter høst. Nogle vine skal drikkes unge, mens andre 
bliver bedre med alderen.

De angivne år er en tommelfingerregel for, hvornår vinen smags-
mæssigt er på sit højeste. Reglerne tager ikke højde for årgang 
eller personlig smag.

RØDVIN

HVIDVIN

Beaujolais Nouveau, Beaujolais Villages
 
Valpolicella og Bardolino (Veneto), Côtes 
de Provence (Provence), Chianti (Tosca-
na), Nebbiolo (Piemonte) 

Pinotage (Sydafrika), Côtes du Rhône og 
Côtes du Roussilon (Frankrig), Cabernet/
Merlot (Norditalien) 

Bordeaux Rouge, Bourgogne Rouge,
Cabernet Sauvignon (Chile),
Zinfandel (Californien), Pinot Noir (Alsace)

Rioja Crianza (Spanien), Barbera (Piemonte),
Vino Nobile di Montepulciano
og Rosso di Montalcino (Toscana),
Cabernet/Merlot (Australien)

Côte de Beaune Villages (Bourgogne),
Shiraz (Australien), Bandol (Provence)

Gevrey-Chambertin (Bourgogne),
Spätburgunder Spätlese (Tyskland),
Merlot (Californien), Amarone (Veneto), 
Cabernet (Australien)

Pommard (Bourgogne), Chianti Riserva 
(Toscana), Cabernet (Californien),
Saint Emilion (Bordeaux)

Cru Bourgeois (Bordeaux), Château-
neuf-du-Pape og Hermitage, (Rhône), 
“Super-Toscaner” (Toscana), Barbaresco 
(Piemonte)

Ribera del Duero Gran Reserva (Spanien), 
Côte de Nuits Grand Cru (Bourgogne), 
Brunello di Montalcino (Toscana), Barolo 
(Piemonte)

Pomerol, Médoc 1. og 2. Cru  
(Bordeaux)

1

3

4

5

6

8

10

14

16

20

25

1

2

3

4

6

8

12

16

ÅR EFTER HØST

Prosecco (Italien), Vin de Table,
Vin de Pays, Côtes du Luberon
(Frankrig), Edelzwicker (Alsace),
Vino Verde (Portugal)

Soave (Veneto), Gavi og Arneis (Pie-
monte), Rioja Blanco (Spanien), Pinot 
Grigio (Trentino/Veneto), Muscadet 
og Saumur (Loire), Entre-Deux-Mers 
(Bordeaux), Riesling Qualitätswein 
Trocken (Tyskland)

Müller-Thurgau og Sylvaner (Tysk-
land), Sancerre (Loire), Chablis og 
Aligoté (Bourgogne), Chardonnay 
(Trentino)

Chardonnay (Australien, Californien), 
Weissburgunder (Tyskland),
Riesling og Pinot Blanc (Alsace)

Pouilly Fumé (Loire), Graves  
(Bordeaux), Rieling Spätlese  
Trocken (Tyskland)

Chablis Grand Cru og Chassagne- 
Montrachet (Bourgogne),
Chardonnay Reserve (Californien)

Meursault Premier Cru (Bourgogne), 
Riesling Grand Cru og Gewürztra-
miner (Alsace), Riesling Spätlese 
halbtrocken (Tyskland)

Montrachet og Chevalier-Montrachet 
(Bourgogne)

NYD  
VINEN NÅR  
DEN ER BEDST
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VIN-ENTUSIASTERVIN-ENTUSIASTER
VÆLGER

 VESTFROST

EICO AS Danmark
+45 9882 3999

salg@eico.dk
eico.dk

For nogen er en hvidevare bare en hvidevare. Hos EICO ved vi bedre. 
At det er de små ting, detaljerne, der gør den helt store forskel. 
Vi synes ikke, at du skal nøjes med nogenlunde, når du kan få 
enestående. Og hvorfor tage til takke med middelmådig, når du 
kan få det allerbedste? Vi samarbejder udelukkende med de førende 
producenter i markedet. Det er din garanti for en ekspertise og 
kvalitet, der er svær at finde meget bedre.

EICO. Refine your choice


