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WIJNKLIMAATK ASTEN

INTRODUCTIE

DOMETIC ONLINE

Hier vindt u het complete productassor-
timent van Dometic, met gedetailleerde 
informatie van alle producten. Daarnaast 
vindt u er interessante nieuwtjes over  
ons bedrijf en links voor het downloaden  
van al onze catalogi.

dometic.com

WIJNKLIMAATKASTEN 
VAN DOMETIC

PERFECTE OPSLAGCONDITIES VOOR WIJN EN GEKOELDE DRANKEN

Wijnkenners, fijnproevers en restaurateurs zijn het erover eens: om 
het bouquet en de smaak van een wijn optimaal tot zijn recht te laten 
komen, moeten zowel de omstandigheden waaronder de wijn wordt 
bewaard als de serveertemperatuur perfect zijn. Al tientallen jaren 
zetten wij ons daarvoor in. Als specialist op het gebied van mobiele 
koeling en klimaatbeheersingsoplossingen hebben we een uitge-
breid productassortiment ontwikkeld om wijn bij de optimale  

TIP
De Dometic wijn- 
klimaatkasten zijn 
ontworpen voor  
professionele wijn- 
opslag maar zijn ook 
uitstekend geschikt 
voor gekoelde  
dranken zoals  
mineraalwater, bier  
en frisdranken.temperatuur te bewaren. Wijnklimaatkasten van Dometic hebben 

hun waarde bewezen in bars, restaurants en hotels, maar ook in kan-
toren en huishoudens. Ze voldoen aan de hoogste eisen op het  
gebied van kwaliteit en design en zijn leverbaar in een groot aantal 
afmetingen en uitvoeringen. Alle wijnklimaatkasten worden com-
pleet geleverd met draagroosters en alle essentiële accessoires.

http://www.dometic.com
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TIPS VOOR BEWAREN  
EN SERVEREN

SERVEERTEMPERATUURADVIEZEN

Wat is de perfecte serveertemperatuur voor uw wijn?  
Hier zijn wat basisadviezen. De ideale temperatuur voor rode 
wijn ligt tussen de 12 °C en 18 °C, afhankelijk van de herkomst, 
de druivensoort en het jaar. Witte wijn moet koeler geserveerd 
worden, tussen de 8 °C en 12 °C. Champagne en fruitige 
dessertwijn moeten ijskoud worden geserveerd, tussen  
de 5 °C en 7 °C.

EIGENTIJDS ONTWERP – VOOR WIJNEN  
EN GEKOELDE DRANKEN
De nieuwe wijnklimaatkasten van Dometic kunnen heel makkelijk 
worden afgestemd op de wijn- en drankkaart. Ze zijn voorzien van 
twee onafhankelijke temperatuurzones, die kunnen worden inge-
steld op elke temperatuur tussen de 5 °C en 20 °C. Aan u de keus 
wat u erin wilt bewaren, rode wijn, witte wijn, rosé of champagne. 

Ongeacht welke wijn u erin opslaat, de ingestelde temperatuur 
wordt nauwkeurig bewaard. Geavanceerde compressortechnologie 
garandeert immers een optimale temperatuurverdeling door de  
gehele kast. De blauwe leds op het bedieningspaneel geven de a 
ctuele waarden aan.

WIJNKLIMAATK ASTEN

TIPS VOOR BEWAREN EN SERVEREN

PRODUCTVOORDELEN 

• Aantrekkelijk zwart design met frameloze glazen deur

• Twee temperatuurzones met gescheiden regeling

• Temperatuurbereik: 5 °C – 20 °C (standaardmodus) 

• Geavanceerde compressortechnologie voor gelijkmatig  
koelen op een uitermate energiezuinige manier

• Digitaal bedieningspaneel met blauw led-display

• Witte led-binnenverlichting

GOED OM TE WETEN:

Dometic-wijnklimaatkasten kunnen naar wens worden 
ingesteld - zowel voor het bewaren van wijn als voor 
gekoelde dranken. De geselecteerde temperatuur wordt 
altijd betrouwbaar gehandhaafd.

Witte wijn Rode wijn

Bordeaux 12° 18°

Bourgogne 10° 16°

Loire 10° 15°

Languedoc 12° 18°

Grand cru's uit de Elzas 12° 16°

Piëmonte, Toscane 10° 18°

Rioja 12° 18°

Napa Valley 12° 16°

Australië 10° 16°

Chili 10° 18°

Likeurwijnen 8°

Champagne 6°

DOMETIC BIEDT BESCHERMING TEGEN UV-LICHT

Wijnklimaatkasten van Dometic zijn voorzien van speciale, uitstekend isolerende deuren die zorgen voor optimale bescherming 
tegen uv-licht. De geïntegreerde led-verlichting zorgt voor een homogene verlichting aan de binnenzijde van de kast. Deze 
verlichting geeft zo min mogelijk warmte af en is volledig vrij van uv-straling.
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DE DOMETIC  
DESIGN RANGE

De Dometic Design Range is de perfecte keuze voor mensen die op 
zoek zijn naar een wijnklimaatkast die een aanvulling vormt op hun 
keuken. De elegante wijnkasten zijn voorzien van frameloze glazen 
deuren - en dubbele temperatuurzones die perfect zijn om wijn voor 
een lange tijd in de ene zone te bewaren en te rijpen, terwijl ze op 
elk moment de juiste serveertemperatuur hebben in de andere zone.

Er zijn verschillende modelvarianten beschikbaar, met een inhoud 
variërend van 7 tot 115 flessen Bordeaux. Extra smal voor kleine 
ruimtes, met twee deuren naast elkaar of met een inbouwframe voor 
een eenvoudige integratie. Er is een perfect bijpassende wijnkoel-
kast voor elk restaurant, elke bar of elke keuken - of uw privéwoning. 

WIJNKLIMAATK ASTEN

DESIGN RANGE

PRODUCTVOORDELEN

• Twee temperatuurzones voor het bewaren van verschillende 
wijnen op de perfecte temperatuur (behalve E7FG en E18FGD)

• De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde 
temperatuur en houdt deze betrouwbaar in stand

• Frameloze 3-laagse glazen deur met uv-lichtfilter

• Led-verlichting over de volledige hoogte aan beide zijden geeft 
de wijncollectie een opvallende uitstraling (behalve E7FG)

• Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene  
temperatuurverdeling en hoogwaardige luchtkwaliteit

• Watertank en koolstoffilter creëren een perfect klimaat  
voor het bewaren en rijpen van wijn

• Hoge energie-efficiëntieclassificatie – voldoet aan de nieuwe  
ErP-vereisten (vanaf maart 2021)

• Geleverd met slot en sleutel om uw kostbare  
wijn veilig te bewaren (behalve E7FG, E18FGB, E49FGB)

• Serveerlade voor het rechtop bewaren van open flessen  
(geschikt voor E91FG, E115FG)

Meer upgrade mogelijkheden: vervanging van koolstoffilter,  
label-set, optionele serveerlade (zie blz. 22–23).

E18FGB, E49FGB: Geleverd met inbouwframe voor eenvoudige 
integratie in het omringende meubilair en met geïntegreerd  
ventilatiesysteem

E40FGD: Dubbele glazen deuren (naast elkaar) bieden directe  
toegang tot een temperatuurzone zonder de andere te hoeven 
openen

E7FG: Superslank ontwerp – slechts 148 mm breed – past perfect  
in iedere keuken
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WIJNKLIMAATK ASTEN

DESIGN RANGE

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL E16FG E45FG

Artikelnummer 9600027051 9600027055

Standaard aantal flessen 16 45

Max. aantal flessen 19 61

Breedte (mm) 295 595

Hoogte (mm) 820 820

Diepte incl. handvat (mm) 617 617

Zones 2 2

Slot Ja Ja

Energieklasse G F

Afmetingen

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL E91FG E115FG

Artikelnummer 9600027057 9600027058

Standaard aantal flessen 91 115

Max. aantal flessen 130 155

Breedte (mm) 595 595

Hoogte (mm) 1476 1768

Diepte incl. handvat (mm) 617 617

Zones 2 2

Slot Ja Ja

Energieklasse G G

Afmetingen
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WIJNKLIMAATK ASTEN

DESIGN RANGE

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL E7FG E28FG E40FGD

Artikelnummer 9600027050 9600027053 9600027054

Standaard aantal flessen 7* 28 40

Max. aantal flessen 7* 38 52

Breedte (mm) 148 395 595

Hoogte (mm) 820 820 820

Diepte incl. handvat (mm) 572 617 617

Zones 1 2 2

Slot Nee. Ja Ja

Energieklasse G F F

Afmetingen

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL E18FGB E49GB

Artikelnummer 9600027052 9600027056

Standaard aantal flessen 18 38

Max. aantal flessen 18 49

Breedte (mm) 545 (deur 590) 545 (deur 590)

Hoogte (mm) 455 885

Diepte incl. handvat (mm) 592 592

Zones 1 2

Slot Nee. Nee.

Energieklasse F F

Afmetingen

*  kan alleen worden gevuld met flessen Bordeaux  
 of vergelijkbare flessen
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DE DOMETIC  
CLASSIC RANGE

WIJNKLIMAATK ASTEN

CLASSIC RANGE

Uw wijncollectie op de juiste temperatuur bewaren en uitserveren is 
eenvoudig met de Dometic Classic-serie wijnkoelkasten. De tempe-
ratuur kan op elke waarde tussen +5 °C en +20 °C worden ingesteld, 
zodat rode en witte wijnen op de perfecte serveertemperatuur  
kunnen worden bewaard. De wijnklimaatkasten uit de Classic Range 
beschikken over een geavanceerde verwarmings- en koeltechnolo-

gie en een slim ventilatiesysteem aan de voorkant, om snel de inge-
stelde temperatuur in de kast te bereiken en deze op betrouwbare 
wijze te behouden. De opslagcapaciteit varieert van 20 tot 125 fles-
sen Bordeaux. Alle modellen zijn voorzien van witte led-verlichting 
aan de zijkant en de grotere modellen beschikken over een energie-
besparende 3-laags glazen deur.

PRODUCTVOORDELEN

• Wijnklimaatkast met één temperatuurzone voorzien  
van uittrekbare houten wijnrekken 

• Geschikt voor het bewaren van wijn op de ideale drink 
temperatuur (tussen +5 °C en +20 °C)

• De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde 
temperatuur en houdt deze betrouwbaar in stand

• 2-laags glazen deur met uv-lichtfilter of RVS frame  
(grotere modellen met 3-laags glazen deur)

• Wit zijlicht over de gehele hoogte van het compartiment

• Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene  
temperatuurverdeling en hoogwaardige luchtkwaliteit 

• Watertank en koolstoffilter (afhankelijk van het model) creëren 
een perfect klimaat voor het bewaren en rijpen van wijn

• Laag energieverbruik – voldoet aan de nieuwe ErP-vereisten 
(vanaf maart 2021)

Upgrade mogelijkheden: presentatieplateau, uittrekbaar 
wijnrek, serveerlade, labelset (zie blz. 22–23).
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WIJNKLIMAATK ASTEN

CLASSIC RANGE

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL C20G C50G

Artikelnummer 9600027046 9600027047

Standaard aantal flessen 20 50

Max. aantal flessen 26 66

Breedte (mm) 295 595

Hoogte (mm) 820 820

Diepte incl. handvat (mm) 617 617

Zones 1 1

Slot Nee. Nee.

Energieklasse F G

Afmetingen

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL C101G C125G

Artikelnummer 9600027048 9600027049

Standaard aantal flessen 101 125

Max. aantal flessen 149 182

Breedte (mm) 595 595

Hoogte (mm) 1476 1768

Diepte incl. handvat (mm) 617 617

Zones 1 1

Slot Nee. Nee.

Energieklasse G G

Afmetingen
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DE DOMETIC  
ESSENTIAL RANGE

WIJNKLIMAATK ASTEN

ESSENTIAL RANGE

Onze Essential-reeks is van toegevoegde waarde voor diegenen die 
hun wijnopslag naar een hoger niveau willen tillen. Kies tussen ruim-
tebesparende versies met stijlvolle glazen deuren of wijnkoelkasten 
met massieve deuren in een hoogwaardige zwarte afwerking. Alle 
modellen uit de Essential Range worden geleverd met witte led-ver-
lichting aan de bovenkant. Dankzij de doordachte technologie kan 

wijn op de ideale drinktemperatuur worden bewaard – perfect voor 
gepassioneerde wijnliefhebbers en uiteraard ook voor bars, restau-
rants en hotels. Verkrijgbaar in veel verschillende maten, met capa-
citeiten variërend van 29 tot 195 flessen Bordeaux. Deze serie is de 
perfecte keuze voor restaurants of bars die op zoek zijn naar een 
wijnkoelkast met hoge capaciteit. 

PRODUCTVOORDELEN

• Wijnklimaatkast met één temperatuurzone voorzien  
van uittrekbare houten wijnrekken 

• Geschikt voor het bewaren van wijn op de ideale drink 
temperatuur (tussen +5 °C en +20 °C)

• De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde 
temperatuur en houdt deze betrouwbaar in stand

• Elegante 2-laags glazen deur met uv-lichtfilter en  
RVS frame (B29G, B68G)

• Stevige deur bespaart energie en beschermt de wijn  
tegen zonlicht (B162S, B195S)

• Witte led-verlichting aan de bovenkant verlicht het  
interieur prachtig 

• Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene  
temperatuurverdeling en hoogwaardige luchtkwaliteit 

• Watertank en koolstoffilter creëren een perfect klimaat  
voor het bewaren en rijpen van wijn (B162S, B195S)

• Laag energieverbruik – voldoet aan de nieuwe ErP-vereisten 
(vanaf maart 2021)

• Optionele serveerlade voor het rechtop bewaren van open 
flessen (geschikt voor B162S en B195S)

Meer upgrade mogelijkheden: presentatieplateau, uittrekbaar 
wijnrek, serveerlade, labelset (zie blz. 22–23).



20 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 21De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn als gevolg van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

WIJNKLIMAATK ASTEN

ESSENTIAL RANGE

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL B29G B68G

Artikelnummer 9600027042 9600027043

Standaard aantal flessen 29 68

Flessen met optionele 
draagroosters

20 52

Breedte (mm) 295 595

Hoogte (mm) 864 864

Diepte incl. handvat (mm) 617 617

Zones 1 1

Slot Nee. Nee.

Energieklasse F G

Afmetingen

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL B162S B195S

Artikelnummer 9600027044 9600027045

Standaard aantal flessen 162 195

Flessen met optionele rekken 102 126

Breedte (mm) 595 595

Hoogte (mm) 1476 1768

Diepte incl. handvat (mm) 617 617

Zones 1 1

Slot Nee. Nee.

Energieklasse F F

Afmetingen
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ACCESSOIRES  
VOOR DOMETIC  
WIJNKOELKAST

WIJNKLIMAATK ASTEN

ACCESSOIRES

VERVANGING VAN KOOLSTOFFILTER
Dit actieve koolstoffilter zorgt voor optimale 
klimaatomstandigheden voor de opslag en 
rijping van wijn.

Art.nr. 9103500156

HOUTEN PRESENTATIEPLATEAU
Dit gekantelde houten wijnrek is een geweldige manier om uw  
kostbare wijnen op een aantrekkelijke manier te presenteren.

595 mm Art.nr. 9600028377

VAST DRAAGROOSTER
Dankzij zijn stevige houten constructie is dit 
wijnrek dermate solide dat u er een grote 
hoeveelheid wijnflessen op kunt bewaren.

295 mm Art.nr. 9600028378
595 mm Art.nr. 9600028379

EXTRA SERVEERPLATEAU
Een serveerplateau om uw wijnflessen  
rechtop te bewaren. (Past op E45FG, 
E91FG, E115FG.)

Art.nr. 9103540068

UITTREKBAAR HOUTEN WIJNREK
Dit stevige uittrekbare wijnrek is een optioneel accessoire voor  
uw wijnklimaatkast uit de Essential Range of Classic Range.

295 mm Art.nr. 9600028380
595 mm Art.nr. 9600028381

WATERTANK
Behoud een stabiel en evenwichtig 
luchtvochtigheidsniveau in uw 
wijnklimaatkast.

Art.nr. 9600028376

HERSCHRIJFBARE LABELSET
Kwaliteitslabels voor het organiseren van 
uw wijncollectie – om snel en eenvoudig  
de juiste fles te vinden.

Art.nr. 9103540116

UITTREKBAAR METALEN WIJNREK
Wilt u uw Dometic wijnklimaatkast als een 
drankkoeler gebruiken? Dan is dit optionele 
metalen rek precies wat u nodig heeft.

595 mm Art.nr. 9600028382

Alle wijnkoelkasten van Dometic worden compleet geleverd met 
wijnrekken en alle essentiële accessoires. Toch wilt u misschien  
een extra wijnrek, serviceplateau toevoegen, een filter vervangen 
of een nieuwe set labels kopen om uw wijnen te identificeren.
 
Vraag onze catalogus aan of bezoek dometic.com voor het  
volledige assortiment.
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WIJNKLIMAATK ASTEN

SPECIALE TOEPASSINGEN

INSTALLATIE IN DE KEUKEN

Rode en witte wijnen op de optimale serveertemperatuur bewaren  
in dezelfde kast? Het kan met onze dual-zone inbouw wijnkasten! 
De elegante koelkasten met glazen deur passen prachtig bij het 
omringende meubilair. Onmisbaar voor gepassioneerde wijnlief-
hebbers en ambitieuze gastheren/-vrouwen - en een leuke manier  
om de keuken thuis net wat meer luxe uit te laten stralen.

Er zijn twee verschillende modellen verkrijgbaar: E49FGB voor 
maximaal 49 flessen, E18FGB voor maximaal 18 flessen. De 
prachtige frameloze glazen deur en de led-verlichting over de 
volledige hoogte aan beide zijden accentueren de wijncollectie 
prachtig.

PRODUCTVOORDELEN

• Twee temperatuurzones (E49FGB) voor het bewaren van  
verschillende wijnen op hun perfecte temperatuur 

• Frameloze 3-laags glazen deur met uv-lichtfilter

• Geleverd met inbouwframe voor een eenvoudige integratie  
in het keukenkastje

• Led-verlichting over de volledige hoogte aan beide zijden

• De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde  
temperatuur en houdt deze stabiel

• Digitaal bedieningspaneel met blauw led-display

• Watertank creëert een perfect klimaat voor het bewaren  
van wijn

• Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene  
temperatuurverdeling en hoogwaardige luchtkwaliteit

Voor de meesten van ons vormt de keuken het hart van het huis. Het 
is de ontmoetingsplek voor familie en vrienden, een plek waar mensen 
koken, werken, praten, spelen, lachen en uiteraard eten en drinken. 
Onze twee inbouw wijnklimaatkasten, de E18FGB en de E49FGB, 
voegen glamour toe aan uw keuken met hun frameloze glazen deur 
en het helder verlichte interieur. De twee inbouwmodellen zijn  spe-
ciaal ontworpen voor integratie in een keukenkastje en zijn voorzien 

van een intern ventilatiesysteem en een op maat gemaakt inbouw-
frame voor een eenvoudige en veilige installatie. Stel de twee koel-
zones eenvoudigweg op de aanbevolen serveertemperatuur in bijv. 
16 °C voor uw favoriete rode wijnen en 8 °C voor uw witte wijnen. 
Serveer vervolgens rechtstreeks uit de wijnkast en geniet van de 
smaak!

Dometic E49FGB

Dometic E18FGB
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WIJNKLIMAATK ASTEN

SPECIALE TOEPASSINGEN

DOMETIC E115FG 
Deze elegante koelkast met glazen deur past zich gemakkelijk  
aan uw drankvoorraad aan. De Dometic E115FG heeft twee 
onafhankelijke temperatuurzones die naar wens kunnen worden 
ingesteld – voor volle rode wijnen, fruitige witte wijnen, 
champagne of gekoelde dranken. Hoogwaardige uittrekbare 
wijnrekken bieden eenvoudig toegang. U kunt ook een extra 
serveerplateau voor open flessen toevoegen. 

In de standaardconfiguratie biedt de ruime wijnkast plaats aan 
maximaal 115 flessen wijn, allemaal mooi gepresenteerd achter  
een frameloze glazen deur met led-verlichting aan beide zijden.  
De goed doordachte verwarmings- en koeltechnologie, 
gecombineerd met een geïntegreerd luchtcirculatiesysteem,  
zorgt ervoor dat de vooraf ingestelde temperaturen betrouwbaar 
worden gehandhaafd.

PRODUCTVOORDELEN

• 2 temperatuurzones voor het bewaren van verschillende  
dranken op de perfecte serveertemperatuur

• Frameloze 3-laags glazen deur met uv-lichtfilter 

• De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde  
temperatuur en houdt deze stabiel

• De led-verlichting over de volledige hoogte aan beide zijden 
accentueert de drankcollectie prachtig

• Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene  
temperatuurverdeling 

• Koolstoffilter en watertank creëren een perfect klimaat  
voor de opslag en rijping van wijn 

• Digitaal bedieningspaneel met blauw led-display

• Geleverd met slot en sleutel om uw kostbare wijn veilig  
te bewaren

DE FAMILIEKOELKAST
De E115FG is hoog en ruim en heeft twee onafhankelijke tempera-
tuurzones, waardoor het de perfecte koelkast voor het hele gezin is. 
Er kunnen maximaal 115 wijnflessen in worden bewaard en hij kan 
eenvoudig opnieuw worden ingedeeld zodat de favoriete dranken 
van het hele gezin gekoeld bewaard kunnen worden: bijvoorbeeld 
witte wijn in het bovenste gedeelte en goed gekoeld mineraalwater, 

sapjes en frisdrank in het onderste gedeelte. In onze configuratie 
(zie p. 27) worden de flessen op uittrekbare houten rekken geplaatst 
zodat u er makkelijk bij kunt. Het serveerplateau maakt het mogelijk 
om flessen mineraalwater en frisdranken rechtop te bewaren. Het is 
eenvoudig om het onderste deel om te zetten in een bierkoeler als u 
de rekken verwijdert. 
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* Product met grote opslagcapaciteit geleverd met 2 of 3 draagroosters, afhankelijk van het product. 

WIJNKLIMAATK ASTEN

CONFIGURATIEHANDLEIDING

B29G*

Met optionele draagroosters:
20 flessen

Standaard configuratie
29 flessen

B68G*

Met optionele draagroosters:
52 flessen

Standaard configuratie
68 flessen

B162S*

Met optionele draagroosters:
102 flessen

Standaard configuratie
162 flessen

B195S*

Met optionele draagroosters:
126 flessen

Standaard configuratie
195 flessen

C20G

Standaard configuratie
20 flessen

Max.
26 flessen

C50G

Standaard configuratie
50 flessen

Max.
66 flessen

C101G

Standaard configuratie
101 flessen

Max.
149 flessen

C125G

Standaard configuratie
125 flessen

Max.
182 flessen

CONFIGURATIEHANDLEIDING VOOR 
RUIMTEBESPARENDE WIJNOPSLAG

De hier getoonde configuraties zijn alleen voor flessen Bordeaux. 
Bij gebruik van flessen Bourgogne, is de capaciteit minder.
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WIJNKLIMAATK ASTEN

CONFIGURATIEHANDLEIDING

E16FG

Standaard configuratie
16 flessen

Max.
19 flessen

E45FG

Standaard configuratie
45 flessen

Max.
61 flessen

E91FG

Standaard configuratie
91 flessen

Max. 
123 flessen

E115FG

Standaard configuratie
115 flessen

Max.
155 flessen

Standaard configuratie
28 flessen

Max.
33 flessen

E40FGD

Standaard configuratie:
40 flessen

Max.
55 flessen

Standaard configuratie:
38 flessen

Standaard configuratie:
18 flessen

Standaard configuratie
7 flessen (alleen voor flessen 
Bordeaux)

CONFIGURATIEHANDLEIDING VOOR 
RUIMTEBESPARENDE WIJNOPSLAG

De hier getoonde configuraties zijn alleen voor de flessen Bordeaux-wijn. 
Bij gebruik van flessen Bourgogne-wijn, is de capaciteit minder.

E28FGE7FG E18FGB

E49FGB

Max.
49 flessen



BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail lodging@dometic.fr

GERMANY & AUSTRIA
DOMETIC GMBH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel +49(0) 271 692 0
Fax +49 (0) 271 692 302
Mail  info@dometic.de

TURKEY
ENTA A. S.
Gümüşsusyu Mah.İnönü Cad.
Taksim / Beyoğlu / İstanbul
Tel +90 212 292 89 00
Mail info@entaturk.com

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1,  
office 505
Moscow 119435
Tel +7 495 374 8896
Mail info@dometic.ru

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail  info@dometic.se

RUSSIA 
MIKO
Leningradskiy pr. 30/2
125040 Moscow
Tel +7 495 651 09 45
Mail officemoscow@miko-hotelservices.com

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail  info@dometic.ch

MIDDLE EAST & AFRICA
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel  +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail  sales@dometic.co.uk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax +36 1 468 4401 
E-mail budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901 
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Elveveien 30B
3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl

GREECE
SAMARAS
Anaximandrou 73
54250 Thessaloniki
Tel +30 231 032 1091
Mail polief96@otenet.gr

WE DISTRIBUEREN ONZE PRODUCTEN IN ZO’N 100 LANDEN.  VRAAG UW CONTACTPERSOON INDIEN U HET GEWENSTE ADRES 
IN DE LIJST MIST OF KIJK OP ONZE WEBSITE DOMETIC.COM


