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Wijn- en sigaarklimaatkasten 

 
 

Het hele jaar door een aangenaam klimaat… 
 

 

KLIMAATKASTEN 

Wijn-klimaatkast: 

Natuurlijke wijnkelders zijn de ideale plaats om wijn te bewaren 
vanwege het schaarse licht, het ontbreken van trillingen en het 
hebben van een speciaal klimaat.  

Natuurlijk kunt u wijn in de gangkast of zolder bewaren maar er zijn 
tegenwoordig meer geavanceerde manieren om wijn op te slaan. 
Onze wijn-klimaatkasten zijn de perfecte vervangers van een 
natuurlijke wijnkelder en zorgen ervoor dat u uw wijnen bewaard op 
de door u ingestelde temperatuur. 

U kunt uw wijnen per direct uitserveren op het moment dat het 
u uitkomt!   

Sigaar-klimaatkast: 

In veel opzichten zijn sigaren net als wijn.  Zij zijn natuurlijk, 
organisch en gevoelig voor hun omgeving. Zij zijn het rijpe product 
van een zorgvuldig gecontroleerde combinatie van temperatuur en 
Luchtvochtigheid. 

De meest optimale combinatie, natuurlijk is dit afhankelijk van de 
gebruiker, is een temperatuur van ca. 20°C met daarbij 
een vochtigheidsniveau van ca. 70% waardoor de sigaar soepel en 
enigzins veerkrachtig zal aanvoelen. 

Daar wij diverse modellen (van 40 flessen tot maar liefst 200 flessen) 
hebben en een sigaar-klimaatkast waar 600 sigaren in opgeslagen 
kunnen worden, kunt ook u een wijn- en/of sigaar-klimaatkast in uw 
huis, bedrijf of appartement plaatsen! 
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Modellen wijn klimaatkasten 

Model: PT-S 40WK 
 
• Capaciteit voor 40 flessen 
• Bovenlaag: 12-22ºC 

Onderlaag:   5-12ºC 
• Luchtvochtigheid: >60% 
• Afmeting: 595x590x840mm 
• Gewicht: 50 Kg 
• Standaard laden: 2 
• Kleur buitenzijde: zwart 
 

  
 

PT-S 40 WK
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PT-S 80 WK

Model: PT-S 80 WK 
 
• Capaciteit voor 80 flessen 
• Bovenlaag: 12-22ºC 

Onderlaag:   5-12ºC 
• Luchtvochtigheid: >60% 
• Afmeting: 595x590x1240 
• Gewicht: 61 Kg 
• Standaard laden: 3 
• Kleur buitenzijde: zwart 

Modellen wijn klimaatkasten 
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Modellen wijn klimaatkasten 

 

 

PT-S 120 WK

Model: PT-S 120 WK 
 
• Capaciteit voor 120 flessen 
• Bovenlaag: 12-22ºC 

Onderlaag:   5-12ºC 
• Luchtvochtigheid: >60% 
• Afmeting: 595x590x1640 
• Gewicht: 75 Kg 
• Standaard aantal laden: 4 
• Kleur buitenzijde: zwart 
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Modellen wijn klimaatkasten 

PT-S 200 WK

Model: PT-S 200 WK 
 
• Capaciteit voor 200 flessen 
• Bovenlaag: 12-22ºC 

Onderlaag:   5-12ºC 
• Luchtvochtigheid: >60% 
• Afmeting: 660x727x1595 
• Gewicht: 83 Kg 
• Standaard laden: 4 
• Kleur buitenzijde: zwart 
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Model: PT-S 600 SK 
 
• Capaciteit voor 600 sigaren 
• Temp.zone: 16-22ºC 

(Digitaal af te lezen) 
• Luchtvochtigheid: >60% 

(Digitaal af te lezen) 
• Afmeting: 595x590x840mm 
• Gewicht: 48 Kg 
• Standaard aantal laden: 3 
• Kleur buitenzijde: licht hout 

PT-S 600 SK

 

Model sigaar klimaatkast 
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Witte-, mousserende én rode wijnen: 
Alle wijn-klimaatkasten zijn voorzien van een glazen (dubbelglas en voorzien van een UV-filter) deur en twee temperatuurzones (12~22°C en 5~12°C) 
waardoor er zowel witte, rosé, mousserende én rode wijnen in opgeslagen kunnen worden. Door het anti-trillingssysteem zijn trillingen verleden tijd en kan 
de wijn perfect behouden blijven. De Humidor is voorzien van één temperatuurzone en één luchtvochtigheidsmeter. 

Luchtvochtigheid en temperatuur: 
De relatieve luchtvochtigheid wordt constant gecontroleerd en zal daarom altijd boven de 60% bedragen. De temperatuur van de opgeslagen wijn varieert 
nauwelijks (+/- 1,0°C), waardoor u altijd een constante temperatuur heeft. Net zoals in een “echte” wijnkelder. 
Onze wijn-klimaatkasten zorgen ervoor dat u uw wijnen bewaart op de door u ingestelde temperatuur en deze per direct kunt uitserveren op het moment 
dat het u uitkomt! 

Kenmerken: 
• Zeer eenvoudig te plaatsen (Alle klimaatkasten zijn voorzien van 4! verstelbare poten)  
• Exterieur geheel in trendy zwart  
• Gedempte blauwe interieurverlichting (handmatig aan/uit zetten)  
• Blauw verlichte display voor een zeer accurate instelling (stapsgewijs te wijzigen met 0.5º C)  
• De glazen deur is voorzien van een UV-filter;  

o De aluminium omlijsting van de deur is voorzien van een stevige moderne handgreep (20 mm) die in de kleur van de klimaatkast is meegespoten  
• Het interieur van de klimaatkast bestaat geheel uit aluminium (zwart). Aluminium geleid warmte en kou veel effectiever dan plastic!  
• Voorzien van mooie houten plateaus;  

o Plaats van de plateaus zelf te wijzigen  
o Verschuifbare plateaus met kogellager geleider  
o Opslag plateaus zowel horizontaal als onder een hoek van 45 graden te monteren  

• Alle modellen hebben een slot (met sleutel) waardoor onbevoegden danwel kinderen de deur niet kunnen openen  
• Zeer laag geluidsniveau  
• Anti-trillingssysteem  
• Gegarandeerde luchtvochtigheid van > 60%  
• Automatisch ontdooisysteem aanwezig  
• Klimaatklasse: Super SN-ST : 0 ~ 38°C (geschikt voor zeer koude ruimtes)  
• Alle modellen zijn voorzien van een actief koolstoffilter  
• Onderhoudsvrij  
• Handleiding in het Nederlands  

Het hele jaar door een aangenaam klimaat… 
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Specificaties / Model PT-S 40WK PT-S 600 SK  PT-S 80WK  PT-S 120WK PT-S 200 WK 
Inhoud flessen (750ml) 20-40 600 sigaren 50-80 80-120 160-200 
Aantal plateaus  2 4 3 4 4 
Optie extra plateaus  Ja/hout Ja/hout Ja/hout Ja/hout Ja/hout 
Energieverbruik (24uur) 0.56KW 0.56KW 0.80KW 0.98KW 1.3KW 
Ambient temperatuur 0-38°C 0-38°C 0-38°C 0-38°C  0-38°C 
Temperatuur zones Onderzijde: 5-12°C, 

Bovenzijde: 12-22°C 
Eén temp.zone:16-22°C

+ Luchtvochtigheid 
Onderzijde: 5-12°C, 
Bovenzijde: 12-22°C 

Onderzijde: 5-12°C, 
Bovenzijde: 12-22°C 

Onderzijde: 5-12°C, 
Bovenzijde: 12-22°C 

Relatieve 
luchtvochtigheid 

＞60% ＞60% (digitaal aflezen) ＞60% ＞60% ＞60% 

Afmeting interieur (MM) 485X440X590 485X440X590 485X440X990 485X440X1390 485X450X1450 
Afmeting exterieur (MM) 595X590X840 595X590X840 595X590X1240 595X590X1640 660X727X1595 
Gewicht (KG) 50 48 61 75 83 
Deur  Dubbel glas + slot Dubbel glas + slot Dubbel glas + slot Dubbel glas + slot Dubbel glas + slot 
Binnenverlichting  Ja/blauw Ja/blauw Ja/blauw Ja/blauw Ja/blauw 

       Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

Het hele jaar door een aangenaam klimaat… 
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Specificaties 

PT-S 40WK PT-S 600 SK PT-S 80 WK PT-S 120 WK PT-S 200 WK


