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Formaat L technische glazen deur

Als centraal onderdeel in het huis is
de keuken niet alleen meer bedoeld
voor het bereiden van eten. Het is een
ontmoetingsplaats, om dingen te delen met
familie en vaak ook met vrienden. Zo is de
keuken een plek geworden waar men zich
op zijn gemak voelt, waar ruimte is voor
creatie, waar momenten worden gedeeld,
waar ideeën worden gevormd, waar er
sprake is van chemie...
De keuken weerspiegelt het beeld van de
gastheer/gastvrouw: praktisch, gastvrij,
levendig!
En zo openen wijnliefhebbers hier hun beste
flessen. Want op deze deelmomenten, rond
de tafel of aan de bar, wordt vaak een glas
wijn gedronken.
En zo is Inspiration ontstaan
Formaat S technische glazen deur
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Sterrenrestaurant Yam’Tcha - Parijs
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Met
familie
en
vrienden kan ik me geen
maaltijd zonder mooie
wijn voorstellen!

ADELINE
G R AT TA R D
Door de beste Franse producten op de
Chinese manier te bewerken, is de jonge
chef-kok Yam’Tcha in een paar jaar tijd
één van de lievelingen van gastronomisch
Parijs geworden. Hier volgt een portret
van deze dertigjarige levensgenieter met
een grote passie voor thee en wijn!

“Als kind droomde ik al van gember en
kruiden!” De uit Bourgogne afkomstige
Adeline Grattard is altijd al veeleisend
geweest. En de inspiratie, de stijl en de
techniek is ze elders gaan zoeken. Niet
alleen in de kookboeken die ze verslond
op een leeftijd dat anderen stripboeken of
jeugdtijdschriften lazen, maar ook door zich
al heel vroeg open te stellen voor andere
culturen. “Ik heb het geluk gehad dat ik veel
gereisd heb met mijn ouders”, vertelt ze.
“Natuurlijk werd ik zo al snel aangetrokken
door buitenlandse gastronomieën.”

Adeline Grattard - SterrestaurantYam’Tcha - Parijs

Ze begint met een studie Duits, maar
het verlangen om te koken is groter. In
Parijs gaat ze naar de beroemde school van
Ferrandi. En vervolgens kruist haar weg
die van Chi Wah Chan. Een beslissende
ontmoeting. Ze wordt verliefd op deze
grote theespecialist en besluit hem te
volgen naar Hong Kong, waar ze haar eerste
stappen zet in de geheimen van de Chinese
gastronomie. Weer terug in Parijs starten ze
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samen het vertrouwde adres: de Yam’Tcha.
Zij staat in de keuken, hij serveert thee.
Maar de eerste ster komt al na enkele
maanden en daarmee ook het succes. Een
verhuizing naar een grotere plek kan dan
niet uitblijven. Deze plek wordt door hun
samen uitgedacht. Het nieuwe Yam’Tcha
ligt vlak bij het Louvre en is volgens Adeline
“een Venetiaans paleis op zijn Chinees”.
De heerlijke gerechten worden er
geserveerd met thee of wijn. “In Yam’Tcha
zijn thee en wijn beide even belangrijk.
We schenken veel thee, maar we hebben
ook 200 verschillende wijnen, waaronder
zeer mooie flessen die we met veel liefde
en zorgvuldigheid laten rijpen. De thee
wast het gehemelte en de wijn versterkt
het, maar we stellen geen absolute regels in
het samengaan met de gerechten want het
gevoel speelt natuurlijk ook een belangrijke
rol. Zo kan ik me thuis met vrienden geen
maaltijd zonder wijn voorstellen! Eén
van mijn grootste dromen is trouwens
het hebben van mijn eigen wijnkast om
er permanent twintig tot dertig flessen
champagne in te bewaren.”

Wie het heeft over een wijnkast van
EuroCave heeft het over een veeleisende
klant, die zijn beste flessen in alle rust en
binnen handbereik wil bewaren.
Dit hebben we bij de ontwikkeling van de
Inspiration-serie ook echt geïntegreerd
zonder onder te doen voor de beste
wijnkelders, door de isolatiewanden dikker
te maken en toch een optimale capaciteit
voor het aantal flessen te behouden. Een
weloverwogen modulariteit tussen een
bewaar- en een serveerfunctie.
Het gebruik van edele materialen zoals hout
en staal en een optimaal geïntegreerde en
gewelfde led-verlichting dragen bij aan het
traditioneel gerespecteerde imago.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking
vindt u natuurlijk ook terug aan de
voorkant, waar glanzende materialen zoals
glas en glossy zwart kunststof samengaan
met matte en gesatineerde aspecten zoals
geverfd staal of rvs.

DESIGN
Lionel - Ontwerpstudio PioPio

“

Een wijnkastserie bedenken die
uitsluitend bestemd is voor de
keuken, met hoge en duurzame prestaties,
sobere en tijdloze lijnen, en allemaal met een
eigen identiteit.
Dat was de uitdaging toen EuroCave met ons
kwam praten.

van de keukenelementen van elke
distributeur en alle continenten stelden ons
voor een pittige uitdaging.
Hoe kunnen we integreren en tegelijk
serieus worden genomen? Hoe kunnen we
discreet blijven en toch een eigen identiteit
behouden? Hoe kunnen we het werk voor
installateurs vergemakkelijken?
We hebben dus gekozen voor een geheel
strakke wijnkast, zonder uitstekende
delen of handvat, die onder het werkblad
in zijn geheel kan worden geïntegreerd
met de andere keukenmeubels. Alleen een
kleine ronding laat de toegang zien tot het
interieur.
Ook het controlepaneel ligt iets naar
achteren om het visuele aspect van de
displays van de talrijke huishoudelijke
apparaten niet te versterken.

Was dit niet puur een esthetisch probleem?
In onze keukens vinden we tegenwoordig veel
producten van concurrenten die geïnspireerd
zijn door onderdelen van huishoudelijke
apparatuur zoals de koelkast.
“Inspiration” is een wijnkast waarop de
termen isolatie, constantheid, sereniteit,
stilte, ventilatie, discretie, moderniteit,
veiligheid en modulariteit ALLEMAAL van
toepassing zijn.
De complexiteit en ergonomische diversiteit
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Zo neemt de gehele Inspiration-serie met
een sober en modulair ontwerp zijn plaats in
de moderne keuken in.

”

De Red Dot Design Award is
‘werelds meest prestigieuze designwedstrijd. In 2018 won de
Inspiration een Red Dot Design
Award, symbool van internationale
herkenning en premium kwaliteit
design.

Formaat M rvs glazen deur

Formaat S deur Full Glass

&

SOBERHEID
ELEGANTIE

Strakke lijnen, ergonomische rondingen...
het design van Inspiration is bewust tijdloos
om perfect te kunnen opgaan in uw keuken en
voor een ongeëvenaard gebruiksgemak.
Plaats voor soberheid.
Technische elementen verdwijnen...
de ventilatie wordt onzichtbaar, de handvaten
zijn weggewerkt, een subtiele bediening.
Plaats voor elegantie.
De flessen worden subtiel aangeschenen
door een amberkleurige sfeerverlichting en
de etiketten van uw mooiste flessen komen
prachtig tot uiting op de nieuwe plateaus.
Een pluspunt: de tiptoetsen met achtergrondverlichting van het controlepaneel die uw
keuken een delicate technologische touch
geven.
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Uitsluitend voor model M met 2 temperaturen.
*

Amberkleurige sfeerverlichting
Gebogen bedieningspaneel voor een ergonomische grip van de deur
Touch screen met toetsen met achtergrondverlichting

Vacumeersysteem voor het bewaren
van aangebroken flessen tot 10 dagen
na opening $.

Schuifplateau
Met presentatie mogelijkheid van één fles

Serveerplateau om uw flessen rechtop te bewaren

Etikethouders om uw wijnen te
identificeren
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Formaat S rvs glazen deur

P R E S TAT I E S
EuroCave, dat garant staat voor kwaliteit,
heeft in de Inspiration-serie al haar
knowhow en expertise gestoken op het
gebied van het bewaren en serveren van
wijn.
EuroCave, ontwerper van wijnkasten sinds
1976, biedt duurzame oplossingen van
hoogwaardige kwaliteit. De Inspirationwijnkasten garanderen een stabiele en
gecontroleerde temperatuur, een laag
energieverbruik en een laag geluidsniveau.
Voor optimale prestaties is de behuizing
van de Inspiration voorzien van
duurzame kwaliteitsmaterialen: interieur
van aluminium, versterkte isolatie,
buitenpanelen met hoge resistentie kortom,
een uniek concept.
19

Formaat S rvs glazen deur

Formaat M deur Full Glass

MODULARITEIT
Als het al geen maatwerk is, komt het er
toch dicht bij...

kiezen uit drie verschillende soorten
plateaus!

In te bouwen of integreerbaar 1, de
Inspiration-serie past zich aan aan uw
keuken en de plaats die u voor hem heeft
gekozen.

Full glass deur (helemaal van glas,
zonder kader), glazen deur met rvs
omlijsting, glazen deur of dichte deur
speciaal ontworpen om een frontpaneel
of kader afgestemd op uw keuken voor
te monteren... de keus is aan u om de
wijnkast perfect in uw keuken te laten
integreren.

Formaat S, M of L… Inspiration biedt u de
keus tussen vier formaten voor 28 tot 89
flessen 2!
Alle wijnkasten uit de Inspiration-serie zijn
leverbaar als model met 1 temperatuur
voor het laten rijpen of serveren van wijn
of als model met meerdere temperaturen
(alleen S-formaat) voor het serveren of 2
temperaturen (alleen model M) met een vak
voor het serveren van witte wijn en een vak
voor het serveren van rode wijn.

1 Alle wijnkasten van de Inspiration-serie zijn
zowel in te bouwen als integreerbaar. Bij een
inbouwinstallatie wordt de wijnkast tussen twee
keukenmeubels geplaatst, meestal onder een
werkblad. Bij een integreerbare installatie wordt de
wijnkast eenvoudig in het keukenmeubel geschoven.
2 Capaciteit traditionele Bordeaux-flessen in de
configuratie Pack Access of Pack Premium.

3 plateautypen

3 formaten voor een capaciteit
van maximaal 86 flessen 2

Schuifplateau

Opslagplateau

Serveerplateau

en keuze uit 2 afwerkingen

S

M

L

Licht eiken of
glossy zwart

2 Capaciteit traditionele Bordeaux-flessen in de
configuratie Pack Access of Pack Premium.

Deuren die perfect in uw keuken kunnen worden geïntegreerd 3

Full glass

Glas rvs

Technische
glazen deur

Technische dichte
deur

Bewaar, presenteer of plaats uw volle of
aangebroken flessen verticaal... helemaal
zoals u wilt, want met Inspiration kunt u
3 Afhankelijk van het type behuizing.
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Plateaus voorzien van de Hand van de Sommelier
Houden uw flessen perfect op hun plaats
en beschermen ze tegen trillingen
Formaat M Porte full glass door

aanpast aan de vorm van de fles. Deze
Hand van de Sommelier en het unieke
systeem van plateaus van EuroCave
garanderen een optimale bescherming
tegen trillingen.

BESCHERMING
Inspiration maakt gebruik van de technologie
van EuroCave en creëert alle omstandigheden
die vereist zijn voor een optimale rijping
van wijn: een constante temperatuur, een
luchtvochtigheidspercentage tussen 50
en 75%, een permanente luchtcirculatie,
glazen deuren met een 100% UV filter,
een optimale isolatie en bescherming tegen
trillingen.

En voor nog meer bescherming zijn
alle wijnkasten uit de Inspiration-serie
uitgerust met een veiligheidsthermostaat1,
een slot (afhankelijk van het type deur) en
een beveiligingsalarm.
Tot slot biedt het model met 2
temperaturen (afmeting M) een
vacumeersysteem voor het bewaren van
een aangebroken fles tot 10 dagen na
opening.

Inspiration beschikt over ultramoderne
plateaus om flessen te kunnen bewaren onder
de beste omstandigheden.
De Hand van de Sommelier van EuroCave is
geschikt voor alle flessen, omdat deze zich

1
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Uitsluitend voor modellen met 1 temperatuur.

Vacuümtrekker van een
aangebroken fles 2
Een geopende fles kan maximaal 10 dagen worden bewaard, afhankelijk van de wijn en het jaartal.
Uitsluitend beschikbaar voor het model met 2 temperaturen.
2

Slot

Formaat L deur Full Glass

Formaat L technische glazen deur

GARANTIE
Omdat EuroCave u het beste wil bieden,
geldt voor de Inspiration-serie een garantie
van vijf jaar.

5

Jaar

Garantie

S

S
FORMAAT S

FORM AAT S
Technische kenmerken
Functie

Wijnkast met 1 temperatuurzone, voor het bewaren of het serveren
van wijn

Functie

Meerdere temperaturen voor het serveren

Temperaturen

Van 5°C tot 20°C

Temperaturen

Van 5 tot 20° C (van 5 tot 10° C onderin en 15 tot 20° C bovenin).
Standaardinstelling 8-18° C.

Omgevingstemperatuur

Van 12°C tot 35°C

Omgevingstemperatuur

Van 12°C tot 35°C

Pack Premium 29 flessen, Pack Service 28 flessen,
Pack Access 30 flessen

Capaciteit flessen

Pack Premium 29 flessen, Pack Service 28 flessen

Verbruik

125 Kwu/jaar

Capaciteit flessen

Pack Premium

Pack Service

Pack Access

Technische kenmerken

Verbruik1

125 Kwu/jaar

Akoestische emissie

38 dB(A) - C Class

Stelvoetjes

4 stelvoetjes, keuze uit 3 stelvoetjes

Deurtypes

Full glass, deur op deur-systeem, deur op glas-systeem en rvs glasdeur

Slot

Ja 2

Verlichting

Led sfeerverlichting, gelijk verdeeld over alle plateaus

Alarm

Storingsalarm openstaande deur, afwijking in temperatuur en
luchtvochtigheid, vervangen koolstoffilter en sondestoring

Links- of rechtsom
draaiende deur

Ja

Bruikbaar volume

94 liter

Gewicht 3

62 kg

Pack Premium

In te bouwen

Pack Service

Stelvoetjes

4 stelvoetjes, keuze uit 3 stelvoetjes

Deurtypes

Full glass, deur op deur-systeem, deur op glas-systeem en rvs glasdeur

Slot

Ja2

Verlichting

Led sfeerverlichting, gelijk verdeeld over alle plateaus

Alarm

Storingsalarm openstaande deur, afwijking in temperatuur, vervangen
koolstoffilter en sondestoring

Links- of rechtsom
draaiende deur

Ja

Bruikbaar volume

94 liter

Gewicht3

62 kg

Integreerbaar

600 mini

Int. 560

600 mini

Int. 560

600 mini
557

597

810 mini

557

760 mini

557

597

820 - 890

557

720

810

89 - 125

760

810

89 - 125

594*
*

3

38 dB(A) - C Class

600
600 mini

1

Akoestische emissie

In te bouwen

Integreerbaar

600

820 - 890

1

Met sierverlichting

30

557

89 - 125

Met sierverlichting

Meer informatie over de EPREL-basis. Technische gegevens over EPREL zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw EuroCave-dealer. – 2 Uitsluitend op Full Glass deur en rvs glazen deur
Op Full Glass deur + Pack Premium

810 mini

3

597

760

810

89 - 125

594*
*

1

557

760 mini

720

810

594*

*

597

Met sierverlichting

594*

*

Met sierverlichting

Meer informatie over de EPREL-basis. Technische gegevens over EPREL zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw EuroCave-dealer. – 2 Uitsluitend op Full Glass deur en rvs glazen deur
op Full Glass deur + Pack Premium
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M

M
FORMAAT M

F ORM AAT M
Technische kenmerken

Pack Premium

Pack Service

Technische kenmerken

Functie

Wijnkast met 1 temperatuurzone, voor het bewaren of het serveren
van wijn

Functie

Wijnkast met 2 temperaturen voor het serveren van wijn
Vacuümtrekker voor het bewaren van een aangebroken fles

Temperaturen

Van 5°C tot 20°C

Temperaturen

Van 6 tot 11°C voor het bovenste vak, voor de koeling
Van 13 tot 18°C voor het onderste vak, voor het chambreren

Omgevingstemperatuur

Van 12°C tot 35°C

Omgevingstemperatuur

Van 12°C tot 35°C

Capaciteit flessen

Pack Premium 59 flessen, Pack Service 58 flessen,
Pack Access 58 flessen

Capaciteit flessen

Pack Service 51 flessen

Verbruik1

154 Kwu/jaar

Verbruik1

168 Kwu/jaar

Akoestische emissie

38 dB(A) - C Class

Akoestische emissie

38 dB(A) - C Class

Stelvoetjes

4 stelvoetjes, keuze uit 3 stelvoetjes

Stelvoetjes

4 stelvoetjes, keuze uit 3 stelvoetjes

Deurtypes

Full glass en rvs glasdeur

Deurtypes

Full glass en rvs glasdeur

Slot

Ja

Slot

Ja

Verlichting

Led sfeerverlichting, gelijk verdeeld over alle plateaus

Alarm

Storingsalarm openstaande deur, afwijking in temperatuur en
luchtvochtigheid, vervangen koolstoffilter en sondestoring

Links- of rechtsom
draaiende deur

Ja

Bruikbaar volume

182 liter

Gewicht 2

90,85 kg

Pack Service

Integreerbaar

In te bouwen

Led sfeerverlichting, gelijk verdeeld over alle plateaus

Verlichting

LED-verlichting onder het scheidingsplateau

Alarm

Storingsalarm openstaande deur, afwijking in temperatuur, vervangen
koolstoffilter en sondestoring

Links- of rechtsom
draaiende deur

Ja

Bruikbaar volume

167 liter

Gewicht2

90,85 kg

Integreerbaar

In te bouwen

600

600

Int. 560

Int. 560

600 mini
557

Pack Access

600 mini
557

597

557

597

1320 mini
600 mini

597

1320 mini
600 mini

1270 mini
1320 - 1390

1270 mini
1320 - 1390

1230

1320

1270

1320

1230

1320

557

1270

1320

557

89 - 125

89 - 125

594*
*

1

557

597

Met sierverlichting

Met sierverlichting

Meer informatie over de EPREL-basis. Technische gegevens over EPREL zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw EuroCave-dealer. – 2 Met deur Full Glass + Pack Premium
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89 - 125

594*
*

594*
*

1

Met sierverlichting

89 - 125

594*
*

Met sierverlichting

Meer informatie over de EPREL-basis. Technische gegevens over EPREL zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw EuroCave-dealer. – 2 Met deur Full Glass + Pack Service
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L
FORMAAT L
Technische kenmerken

Pack Premium

Functie

Wijnkast met 1 temperatuurzone, voor het bewaren of het serveren
van wijn

Temperaturen

Van 5°C tot 20°C

Omgevingstemperatuur

Van 12°C tot 35°C

Capaciteit flessen

Pack Premium 89 flessen, Pack Service 88 flessen,
Pack Access 89 flessen

Verbruik1

176 Kwu/jaar

Akoestische emissie

38 dB(A) - C Class

Stelvoetjes

4 stelvoetjes, keuze uit 3 stelvoetjes

Deurtypes

Full glass, deur op deur-systeem, deur op glas-systeem en rvs glasdeur

Slot

Ja 2

Verlichting

Led sfeerverlichting, gelijk verdeeld over alle plateaus

Alarm

Storingsalarm openstaande deur, afwijking in temperatuur en
luchtvochtigheid, vervangen koolstoffilter en sondestoring

Links- of rechtsom
draaiende deur

Ja

Bruikbaar volume

273 liter

Gewicht

120 kg

3

Pack Service

In te bouwen

Integreerbaar

600
557

557

597

597

Int. 560

600 mini

1730

1820
600 mini

1770

1820

1820 mini

1820 - 1890
1770 mini

557

89 - 125

*

594*

Met sierverlichting

89 - 125

594*

*

Met sierverlichting

Pack Access
Meer informatie over de EPREL-basis. Technische gegevens over EPREL zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw EuroCave-dealer. – 2 Uitsluitend op Full Glass deur en rvs glazen deur
3
op Full Glass deur + Pack Premium
1
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