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Evropská značka mQuvée je specialistou na víno a jeho správné 
skladování. mQuvee věří, že je důležité, aby se vínu po opuštění 
vinařství věnovala náležitá péče. Zásadní je pak skladování vína 
u vás doma.  Proto jsou chladničky na víno i vinotéky od mQuvée 
vždy vybaveny skleněnými dvířky s ochranou proti UV záření, 
s  kompresorovým chlazením a exkluzivními policemi vyrobenými 
ze dřeva. Design, kvalita, funkčnost, to jsou hlavní vlastnosti 
vinoték mQuvée.

 – skladujte své víno k dokonalosti.  – skladujte svoje víno k dokonalosti. 

Európska značka mQuvée je špecialistom na víno a jeho správne 
skladovanie. mQuvee verí, že je dôležité, aby sa vínu po opustení 
vinárstva venovala náležitá starostlivosť. Zásadné je potom 
skladovanie vína u vás doma. Preto sú chladničky na víno aj vinotéky 
od mQuvée vždy vybavené sklenenými dvierkami s ochranou proti 
UV žiareniu, s kompresorovým chladením a exkluzívnymi policami 
vyrobenými z dreva. Dizajn, kvalita, funkčnosť, to sú hlavné vlastnosti 
vinoték mQuvée.

Lindström & Sonden AB (LSBolagen) je společnost zabývající 
se elektronickým obchodováním, výrobou a distribucí zboží. 
Společnost byla založena v roce 2004 ve Švédsku.
Dnes má společnost několik distributorů po celém světě a zároveň 
provozuje webové stránky elektronického obchodu po celé Evropě. 
Prodává vinotéky, sporáky a venkovní kuchyně známých značek. 

Lindström & Sonden AB (LSBolagen) je spoločnosť zaoberajúca 
sa elektronickým obchodovaním, výrobou a distribúciou tovaru. 
Spoločnosť bola založená v roku 2004 vo Švédsku. Dnes má spoločnosť 
niekoľko distribútorov po celom svete a zároveň prevádzkuje webové 
stránky elektronického obchodu po celej Európe. Predáva vinotéky, 
sporáky a vonkajšie kuchyne známych značiek. 
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Vášeň pro víno. Víno pro vášeň. Po staletí vkládají evropští výrobci vína své srdce i duši do 
výběru hroznů, sklizně a zušlechťování roční úrody, aby vytvořili dokonalé víno.  

Jemná práce po desítky let, která vyžaduje mnoho znalostí předávaných z generace na 
generaci. Když lahev vína konečně opustí vinařství, není jen výsledkem pečlivě vybraných 

hroznů a tvrdé práce. Je výsledkem staleté historie, dědictví a nekonečné vášně.

Jedna jediná chyba při výrobě nebo zrání vína zničí roky práce, a hlavně několik lahví 
chutného vína. Proto vás prosíme, abyste své víno skladovali tak, jak si zaslouží.

Vinaři jsou odborníky na pěstování hroznů a výrobu vína, ale my v mQuvée se pyšníme tím, že 
vytváříme nejlepší možná řešení pro domácí skladování vašich drahocenných lahví.  

Naše vinotéky jsou vyrobeny tak, aby dokonale kopírovaly podmínky vinného sklepa a aby 
vaše víno mohlo prospívat a důstojně zrát. Jinými slovy – při skladování lahví ve vinotéce 

mQuvée si můžete být vždycky jistí, že lahve jsou chráněny před změnami teploty, vibracemi, 
slunečním zářením a nepříjemnými pachy a že jsou uchovávány v podmínkách ideální vlhkosti. 

Vášeň pre víno. Víno pre vášeň. Po stáročia vkladajú európski výrobcovia vína svoje srdce 
aj dušu do výberu hrozna, zberu a zušľachťovania ročnej úrody, aby vytvorili dokonalé 

víno. Jemná práca po desiatky rokov, ktorá vyžaduje mnoho znalostí odovzdávaných 
z generácie na generáciu. Keď fľaša vína konečne opustí vinárstvo, nie je len výsledkom 
starostlivo vybraného hrozna a tvrdej práce. Je výsledkom stáročnej histórie, dedičstva 

a nekonečnej vášne.

Jedna jediná chyba pri výrobe alebo zrení vína zničí roky práce, a hlavne niekoľko fliaš 
chutného vína. Preto Vás prosíme, aby ste svoje víno skladovali tak, ako si zaslúži.

Vinári sú odborníkmi na pestovanie hrozna a výrobu vína, ale my v mQuvée sa 
pýšime tým, že vytvárame najlepšie možné riešenia pre domáce skladovanie vašich 

drahocenných fliaš. Naše vinotéky sú vyrobené tak, aby dokonale kopírovali podmienky 
vínnej pivnice a aby vaše víno mohlo prospievať a dôstojne zrieť. Inými slovami – 

pri skladovaní fliaš vo vinotéke mQuvée si môžete byť vždy istí, že fľaše sú chránené 
pred zmenami teploty, vibráciami, slnečným žiarením a nepríjemnými pachmi a že sú 

uchovávané v podmienkach ideálnej vlhkosti.
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WineCave
Vestavěné chladničky na víno WineCave jsou 

ideální k instalaci pod kuchyňskou pracovní desku, 
a to mimo jiné  také díky své důmyslné konstrukci 

s odvětráním v podstavci. 
K dispozici jsou s dvířky o výšce jak 700, tak 

i 720 mm, takže svou chladničku na víno 
WineCave můžete sladit s dvířky kuchyňské linky 

s milimetrovou přesností.  

Vstavané chladničky na víno WineCave sú ideálne 
na inštaláciu pod kuchynskú pracovnú dosku, a to 

okrem iného aj vďaka svojej dômyselnej konštrukcii 
s odvetraním v podstavci. 

K dispozícii sú s dvierkami s výškou ako 700, tak aj 
720 mm, takže svoju chladničku na víno WineCave 

môžete zladiť s dvierkami kuchynskej linky 
s milimetrovou presnosťou.

mQuvée | Built-in/built under wine coolers 
Stainless
mQuvée | Vestavěné/podstavné chladničky na víno / Vstavané/podstavné chladničky na víno  
nerezové 

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

WineCave 720 15S WCS15S

Hlučnost
Hlučnosť

7330066030592 1 7 lahví / fliaš 40 dB

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)

14,8 x 82/89 x 53 cm
WineCave 700 30S WCS30PSS-700 7330066056639 1 14 lahví / fliaš 39 dB 29,5 x 82/89 x 55,5 cm
WineCave 720 30D WCD30S 7330066080276 2 16 lahví / fliaš 39 dB 29,5 x 82/89 x 57 cm
WineCave 700 30D WCD30S-700 7330066080269 2 16 lahví / fliaš 39 dB 29,5 x 82/89 x 55,5 cm
WineCave 700 40D WCD40S-700 7330066080313 2 28 lahví / fliaš 37 dB 39,5 x 82/89 x 57 cm
WineCave 700 50D WCD50S-700 7330066080351 2 39 lahví / fliaš 36 dB 49,5 x 82/89 x 57 cm

mQuvée | Vestavěné/podstavné chladničky na víno / Vstavané/podstavné chladničky na víno  
nerezové

WineCave	700	30S
WCS30PSS-700

WineCave	720	15S
WCS15S

WineCave	720	30D
WCD30S

WineCave	700	30D
WCD30S-700

WineCave	700	40D
WCD40S-700

WineCave	700	50D
WCD50S-700

WineCave 700 60S WCS60PSS-700 7330066080436 1 46 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/89 x 55,5 cm
WineCave 720 60D WCD60S 7330066080405 2 45 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/89 x 57 cm

WineCave	700	60S
WCS60PSS-700

WineCave	720	60D
WCD60S

dvířka / dvierka 
720 mm

dvířka / dvierka 
700 mm
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WineCave	60D2
WE2D60S

WineCave	700	60D
WCD60S-700

WineCave	187
WD187SH

WineCave 700 60D WCD60S-700 7330066080382 2 45 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/89 x 55,5 cm
WineCave 60D2 WE2D60S 7330066080931 2 40 lahví / fliaš 37 dB 59,5 x 82/89 x 57 cm
WineCave 187 WD187SH 7330066075043 2 123 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 183/191 x 57 cm

mQuvée | Vestavěné/podstavné chladničky na víno / Vstavané/podstavné chladničky na víno 
práškově bílá 
práškovo biela

WineCave 720 15S WCS15PW 7330066052334 1 7 lahví / fliaš 40 dB 14,8 x 82/89 x 53 cm
WineCave 720 30D WCD30PW 7330066080283 2 16 lahví / fliaš 39 dB 29,5 x 82/89 x 57 cm
WineCave 720 60D WCD60PW 7330066080412 2 45 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/89 x 57 cm

WineCave 60D2 WE2D60PW 7330066080948 2 40 lahví / fliaš 37 dB 59,5 x 82/89 x 57 cm
WineCave 187 WCD187PWH 7330066075067 2 123 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 183/191 x 57 cm

WineCave	720	15S
WCS15PW

WineCave	720	30D	
WCD30PW

WineCave	30D*
mQuvée

WineCave	720	60D	
WCD60PW

WineCave	60D2
WE2D60PW

WineCave	187
WCD187PWH

Kód barvy / Kód farby:
NSC 0300N/ RAL 9010

Přidejte prezentační 
polici, abyste 
předvedli své 
nejskvostnější lahve. 

Pridajte prezentačnú 
policu, aby ste 
predviedli svoje 
najskvostnejšie fľaše.

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)

mQuvée | Vestavěné/podstavné chladničky na víno / Vstavané/podstavné chladničky na víno 
nerezové
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WineCave 720 15S WCS15AB 7330066043868 1 7 lahví / fliaš 40 dB 14,8 x 82/89 x 53 cm
WineCave 700 30D WCD30AB-700 7330066080252 2 16 lahví / fliaš 39 dB 29,5 x 82/89 x 55,5 cm
WineCave 700 40D WCD40AB-700 7330066080306 2 28 lahví / fliaš 37 dB 39,5 x 82/89 x 57 cm

WineCave 700 60D WCD60AB-700 7330066080375 2 45 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/89 x 55,5 cm
WineCave 187 WCD187ABH 7330066075050 2 123 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 183/191 x 57 cm

WineCave 187 Label-view WCD187ABH-SH 7330066075036 2 118 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 183/191 x 57 cm

WineCave	700	40D
WCD40M-700

WineCave	700	50D
WCD50M-700

WineCave 700 40D WCD40M-700 7330066080320 2 28 lahví / fliaš 37 dB 39,5 x 82/89 x 57 cm
WineCave 700 50D WCD50M-700 7330066080368 2 39 lahví / fliaš 36 dB 49,5 x 82/89 x 57 cm

WineCave	720	60D
WCD60M

WineCave	700	30D
WCD30AB-700

WineCave	720	15S
WCS15AB

WineCave	700	40D
WCD40AB-700

WineCave	700	50D
WCD50AB-700

mQuvée | Vestavěné/podstavné chladničky na víno / Vstavané/podstavné chladničky na víno  
antracitově černá 
moderní 
antracitovočierna 
moderná

WineCave	187
WCD187ABH

WineCave	700	60D
WCD60AB-700

WineCave 700 50D WCD50AB-700 7330066080344 2 39 lahví / fliaš 36 dB 49,5 x 82/89 x 57 cm

WineCave 720 60D WCD60M 7330066080429 2 45 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/89 x 57 cm

K dispozici  
také se systémem  

Label View.
K dispozíci tiež  
so systémem  
Label View. 

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)
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mQuvée | Proč zvolit řadu mQuvée WineCave? / Prečo zvoliť radu mQuvée WineCave?

Nastavitelný a snímatelný 
podstavec umožní 
jednotný design kuchyně. 

Nastaviteľný a snímateľný 
podstavec umožní 
jednotný dizajn kuchyne.

Skryté závěsy dvířek 
umožní úplné splynutí 
s kuchyňskými skříňkami.

Skryté závesy dvierok 
umožnia úplné splynutie 
s kuchynskými skrinkami.

Vytažitelné dřevěné police. 
Přidejte/vyměňte police dle 
vašich potřeb. 

Vyťažiteľné drevené police. 
Pridajte/vymeňte police 
podľa vašich potrieb. 

Uhlíkový filtr zajistí 
prostředí bez zápachu. 

Uhlíkový filter zaistí 
prostredie bez zápachu.

Rukojeť 320 mm.

Rukoväť 320 mm.
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BeerServer
Vychlaďte si pivo stylově! BeerServer je řada 

chladniček na pivo firmy mQuvée, které lze instalovat 
pod vaši kuchyňskou linku. Její design je identický 

s designem řady WineCave, což je skvělá volba pro ty, 
kdo chtějí chladit pivo a víno vedle sebe.

Vychlaďte si pivo štýlovo! BeerServer je rad chladničiek 
na pivo firmy mQuvée, ktoré je možné inštalovať pod 

vašu kuchynskú linku. Jej dizajn je identický s dizajnom 
radu WineCave, čo je skvelá voľba pre tých, ktorí chcú 

chladiť pivo a víno vedľa seba.

mQuvée | Vestavěné chladničky na pivo / Vstavané chladničky na pivo

BeerServer 700 30 B30SST82-700 7330066080528 1 50 L 39 dB 29,5 x 82 x 55,5 cm
BeerServer 700 30 BS30AB-700 7330066089255 1 50 L 39 dB 29,5 x 82 x 55,5 cm
BeerServer 700 40 SZ61SST-700 7330066030660 1 80 L 40 dB 39,5 x 82 x 57 cm
BeerServer 700 40 BS40AB-700 7330066089262 1 80 L 40 dB 39,5 x 82 x 57 cm
BeerServer 700 60 B109SST-700 7330066079492 1 122 L 40 dB 59,5 x 82 x 55,5 cm
BeerServer 700 60 BS60AB-700 7330066089279 1 122 L 40 dB 59,5 x 82 x 55,5 cm

mQuvée | Vestavěné chladničky na pivo / Vstavané chladničky na pivo

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)

BeerServer	700	30
B30SST82-700

BeerServer	700	30
BS30AB-700

BeerServer	700	40
SZ61SST-700

BeerServer	700	40
BS40AB-700

BeerServer	700	60
B109SST-700

BeerServer	700	60
BS60AB-700
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WineKeeper
Integrované chladničky na víno jsou nejvhodnější pro ty, 

kdo zrovna instalují nebo plánují novou značkovou kuchyň. 
Integrovaná chladnička na víno má výstup vzduchu v zadní části 

jednotky – ideální pro úplnou integraci do kuchyňské linky!
Řada WineKeeper od mQuvée nabízí integrované chladničky na 

víno s různými designy, barvami a velikostmi.

Integrované chladničky na víno sú najvhodnejšie pre tých, 
ktorí práve inštalujú alebo plánujú novú značkovú kuchyňu. 

Integrovaná chladnička na víno má výstup vzduchu v zadnej časti 
jednotky – ideálna pre úplnú integráciu do kuchynskej linky!

 Rad WineKeeper od mQuvée ponúka integrované 
chladničky na víno s rôznymi dizajnmi, farbami a veľkosťami. 

mQuvée | Integrované chladničky na víno 

WineKeeper 25D WKD25S 7330066080474 2 25 lahví / fliaš 35 dB 59 x 59,5 x 55 cm
WineKeeper 25D WKD25AB 7330066080467 2 25 lahví / fliaš 35 dB 59 x 59,5 x 55 cm
WineKeeper 25D WKD25M 7330066080481 2 25 lahví / fliaš 35 dB 59 x 59,5 x 55 cm
WineKeeper 49D WKD49S 7330066080504 2 49 lahví / fliaš 35 dB 59 x 88,5 x 55 cm
WineKeeper 49D WKD49PW 7330066080511 2 49 lahví / fliaš 35 dB 59 x 88,5 x 55 cm
WineKeeper 49D WKD49FGB 7330066080498 2 49 lahví / fliaš 35 dB 59 x 88,5 x 55 cm

mQuvée | Integrované chladničky na víno 

WineKeeper	25D
WKD25S

WineKeeper	25D
WKD25AB

WineKeeper	25D
WKD25M

WineKeeper	49D
WKD49S

WineKeeper	49D
WKD49PW

WineKeeper 70D WKD70AB 7330066075081 2 70 lahví / fliaš 40 dB 59 x 123,4 x 55,9 cm

WineKeeper	70D
WKD70S

WineKeeper	70D
WKD70AB

Hlučnost pouze 35 dB
Hlučnosť len 35 dB 

WineKeeper	49D
WKD49FGB

WineKeeper 70D WKD70S 7330066075074 2 70 lahví / fliaš 40 dB 59 x 123,4 x 55,9 cm

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)



18 19

mQuvée | Chladničky na víno s funkcí push/pull / Chladničky na víno s funkciou push/pull

WineKeeper Exclusive 25D WKED25FGBP 7330066080450 2 25 lahví / fliaš 35 dB 59,2 x 59,5 x 55,9 cm
WineKeeper Exclusive 112D WKED112FGBP 7330066077658 2 112 lahví / fliaš 40 dB 59,2 x 178,4 x 55,9 cm

WineKeeper	Exclusive	25D
WKED25FGBP

WineKeeper	Exclusive	112D	
WKED112FGBP

Odvětrání vpředu 
– zjednodušuje instalaci. 

Odvetranie vpredu 
– zjednodušuje inštaláciu.

Dřevěné police s kovovou 
čelní stranou.

Drevené police s kovovou 
čelnou stranou.

WineCave Exclusive 700 60D WCD60FGBP-700 7330066079485 2 31 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/89 x 55,5 cm
WineCave Exclusive 60D WCD60FGBP-720 7330066074039 2 45 lahví / fliaš 36 dB 59,5 x 82/90 x 55,5 cm

WineCave	Exclusive	60D
WCD60FGBP-720

Bez úchytky
dvířka push-pull.

Bez úchytky 
dvierka push-pull.

K dispozici s dveřmi  
700 i 720 mm.

K dispozícii s dverami 
700 aj 720 mm.

INTEGROVANÁ

VESTAVĚNÁ
VSTAVANÁ

mQuvée | Proč zvolit řadu mQuvée WineKeeper? / Prečo zvoliť rad mQuvée WineKeeper?

Skleněná dvířka s ochranou 
proti UV záření, bezespárý 
design – možné otočit. 

Sklenené dvierka s ochranou 
proti UV žiareniu, bezškárový 
dizajn – možné otočiť.

Nízká hlučnost: 35–40 dB.

Nízká hlučnosť: 35–40 dB.

Kompresor s nízkými vibracemi. 

Kompresor s nízkymi vibráciami.

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)
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Výrobky na míru 
Výrobky na mieru

mQuvée | Výrobky na míru / Výrobky na mieru

Šarlatová, karmínová, nebo rubínová? Každá barva hýří mnoha odstíny. 
Objednejte si u mQuvée chladničku na víno na míru a zajistěte si tak dokonalý barevný odstín.  

Jedinou věcí, kterou od vás kvůli přesnému odstínu potřebujeme znát, je kód barvy. O zbytek se postaráme!

Šarlátová, karmínová alebo rubínová? Každá farba hýri mnohými odtieňmi. 
Objednajte si u mQuvée chladničku na víno na mieru a zaistite si tak dokonalý farebný odtieň.  

Jedinou vecou, ktorú od vás kvôli presnému odtieňu potrebujeme poznať, je kód farby. O zvyšok sa postaráme!

Zvolte si model / Zvoľte si model

Vyberte si barvu / Vyberte si farbu

WineCave	700	40D																				WineCave	700	60D																				WineKeeper	Exclusive	25D

mQuvée | Výrobky na míru / Výrobky na mieru
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mQuvée | Plně integrovaná vinotéka / Plne integrovaná vinotéka

WineStore 78 WSTO78T 7330066056714 1 44 lahví / fliaš 40 dB 59,5 x 82/89 x 57 cm

Integrovaná vinotéka
Vyberte vhodná dvířka na této vinotéce a sjednoťte celou kuchyň. 
Vyberte vhodné dvierka na tejto vinotéke a zjednoťte celú kuchyňu.

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)
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WineExpert
Řada WineExpert od mQuvée vám nabízí velký výběr stylových chladniček na 

víno v různých velikostech v nerezovém nebo černém provedení. 
WineExpert má štíhlou konstrukci, a díky tomu jej lze umístit do úzkých prostor. 

Při kapacitě od 12 do 192 lahví si můžete být jisti, že najdete WineExpert, který 
bude dokonale vyhovovat vašim potřebám. Chladničky na víno jsou vybaveny 
výsuvnými dřevěnými policemi na kolejničkách – pro plynulý exkluzivní pocit.

Rad WineExpert od mQuvée vám ponúka veľký výber štýlových chladničiek na 
víno v rôznych veľkostiach v nerezovom alebo čiernom prevedení.

WineExpert má štíhlu konštrukciu a vďaka tomu je možné ho umiestniť  
do úzkych priestorov.

Pri kapacite od 12 do 192 fliaš si môžete byť istí, že nájdete WineExpert,  
ktorý bude dokonale vyhovovať vašim potrebám. Chladničky na víno  

sú vybavené výsuvnými drevenými policami na koľajničkách –  
pre plynulý a exkluzívny pocit. 

mQuvée | Volně stojící chladničky na víno / Voľne stojace chladničky na víno

WineExpert 12 SW-12S 7330066038352 1 12 lahví / fliaš 41 dB 39,5 x 51,5 x 53 cm
WineExpert 24 SW-24SE 7330066081006 2 24 lahví / fliaš 41 dB 39,5 x 82 x 49,6 cm
WineExpert 24 SW-24BE 7330066077450 2 24 lahví / fliaš 41 dB 39,5 x 82 x 49,6 cm
WineExpert 43 SW-43S 7330066038512 1 43 lahví / fliaš 42 dB 39,5 x 104 x 63 cm
WineExpert 38 SW-38S 7330066038376 2 38 lahví / fliaš 42 dB 39,5 x 104 x 63 cm
WineExpert 38 SW-38B 7330066041284 2 38 lahví / fliaš 42 dB 39,5 x 104 x 63 cm

mQuvée | Volně stojící chladničky na víno / Voľne stojace chladničky na víno

WineExpert	24
SW-24SE

WineExpert	12
SW-12S

WineExpert	38
SW-38S

WineExpert	43
SW-43S

WineExpert	66
SW-66S

WineExpert 66 SW-66S 7330066038383 2 66 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 104 x 63 cm

WineExpert	24
SW-24BE

WineExpert	38
SW-38B

WineExpert	66
SW-66B

WineExpert 66 SW-66B 7330066041291 2 66 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 104 x 63 cm

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)
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WineExpert	192
SW-192S

WineExpert	126
SW-126S

WineExpert	180
SW-180B

mQuvée | Volně stojící chladničky na víno / Voľne stojace chladničky na víno

Černá verze má police 
systému Label View*.

Čierna verzia má police 
systému Label View*.

* Label View – Pohled na etiketu. Způsob uložení lahve umožňuje čitelnost etikety ve vinotéce.
* Label View – Pohľad na etiketu. Spôsob uloženia fľaše umožňuje čitateľnosť etikety vo vinotéke.

mQuvée | Proč zvolit řadu mQuvée WineExpert? / Prečo zvoliť rad mQuvée WineExpert?

Skleněná dvířka 
s ochranou proti UV 
záření, bezespárý 
design. 

Sklenené dvierka 
s ochranou proti UV 
žiareniu, bezškárový 
dizajn.

Dřevěné police (bříza) 
na kuličkových ložiscích. 

Drevené police (breza) 
na guličkových ložiskách.

Winter Safety System (systém 
bezpečnosti v chladném 
prostředí) umožňuje umístit 
chladničku na víno do prostředí 
s teplotou 0 stupňů Celsia.

Winter Safety System (systém 
bezpečnosti v chladnom prostredí) 
umožňuje umiestniť chladničku 
na víno do prostredia s teplotou 
0 stupňov Celzia.

WineExpert 180 SW-180B 7330066041307 2 180 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 187 x 69,5 cm
WineExpert 192 SW-192S 7330066038529 1 192 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 187 x 69,5 cm

WineExpert 126 SW-126S 7330066045626 2 126 lahví / fliaš 46 dB 59,5 x 159 x 63 cm
WineExpert 126 SW-126B 7330066045626 2 126 lahví / fliaš 46 dB 59,5 x 159 x 63 cm
WineExpert 180 SW-180S 7330066038406 2 180 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 187 x 69,5 cm

WineExpert 192 Label-view* SW-192BL 7330066071427 1 153 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 187 x 69,5 cm

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)
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WineStore
Uložte své víno v nejlepších podmínkách – uložte své víno 

do vinotéky od mQuvée! WineStore nabízí vinotéky pro 
skutečné vinné nadšence. 

Nechte své lahve bezpečně odpočívat na policích z pravého 
dřeva a mějte přehled o své sbírce díky elegantnímu 

seznamu vína na vnitřní straně skříňky vinotéky. 
Některé z jednotek WineStores mohou být vestavěné, 

některé jsou vybaveny nastavitelnou vlhkostí.
WineStore nabízí vinotéky s kapacitou od 66 do 474 lahví.

Uložte svoje víno v najlepších podmienkach – uložte svoje 
víno do vinotéky od mQuvée! WineStore ponúka vinotéky 

pre skutočných vínnych nadšencov.
Nechajte svoje fľaše bezpečne odpočívať na policiach 

z pravého dreva a majte prehľad o svojej zbierke vďaka 
elegantnému zoznamu vína na vnútornej strane skrinky 

vinotéky. Niektoré z jednotiek WineStores môžu byť vstavané, 
niektoré sú vybavené nastaviteľnou vlhkosťou.

WineStore ponúka vinotéky s kapacitou od 66 do 474 fliaš. 

mQuvée | Vinotéky

WineStore 82 WSTO82B 7330066032640 1 66 lahví / fliaš 40 dB 59,5 x 82/89 x 57 cm
WineStore 177 WSTO8177B 7330066032657 1 195 lahví / fliaš 42 dB 59,5 x 176,8/183,8 x 57 cm

WineStore 177-15 WSTO177B-15 7330066032664 1 124 lahví / fliaš 41 dB 59,5 x 176,8/183,8 x 57 cm

mQuvée | Vinotéky

WineStore	82
WSTO82B

WineStore	177
WSTO8177B

WineStore	177-15
WST0177B-15

Dbejte na to, abyste víno uchovávali ve 
správném prostředí. Důležitá je regulace 
teploty a vlhkosti, stejně jako ochrana vína 
před slunečním zářením, pachy a vibracemi. 
Pro dokonalé zrání vašeho vína udržují vinotéky 
WineStore stálou teplotu a mají nulové vibrace, 
regulaci vlhkosti, pevné dveře a uhlíkový filtr.

Dbajte na to, aby ste víno uchovávali 
v správnom prostredí. Dôležitá je regulácia 
teploty a vlhkosti, rovnako ako ochrana vína 
pred slnečným žiarením, pachmi a vibráciami. 
Pre dokonalé zrenie vášho vína udržujú 
vinotéky WineStore stálu teplotu a majú 
nulové vibrácie, reguláciu vlhkosti, pevné 
dvere a uhlíkový filter.

Volně stojící i vestavěné. 
Voľne stojace aj vstavané.

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)
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mQuvée | Wine Cabinets

WineStore 600 WS150 7330066041741 1 138 lahví / fliaš 44 dB 60 x 156 x 67 cm
WineStore 800 WS190 7330066041734 1 237 lahví / fliaš 41 dB 60 x 196 x 77 cm

WineStore 1200 WS380 7330066041727 2 474 lahví / fliaš 44 dB 121 x 196,1 x 77,6 cm

WineStore	1200
WS380

Kapacita: 474 lahví / fliaš

mQuvée | Vinotéky

Výrobek
Výrobok

Označení
Označenie Kód EAN

Teplotní zóny  
Teplotné zóny Kapacita

Hlučnost
Hlučnosť

 Velikost (š/v/h)
Veľkosť (š/v/h)
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mQuvée | Příslušenství / Príslušenstvo mQuvée | Příslušenství / Príslušenstvo

Úložná policePosuvná police

Štítky na policeUhlíkový filtr
Uhlíkový filter

Prezentační police 30
Prezentačná police 30

Výstavní police 30
Výstavná police 30

Výstavní police 60
Výstavná police 60

Prezentační police 60
Prezentačná police 60

Odkapová miska
Odkvapová miska
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Výhradní	distributor	pro	ČR	a	SR:
Řídící Systémy, spol. s r.o.

Jablonecká 648/8 • 460 01 Liberec I. – Staré Město
tel: +420 485 130 303 • +420 734 150 963

email: info@ridicisystemy.eu
www.ridicisystemy.eu

Showroom:
Mámedoma

Prosecká 843/99 • 190 00 Praha
tel: +420 222 522 434 • +420 734 577 300

email: info@ridicisystemy.eu
www.mamedoma.cz • www.mamedoma.sk

www.mquvee.cz • www.mquvee.sk


