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Víno nesnáší prudké výkyvy teplot a extrémní teploty. Pokud dokážete udržet teplotu v rozmezí 10-14°C konstantní, 
je to pro Vaše víno ideální. Navzdory pověrám, všechny typy vína - červené, bílé a šumivé - zrají při stejné teplotě. 
Při kvalitním uskladnění vína musí být tato teplota konstantní v mezích 10 až 14 °C. Teplota udržovaná nad 14 °C 
urychluje proces zrání vína. Víno rychle dosáhne vrcholu, ale potom rovněž rychle upadá. Teplota udržovaná pod 
10 °C značně zpomaluje proces zrání vína a maximální dosažená kvalita vína je nízká. Pokud je víno vystaveno kolísání
teploty, tak se "roztahuje" a "smršťuje".  Všechny tyto varianty končí únavou vína, poškozením jeho organické vitality 
a vedou k prudké ztrátě jeho kvality.

JAK?
Skříně jsou vybaveny dvěma okruhy (duální okruh-teplý a studený), regulované dvěma nezávislými termostaty. 
Odvozeny od klimatizačních technologií, tyto skříně produkují chlad, když je pokojová teplota vyšší než požadovaná 
uvnitř skříně a naopak zahřívají, pokud je pokojová teplota nižší. Tím opravdu zaručí konstantní teplotu uvnitř skříně.
Zadní vnitřní stěny jsou vyrobeny z hliníku pro udržení optimální tepelné homogenity Silná izolace, tvořená ze 4,5cm 
vstřikovaného polyuretanu, je ekvivalentem cca 2 metrů zeminy.

CV 196

Capacity : 196 (btles 75cl)
Budget: 801 to 1100€
Winter system: Compressor
Dimensions: 133 x 70 x 68
(hxwxd)
External color: Bordeaux
interior color: Dark
Door:  Full
Accessories: Key lock, wooden shelves
 
Description: Ageing wine-cellar model that ensures durably the most favorable climate 
  for the optimum blooming of the wines within the respect of the ageing golden    
  rules. Nobility, tradition, precision, three concepts quite present. Practical, 
  the thermometer in fronta ge and the new international cellar register to     
  update with a chalk the management of the bottles. Comfortable, 
  the reversible collector shelves with wooden prints. 
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VELIKOST: VELIKOSTvolně stojící FUNKCE: dozrávací POČET ZÓN: dvouzónové
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KONSTATNÍ TEPLOTA STÁLÁ ÚROVEŇ VLHKOSTI CIRKULACE VZDUCHU ABSENCE VIBRACÍ TEMNOTA

PROČ?
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Uvědomujeme si, že pořízení klimatizované skříně se neprovádí 
každý den a že je důležité vybrat správnou skříň podle potřeb 
a plánů které s vínem máte.
Připravili jsem pro vás malý souhrn otázek a odpovědí. Doufáme, že Vám pomohou při výběru vhodné skříně pro Vaše účely.

Chci uložit víno dlouhodobě a za ideálních podmínek

• v takovém případě bude nejvhodnější zvolit Dozrávací skříň.

Chci mít většinu lahví uložených pro dluhové zrání a zároveň mít permanentně připravená některá vína k přímé spotřebě

• ideální volbou bude Víceúčelová klimatizovaná skříň která nabízí jak dozrávací tak servisní zóny s teplotami k podávání vín

Vína dlouhodobě neskladuji, ale potřebuji je mít nachystaná na správnou teplotu k podávání

• potřebujete servisní skříň, která Vám nabídne několik přesně nastavitelných teplotních zón Servisní skříně jsou výborným doplňkem

 k dozrávacím skříním, ze kterých jednoduše vyjmete lahve určené ke spotřebě a vložíte do správné zóny v Servisní skříni.

Jakou zvolit velikost skříně?

• Pokud máte v plánu vína archivovat  mějte na paměti, že Vaše kolekce vín pravděpodobně poroste. Takže v blízké budoucnosti bude chtít

 mít uskladněno více lahví než máte dnes k dispozici. Z tohoto důvodu bude pro Vás výhodné vybrat model, který bude svojí velikostí 

 vyhovovat Vašim potřebám za  2, 5 či dokonce za 10 let. Volba velikosti u ostatních typů skříní (víceúčelových a servisních) bude odvislá 

 od  předpokládané spotřeby vína za určité období. Tak si  například restaurace s širokým výběrem vín vybere  např. model CV 168. 

 Naopak do kuchyně je např. vhodný model CV 52.

Kam nejlépe klimatizovanou skříň umístit?

• Neexistuje žádné generální doporučení, které by platilo pro umístění všech skříní. Snad  s výjimkou jednoho: skříně které nemají Winter 

 systém, není možno umístit např. do sklepa či garáže,kde je předpoklad velmi nízkých teplot v zimním období. Z tohoto důvodu sledujte 

 technický údaj „pracovní teploty okolí“ uvedený u každého typu. Tato informace říká, do jakého prostředí je možno skříň umístit, 

 aby správně pracovala.

Do barů a kuchyní Climadi� připravil řadu vestavných skříní, které však mohou stát i samostatně v prostoru.

Pro umístění skříní jinak platí obecné zásady jako:

• neumisťovat skříně do příliš vlhkého prostředí (skříň je el. spotřebič!)

• umístit skříň na rovný podklad, případně skříň vyrovnat pomocí nastavitelných nohou

• nechat volné místo od  stěny pro proudění vzduchu (cca 5cm)

Ostatní zásady, rady pro instalaci a bezpečnostní pokyny najdete v podrobných návodech k použití pro konkrétní modely. 


