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Vážení zákazníci a obchodní partneři, 

právě v ruce držíte katalog vinoték společnosti 
CONTEG Cooling, v němž naleznete to nejlepší
z našeho portfolia. Ať už se jedná o realizace na 
míru, nebo o naše standardizované typy vinoték, 
vše vyrábíme s láskou a péčí sobě vlastní. Když 
jsme se rozhodovali, jakou společností chceme 
být a co je naše největší konkurenční výhoda, 
možnosti byly jasné – můžeme buď konkurovat 
cenou, nebo kvalitou. Jednoznačně jsme si vybrali 
kvalitu, a díky tomu patříme mezi špičku ve svém 
oboru již od roku 1991. Naše vinotéky můžete 
vidět v nejlepších gastronomických provozech 
po celé České republice, ale i doma u opravdových 
odborníků a milovníků vína.

Děkujeme, že zvažujete spolupráci právě s námi, 
a těšíme se, že spolu vytvoříme něco opravdu 
unikátního, jako se spoustou spokojených 
zákazníků před Vámi.

Dear customers and business partners,

You are now looking at our wine cabinet catalog 
with the best products that CONTEG Cooling has 
to off er. Be it custom made solutions or our standard 
wine cabinets, we make all of our products with love 
and care that is typical for us. When we were facing 
the decision, what kind of a company we would 
like to be and what would set us apart from our 
competition, we had two choices — we could have 
been cheaper than the rest or off er better quality 
products. Thanks to choosing the latter, we have 
belonged to the best of our fi eld since 1991. Our wine 
cabinets can be seen in top restaurants in Czech 
Republic but can also be found in the homes of real 
wine lovers and experts across the country. 

Thank you for considering working with us and we 
are looking forward to creating something really 
unique together, as was the case of so many 
customers before you.
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Jednozónová vinotéka VARIUS 8000 
s trnovým úložným systémem a třemi 
prosklenými stranami

Kapacita lahví: 140

One-zone wine cabinet VARIUS 8000 
with rod storage system 
and three glass sides

Bottle capacity: 140

Výroba vinoték je jako umění

CONTEG Cooling je česká společnost, jejíž historie sahá až do roku 1991. 
Od svých počátků se věnujeme výrobě kvalitních vinoték a chladicích 
vitrín. Veškeré produkty vyrábíme s důrazem na detail, ruční práci, design 
a kvalitu. Realizace na míru jsou jedny z nejlepších na trhu a právem 
jsou předními vinaři a restauratéry nazývány mistrovskými díly.

Making wine cabinets is an art in itself

CONTEG Cooling is a Czech based company whose tradition goes 
back to the year 1991. Since the beginning, all of our wine cabinets 
and refrigerated display cases have been built with the utmost attention 
to detail, craft smanship, design, and quality. Custom-built solutions 
are one of the best on the market and are rightfully called masterpieces
by top wine makers and restaurant owners in the country. 
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Inovace

Disponujeme kapacitami ke splnění nejnáročnějších cílů v oblasti 
chlazení a přinášíme do oboru technologicky inovativní řešení. 
Zaměstnáváme odborníky na práci s nerezovým materiálem, sklem, 
kompresorovými agregáty i nejmodernější regulací. Jsme přesvědčeni, 
že pouze cestou neustálých inovací jsme si schopni udržet stávající pozici 
a dosáhnout žádoucího rozvoje na regionálním i mezinárodním trhu.

Innovation

We have the capacity to meet the most demanding cooling challenges 
and bring technologically innovative solutions to the industry. 
We employ experts to work with stainless steel, glass, compressor 
aggregates and state-of-the-art regulation. We are convinced 
that only through continuous innovation we are able to maintain 
the existing position and achieve the desired development 
on the regional and international markets.

Dvouzónová vinotéka realizovaná 
na zakázku. Víno je prezentováno
na roštech a vinotéku lze použít také 
jako rozdělovník mezi dvěma místnostmi.

Kapacita lahví: 257

Custom-made two zone wine cabinet 
that displays wine on tubular shelves 
and can be used as a designer wall 
divider between two spaces.

Bottle capacity: 257
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Jednozónová vinotéka VARIUS 8000
se třemi prosklenými stěnami 
a trnovým úložným systémem

Kapacita lahví: 44

One-zone wine cabinet VARIUS 8000
with three glass sides
and rod storage system

Bottle capacity: 44

Individuální přístup

Naše standardní portfolio zahrnuje širokou nabídku vinoték
různých typů i designů, nicméně pokud preferujete atypické
řešení na míru, navrhneme a vyrobíme jej podle Vašich představ. 
Jsme česká rodinná fi rma, která ke každému zákazníkovi přistupuje 
individuálně, se zájmem a snahou vyhovět každému přání. 
Pokud hledáte osobní přístup, jsme tím pravým partnerem pro Vás.

Individual approach

Our standard portfolio comprises a lot of diff erent wine cabinets 
varying in size and design. However, if you prefer a custom-made 
solution, we will design and construct it according to your unique
needs. We are a traditional family-run Czech company that treats 
each customer with a unique approach, interest and an eff ort to make 
every wish come true. If you are looking for an individual approach
we are the right partners for you.
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Kompletní služby

Díky vzájemné synergii fi rem ve skupině CONTEG jsme schopni
realizovat kompletní služby pro zákazníky: poradenství, instalaci, 
fi nancování a záruční i pozáruční servis chladicích a přidružených 
technologií. Realizujeme zakázky v nejrůznějších typech gastronomických
provozů, ale také pro privátní klientelu, včetně dodávek „na klíč“.

Additional services

Thanks to the mutual synergy of companies in the CONTEG Group,
we are able to off er complete customer service: consulting, supply, 
fi nancing, and warranty and post-warranty service of refrigeration 
and associated technologies. We deliver projects for various types 
of gastronomic facilities, but also for private clients, including
turn-key deliveries.

Jednozónová celonerezová vinotéka 
WINIUS s perforovanými výškově 
nastavitelnými policemi

Kapacita lahví: 112

One-zone stainless steel wine cabinet 
WINIUS with perforated adjustable shelves

Bottle capacity: 112



10 11

Jednozónová vinotéka VARIUS 6000
s dřevěnými výsuvnými rošty

Kapacita lahví: 38

One-zone wine cabinet VARIUS 6000
with sliding wooden shelves

Bottle capacity: 38

JAK SKLADOVAT VÍNO

HOW TO STORE WINE

Teplota
Pro krátkodobé skladování vína jsou velice důležité teplotní podmínky. 
Šumivá vína se skladují v teplotách do 5 °C, bílá vína od 8 °C a červená 
končí až na 19 °C. Vinotéky CONTEG jsou proto dostupné v jednozónové, 
dvouzónové a třízónové variantě, určené ke skladování vína dle potřeb 
zákazníka. Vyrábíme i inovativní řešení na míru.

Poloha lahví
CONTEG vinotéky nabízí variabilní systém polic, roštů a trnů pro správné 
uložení lahví. Pokud víno potřebuje zrát, tak je umístěno do vodorovné 
polohy, pokud má být vystaveno, může stát, nebo být nakloněno 
pro prezentaci.

Temperature
It is imperative to pay attention to maintaining the right temperature 
forthe short-term storage of wine. For sparkling wine, that temperature 
up to 5 °C, for white wine it is from 8 °C, and for red wine, it can be as high as 
19 °C. CONTEG wine cabinets are designed in one-zone, two-zone or three-
zone options. We also manufacture innovative custom-made solutions.

Position of the bottles
Depending on the needs of the wine, CONTEG wine cabinets off er 
diff erent ways to position the bottles. If the wine needs to age properly, 
it should be laying down, if it is displayed for immediate consumption, 
it can be tilted or standing fully upright.
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Dejte svá vína na piedestal

Vinotéky CONTEG se zaměřují na prezentování vína s noblesou a krásou. 
Optimální teplota, skvělý design, inovativní technologie a moderní 
osvětlení, to vše zajišťuje dokonalou prezentaci vín, která si zaslouží 
být na očích.

Put your wine on a pedestal

CONTEG wine cabinets allow displaying wine with grace and beauty. 
Optimal temperature, great design, innovative technology, and modern 
lighting, all ensure that your wine will be stored and displayed just
as a great masterpiece should be.

Jednozónová vinotéka VARIUS 6000
s celonerezovými boky 
a policemi

Kapacita lahví: 30

One-zone wine cabinet VARIUS 6000 
with stainless steel sides 
and shelves

Bottle capacity: 30
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Třízónová celonerezová vinotéka 
WINIUS s výsuvnými rošty

Kapacita lahví: 97

Three-zone stainless steel wine cabinet 
WINIUS with sliding shelves

Bottle capacity: 97

VÝHODY VINOTÉK CONTEG

ADVANTAGES OF CONTEG WINE CABINETS

Snadné ovládání
Digitální displej s intuitivním ovládáním umožní snadno měnit 
požadovanou teplotu uvnitř vinotéky.

Simple controls
Digital display with intuitive controls enables to change the temperature 
inside the wine cabinet very easily. 

Poutavý design
Tým českých designérů a konstruktérů neustále inovuje vinotéky 
CONTEG dle nejnovějších trendů.

Attractive design
To measure up to the latest trends, CONTEG wine cabinets are constantly 
innovated by a team of Czech interior designers and designer engineers.

Kvalitní zpracování
Ruční práce a špičkové materiály dělají z vinoték CONTEG jedinečná díla.

High-quality manufacturing
Handcraft ed with the use of materials of the highest quality, 
that is what makes CONTEG wine cabinets unique works of art.
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VÝHODY VINOTÉK CONTEG

ADVANTAGES OF CONTEG WINE CABINETS

Nejmodernější chladicí technologie
Ve vinotékách CONTEG jsou používána ekologická chladiva
a frekvenčně řízené kompresory, které výrazně spoří energii.

Quiet operating system
Together with a frequency controlled compressor, 
CONTEG wine cabinets use tangential fans to minimize noise.

Tichý provoz
Společně s frekvenčně řízeným kompresorem zajišťuje tichý 
provoz vinotéky CONTEG také použití tangenciálních ventilátorů.

Latest cooling technology
CONTEG wine cabinets use ecological refrigerants and frequency 
controlled compressors that save energy signifi cantly.

Dvouzónová vinotéka s humidorem 
realizovaná na zakázku. Lahve jsou 
prezentovány na roštech, kde je lze 
položit, nebo postavit pro lepší prezentaci. 
Prostřední část tvoří humidor se skleněnými 
policemi pro prezentaci a uchovávání 
doutníků.

Kapacita lahví: 210

Custom-made two-zone wine cabinet 
with a humidor in between. Bottles are 
placed on tubular shelves that enable them 
to be displayed laying down or standing 
up for better visibility. In the middle part, 
there is a humidor with glass shelves 
for displaying and storage of cigars.

Bottle capacity: 210
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VARIUS 6000
Vinotéky CONTEG řady VARIUS 6000 představují unikátní systém 
pro skladování vína. Vynikají svou variabilitou a na první pohled
zaujmou moderním vzhledem navrženým předními českými designéry.
Konstrukce z potravinářského nerezu je řešena s citem pro ten nejmenší 
detail a s důrazem na maximální funkčnost. Vestavěné elegantní 
LED osvětlení na dálkové ovládání dovoluje měnit teplotu i intenzitu 
světla tak, aby vše ladilo s okolním prostředím. Vinotéky CONTEG řady 
VARIUS 6000 se hodí svým úzkým profi lem a atraktivním designem 
do každého gastronomického provozu i domácnosti.

VARIUS 6000
CONTEG VARIUS 6000 series represents unique wine cabinets for storing 
wine. They off er great variability and state-of-the-art design by renowned 
Czech designers. The construction from food grade stainless steel 
is designed with attention to the smallest detail and with focus 
on maximum eff iciency. Built-in LED lighting is controlled remotely 
to enable the changing of light warmth and intensity according to 
the surrounding ambiance. The VARIUS 6000 series stands apart due 
to its narrow profi le and attractive design, both ideal for any and every 
household or professional setting.
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jednozónová

30 lahví

610 × 385 × 2000 mm (Š × H × V)

one-zone

30 bottles

610 × 385 × 2000 mm (W × D × H)

VA6420SG

jednozónová

30 lahví

595 × 385 × 2000 mm (Š × H × V)

one-zone

30 bottles

595 × 385 × 2000 mm (W × D × H)

VA6420SN

jednozónová

47 lahví

610 × 385 × 2000 mm (Š × H × V)

one-zone

47 bottles

610 × 385 × 2000 mm (W × D × H)

jednozónová

47 lahví

595 × 385 × 2000 mm (Š × H × V)

one-zone

47 bottles

595 × 385 × 2000 mm (W × D × H)

VA6420RN

VA6420RG
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VARIUS 8000
Designově atraktivní vinotéky CONTEG řady VARIUS 8000 představují 
jedinečný systém pro skladování a prezentaci vín. Čistý vzhled ze tří stran 
prosklené vinotéky navržené českými designéry doplňuje trnový úložný 
systém, v němž jsou vína uložena dny k sobě. Vestavěné elegantní LED 
osvětlení na dálkové ovládání umožňuje měnit teplotu a intenzitu světla. 
Vinotéka řady VARIUS 8000 tvoří prvotřídní designový prvek, který se hodí 
jak do gastronomických provozů, tak i do každé moderní domácnosti.

VARIUS 8000
CONTEG VARIUS 8000 series brings attractive design and a completely 
unique system for displaying and storing wine. These wine cabinets take 
one’s breath away by their mostly glass exterior and state-of-the-art 
design by renowned Czech designers. Specially designed rod storage 
enables the wines to be stored opposite each other which off ers a great 
way to present your wine collection. Built-in LED lighting is controlled 
remotely to enable the changing of light warmth and intensity according 
to the surrounding ambiance. The VARIUS 8000 series wine cabinets
are a great design centerpiece that is suited not only for restaurants
but also for every modern household.
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dvouzónová

140 lahví

810 × 600 × 2000 mm (Š × H × V)

two-zone

140 bottles

810 × 600 × 2000 mm (W × D × H)

VA8620RG2L

jednozónová

140 lahví

810 × 600 × 2000 mm (Š × H × V)

one-zone

140 bottles

810 × 600 × 2000 mm  (W × D × H)

VA8620RG1S

dvouzónová

140 lahví

810 × 600 × 2000 mm (Š × H × V)

two-zone 

140 bottles

810 × 600 × 2000 mm  (W × D × H)

VA8620RG2S

jednozónová

140 lahví

810 × 600 × 2000 mm (Š × H × V)

one-zone

140 bottles

810 × 600 × 2000 mm  (W × D × H)

VA8620RGL
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WINIUS
Vinotéky CONTEG řady WINIUS jsou primárně určeny do profesionálního 
prostředí gastronomických zařízení. Nabízí velikou úložnou kapacitu 
a dlouhou životnost. Ve standardní nabídce je jednozónová, dvouzónová 
i třízónová varianta v celonerezovém provedení. Na objednávku
je možné  vybavit jednotlivé modely příslušenstvím, které přesně
odpovídá dispozicím daného prostoru. 

WINIUS
The CONTEG WINIUS series is mainly meant for professional settings 
and it off ers large capacity, longevity and great craft smanship. 
The stainless steel series off ers one-, two- or three-zone options
but also the possibility to order accessories for the best possible fi t.



28 29

třízónová

97 lahví

650 × 600 × 1950 mm (Š × H × V)

three-zone

97 bottles

650 × 600 × 1950 mm (W × D × H)

W3000

dvouzónová

256 lahví

1600 × 520 × 1950 mm (Š × H × V)

two-zone

256 bottles

1600 × 520 × 1950 mm (W × D × H)

W2000

jednozónová

112 lahví

700 × 600 × 1950 mm (Š × H × V)

one-zone

112 bottles

700 × 600 × 1950 mm  (W × D × H)

W1000
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MALÉ VINOTÉKY
Malé vinotéky CONTEG jsou určeny do menších provozů, pro umístění 
pod prodejní nebo kuchyňské pulty a ostrůvky, nebo jako samostojné 
designové vinotéky do jakéhokoliv prostoru. V nabídce jsou s praktickými 
dřevěnými výsuvnými policemi, nebo s efektním trnovým úložným 
systémem, který pozdvihne každý interiér. Vestavěné elegantní 
LED osvětlení na dálkové ovládání dovoluje měnit teplotu a intenzitu 
světla tak, aby vše ladilo s okolním prostředím. Malé vinotéky CONTEG 
jsou vhodné všude tam, kde plně dostačuje jejich menší kapacita 
při zachování všech kvalitativních funkcí velkých vinoték. 

SMALL WINE CABINETS
Wine cabinets designed to fi t into smaller professional settings 
or to be placed under sales or kitchen counters but can also be used 
as a free standing designer piece. The CONTEG small wine cabinets 
come with wooden sliding shelves or with the designer rod storage 
system, that immediately adds a spark to any interior. Built-in LED 
lighting is controlled remotely to enable the changing of light warmth 
and intensity according to the surrounding ambiance. CONTEG small 
wine cabinets are great for every space that can use their smaller capacity 
while maintaining the quality and function of their larger counterparts.
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jednozónová

38 lahví

595 × 580 × 820 mm (Š × H × V)

one-zone

38 bottles

595 × 580 × 820 mm (W × D × H)

VA6A0APN1L

VA860ARG2L

jednozónová

44 lahví

810 × 600 × 820 mm (Š × H × V)

one-zone

44 bottles

810 × 600 × 820 mm (W × D × H)

dvouzónová

44 lahví

810 × 600 × 820 mm (Š × H × V)

two-zone 

44 bottles

810 × 600 × 820 mm (W × D × H)

jednozónová

45 lahví

595 × 600 × 900 mm (Š × H × V)

one-zone

45 bottles

595 × 600 × 900 mm  (W × D × H)

WI6609PN1L

VA860ARG1L

WINIUS

VARIUS 8000

VARIUS 6000

VARIUS 8000
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Parametry vinoték

VA6420RN VA6420RG VA6420SN VA6420SG VA8620RG1L VA8620RG1S VA8620RG2L

Kapacita lahví 47 47 30 30 140 140 140

Počet teplotních zón 1 1 1 1 1 1 2

Samostatná regulace 
teploty jednotlivých zón ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Provedení celonerezové skleněné boky celonerezové  skleněné boky prosklené boky prosklené boky prosklené boky

Počet kompresorů 1 1 1 1 1 1 1

Teplotní rozsah +4 °C do +20 °C +4 do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C

Typ vinotéky samostojná samostojná samostojná samostojná samostojná samostojná samostojná

Dynamické chlazení ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Způsob chlazení kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové

Typ kompresoru frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený

Typ chladiva R600 R600 R600 R600 R600 R600 R600

Úložný systém trnový trnový police police trnový trnový trnový

Možnost naklopení polic × × × × × × ×
Možnost výškového 
nastavení polic × × ✓ ✓ × × ×

Počet polic × × 6 6 × × ×
Max. nosnost polic (kg) × × 15 15 × × ×
LED osvětlení 
na dálkové ovládání ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Šířka (mm) 595 610 595 610 810 810 810

Hloubka (mm) 385 385 385 385 600 600 600

Výška (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Váha (kg) 168 168 166 166 260 250 270

Příkon 150 W 150 W 150 W 150 W 150 W 150 W 150 W

Hlučnost 36 dB 36 dB 36 dB 36 dB 38 dB 38 dB 38 dB

Elektronický zámek dveří za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek

Vzdálený monitoring za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek

Dvouzónová vinotéka realizovaná na zakázku. V jedné zóně jsou lahve umístěny na dřevěných roštech a ve druhé jsou efektně zasouvány hrdlem do průhledné stěny se speciálními otvoryKapacita lahví: 167Custom-made two zone wine cabinet.One zone off ers wooden shelves for storage, the other stores wines through designer see-through wallBottle capacity: 167

VA8620RG2S W1000 W2000 W3000 VA860ARG1L VA860ARG2L VA6A0APN1L WI6609PN1L

140 112 256 97 44 44 38 45

2 1 2 3 1 2 1 1

✓ ✓ ✓ regulace 2 zón ✓ ✓ ✓ ✓

prosklené boky celonerezové celonerezové celonerezové prosklené boky prosklené boky celonerezové prosklený strop

1 1 2 1 1 1 1 1

+4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C +4 °C do +20 °C

samostojná samostojná samostojná samostojná podstavná podstavná podstavná samostojná

✓ ✓ ✓ staticko/dynamické ✓ ✓ ✓ ✓
kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové kompresorové

frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený frekvenčně řízený

R600 R600 R600 R600 R600 R600 R600 R600

trnový perforovaná police rošt výsuvný rošt trnový trnový dřevěný výsuvný rošt dřevěný výsuvný rošt

× ✓ ✓ × × × × ×

× ✓ ✓ × × × × ×

× 4 5 + 5 11 × × 6 7

× 40 30 15 × × 15 15

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

810 700 1600 650 810 810 595 595

600 600 520 600 600 600 580 600

2000 1950 1950 1950 820 820 820 900

260 160 260 195 80 85 85 90

150 W 150 W 300 W 150 W 100 W 100 W 80 W 80 W

38 dB 38 dB 40 dB 38 dB 35 dB 35 dB 35 dB 35 dB

za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek

za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek
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Wine cabinets specifi cations

VA6420RN VA6420RG VA6420SN VA6420SG VA8620RG1L VA8620RG1S VA8620RG2L

Bottle capacity 47 47 30 30 140 140 140

Number of 
temperature zones 1 1 1 1 1 1 2

Separate temperature
regulation for
individual zones

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Finish stainless steel glass sides stainless steel glass sides see-through sides see-through sides see-through sides

Number of compressors 1 1 1 1 1 1 1

Temperature range +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C

Wine cabinet type free standing free standing free standing free standing free standing free standing free standing

Dynamic cooling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cooling method compressor compressor compressor compressor compressor compressor compressor

Compressor type frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

Refrigerant type R600 R600 R600 R600 R600 R600 R600

Bottle storage rod 
storage system

rod 
storage system

presentation
 shelves

presentation
 shelves

rod 
storage system 

rod 
storage system

rod 
storage system

Tiltable shleves × × × × × × ×
Height adjustable shelves × × ✓ ✓ × × ×
Number of shelves/rods × × 6 6 × × ×
Max. shelf capacity (kg) × × 15 15 × × ×
Remote control 
LED lighting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Width (mm) 595 610 595 610 810 810 810

Depth (mm) 385 385 385 385 600 600 600

Height (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Weight (kg) 168 168 166 166 260 250 270

Power input 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W

Noise level 36dB 36dB 36dB 36dB 38dB 38dB 38dB

Electronic door lock optional optional optional optional optional optional optional

Remote monitoring optional optional optional optional optional optional optional

VA8620RG2S W1000 W2000 W3000 VA860ARG1L VA860ARG2L VA6A0APN1L WI6609PN1L

140 112 256 97 44 44 38 45

2 1 2 3 1 2 1 1

✓ ✓ ✓ 2 zones only ✓ ✓ ✓ ✓

see-through sides stainless steel stainless steel stainless steel see-through sides see-through sides stainless steel glass ceiling

1 1 2 1 1 1 1 1

+4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C +4 °C to +20 °C

free standing free standing free standing free standing fl ush fi tted fl ush fi tted fl ush fi tted free standing

✓ ✓ ✓ static/dynamic ✓ ✓ ✓ ✓
compressor compressor compressor compressor compressor compressor compressor compressor

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

frequency
controlled

R600 R600 R600 R600 R600 R600 R600 R600

rod 
storage system 

perforated 
shelves shelves sliding 

shelves 
rod

 storage system 
rod 

storage system
wooden 

sliding shelves
wooden 

sliding shelves

× ✓ ✓ × × × × ×
× ✓ ✓ × × × × ×
× 4 5 + 5 11 × × 6 7

× 40 30 15 × × 15 15

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

810 700 1600 650 810 810 595 595

600 600 520 600 600 600 580 600

2000 1950 1950 1950 820 820 820 900

260 160 260 195 80 85 85 90

150W 150W 300W 150W 100W 100W 80W 80W

38dB 38dB 40dB 38dB 35dB 35dB 35dB 35dB

optional optional optional optional optional optional optional optional

optional optional optional optional optional optional optional optional
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Dvouzónová vinotéka realizovaná 
na zakázku. V jedné zóně jsou lahve 
umístěny na dřevěných roštech a ve 
druhé jsou efektně zasouvány hrdlem 
do průhledné stěny se speciálními otvory.

Kapacita lahví: 167

Custom-made two-zone wine cabinet. 
One zone off ers wooden shelves  
for storage, the other stores wines 
through designer see-through wall.

Bottle capacity: 167

VINOTÉKY NA MÍRU
Naše zakázková výroba se zaměřuje na výrobu vinoték do atypických 
či rozměrově nestandardních prostorů, jakými jsou niky, rohy, klenby 
a barová zápultí. Při zachování všech, kvalitativních parametrů tak 
vznikají jedinečná zařízení, která dokonale spojují požadavky na estetické 
provedení a optimální využití daného prostoru.

CUSTOM WINE CABINETS
We focus on manufacturing of custom-built refrigerated display cases 
and wine cabinets for atypical or non-standard spaces such as niches, 
nooks, vaults and behind-the-counter areas. These high quality 
products are unique and combine the need for aesthetics together 
with the optimal use of available space.
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Jednozónová vinotéka realizovaná 
na zakázku. Lahve jsou efektně
prezentovány v trnovém úložném systému.

Kapacita lahví: 153

Custom-made one-zone wine cabinet.
The bottles are displayed on the rod 
storage system.

Bottle capacity: 153 

PROČ SI VYBRAT VINOTÉKU NA MÍRU

WHY CHOOSE A CUSTOM WINE CABINET

Barevné provedení
Vinotéky CONTEG lze barevně přizpůsobit interiéru povrchovou úpravou 
nerezu nebo výběrem obkladů jako dřevo, kámen, jiné kovy apod.

Color variety
CONTEG wine cabinets can be design to fi t any color or design 
of their designated space. We work with color, wood, stone, metals, 
and other materials.

Osvětlení
Nabízíme různé barvy elegantního LED osvětlení na dálkové ovládání, 
kterým lze snadno měnit teplotu a intenzitu světla.

Lighting
Remote control built-in LED lighting enables the changing of light 
warmth and intensity, but can also be designed in diff erent colors.

Atypické rozměry
Vinotéky CONTEG lze umístit do jakýchkoliv prostor. Při jejich navrhování 
vždy zohledňujeme přání a možnosti našich zákazníků.

Atypical sizes
CONTEG wine cabinets can be placed into every space imaginable.
In the process of designing we always pay attention to the needs 
and resources of our customers.
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Třízónová vinotéka realizovaná na zakázku. 
Víno je prezentováno na výsuvných roštech, 
nebo na prezentačních trnových policích. Každá 
police má vlastní bodové osvětlení a celá zadní
stěna je zhotovena z mléčného prosvětleného skla.

Kapacita lahví: 960

Custom-made three-zone wine cabinet that displays 
wine on sliding shelves as well as on rod display shelves. 
Each shelf has its own spot light and the back wall 
is made from milky backlit glass.

Bottle capacity: 960

WHY CHOOSE A CUSTOM WINE CABINET

PROČ SI VYBRAT VINOTÉKU NA MÍRU

External aggregate possibility
In case that there is not enough room or that two or more units 
need to be connected, CONTEG wine cabinets can be hooked up
to an external aggregate.

Možnost připojení na externí agregát
V případě, že je potřeba ušetřit prostor, nebo je propojeno více jednotek, 
je možné vinotéky CONTEG připojit na externí agregát. 

Možnost vzdáleného monitoringu
Vinotéky CONTEG nabízí možnost vzdáleného monitoringu a ovládaní, 
díky kterému máte vždy přehled o klimatu uvnitř vinotéky s možností 
vzdálené změny.

Remote monitoring possibility
CONTEG wine cabinets off er remote monitoring that enables their 
owners to always know the climate inside and to also remotely control it.



Jsme tu pro Vás, kdykoliv nás můžete kontaktovat na emailu info@conteg-cooling.cz nebo telefonicky na čísle
+420 608 878 529. Díky neustálým inovacím a výzkumu stále přibývají do naší nabídky nové produkty i realizace.
Sledujte nás na webových stránkách, Facebooku nebo Instagramu, a vždy tak budete mít přehled o všech novinkách.

Ačkoliv byl tento katalog připraven, zkompletován a zkontrolován s největší možnou péčí, CONTEG Cooling s.r.o. nemůže přebírat žádnou 
odpovědnost za případné nepřesnosti nebo opomenutí v této publikaci uvedené. V důsledku neustálého vývoje a pokroku si CONTEG Cooling s.r.o. 
rovněž vyhrazuje právo na změnu detailů a technických specifi kací výrobků uvedených v této publikaci. Takové změny ani tiskové omyly nemohou 
zakládat žádný nárok na odškodnění. Veškeré obrázky uvedené v této publikaci jsou pouze ilustrační.

The producer reserves the right to make changes in the assortment. Although this catalog was prepared, compiled and checked with the utmost 
care, CONTEG Cooling s.r.o. is not liable for any potential inaccuracies or omissions in this publication. As a result of constant development 
and progress, CONTEG Cooling s.r.o. also reserves the right to change the details and technical specifi cations of the products listed in this 
catalog. Such changes or print errors cannot be used as a basis for any claims for redress. All pictures shown are for illustration purposes only. 
Actual products may vary.

We are here for you so contact us anytime at info@conteg-cooling.cz or by phone at +420 608 878 529. New products 
and implementations are being added to our off er through continuous innovation and research. To always keep track, 
follow our website, Facebook, and Instagram.



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

250 64 Měšice, Czech Republic

+420 315 819 600
+420 608 878 529

info@conteg-cooling.cz
www.conteg-cooling.cz
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