
VARIUS
Elegantní řešení prezentace a uložení vína a potravin

Elegant solution for displaying and storing wine and foods

https://conteg-cooling.cz/
https://conteg-cooling.cz/varius-ele/


Celonerezová chladicí skříň CONTEG VARIUS 
představuje unikátní systém pro skladování vína  
a potravin. Vyniká svou variabilitou a na první 
pohled zaujme její moderní design navržen předními 
českými designery. Konstrukce z potravinářského 
nerezu je řešena s citem pro ten nejmenší detail  
a s důrazem na maximální funkčnost. Díky speciální 
povrchové úpravě nerez nemění své optické 
vlastnosti, neabsorbuje nežádoucí pachy a je  
zárukou dlouhé životnosti. Vestavěné elegantní 
LED osvětlení na dálkové ovládání dovoluje 
měnit barvu i teplotu světla tak, aby vše ladilo 
s okolním prostředím.

KLÍČOVÉ VÝHODY

▶	 Nejmodernější	chladicí	technologie

▶ Tichý	a	ekonomický	provoz

▶ Maximální	využití	prostoru	pro	prezentaci	

▶ Celonerezová	konstrukce

▶ Volba	designu	—	nerezové	nebo	skleněné	boky

▶ Možnost	vzdáleného	monitoringu

CONTEG VARIUS is a unique stainless steel system 
for storing wine and foods. Its great variability 
and state of the art design by renown Czech 
designers are destined to make this a centerpiece 
for any occasion. The construction from food 
grade stainless steel is designed with attention  
to the smallest detail and with focus on maximum 
efficiency. Special surface finish ensures that the 
steel does not change its visual properties, does not 
absorb unwanted odors, and guarantees longevity. 
Built-in LED lighting is controlled remotely to enable 
the changing of color and light warmth according  
to the surrounding ambiance.

KEY ADVANTAGES

▶	 Latest	cooling	technology

▶ Quiet	and	economical	operating	system

▶ Maximum	usage	of	space	for	display

▶ Stainless	steel	construction

▶ Variable	design	—	stainless	steel	or	glass	sides

▶ Remote	monitoring	possibility	



VARIUS 6420 RG / RN

TECHNICKÉ 
PARAMETRY

TECHNICAL
DATA

KAPACITA LAHVÍ
47 lahví
ZPŮSOB	ULOŽENÍ	LAHVÍ
trnový úložný systém
TEPLOTNÍ	ROZSAH
+4 °C do +20 °C
ZPŮSOB	CHLAZENÍ
kompresorové
TYP	CHLAZENÍ
dynamické
TYP	KOMPRESORU
frekvenčně řízený
TYP CHLADIVA
R600
HLUČNOST
36 dB
PŘÍKON
206 kWh / ročně
VÁHA 
168 kg

BOTTLE	CAPACITY
47 bottles
BOTTLE	STORAGE
rod storage system
TEMPERATURE	RANGE
+4 °C to +20 °C
TYPE	OF	COOLING
compressor
COOLING
dynamic
COMPRESSOR	TYPE
frequency controlled
REFRIGERANT	TYPE
R600
NOISE	LEVEL
36 dB
POWER
206 kWh / per year
WEIGHT 
168 kg

Produktový kód VA6420RG
PROSKLENÉ BOKY
VÝŠKA 2 000 mm
ŠÍŘKA	610	mm
HLOUBKA	385	mm

Product code VA6420RG
GLASS SIDES
HEIGHT	2,000 mm
WIDTH 610	mm
DEPTH	385	mm

Produktový kód VA6420RN
CELONEREZOVÉ BOKY
VÝŠKA 2 000 mm
ŠÍŘKA	595	mm
HLOUBKA	385	mm

Product code VA6420RN
STAINLESS STEEL SIDES
HEIGHT	2,000 mm
WIDTH	595	mm
DEPTH	385	mm

https://conteg-cooling.cz/vyrobky/vinoteky/varius-6420-rg/
https://conteg-cooling.cz/vyrobky/vinoteky/varius-6420-rn/
https://conteg-cooling.cz/kategorie-produktu/vinoteky/


VARIUS 6420 SG / SN

TECHNICAL
DATA

KAPACITA LAHVÍ
30 lahví
ZPŮSOB	ULOŽENÍ	LAHVÍ
celonerezové výstavní police
TEPLOTNÍ	ROZSAH
+4 °C do +20 °C
ZPŮSOB	CHLAZENÍ
kompresorové
TYP	CHLAZENÍ
dynamické
TYP	KOMPRESORU
frekvenčně řízený
TYP CHLADIVA
R600
HLUČNOST
36 dB
PŘÍKON
206 kWh / ročně
VÁHA 
166 kg

BOTTLE	CAPACITY
30 bottles
BOTTLE	STORAGE
stainless steel storage system
TEMPERATURE	RANGE
+4 °C to +20 °C
TYPE	OF	COOLING
compressor
COOLING
dynamic
COMPRESSOR	TYPE
frequency controlled
REFRIGERANT	TYPE
R600
NOISE	LEVEL
36 dB
POWER
206 kWh / per year
WEIGHT 
166 kg

Produktový kód VA6420SG
PROSKLENÉ BOKY
VÝŠKA 2 000 mm
ŠÍŘKA	610	mm
HLOUBKA	385	mm

Product code VA6420SG
GLASS SIDES
HEIGHT	2,000 mm
WIDTH 610	mm
DEPTH	385	mm

Produktový kód VA6420SN
CELONEREZOVÉ BOKY
VÝŠKA 2 000 mm
ŠÍŘKA	595	mm
HLOUBKA	385	mm

Product code VA6420SN
STAINLESS STEEL SIDES
HEIGHT	2,000 mm
WIDTH	595	mm
DEPTH	385	mm

TECHNICKÉ 
PARAMETRY

https://conteg-cooling.cz/vyrobky/vinoteky/varius-6420-xg/
https://conteg-cooling.cz/vyrobky/vinoteky/varius-6420-sn/
https://conteg-cooling.cz/kategorie-produktu/vinoteky/


VARIUS 6420 FG / FN

TECHNICAL
DATA

POČET	POLIC
8 polic
ZPŮSOB	ULOŽENÍ	POTRAVIN
dřevěné výstavní police
TEPLOTNÍ	ROZSAH
+4 °C do +20 °C
ZPŮSOB	CHLAZENÍ
kompresorové
TYP	CHLAZENÍ
dynamické
TYP	KOMPRESORU
frekvenčně řízený
TYP CHLADIVA
R600
HLUČNOST
36 dB
PŘÍKON
206 kWh / ročně
VÁHA 
170 kg

NO.	OF	SHELVES
8 shelves
FOOD	STORAGE
wooden storage system
TEMPERATURE	RANGE
+4 °C to +20 °C
TYPE	OF	COOLING
compressor
COOLING
dynamic
COMPRESSOR	TYPE
frequency controlled
REFRIGERANT	TYPE
R600
NOISE	LEVEL
36 dB
POWER
206 kWh / per year
WEIGHT 
170 kg

Produktový kód VA6420FG
PROSKLENÉ BOKY
VÝŠKA 2 000 mm
ŠÍŘKA	610	mm
HLOUBKA	385	mm

Product code VA6420FG
GLASS SIDES
HEIGHT	2,000 mm
WIDTH 610	mm
DEPTH	385	mm

Produktový kód VA6420FN
CELONEREZOVÉ BOKY
VÝŠKA 2 000 mm
ŠÍŘKA	595	mm
HLOUBKA	385	mm

Product code VA6420FN
STAINLESS STEEL SIDES
HEIGHT	2,000 mm
WIDTH	595	mm
DEPTH	385	mm

TECHNICKÉ 
PARAMETRY

https://conteg-cooling.cz/vyrobky/chladici-vitriny/varius/varius-6420-fg/
https://conteg-cooling.cz/vyrobky/chladici-vitriny/varius/varius-6420-fn/
https://conteg-cooling.cz/kategorie-produktu/chladici-vitriny/varius/


MOŽNOST SESTAVIT 
SI VLASTNÍ SYSTÉM

BUILD YOUR OWN 
DISPLAY SYSTEM

Díky široké variabilitě řady VARIUS 6000 je možné 
sestavit si vlastní vinotéku nebo chladicí vitrínu. 
Nabízíme několik možností, jak použít různé police 
nebo trny na víno a police nebo háky na potraviny. 
Pro vlastní sestavu kontaktujte naše obchodní 
oddělení, které vám pomůže postavit si systém 
přesně dle vašich potřeb.

Thanks to the high modularity of VARIUS 6000  
series, it is possible to design your own wine cabinet 
or display case. We offer several options for using 
different shelves or wine spikes and shelves or food 
hooks. To create your own customized set, please 
contact our sales department to help you build  
a cooling system ready to meet all your requirements.



https://conteg-cooling.cz/kategorie-produktu/chladici-vitriny/varius/
https://conteg-cooling.cz/vyrobky/vinoteky/varius-6420-rg/
https://conteg-cooling.cz/vyrobky/vinoteky/varius-6420-sn/


+420 315 819 600
info@conteg-cooling.cz

CONTEG	Cooling	s.r.o.
Q Park Měšice – Budova Q5, Nádražní 203/9
250 64 Měšice
Czech Republic

www.conteg-cooling.cz

https://conteg-cooling.cz/
mailto:info@conteg-cooling.cz

