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Cave	  Tastvin	  T83	  iV	  Vitree	  
–	  Made	  in	  France	  –	  
Als	  enige	  smaakneutraal!	  10	  jaar	  garantie	  

 
	  

	  

-‐	  Top	  kwaliteit	  wijnbewaarkast	  
-‐	  Capaciteit	  ca.	  	  60	  fl.	  

-‐	  1	  temperauurzone	  instelbaar	  van	  6	  tot	  18	  gr.	  C	  	  
-‐	  6	  uittrekbare	  lades,	  i	  vast	  legplateau	  
-‐	  Glazen	  anti	  UV	  deur,	  met	  RVS	  voorzijde	  

-‐	  Afm.	  H	  100	  x	  B	  54,5	  x	  D	  56	  cm.	  
-‐	  Door	  de	  afmeting	  kan	  deze	  wijnserveerkast	  ook	  ingebouwd	  	  
	  	  worden!	  

	  
	  

NU	  VOOR	  €	  1549,-‐	  
	  

	  
Incl.:	  	  levering	  	  aan	  huis,	  plaatsing,	  inrichten	  en	  verwijderingsbijdrage!	  

Garantie	  2	  jaar	  op	  draaiende	  delen.	  10	  jaar	  op	  overige!	  

In	  zijn	  geheel	  van	  volledig	  reukvrij	  en	  dus	  voor	  de	  wijn	  smaakneutraal	  aluminium	  gemaakt.	  Daarmee	  is	  dit	  de	  enige	  
wijnbewaarkast	  op	  de	  markt	  die	  0%	  geuremissie	  heeft.	  TASTVIN	  wijnbewaar	  kasten	  met	  ‘onbeperkte’	  levensduur.	  	  
Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  styrofoam	  hardschuim,	  dat	  naadloos	  wordt	  gehecht	  op	  een	  2	  mm	  dikke	  aluminiumplaat,	  

ontstaat	  er	  een	  kast	  met	  ongeëvenaarde	  isolatiewaarden.	  Zowel	  door	  isolatie	  maar	  ook	  door	  de	  eigenschappen	  van	  het	  
aluminium,	  convectie	  en	  straling,	  koopt	  u	  hiermee	  een	  kast	  voor	  de	  toekomst.	  Het	  koelgedeelte	  is	  zo	  op	  de	  achterwand	  
gemonteerd	  dat	  de	  verdamper	  tweezijdig	  koelt,	  door	  deze	  grote	  oppervlakte	  is	  het	  temperatuurverschil	  tussen	  

verdamper	  en	  omgeving	  minimaal	  (dus	  weinig	  condensafvoer).	  Verandert	  de	  koeltechniek	  of	  is	  de	  compressor	  
afgeschreven,	  dan	  kan	  deze	  worden	  vervangen.	  
Standaard	  elektronische	  thermostaat:	  de	  temperatuur	  wordt	  continu	  weergegeven.	  Via	  een	  microprocessor	  worden	  
zowel	  koeling	  als	  verwarming	  geregeld.	  Temperatuurvariatie	  per	  24	  uur	  +/-‐	  1°	  C.	  Bij	  opening	  start	  de	  koeling	  pas	  na	  5	  

minuten.	  Hygrometrie	  60–80%.	  Roosters:	  de	  houten	  roosters	  zijn	  zowel	  uittrekbaar	  

te	  gebruiken	  of	  als	  stapelrooster	  (max.	  3	  lagen).	  


