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BODEGA43 is synoniem met innovatie en design op het
gebied van wijnklimaatkasten. Met passie voor wijn èn
eten streven we naar het best haalbare in kwaliteit,
techniek en design voor een optimale rijping van wijn.
Ons hoogste doel is een goede wijnkelder voor elke
wijnliefhebber bereikbaar te maken. De hoogwaardige
techniek en moderne vormgeving van BODEGA43 past op
elke plaats en maakt een keuken of woonkamer tot een
eigentijdse ruimte.

BODEGA43 creëert daarmee de perfecte beleving om al je 
vineuze wensen uit te laten komen. Met recht: De beste 
kelder voor je wijnen.

Waar wijn op een groeiende belangstelling mag rekenen,
neemt het aantal kelderbezitters in rap tempo af. BODEGA43
biedt een stijlvolle oplossing voor wie trots is op zijn wijnen
en daar optimaal van wil genieten. De modellen van 18 en 40
flessen zijn geschikt om in te bouwen in een luxe keuken.
De B4340 kan ook vrijstaand worden geplaatst, terwijl
onze andere modellen tot 180 flessen vrijstaand het beste tot
hun recht komen.

De meeste wijnklimaatkasten van BODEGA43 hebben twee
temperatuurzones en een touch panel, waarbij de
temperatuurregulatie plaats vindt door middel van
compressorkoeling. Met een energieverbruik van
55-75 Watt verbruikt een BODEGA43 minder energie
dan een gloeilamp. Desondanks is BODEGA43 in staat
bij een omgevingstemperatuur tot 32°C de
binnentemperatuur op een constant niveau te waarborgen
tussen de 5 – 20°C. De volglazen designdeur is voorzien van
een RVS handvat en UV werend glas voor een optimale
rijping van wijn.

                                  is geboren uit passie. 
Passie voor wijn die we graag delen. 

Wijn is onze passie
Proeven, vergelijken, genieten

 B4312C tot 12 flessen

Een stijlvolle oplossing voor iedere 
wijnliefhebber

Hypermoderne techniek gebundeld

 B4318C tot 18 flessen

 B4322 tot 22 flessen

B43180 tot 180 flessen

 B4364 tot 64 flessen

 B4340 tot 40 flessen

B4324 tot 24 flessen


