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Reisen fortsetter!
Gjennom de siste 15 årene har vi i Temptech viet tiden vår til det vi liker 

aller best: vin og oppbevaring av vin. I 2019 feirer vi 15 år og vi kan med 

stolthet si at vi i løpet av disse årene ikke bare har utviklet oss til å bli en 

ekspert på vinskap, men blitt hele Nordens vinskap-ekspert! 

Hele veien har vi gått foran i markedet og drevet nyvinnende 

produktutvikling. Nå fortsetter reisen med å se på hvordan vi kan utvikle 

produktene våre ytterligere. Målet er det samme som det alltid har vært: 

at folk, enten det er snakk om privat eller profesjonell bruk, skal kunne 

oppbevare vinen på best mulig måte for å få en optimal vinopplevelse. 

Vi er stolte av å være Nordens største leverandør av vinskap, av vårt store 

utvalg av kjøleprodukter spesielt egnet for Horeca-markedet og av at vi kan 

tilby landsdekkende service i alle de nordiske landene. For deg som kunde 

betyr dette trygghet både for kvalitet og service. 

Jeg håper du nyter katalogen og at du tar kontakt med oss om du vil ha 

mer informasjon om våre produkter! 

Christoffer Hamer 

CEO / Daglig leder  

TEMPTECH AS 
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vinbonden
Som

Bak en ekstraordinær vinopplevelse ligger 
bondens respekt for samspillet mellom det 

som er under og over bakken, hans lidenskap 
for å gjøre alt riktig og hans øye for presisjon 

og detaljer. Sånn er det når det kommer til 
vinskap også. Det handler om å foredle det 

som allerede er bra slik at vinbondens arbeid 
skal bære enda flere frukter. 

Vi i Temptech ser på et vinskap som noe 
langt mer enn et sted å oppbevare vinen. Våre  

vinskap har respekt for vinbondens arbeid.  
Derfor tenker vi at det er med oss som med 

god vin og at vi kanskje er litt som vinbonden. 
Vi bryr oss om det som er på innsiden og 

søker alltid den ultimate opplevelsen.

// Våre vinskap har  
respekt for  
vinbondens arbeid.
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Ekspertise og nese for vinskap-kvalitet 
kommer ikke av seg selv. Vi i Temptech har 

modnet godt gjennom de 15 årene vi har 
holdt på og utviklet oss til å bli Nordens 
største leverandør av vinskap. Gjennom 

lekkert design får du et helt nytt møbel 
mens moderne teknologi sikrer suverene 

lagringsforhold. 

I denne katalogen serverer vi deg 
våre favoritter. Her finner du alt fra de 

velsmakende bestselgerne til outsiderne 
som overrasker. La deg friste av et stort 
utvalg dimensjoner og kapasiteter i alle 

prisklasser. Vi har frittstående vinskap, og 
skap for innbygging og integrering i kjøkken. 

Vi har valgmulighetene og garantert 
vinskapet som passer akkurat ditt behov.

Finn din favoritt  
– vi ønsker deg en god vinskap-opplevelse! 

En godt modnet leverandør

08

PS! 
Visste du at våre 
produkter selges 
blant annet hos de 
store elektronikk-
kjedene og utvalgte 
kjøkkenforhandlere? 
Og at vi har et stort 
utvalg kjøleprodukter for 
Horeca-markedet?

Fakta om Temptech
⚫ Nordens største leverandør av vinskap

⚫ Eget salgsteam i Norge, Sverige, Danmark og Finland

⚫ Landsdekkende service i alle nordiske land

⚫ Stort utvalg av kjøleprodukter for Horeca-markedet

⚫ Norsk selskap med over 15 års erfaring
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1  Et vinskap gjør det enkelt å lagre vinen på rett måte

2  Riktig oppbevaring gir bedre holdbarhet

3  Alltid serveringsklar vin og rett serveringstemperatur 

4  Gir bedre aroma og smak og løfter vinopplevelsen

1  Temptech er Nordens vinskaps-ekspert!

2  Design og teknologi som gir optimale lagringsforhold

3  Lagring i stabil temperatur og luftfuktighet 

4  Lavt energiforbruk og støynivå

5  Perfekt lagring uten å påvirke vinens naturlige utvikling

Vi vet hva som kjennetegner et godt vinskap. Svaret er at ingenting 
er overlatt til tilfeldighetene og at alt fra utforming til tekniske detaljer 

spiller en rolle. Våre vinskap svarer til alle krav for design og teknologi. 
Kanskje ikke så rart at flere anerkjente restauranter, vinbarer, 

vinimportører og vinkjennere velger akkurat våre vinskap?

Et vinskap er ikke bare viktig påfyll 
til vinopplevelsen, men kan også 

representere noe ekstra i rommet som 
en viktig og lekker spiss på interiøret. 

Vær forberedt  
på nye

smaksopplevelser

grunner til å skaffe deg et vinskap grunner til å velge vinskap fra oss 

Verdien av å ha et vinskap 
forstår du først når du 
har fått et i hus. Etter det 
skjønner du mest sannsynlig 
ikke hvordan du klarte deg 
uten!
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Nyttig å vite når du skal 
velge vinskap

Riktig oppbevaring av vin skal være enkelt.  
Likevel er det noen ting du bør tenke på for at resultatet skal bli som du 

ønsker. Sjekk denne listen over viktig vinskap-kunnskap!

Kapasitet – hvor mange flasker er det plass til? 
Angitt flaskekapasitet på vinskapene er ved maksimal utnyttelse, målt 
ved bruk av standard 75 cl. Bordeaux-flasker som ligger «bunn-mot-
skulder». Siden flaskeformer og størrelser varierer vil reell kapasitet 
ofte være noe lavere enn oppgitt. Denne beregningsmetoden er 
standardisert hos de fleste vinskapsprodusenter.

Frittstående vinskap eller vinskap for innbygging 
eller integrering i kjøkkenet? 

Før du bestemmer deg kan det være lurt å tenke godt over behovet 
ditt. Tenker du bare nytte eller spiller utseende også en rolle? Gjør 
deg kjent med de ulike modellene og tenk over hva du får med et 
frittstående vinskap versus et som kan bygges inn. 

Husk at du kan lagre mer enn vinflasker... 
Et vinskap er også et ypperlig sted å oppbevare bag-in-box vinen!  
Bare ta posen ut av kartongen og legg den i vinskapet. Husk at 
vinskap også egner seg godt for oppbevaring av sigarer, sjokolade,  
gin og annet brennevin.

Hvor stort vinskap trenger du? 

Husk at vinsamlinger vokser raskt og at lysten til å samle vin fort blir 
større når du først har et vinskap! Hvis plassen og budsjettet tillater 
det, kan det derfor være lurt å velge et vinskap som har 25 til 50 
prosent større kapasitet enn dagens vinsamling.
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Om kjøleteknologi,  
temperatursoner og 
innstillinger

PS! 
I et 2-soners vinskap er den 
kalde sonen (5-12°C) øverst, 
og den varme sonen (12-20°C) 
nederst. Hver sone kan stilles 
inn individuelt.

Ingen ekspert på avkjøling, kjøleteknologi eller temperatursoner, sier du?  
Les dette, så er du straks der du skal være. 

Kjøleteknologi

Våre vinskap benytter enten termoelektrisk kjøleteknologi 
eller kompressorkjøling. Det betyr at du ikke trenger å tenke 
på om vinen har rett temperatur og at du slipper å bekymre 
deg for om vinen er klar for servering eller ikke. 

Vinskap med kompressorkjøling 
Med en kompressor blir vinskapet avkjølt på samme måte 
som med et kjøleskap. En kompressor kan lage noe lyd 
og vibrasjon, da er det godt å vite at alle våre vinskap har 
egne, spesialdesignede dempere som beskytter vinen mot 
eventuelle vibrasjoner. Lydmessig avgir våre vinskap ca. 
39-40 dBA.

Termoelektrisk kjøling med elektronisk justering av 
temperaturen 
Våre mindre, frittstående vinskap benytter termoelektrisk 
kjøling. Dette betyr at temperaturen i vinskapet justeres 
elektronisk. Vinskap med termoelektrisk kjøling avgir mindre 
støy og ingen vibrasjoner. Om du vurderer å gå til innkjøp av 
et mindre frittstående vinskap, kan det være greit å huske på 
at skapet må stå fritt med god ventilasjon rundt og i et rom 
med en romtemperatur på 20-25°C.

Temperatursoner og innstillinger

Med våre vinskap trenger du ikke tenke på hvor 
du skal oppbevare vinen. Eller ting som lys og 
temperaturforhold. Våre vinskap leveres med én, 
to eller tre temperatursoner og hver sone kan 
reguleres individuelt. Dette gjør det enkelt å alltid ha 
serveringsklar musserende vin, hvitvin eller rødvin!

Én temperatursone 
I et vinskap med én temperatursone kan du stille inn 
temperaturen mellom 5 og 20°C. Oppbevarer du både hvitvin, 
rødvin (og musserende) vin i vinskapet, anbefaler vi deg å stille 
inn temperaturen på 12 grader.

To temperatursoner 
Våre vinskap med to temperatursoner har et temperaturområde 
på mellom 5 og 20°C. Den kjøligste sonen kan stilles inn mellom 
5 og 12°C og den andre sonen på mellom 12 og 20°C. Det kan 
være greit å vite at du ikke kan stille begge sonene på 12°C 
samtidig fordi det må være minimum 1°C mellom de to sonene.

Tre temperatursoner 
Med tre temperatursoner i vinskapet kan du ha egne soner for 
både musserende vin, hvitvin og rødvin!

Tips for lagringstemperatur i vinskapet

1 Oppbevaring av serveringsklar hvitvin?  

Still temperatursonen på 6°C 

2 Lagre serveringsklar rødvin? Still inn på 14°C

3 Langtidslagre vinen i vinskapet? For alle typer vin 

anbefaler vi å stille inn temperaturen på 12°C 
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5 gylne regler  
for oppbevaring av vin
Vin er et levende produkt som utvikler seg over tid. Med disse fem 
reglene blir lagringen optimal, resultatet er bedre holdbarhet, bedre 
smak og en enda bedre vinopplevelse.

1  Riktig og konstant temperatur
 Vin må ikke lagres for kaldt og heller ikke for varmt. 

Generelt bør lagringstemperaturen for all vin ligge 
mellom 10 og 12°C. Ideell lagringstemperatur for 
hvitvin er 6-10°C. Ideell temperatur for rødvin er 
14-18°C.  

2  Optimal luftfuktighet
 Riktig luftfuktighet ved lagring bør ligge på 

mellom 50 og 70 prosent. Lavere luftfuktighet  
kan gjøre at vinkorken tørker inn og trekker luft, 
dette kan forringe kvaliteten på vinen. Alle  
vinskap fra Temptech har luftfuktighet på  
mellom 50 og 70 prosent. 

3  Beskyttelse mot sollys og varme
 For mye lys kan gjøre at vinens modningsprosess 

går raskere. Sollys har i tillegg UV-stråler som 
kan skade vinen. De fleste av våre vinskap har 
beskyttende UV-filter på glassdørene. Innvendig 
LED-belysning i skapene avgir heller ingen varme. 

4  Beskyttelse mot vond lukt
 Lukt fra for eksempel trehyller kan trenge inn via 

korken og forringe kvaliteten. Våre vinskap har 
ulakkerte trehyller som ikke avgir lukt. Vinskapene 
er i tillegg utstyrt med aktivt kullfilter som renser 
luften i vinskapet. 

5  Fri for vibrasjoner
 Vibrasjon kan for eksempel komme fra  

kompressor og kan spre seg ut i vinskapet via 
hyllesystemet, og på den måten påvirke vinens 
utvikling på en uheldig måte. Våre spesialutviklede 
vibrasjonsdempere som komprossoren hviler på 
reduserer vibrasjonen betraktelig.Med riktig oppbevaring av vinen og korrekt 

serveringstemperatur vil du få en bedre vinopplevelse!
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Velg mellom front i rustfritt stål eller glassfront i sort eller hvit finish.  
Med standard dimensjoner for kjøkken er vinskapene enkle å integrere  
i hvilket som helst kjøkken.

Oslo-vinskapene leveres med én (5-20°C) eller to (5-12°C, 12-20°C) 
temperatursoner. Temperaturen i hver sone kan reguleres separat. 

Med LED-belysning, digitalt display og touchpanel har du full kontroll over 
temperatur og belysning. Lavt energiforbruk med energiklasse A og A+. 
Profesjonell oppbevaring med optimal luftfuktighet, lav vibrasjon og ren luft.

Moderne vinskap av høy kvalitet med et 
eksklusivt design. Utviklet for sømløs 

integrering i kjøkkenet.

Moderne design 
med sømløs
integrering i 

kjøkkenet

Med riktig og stabil 
temperatur, optimal 
luftfuktighet, lav vibrasjon 
og ren luft oppbevarer du 
vinen på en profesjonell 
måte!

OSLO VINSKAP

Våre moderne og stilfulle OSLO vinskap er 
designet for en sømløs integrering i kjøkkenet!
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OSLO OBIU60DSS

Vinskap for integrering

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 595x813x570 

Veil. kr 13.990,- ink mva

OSLO OBIU60DBB

Vinskap for integrering

Svart glassfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 595x813x570 

Veil. kr 14.990,- ink mva

OSLO OBIU60DW

Vinskap for integrering

Hvit glassfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 595x813x570 

Veil. kr 15.990,- ink mva

OSLO OBIU60DXL

Vinskap for integrering

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 595x813x570 

Veil. kr 15.990,- ink mva

OSLO OBI45SS

Vinskap for integrering i høyskap

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

18 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 590x455x555

Veil. kr 11.990,- ink mva

OSLO OBI45SB

Vinskap for integrering i høyskap

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

18 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 590x455x555

Veil. kr 11.990,- ink mva

OSLO OBI45SW

Vinskap for integrering i høyskap

Hvit glassfront

1 sone (5-20°C)

18 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 590x455x555

Veil. kr 12.990,- ink mva

OSLO OBI45SB-T

Vinskap for integrering i høyskap

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

24 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 590x455x566

Veil. kr 12.990,- ink mva

OSLO OBIU30DSS

Vinskap for integrering

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

17 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 295x813x570

Veil. kr 9.990,- ink mva

OSLO OBIU30DBB

Vinskap for integrering

Svart glassfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

17 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 295x813x570 

Veil. kr 10.990,- ink mva

OSLO OBIU30DW

Vinskap for integrering

Hvit glassfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

17 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 295x813x570 

Veil. kr 11.990,- ink mva

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.noFor mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

OBIU30DBB Vinskap med to justerbare temperatursoner og plass til opptil 17 flasker.
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OSLO OBI60SS

Vinskap for integrering i høyskap

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

30 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 590x590x570

Veil. kr 14.990,- ink mva

OSLO OBI60SB

Vinskap for integrering i høyskap

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

30 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 590x590x570

Veil. kr 14.990,- ink mva

OSLO OBI60SW

Vinskap for integrering i høyskap

Hvit glassfront

1 sone (5-20°C)

30 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 590x590x570

Veil. kr 15.990,- ink mva

OSLO OBI60DB

Vinskap for integrering i høyskap

Svart glassfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

28 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A 

Mål (BxHxD): 590x590x570

Veil. kr 15.990,- ink mva

OSLO OBI124SB

Vinskap for integrering i høyskap

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

81 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 590x1233x570

Veil. kr 19.990,- ink mva

OSLO OBI124DB

Vinskap for integrering i høyskap

Svart glassfront

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

74 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 590x1233x570

Veil. kr 22.990,- ink mva

OSLO OBI124TB

Vinskap for integrering i høyskap

Svart glassfront

3 soner (5-20, 5-12, 12-20°C)

67 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 590x1233x570

Veil. kr 24.990,- ink mva

OBI124TB Med hele tre 
temperatursoner kan du ha 
serveringsklar musserende 
vin, hvitvin og rødvin!

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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PREMIUM VINSKAP

PREMIUM vinskap er spesielt utviklet for innbygging 
i kjøkken. Med standard mål for kjøkken i tillegg til 
ventilasjon i front, er disse vinskapene enkle å plassere 
under kjøkkenbenken.

Lekre vinskap 
   for innbygging i kjøkkenet

Vinskapene kommer med rustfri stålfront eller sort slimline med tynn stålramme. 
Vinskapene er utstyrt med innvendig LED-belysning, digital skjerm og touchpanel 
for justering av lys og temperatur, UV-beskyttet glassdør, uttrekkbare trehyller, 
samt aktivt kullfilter for ren og frisk luft. Vinskapene leveres med én eller to 
temperatursoner som kan reguleres individuelt for ideell serveringstemperatur.

Med stabil og riktig temperatur og luftfuktighet, UV-beskyttelse og lav vibrasjon 
lagres vinsamlingen din på beste mulig måte! 

PREMIUM VWC7SS

Vinskap for innbygging

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

7 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Energiklasse C 

Mål (BxHxD): 148x863x525

Veil. kr 5.490,- ink mva

PREMIUM VWC7SB

Vinskap for innbygging 

Svart slimeline front

1 sone (5-20°C)

7 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Energiklasse C 

Mål (BxHxD): 148x863x525

Veil. kr 5.490,- ink mva

PREMIUM VWC300SS

Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

19 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 295x863x570 

Veil. kr 7.490,- ink mva

PREMIUM VWC300SB

Vinskap for innbygging 

Svart slimeline front

1 sone (5-20°C)

19 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 295x863x570 

Veil. kr 7.490,- ink mva

Liten plass? Modellen VWC7SB er kun 15 cm bred og har plass til 7 vinflasker. Finnes også med stålfront.

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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PREMIUM VWCR46DS

Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 11.490,- ink mva

PREMIUM VWCR46DB

Vinskap for innbygging 

Svart slimeline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 11.490,- ink mva

PREMIUM VWCR46DS82

Vinskap for integrering 

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x813x570

Veil. kr 11.990,- ink mva

PREMIUM VWCR46DB82

Vinskap for integrering 

Svart slimeline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x813x570

Veil. kr 11.990,- ink mva

PREMIUM VWCR100DS

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

94 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x1200x570

Veil. kr 14.990,- ink mva

PREMIUM VWCR166SS

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

166 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x1940x570

Veil. kr 16.990,- ink mva

PREMIUM VWCR155DS

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

166 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x1940x570

Veil. kr 18.890,- ink mva

PREMIUM VWCR155SS

Frittstående vinskap 

Svart slimeline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

166 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x1940x570

Veil. kr 18.890,- ink mva

PREMIUM VWCR30SS

Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

34 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 380x853x570

Veil. kr 9.490,- ink mva

PREMIUM VWCR30SB

Vinskap for innbygging 

Svart slimeline front

1 sone (5-20°C)

34 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 380x853x570

Veil. kr 9.490,- ink mva

PREMIUM VWCR30DS

Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

32 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 380x853x570

Veil. kr 9.990,- ink mva

PREMIUM VWCR30DB

Vinskap for innbygging 

Svart slimeline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

32 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 380x853x570

Veil. kr 9.990,- ink mva

PREMIUM VWCR36DS

Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

38 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 12.990,- ink mva

PREMIUM VWCR36DB

Vinskap for innbygging 

Svart slimeline front

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

38 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 12.990,- ink mva

PREMIUM VBC46SS

Kjøleskap for innbygging 

Rustfri stålfront

1 sone (2-20°C)

   180 stk. 33 cl bokser

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 9.990,- ink mva

PREMIUM VWCR46SS

Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 9.990,- ink mva

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.noFor mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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COPENHAGEN VINSKAP

Lekre COPENHAGEN vinskap er utstyrt med spesial-designede "label view" 
hyller som viser frem vinflaskene på en elegant måte. Perfekte vinskap til 
profesjonell bruk eller for vinentusiasten.

Skapt for å vise frem    
vinsamlingen!

COPENHAGEN er utviklet for profesjonell bruk som serveringsvinskap i bar og 
restaurant. Vinskapene kommer i to størrelser med 38 eller 143 flaskers kapasitet, 

og er utstyrt med én temperatursone som kan reguleres mellom 5 og 20°C.

De spesialdesignede "label view" hyllene viser frem flaskene og vinetiketten på 
en elegant måte, noe som gir god synlighet og oversikt over vinsamlingen. Hver 

hylle kan trekkes helt ut, rommer 12 flasker og er tilpasset alle slags flaskeformer; 
Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling og til og med enkelte magnumflasker.

COPENHAGEN CDBU60SBB
Vinskap for innbygging 

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

38 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 595x813x570

Veil. kr 15.990,- ink mva

COPENHAGEN CDBU60SXL
Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

38 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 595x813x570

Veil. kr 16.990,- ink mva

COPENHAGEN CD180SBB
Frittstående vinskap

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

143 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 655x1835x680

Veil. kr 29.990,- ink mva

COPENHAGEN CD180SXL
Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

143 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 655x1835x680

Veil. kr 31.990,- ink mva

CD180SBB Copenhagen vinskapene er perfekt som serveringsskap for restauranter og vinbarer.

"Label view" hyller 
Med de spesial-
designede "label 
view" hyllene viser 
du elegant fram 
vinsamlingen din!

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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Elegante vinskap med
optimale lagringsforhold

Elegant design kombinert med optimale lagringsforhold. 

Elegance vinskap med elegante og rene linjer. Finnes med front i rustfritt stål eller med 
glassfront og integrert håndtak i sort eller hvit finish med display og touchpanel på 
utsiden av døren. Med de to separate temperatursonene kan du lagre flere typer vin 
med optimal serveringstemperatur.

To ulike størrelser: 60 cm for innbygging under benk med plass til opptil 46 flasker,  
og stor, frittstående modell med plass til 153 flasker (fler om man fjerner noen hyller). 

GRN46DW
To-soners vinskap 
med et stilfullt design 
med hvit glassfront og 
integrert håndtak. Plass 
til opptil 46 vinflasker.

ELEGANCE VINSKAP

Elegante vinskap med 
display og touchpanel 
på forsiden av døren. 
Finnes med svart eller hvit 
glassfront, eller i rustfri 
stål.
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ELEGANCE GRN280DB

Frittstående vinskap

Svart glassfront

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

153 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse D 

Mål (BxHxD): 655x1835x680

Veil. kr 27.290,- ink mva

ELEGANCE GRN280DW

Frittstående vinskap

Hvit glassfront

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

153 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse D

Mål (BxHxD): 655x1835x680

Veil. kr 28.390,- ink mva

ELEGANCE GRN280DS

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

153 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse D

Mål (BxHxD): 655x1835x680

Veil. kr 28.890,- ink mva

ELEGANCE GRN46DB

Vinskap for innbygging 

Svart glassfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 16.790,- ink mva

ELEGANCE GRN46DW

Vinskap for innbygging 

Hvit glassfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 17.390,- ink mva

ELEGANCE GRN46DS

Vinskap for innbygging 

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør 

Optimal luftfuktighet (50-70%)

Aktivt kullfilter

Energiklasse B 

Mål (BxHxD): 595x863x570

Veil. kr 17.890,- ink mva

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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CONNOISSEUR VINSKAP

Våre eksklusive CONNOISSEUR vinlagringsskap er utviklet for vinsamlere 
og eksperter som har behov for å lagre vinen i mange år fremover. 

Profesjonell

Vinskapene leveres med heldekt dører, én temperatursone som kan stilles inn mellom 5 og 20 
grader. I tillegg har du full kontroll og kan justere luftfuktigheten i vinskapet. Vinskapene har et 
lavt lydnivå (41 dBA) og kompressoren avgir lite vibrasjoner. Innvendig LED-belysning og lekre 

hyller og skuffer av bøk som gir trygg oppbevaring av dine edle dråper!

CONNOISSEUR TCON196SYBR
Frittstående vinlagringsskap

1 sone (5-20°C)

237 flasker

Høyrehengslet

Trehyller og skuffer

Regulerbar luftfuktighet

Låsbart

Kompressor med lav vibrasjon

Temperatur- og døralarm

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 600x1960x770

CONNOISSEUR TCON196SYBL
Frittstående vinlagringsskap

1 sone (5-20°C)

237 flasker

Venstrehengslet

Trehyller og skuffer 

Regulerbar luftfuktighet

Låsbart

Kompressor med lav vibrasjon

Temperatur- og døralarm

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 600x1960x770

CONNOISSEUR TCON5000SY
Frittstående vinlagringsskap

1 sone (5-20°C)

474 flasker

Doble dører

Trehyller og skuffer 

Regulerbar luftfuktighet

Låsbart

Kompressor med lav vibrasjon

Temperatur- og døralarm

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 1220x1960x770

CONNOISSEUR
Eksklusive, europeisk-
produserte vinlagringsskap 
for seriøse vinsamlere!

langtidslagring av vin

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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PERFORMANCE VINSKAP

Vårt Performance vinskap har et eksklusivt design 
og fungerer utmerket som et serveringsskap for vin.

Serveringsvinskap med 

Elegant, frittstående vinskap med et eksklusivt design med glassdør med 
rustfritt stålramme og integrert dørhåndtak. 

Leveres med én justerbar temperatursone (5-18°C) og plass til 34 flasker, 
og er perfekt for oppbevaring av alle typer serveringsklar vin. 

Stålhyllene i vinskapene er uttrekkbare og gir en god oversikt over vinflaskene. 
Vinskapet er utstyrt med LED-belysning, digitalt display og touchpanel.

et eksklusivt design

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

PERFORMANCE MW95SBS

Frittstående vinskap

Glassfront med stålramme

Integrert håndtak

1 sone (5-18°C)

34 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse A

Kompressor kjøling

Veil. kr 4.990,- ink mva

MW95SBS
Frittstående vinskap med et 

eksklusivt design, én justerbar 
temperatursone (5-18°C) 

og plass til 34 flasker.

Elegant, frittstående 
vinskap med et eksklusivt 
design med glassdør med 
rustfritt stålramme og 
integrert dørhåndtak. 
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TREND FW65SB
Vinskap med et 
elegant design.  

Én temperatursone 
(12-18°C) og med  

plass til 28 vinflasker.

TREND VINSKAP

Frittstående vinskap til privat eller profesjonell bruk. 
Med termoelektrisk kjøling er vinskapene både 
støysvake og vibrasjonsfrie - praktisk for både deg 
og vinen.

Praktiske vinskap for 
frittstående plassering

Velg mellom én eller to temperatursoner. For å oppnå ønsket temperatur er det 
viktig at disse termoelektriske vinskapene plasseres i normal romtemperatur ved 
20-25°C med god ventilasjon rundt skapet.

Disse kvalitetsvinskapene har et eksklusivt utseende med sotet glassfront med 
integrert håndtak. Digitalt display og touchpanel på forsiden av døren gir enkel 
betjening og justering av temperatur og belysning. Innvendig LED-belysning og 
uttrekkbare stålhyller gir god visuell oversikt over samlingen.

TREND FW16SB

Frittstående vinskap

Sotet speilglassdør

Integrert håndtak

1 sone (8-18°C)

6 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse A

Termoelektrisk kjøling

Veil. kr 1.690,- ink mva

TREND FW33SB

Frittstående vinskap

Sotet speilglassdør

Integrert håndtak

1 sone (12-18°C)

12 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse A

Termoelektrisk kjøling

Veil. kr 2.290,- ink mva

TREND FW48SB

Frittstående vinskap

Sotet speilglassdør

Integrert håndtak

1 sone (12-18°C)

18 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse B

Termoelektrisk kjøling

Veil. kr 2.690,- ink mva

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

TREND FW65SB

Frittstående vinskap

Sotet speilglassdør

Integrert håndtak

1 sone (12-18°C)

28 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse C

Termoelektrisk kjøling

Veil. kr 3.190,- ink mva

TREND FW48DB

Frittstående vinskap

Sotet speilglassdør

Integrert håndtak

2 soner (12-18°C, 8-18°C)

18 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse C

Termoelektrisk kjøling

Veil. kr 3.690,- ink mva

TREND FW78DB

Frittstående vinskap

Sotet speilglassdør

Integrert håndtak

2 soner (12-18°C, 8-18°C)

32 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse C

Termoelektrisk kjøling

Veil. kr 4.490,- ink mva

TREND FW23SB

Frittstående vinskap

Sotet speilglassdør

Integrert håndtak

1 sone (8-18°C)

8 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse A

Termoelektrisk kjøling

Veil. kr 2.090,- ink mva
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Nostalgiske og dekorative 
designkjøleskap

Nostalgiske og dekorative kjøleskap i retrodesign med 
avrundede former inspirert av vintage-stilen fra USA på 
1950-tallet.

DESIGN KJØLESKAP

Kombinerer retrouttrykk med moderne teknologi og gir kjøkkenet det lille ekstra. Passer også som et 
ekstra kjøleskap i kjellerstua, på hytta, gutterommet, i restauranten eller på hotellrommet.

Tilgjengelig i flere størrelser: Minikjøleskap på 48 liter, kjøleskap for plassering under benk på 115 liter  
og et stort, frittstående kjøleskap med integrert toppfryser på 330 liter.

Finnes i fargene sort, hvit, rød og lyseblå. Kjøleskapene kommer velutstyrt med hyller, dørhyller, 
flaskeholdere og grønnsaksskuff. Lavt energiforbruk med energiklasse A+.

To modeller (HRF46RBGLASS og HRF130RMBGLASS) leveres med glassdør.  
Dette gir god oversikt over innholdet i kjøleskapet - perfekt som øl- eller brusskap!

RETRO HRF46RMB

Frittstående minikjøleskap

Svart farge

Heldekt dør

48 liter kapasitet

Justerbare hyller

Flaskeholder

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 430x498x500

Veil. kr 3.490,- ink mva

RETRO HRF46RR

Frittstående minikjøleskap

Rød farge

Heldekt dør

48 liter kapasitet

Justerbare hyller

Flaskeholder

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 430x498x500

Veil. kr 3.490,- ink mva

RETRO HRF46RBGLASS

Frittstående minikjøleskap

Matt svart farge

Glassdør

48 liter kapasitet

Justerbare hyller

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 430x498x500 

Veil. kr 3.990,- ink mva

RETRO HRF130RMBGLASS

Innbygging eller frittstående

Matt svart farge

Glassdør

115 liter kapasitet

Justerbare hyller

LED-belysning

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 550x840x548 

Veil. kr 5.990,- ink mva

RETRO HRF130RMB

Innbygging eller frittstående

Matt svart farge

115 liter kapasitet

Justerbare glasshyller

LED-belysning

Flaskeholder

Frukt- og grønnsaksskuff

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 550x840x548 

Veil. kr 5.490,- ink mva

RETRO HRF130RR

Innbygging eller frittstående

Rød farge

115 liter kapasitet

Justerbare glasshyller

LED-belysning

Flaskeholder

Frukt- og grønnsaksskuff

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 550x840x548 

Veil. kr 5.490,- ink mva

RETRO HRF130RW

Innbygging eller frittstående

Hvit farge

115 liter kapasitet

Justerbare glasshyller

LED-belysning

Flaskeholder

Frukt- og grønnsaksskuff

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 550x840x548 

Veil. kr 5.490,- ink mva

RETRO HRF130RLBLUE

Innbygging eller frittstående

Lysblå farge

115 liter kapasitet

Justerbare glasshyller

LED-belysning

Flaskeholder

Frukt- og grønnsaksskuff

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 550x840x548

Veil. kr 5.490,- ink mva

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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RETRO HRF330RW

Kjøleskap med liten toppfryser

Innbygging eller frittstående

Kjøl: 260 liter, frys: 21 liter

Hvit farge

Justerbare glasshyller

LED-belysning

Flaskeholder

Frukt- og grønnsaksskuff

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 600x1524x693

Veil. kr 11.990,- ink mva

RETRO HRF330RMB

Kjøleskap med liten toppfryser

Innbygging eller frittstående

Kjøl: 260 liter, frys: 21 liter

Matt svart farge

Justerbare glasshyller

LED-belysning

Flaskeholder

Frukt- og grønnsaksskuff

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 600x1524x693

Veil. kr 11.990,- ink mva

RETRO HRF330RR

Kjøleskap med liten toppfryser

Innbygging eller frittstående

Kjøl: 260 liter, frys: 21 liter

Rød farge

Justerbare glasshyller

LED-belysning

Flaskeholder

Frukt- og grønnsaksskuff

Manuell termostat

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 600x1524x693

Veil. kr 11.990,- ink mva

RETRO HRF330RMB Kjøleskap med retro-design. Kjøleskapet har kjøledel på 230 liter, samt liten fryser på 21 liter.

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

Kjøleskap med liten 
toppfryser med 
et nostalgisk og 
dekorative design!
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MINIBAR & MINIKJØLESKAP

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

Praktiske, små kjøleskap med et 
stilig design. Egner seg til både 
profesjonelt bruk og bruk i hjemmet. 

Minibar med termoelektrisk kjøleteknologi med 
temperaturområde på 5°C til 8°C. Minikjøleskapet 
benytter seg av en kompressor og har en temperatur 
mellom 5°C og 10°C. 
 
For at kjøleskapene skal oppnå den ideelle temperaturen, 
må kjøleskapene være plassert i et rom med normal 
romtemperatur på mellom 20°C og 25°C.

Plasseringsvennlige

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

HMF46BSG MINIKJØLESKAP
Minikjøleskap med glassdør

Temperaturområde 5-10°C

48 liter kapasitet

LED-belysning

Lav lyd og vibrasjon

Kompressor kjøling

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 430x510x460

Veil. kr 2.590,- ink mva

BCH-32G MINIBAR

Temperaturområde 5-8°C

32 liter kapasitet

LED-belysning

Llåsbart

Lavt lydnivå

Termoelektrisk kjøling

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 380x475x445

Veil. kr 2.490,- ink mva

HUMIDOR / SIGARSKAP

Sigarer er ferskvare som må oppbevares på  
riktig måte med korrekt temperatur og luftfuktighet.

Oppbevarer du

Ideell lagringstemperatur for sigarer er på rundt 16-20 grader og med 
en luftfuktighet på 60-70%.

Vår humidoren leveres med tre uttrekkbare sedertrehyller, hygrometer,  
digital touchpanel for justering av temperatur og innvendig LED-belysning.
Kapasitet på ca. 200 sigarer.

sigarene på riktig måte? 

FCH3300SSCW HUMIDOR
Glassfront med stålramme

Temperaturområde 12-23°C

Kapasitet til ca. 200 sigarer

Sedertre hyller

Hygrometer

LED-lys, touchpanel og display

Termoelektrisk kjøling

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 355x483x495

Veil. kr 3.990,- ink mva

minikjøleskap



4746

Prisgunstige barkjøleskap (backbar) for øl, mineralvann 
og andre drikkevarer.

Barkjøleskap for  

Kompakte og funksjonelle for profesjonell bruk i barer, restauranter og dagligvare.  
For plassering under benk til kjøling av ulike typer drikkevarer. 

Kommer i ulike størrelser: 50, 60, 90 og 133,5 cm bredde. Med en høyde på 84 cm passer 
barkjøleskapene under enhver benk eller bardisk. 

Kraftfull kompressor som raskt kjøler ned drikkevarene til en serveringstemperatur på mellom 
2°C og 10°C. Utstyrt med isolert 2-lags glassdør, innvendig LED-belysning og justerbare stålhyller. 
Speilinnredning som gir ekstra god oversikt og eksponering av innholdet. Barkjøleskapene er 
låsbare, og har digitalt display og kontrollpanel for justering av lys og temperatur.

BARKJØLESKAP / BACKBAR

øl, brus og andre drikkevarer

BACKBAR
Barkjøleskap for profesjonell bruk i barer 
og restauranter. Kraftfull kompressor 
og isolerte 2-lags glassdører sørger for 
kalde drikkevarer!

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

BB118B1H BACKBAR
50 cm bredde

108 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags glassdør

Speilinnredning

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 500x840x500

Veil. kr 6.590,- ink mva

BB138B1H BACKBAR
60 cm bredde

128 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags glassdør

Speilinnredning

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 600x840x500

Veil. kr 6.990,- ink mva

BB228B2S BACKBAR
90 cm bredde

208 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags skyveglassdør

Speilinnredning

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 900x840x500

Veil. kr 8.590,- ink mva

BB338B3S BACKBAR
133,5 cm bredde

318 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags skyveglassdør

Speilinnredning

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 1335x840x500

Veil. kr 10.990,- ink mva
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C1000S
Stort displaykjøleskap 
på 960 liter. Toppfeltet 

kan enkelt dekoreres 
med eget design!

DISPLAYKJØLESKAP

Displaykjøleskap av høy kvalitet for profesjonell 
bruk i restauranter, barer og dagligvare. Kombinerer 
effektiv kjøling og optimal produkteksponering. 

Effektiv kjøling og 
optimal eksponering

Kraftfull kompressor med sirkulerende luftkjøling garanterer en pålitelig og 
nøyaktig temperatur som kan justeres mellom 2 og 10°C.

Mulighet for profilering i toppfeltet på enkelte modeller gir bedre 
produkteksponering og dermed økte salgsvolumer. Displaykjøleskapene leveres 
med 2-lags glassdør, LED-belysning, justerbare hyller og digitalt display og 
kontrollpanel.

DC110BH DISPLAY
36 cm bredde

110 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags glassdør

Logofelt i toppen

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 360x1880x422

Veil. kr 8.590,- ink mva

DC280B1H DISPLAY
59 cm bredde

280 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags glassdør

Logofelt i toppen

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 590x1940x593

Veil. kr 10.490,- ink mva

DC750B2H DISPLAY
112 cm bredde

750 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags glassdør

Logofelt i toppen

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 1120x1965x610

Veil. kr 14.490,- ink mva

C800S DISPLAY
100 cm bredde

880 liter kapasitet

Temperatur fra 0 til 10°C

Isolert 2-lags skyveglassdører

Logofelt i toppen

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 1000x1980x690

Veil. kr 15.790,- ink mva

C1000S DISPLAY
120 cm bredde

960 liter kapasitet

Temperatur fra 0 til 10°C

Isolert 2-lags skyveglassdører

Logofelt i toppen

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 1200x1980x690

Veil. kr 18.490,- ink mva

BC293B1H DISPLAY
60 cm bredde

293 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags glassdør

Speilglassinnredning

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 600x1840x515

Veil. kr 10.990,- ink mva

BC458B2H DISPLAY
90 cm bredde

458 liter kapasitet

Temperatur fra 2 til 10°C

Isolert 2-lags glassdør

Speilglassinnredning

Justerbare stålhyller

Låsbart

LED-belysning

Kraftfull kompressor

Mål (BxHxD): 900x1840x515

Veil. kr 15.790,- ink mva

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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KJØL / FRYS

Modul med kjøleskap eller fryseskap som kan plasseres side 
om side. Kjøleskapet kan velges med heldekt- eller glassdør.

Kjøl- og fryseskap 
   side om side

COO350SDSS KJØLESKAP
Kjøleskap

Rustfri stål front

331 liter kapasitet

Defrost funksjon

7 hyller

LED-belysning

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 600x1710x650

FRZ350SDSS FRYSESKAP
Fryseskap

Rustfri stål front 

237 liter kapasitet

Fast Freeze funksjon

6 hyller

Manuell termostat

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 600x1710x650

COO350GDSLV DISPLAY
Kjøleskap

Rustfri stål front med glass

356 liter kapasitet

Defrost funksjon 

7 hyller

LED-belysning 

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 600x1710x650

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no
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ISBITMASKINER

Isbitmaskiner med stor kapasitet for effektiv produksjon av krystallklare, 
terningformede isbiter. Frittstående modeller med god kvalitet og lang 
holdbarhet. For profesjonell bruk i restauranter, barer og storkjøkken.

Krystallklare isbiter ICEMONSTER ICEM500T
Isproduksjon: 210 kg/døgn

 Bingekapasitet: 200 kg

Terningformede isbiter

Vannkjøling

Vann- og avløpstilkobling

220-240V 

Mål (BxHxD): 773x1570x870 

Veil. kr 53.990,- ink mva

ICEMONSTER ICEM1000T
Isproduksjon: 450 kg/døgn

 Bingekapasitet: 200 kg

Terningformede isbiter

Vannkjøling 

Vann- og avløpstilkobling

220-240V 

Mål (BxHxD): 760x1800x875

Veil. kr 74.990,- ink mva

ICEMONSTER ICEM2000T
Isproduksjon: 900 kg/døgn

 Bingekapasitet: 455 kg

Terningformede isbiter

Vannkjøling 

Vann- og avløpstilkobling

380V 

Mål (BxHxD): 1200x1950x890

Veil. kr 124.990,- ink mva

For mer informasjon og spesifikasjoner, besøk www.temptech.no

ICEQUEEN ICEQ55S
Isproduksjon: 25 kg/døgn

 Bingekapasitet: 20 kg

Terningformede isbiter

Luftkjøling

Vann- og avløpstilkobling

220-240V

Mål (BxHxD): 500x840x460 

Veil. kr 9.990,- ink mva

ICEQUEEN ICEQ100S
Isproduksjon: 50 kg/døgn

 Bingekapasitet: 27 kg

Terningformede isbiter

Luftkjøling

Vann- og avløpstilkobling

220-240V 

Mål (BxHxD): 500x840x460 

Veil. kr 14.490,- ink mva

ICEQUEEN ICEQ210S
Isproduksjon: 100 kg/døgn

 Bingekapasitet: 40 kg

Terningformede isbiter

Luftkjøling

Vann- og avløpstilkobling

220-240V 

Mål (BxHxD): 660x900x700

Veil. kr 23.490,- ink mva
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INSTALLASJONSTEGNINGER FOR VINSKAP

Modell: VWC7SS, VWC7SB

Modell: VWCR30DS, VWCR30SS, VWCR30DB, VWCR30SB

Modell: VVWCR46DS, VVWCR46SS, VVWCR46DB, VBC46SS, GRN46DB, 
GRN46DW, GRNBU46DS, VWCR36DS, VWCR36DB

Modell: VWC300SS, VWC300SB

Modell: VWCR46DS82, VWCR46DB82

Modell: OBIU60DSS, OBIU60DXL, OBIU60DBB, OBIU60DW,  
CDBU60SBB, CDBU60SXL 

≥1835mm
     (72 ¼”)

≥695mm

   (27 ¼”)

1835mm
(72 ¼”)

655mm

(25  ¾”)

≥730mm
   (28 ¾”)

680mm26 ¾”

Modell: OBI45SS, OBI45SB, OBI45SW

Modell: GRN280DB, GRN280DW, GRN280DS, CD180SBB, CD180SXL

Modell: OBI60SS, OBI60SB, OBI60SW, OBI60DB 

Modell: OBI124SB, OBI124DB, OBI124TBModell: OBIU30DBB, OBIU30DSS, OBIU30DW

>565

>555

605-615

565-575

200cm² Min.
(Hot Air Outlet)

200cm² Min.
(Cool Air Inlet)
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≥1770mm
     (69 ¾”)

≥635mm

   (25”)

1770mm
(69 ¾”)

595mm

(23 ½”)

≥730mm
   (28 ¾”)

680mm(26 ¾”)

Modell: VWCR155DS, VWCR166SS, VWCR155DB
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