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TÖBB MINT 

5 TERMÉKCSALÁD

40
ORSZÁGBAN VILÁGSZERTE

TÖBB MINT 

DUNAVOX 
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DUNAVOX 
SZLOVÉNIA

DUNAVOX 
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DUNAVOX 
NÉMETORSZÁG

DUNAVOX 
HOLLANDIA

DUNAVOX 
ANGLIA

TÁRSASÁGOK   TÁRSASÁGOK   

DUNAVOX A VILÁG KÖRÜLDUNAVOX A VILÁG KÖRÜL GLOBÁLIS LÁTÁSMÓDUNK
A Dunavox, díjnyertes borhűtő márkaként közel húsz éve dolgozik 
a professzionális otthoni bortárolásért. A Dunavox prémium 
termékei minimalisták, mégis funkcionális módon formatervezettek. 
A praktikus belső elrendezés a legmodernebb technológiával  
és energiahatékonysággal párosul.
A közelmúltban történt üzleti fejlesztéseinknek köszönhetően 
Európa legnagyobb kínálatával rendelkezünk, több mint 50 
különböző felső kategóriás borhűtőt forgalmazunk.  Globális 
disztribúciós hálózatunk és 5 Dunavox leányvállaltunk több mint 
40 országban teszi elérhetővé kínálatunkat, magas színvonalú 
technikai támogatással párosulva, az értékesítést követően is.

DUNAVOX Kft., Magyarország
1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.
Telefon: +36 1 270 5904
Email: info@dunavox.com 

DUNAVOX Deutschland GmbH, Németország
84056 Rottenburg Dieselstrasse 34
Telefon: +49 8781 2014130
Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Nederlanden B.V., Hollandia
2830 Willebroek Groene laan 59
Telefon: +32 38660011
Email: info@grenache.com

DUNAVOX Italia s.r.l, Olaszország
31031 Caerano di San Marco
Telefon: +39 0423 650022
Email: mirko@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., Anglia
CH1 4EB Chester Unit 4 Hunters Walk
Telefon: 0333 577 6466
Email: sales.gb@dunavox.com 

DUNAVOX ADRIA, Szlovénia
1000 Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Telefon: 0038 641566618
Email: prodaja@avene.si 

2DUNAVOX1 DUNAVOX



SZAKSZERŰ BORTÁROLÁSSZAKSZERŰ BORTÁROLÁS
BORTÁROLÁSBORTÁROLÁS

SAJÁT BOROSPINCE AZ ÖN 
OTTHONÁBAN 
Dunavox borhűtőink tervezésekor a borospincék természetes 
tökéletessége adta a követendő mintát. Olyan közeget alkottunk 
mely tulajdonságai tökéletesen alkalmasak a professzionális 
bortárolásra. Az üvegajtóba épített UV-szűrő, valamint a borhűtőink 
által biztosított állandó hőmérséklet és páratartalom biztosítja 
boraink szakszerű, zavartalan tárolását. Sok borrajongó vágya 
a saját borospince, mely kialakítása nehezen megoldható már 
megépült házakban vagy lakásokban. Az álom megvalósítására 
tökéletes megoldást kínálnak otthonunkba a Dunavox borhűtők.
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TÖKÉLETES OTTHONI ÖSSZEJÖVETELTÖKÉLETES OTTHONI ÖSSZEJÖVETEL

TÁRSASÁGI TÁRSASÁGI 
ÉLETÉLET

LEGYEN BORSZAKÉRTŐ
A kulináris élmények otthoni megélése, a különleges összetevőkkel 
történő receptek elkészítése egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek. A minőségi gasztronómia együtt jár a minőségi 
borfogyasztással. Nincs is annál jobb, mint olyan bort kiélvezni 
kortyról-kortyra, melyet megfelelő pohárban, tökéletes hőfokon, 
optimális érleltséggel szolgálnak fel.
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INSPIRÁCIÓ AZ OTTHONÁHOZINSPIRÁCIÓ AZ OTTHONÁHOZ
INSPIRACIÓINSPIRACIÓ

SAJÁT BOROSPINCE OTTHON 
Gondolkozott már azon, hogy miként hozhat létre egy dinamikus 
és lehetőségekben gazdag teret az otthonában? Képzelete 
szárnyalásával, mintha egy üres vászonra festene, már a tervezés 
és kivitelezés során kifinomult megjelenést adhat lakótereinek. 
Biztosan nem akarja, hogy egyes lakberendezési elemek 
idegennek tűnjenek a megálmodott design-ban. A Dunavox 
borhűtők egyik legnagyobb előnye, hogy bármely belsőépítészeti 
rendszernek szerves részei lehetnek. Büszkén helyezheti otthona 
középpontjába, megvalósítva a mindennapi luxust és fényűzést.
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DUNAVOX PREMIUM MEGOLDÁSOKDUNAVOX PREMIUM MEGOLDÁSOK

EGY, KETTŐ ÉS HÁROM  
HŐMÉRSÉKLETI ZÓNA
A Dunavox borhűtők egy, kettő, illetve három hűtési zónával 
rendelkeznek. A termékválaszték sokfélesége lehetőséget kínál 
egyszerre többféle bor ideális hőmérsékleten történő tárolására. 
Sokoldalú, csendes és megbízható megoldás.

KÖNNYEN KEZELHETŐ
A kívánt hőmérséklet beállítása egyszerű az egy-, két- és háromzónás 
borhűtőknél is.

KIJELZŐ
Az új Dunavox modellek LED kijelzős érintőképernyővel vagy 
sokszínű LCD kijelzővel biztosítják az elegáns megjelenést  
bármilyen környezetben.

KÖNNYEN KEZELHETŐ
A kényelmes és felhasználóbarát kezelőfelületen érintőgombok 
teszik lehetővé a hűtési zónák egyszerű beállítását.

MULTI LED VILÁGÍTÁS
A Dunavox borhűtők beltéri LED fénye fehérre, borostyánsárgára és 
kékre is állítható. Ez a funkció számos lehetőséget kínál a tökéletes 
megvilágítási lehetőség beállításához.

KÖNNYEN KEZELHETŐ
A felhasználóbarát kezelőfelületen, érinőgombok segítségével, 
kényelmesen és egyszerűen változtathat a belső világításon.

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

MŰSZAKI  MŰSZAKI  
JELLEMZŐKJELLEMZŐK
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DUNAVOX PREMIUM MEGOLDÁSOKDUNAVOX PREMIUM MEGOLDÁSOK

INTEGRÁLT SZELLŐZTETÉSI RENDSZER
Legújabb fejlesztésünk az úgynevezett „önszellőztető” borhűtő.  
Ez a rendszer rendkívül megkönnyíti a beépítését, mivel a megfelelő 
működéshez már nincs szükség külön légáramlás kiépítésére. A készülék 
alján elhelyezett szellőzőrács biztosítja a hűvös levegőt a kompresszor 
számára, a felső pedig lehetővé teszi a meleg levegő távozását.  
Ez azt jeleni, hogy az integrált egységek már telepíthetőek a munkalapok 
alá is, így könnyen beilleszthetők a modern konyhákba.

TECNIKAI AJTÓ
A technikai ajtó lehetőséget kínál a borhűtőnk és bútoraink teljes 
összhangjára. A konyhában használni kívánt bútorlap rögzíthető  
a készülék ajtajára is. Ez az opció elérhető Glance sorozatunk  
egységeinél, kivétel a Glance-18 modellt.

PUSH-TO-OPEN
Modern konyhák legújabb trendje, a fogantyú nélküli elemek, melyhez 
alkalmazkodva a Dunavox kifejlesztette a push-to-open technológiát. 
A borhűtőbe integrált belső érintkező-rendszer gondoskodik az ajtó 
automatikus nyitásáról. A tökéletes belső hőmérséklet fenntartásához, 
az önműködő rendszer be is zárja az ajtót, amennyiben azt pár 
másodpercen belül nem nyitják tovább.

KÖNNYEN KEZELHETŐ
Az ajtó felső sarkának finom megnyomásával nyílik, és amennyiben  
azt nem mozgatják tovább, borhűtőnk automatikusan be is záródik.

MŰSZAKI  MŰSZAKI  
JELLEMZŐKJELLEMZŐK
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TESZÜNK A JÖVŐNKÉRTTESZÜNK A JÖVŐNKÉRT
KÖRNYEZETKÖRNYEZET

3R
A környezettudatos vásárlók jól ismerik a 3R kifejezést 
amely a csökkentés (reduce), újrafelhasználás (reuse) és  
az újrahasznosítás (recycle) fontosságára hívja fel a figyelmet. 
Növeljük az újrahasználható anyagok arányát, a nyersanyagok  
és a gyártási hulladék újrahasznosítását, ezzel csökkentve  
a felhasznált erőforrásokat és energiát. A 3R fogalma  
az egész Dunavox közösség üzleti tevékenységét meghatározza,  
a termékek és szolgáltatások életciklusára vonatkozóan is. Ökológiai 
lábnyomunk csökkentése érdekében a Dunavox elkötelezett  
a hosszú élettartamú borhűtők gyártása és értékesítése mellet, 
melyet 3 év garanciával támogat.

REDUCE - csökkentsd
A hulladékcsökkentés elsődleges módja az, ha 
eleve nem termelünk hulladékot. A felesleges 
anyagfelhasználás csökkentésével, spórolunk  
a természeti erőforrásokon és mérséklődik  
az energiafelhasználás. A Dunavox minden 
nap erőfeszítéseket tesz ezen célok megva-
lósítására, mely magába foglalja a kevesebb  
csomagolóanyagot, az e-kézikönyvek bevezetését  
és az ózon réteget károsító gázok eltávolítását 
borhűtőinkből. Ezen túl irodáinkban 100%-ban 
papírmentes munkavégzés folyik.

REUSE – használd újra
Nem dobunk el újrafelhasználható anya-
got. Próbáljuk a lehető legtöbb karton-,  
csomagoló és védőanyagot, valamint raklapot  
többször alkalmazni. A sérült vagy visszaküldött  
termékeket javítjuk, és jelentős kedvezménnyel 
értékesítjük, vagy eladományozzuk a leselejte-
zés helyett. A nem kívánt irodai berendezéseket 
szintén nonprofit vagy jótékonysági szervezetek-
hez kerülnek.

RECYCLE – hasznosítsd 
újra
Borhűtőink csomagolásához használt kar-
ton legalább 50%-a újrahasznosított papír,  
a védő polifoamok pedig teljesen újrahaszno-
sított polisztirolból készülnek. A ventilátorokat, 
tápegységeket és kijelzőket újrahasznosított 
műanyagból gyártjuk. A Dunavox 100%-os újra 
feldolgozhatóságra törekszik a papír és polimer 
anyagok tekintetében. Hálózatunk minden egy-
ségében biztosított a szelektív hulladékgyűjtés.
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TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK  
A VALÓDI BOR ÉLMÉNYÉRT

Egyzónás borhűtő. Ideális egyfajta bor hűtésére.

Ezek a borhűtők nem alkalmasak beépítésre, nem szabad bútorok 
alá telepíteni. A kompresszor megfelelő szellőzése érdekében 
teret kell hagyni a készülék hátsó és oldalsó részei körül.

Két szellőzőnyílás és egy speciális ajtó egy egységben.  
Ezek lehetővé teszik, hogy elegendő levegő keringjen az hűtő  
körül anélkül, hogy külön szellőzést keljen kialakítani, így sokkal 
könnyebb telepíteni őket.

A hűtési tartomány a felső zónában x°C és y°C, az alsó 
zónában pedig z°C és w°C között állítható.

Háromzónás borhűtő. Ideális minden fajta bor 
hűtésére.

Ez az egység pezsgő és Prosecco hűtésére is alkalmas.

Egyszínű belső LED megvilágítás be – és kikapcsolható.

Az egység nettó tömege, csomagolás nélkül.

Kétzónás borhűtő. Ideális fehér / rozé és vörösbor 
hűtésére.

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a borhűtő teljesen 
beleolvadjon a konyhabútorba, mivel annak anyagából 
lehet elkészíteni a keretet és integrálni a borhűtő ajtajára.

A borhűtő egyik polcán egy műanyag doboz található, aminek 
vízzel való feltöltése megnöveli az egység belső páratartalmát.

Változtatható fehér, kék és borostyánsárga színű belső  
LED megvilágítás.

Az ajtón lévő speciális réteg csökkenti az UV-sugarak káros 
hatásait. A közvetlen napfény csökkenti a hűtésteljesítményt és 
káros a borokra. Ezt tartsa szem előtt a borhűtő elhelyezésénél.

A hűtési tartomány a felső zónában x°C és y°C, a középső 
zónában z°C és w°C, az alsó zónában pedig v°C és a°C 
között állítható.

Ez a készülék fogantyú nélküli. Ajtónyitás az ajtó bal 
vagy jobb felső sarkát benyomva lehetséges.

Borhűtőink kijelzője érintőképernyővel vezérelhetőek. 
A hőmérséklet beállításához és a fény be- vagy 
kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő gombokat.

Bordeaux-i típusú boros palackokból elhelyezhető 
mennyiség.

A bútorba építhető/integrált egységek csak konyhaszekrény- 
ekbe történő kialakítást tesznek lehetővé. Ezek a készülékek  
hátul levegőt igényelnek, így a lábazatba telepített szellőzőrács 
kialakítása döntő fontosságú a megfelelő hűtés elérése  
érdekében.

A hűtőszekrény belső térfogata literben megadva.

Az ajtóhoz fogantyú van rögzítve, amely lehetővé teszi 
a borhűtő ajtajának nyitását és zárását.

A kompresszor minden borhűtő szíve. Négy gumi perselyben 
van rögzítve, hogy minimálisra csökkentse a rezgést 
működés közben. Így a bor minőségét nem befolyásolja  
a kompresszor rendszeres üzemelése.

A hűtési tartomány x°C-tól y°C-ig állítható.

Belső ventilátorok segítik a légáramlást mely biztosítja, hogy  
a hőmérséklet és a páratartalom állandó legyen.

Ezeket az egységeket úgy terveztük, hogy pult alá legyenek 
beépítve. A szélesebb modellek szabadon állóként  
is használhatóak.

A készülék átlagos zajkibocsátása. 

A Dunavox 3 év garanciát vállal termékeire.
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DUNAVOX DUNAVOX 
GLANCEGLANCE

DUNAVOXDUNAVOX
GLANCEGLANCE

A Dunavox Glance a prémium termékcsaládunk. 
A beépíthető borhűtők, melyek push-to-open 
technológiával rendelkeznek – az ajtó felső 
részének kíméletes megnyomása elegendő  
a belső érzékelő aktiválásához, mely automatikusan 
kinyitja a készüléket – tökéletes illeszkedést 
biztosítanak minden fogantyú nélküli konyhához. 
Az integrált szellőztető rendszer lehetővé 
teszi, hogy a hideg levegő alulról áramoljon be  
a kompresszorhoz, a meleg levegő pedig  
a borhűtő tetején távozzon. Ez azt jelenti,  
hogy egyes Dunavox Glance borhűtők  
a munkalap alá is telepíthetőek, nem csak  
a konyhaszekrénybe, így rendkívül könnyen 
beépíthetőek a mai modern konyhákba.
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DUNAVOXDUNAVOX
GLANCEGLANCE

+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C

1818
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DUNAVOX Glance-18
Egyszekciós, 18 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával  
és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden  
modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának 
megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa 
polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék 
LED világítás ölelheti körül.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell  
egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti 
beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVG-18.46B.TO DAVG-18.46SS.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

590 mm

455 mm

559 mm
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DUNAVOXDUNAVOX
GLANCEGLANCE

+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C
+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C2525

BOTTLESBOTTLES
39 39 
dBdB

42 42 
KGKG

63 63 
LITRELITRE

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Glance-25
Kétszekciós, 25 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel 
rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” 
technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. 
A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható,  
így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő  
palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás 
ölelheti körül.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített 
egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre 
terveztek, szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVG-25.63DB.TO DAVG-25.63DSS.TO DAVG-25.63DOP.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

592 mm

595 mm

559 mm
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+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C
+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C3232

BOTTLESBOTTLES
39 39 
dBdB

45 45 
KGKG

80 80 
LITRELITRE

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Glance-32
Kétszekciós, 32 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel 
rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” 
technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. 
A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható,  
így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő  
palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás 
ölelheti körül.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített 
egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre 
terveztek, szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVG-32.80DB.TO DAVG-32.80DSS.TO DAVG-32.80DOP.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

592 mm

715 mm

559 mm
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DUNAVOXDUNAVOX
GLANCEGLANCE

+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C
+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C4949

BOTTLESBOTTLES
40 40 
dBdB

55 55 
KGKG

116116
 LITRE LITRE

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Glance-49
Kétszekciós, 49 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és  
a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden 
modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának 
megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa 
polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék 
LED világítás ölelheti körül.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell 
egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti 
beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVG-49.116DB.TO DAVG-49.116DSS.TO DAVG-49.116DOP.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

592 mm

885 mm

559 mm
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+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C
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40 40 
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COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Glance-72
Kétszekciós, 72 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és  
a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden 
modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának 
megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa 
polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék 
LED világítás ölelheti körül.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy 
beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon 
állóként és pult alatti beépítésre nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVG-72.185DB.TO DAVG-72.185DSS.TO DAVG-72.185DOP.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

592 mm

1234 mm

559 mm
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+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C
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40 40 
dBdB
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COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Glance-114
Kétszekciós, 114 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és  
a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden 
modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának 
megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa 
polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék 
LED világítás ölelheti körül.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy 
beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon 
állóként és pult alatti beépítésre nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVG-114.288DB.TO DAVG-114.288DSS.TO DAVG-114.288DOP.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

592 mm

1784 mm

559 mm
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DUNAVOX DUNAVOX 
SOULSOUL

DUNAVOXDUNAVOX
SOULSOUL

A Dunavox Soul borhűtőink elegáns, beépíthető 
modellek, melyek inox vagy fekete rozsdamentes 
acél fogantyúval büszkélkednek. Az integrált 
szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy a hideg 
levegő alulról áramoljon be a kompresszorhoz,  
a meleg levegő pedig a borhűtő tetején távozzon. 
Ez azt jelenti, hogy egyes Dunavox Soul 
borhűtők a munkalap alá és konyhaszekrény- 
be is telepíthetőek, így kiváló választás a mai  
modern konyhákba.  

32DUNAVOX31 DUNAVOX
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+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C
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35 35 
dBdB

30 30 
KGKG
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LITRELITRE

DUNAVOX Soul-18
Egyszekciós, 18 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-18 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. 
A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetőek el, melyeket 
fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, 
amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, 
szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVS-18.46B DAVS-18.46SS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

590 mm

455 mm

550 mm
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+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C
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BOTTLESBOTTLES

39 39 
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COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Soul-25
Kétszekciós, 25 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-25 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. 
A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetőek el, melyeket 
fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, 
amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, 
szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVS-25.63DB DAVS-25.63DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

590 mm

595 mm

570 mm
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COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Soul-41
Kétszekciós, 41 palackos beépíthető modell. A DUNAVOX Soul-41 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával 
teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör bükkfa 
polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED 
világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített 
egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és 
pult alatti beépítésre nem használható. Ez a készülék hátsó szellőzést 
igényel, és a lábazaton szellőző rácsot kell kialakítani. Ez elengedhetetlen,  
mivel nélküle a borhűtő nem lesz képes megfelelően működni.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAB-41.83DB DAB-41.83DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

590 mm

590 mm

556 mm
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COOLINGCOOLING
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DUNAVOX Soul-42
Kétszekciós, 42 palackos beépíthető modell. A DUNAVOX Soul-42 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával 
teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör bükkfa 
polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED 
világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített 
egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és 
pult alatti beépítésre nem használható. Ez a készülék hátsó szellőzést 
igényel, és a lábazaton szellőző rácsot kell kialakítani. Ez elengedhetetlen,  
mivel nélküle a borhűtő nem lesz képes megfelelően működni.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAB-42.117DB DAB-42.117DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

590 mm

885 mm

560 mm
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DUNAVOX Soul-49
Kétszekciós, 49 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-49 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. 
A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetőek el, melyeket 
fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, 
amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, 
szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVS-49.116DB DAVS-49.116DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

590 mm

885 mm

550 mm
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COOLINGCOOLING
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DUNAVOX Soul-72
Kétszekciós, 72 palackos beépíthető modell, amely integrált 
szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-72 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat.  
A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetőek el, melyeket 
fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, 
amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult 
alatti beépítésre nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAVS-72.185DB DAVS-72.185DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

590 mm

1234 mm

570 mm
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COOLINGCOOLING
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DUNAVOX Soul-89
Háromszekciós, 89 palackos beépíthető modell. A DUNAVOX Soul-89 
elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok 
tömör fa polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér LED világítás ölel 
körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, 
amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult alatti 
beépítésre nem használható. Ez a készülék hátsó szellőzést igényel, 
és a lábazaton szellőző rácsot kell kialakítani. Ez elengedhetetlen, 
mivel nélküle a borhűtő nem lesz képes megfelelően működni.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-89.246TB DX-89.246TSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér színű LED világítás

587 mm

1788 mm

557 mm
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DUNAVOX DUNAVOX 
FLOWFLOW

DUNAVOXDUNAVOX
FLOWFLOW

A Dunavox Flow család pult alá építhető egységei 
a hagyományos konyhai elemek tökéletes párjai. 
A borhűtők alsó részén kivehető szellőzőrács 
található, és méreteik is kiválóan illeszkednek 
a megszokott konyhaszekrények szélességéhez 
és magasságához. A sztenderd 820mm ajtó- 
magasság mellett a Flow család magában 
foglalja a push-to-open modelleket is, melyek 
tökéletesen illeszkednek a német fogantyú 
nélküli 885-890 mm-es pultmagasságokhoz 
is, annak érdekében, hogy egységes letisztult 
felületeket hozhassunk létre.
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41 41 
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LITRELITRE

DUNAVOX Flow-9
Egyszekciós, 9 palackos pult alá építhető modell. Karcsú 
és elegáns megjelenésével, valamint rozsdamentes acél 
fogantyújával a teszi igazán mutatóssá a korlátozott méretű 
konyhákat. A palackok lenyűgöző fehér fényben, rögzített 
polcokon kapnak helyet. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell 
egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-9.22B DAUF-9.22SS DAUF-9.22W

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér színű LED világítás

150 mm

820 mm

525 mm
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COOLINGCOOLING
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DUNAVOX Flow-17
Kétszekciós, 17 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX 
Flow-17 elegáns, igényes belső és külső kialakításával  
és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá  
a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyez- 
hetőek el, melyeket kék LED világítás ölel körül. Felhívjuk 
figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet  
pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

295 mm

813 mm

570 mm
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DAUF-17.58DB DAUF-17.58DSS DAUF-17.58DW
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DUNAVOX Flow-19
Egyszekciós, 19 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX 
Flow-19 elegáns, igényes belső és külső kialakításával  
és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá  
a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyez- 
hetőek el, melyeket kék LED világítás ölel körül. Felhívjuk  
figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet  
pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

295 mm

813 mm

570 mm

D
un
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w
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DAUF-19.58B DAUF-19.58SS DAUF-19.58W
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FLOWFLOW

3232
BOTTLESBOTTLES

3939
dBdB

31 31 
KGKG

83 83 
LITRELITRE+5 °C   +18 °C+5 °C   +18 °C

DUNAVOX Flow-32
Egyszekciós, 32 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX 
Flow-32 elegáns, igényes belső és külső kialakításával  
és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá  
a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon 
helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék  
LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez  
a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-32.83B DAUF-32.83SS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

380 mm

820 mm

563 mm

D
un

av
ox

Fl
ow

-3
2
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LITRELITRE+5 °C    +10 °C+5 °C    +10 °C

+10 °C   +18 °C+10 °C   +18 °C

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Flow-32D
Kétszekciós, 32 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX 
Flow-32D elegáns, igényes belső és külső kialakításával és 
a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá  
a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon 
helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék  
LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez  
a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-32.78DB DAUF-32.78DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

380 mm

820 mm

563 mm

D
un

av
ox
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w
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+5 °C    +10 °C+5 °C    +10 °C
+10 °C   +18 °C+10 °C   +18 °C

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Flow-38
Kétszekciós, 38 palackos integrált modell. A DUNAVOX Flow-38 
elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes 
acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat.  
A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetőek el, melyeket 
fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető pult alá, 
vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-38.100DB DAUF-38.100DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

495 mm

820 mm

575 mm

D
un

av
ox
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w
-3

8

60DUNAVOX59 DUNAVOX



DUNAVOXDUNAVOX
FLOWFLOW
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+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C

3838
BOTTLESBOTTLES

40 40 
dBdB

42 42 
KGKG

100 100 
LITRELITRE

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Flow-38.TO
Kétszekciós, 38 palackos integrált modell. Igényes belső 
és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával 
elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett 
üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva 
hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz.  
Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti  
körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető pult 
alá, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-38.100DB.TO DAUF-38.100DSS.TO DAUF-38.100DOP.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

495 mm

880 mm

575 mm

D
un

av
ox
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49 49 
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LITRELITRE+12 °C    +18 °C+12 °C    +18 °C

+9 °C     +12 °C+9 °C     +12 °C

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Flow-39
Kétszekciós, 39 palackos pult alá építhető modell. Az egyik 
legnépszerűbb pult alá építhető borhűtő újra tervezett 
változata. A DUNAVOX Flow-39 elegáns, igényes belső  
és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával 
teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör 
fa polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga 
vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy 
ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-39.121DB DAUF-39.121DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

595 mm

820 mm

560 mm
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dBdB
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+5 °C    +20 °C+5 °C    +20 °C

DUNAVOX Flow-40
Egyszekciós, 40 palackos pult alá építhető modell. DUNAVOX 
Flow-39 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és  
a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá  
a modern konyhákat. A palackok kihúzható speciális fém  
display polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyán- 
sárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk 
figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet  
pult alá terveztek, szabadon állóként nem használható.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-40.138B DAUF-40.138SS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Teleszkópos display polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

595 mm

813 mm

570 mm

D
un
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+5 °C   +20 °C+5 °C   +20 °C4545

BOTTLESBOTTLES

40 40 
dBdB

52 52 
KGKG

125 125 
LITRELITRE

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Flow-45
Kétszekciós, 45 pult alá építhető modell. Igényes belső  
és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával 
elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett 
üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva 
hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz.  
Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti 
körül.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített 
egység, amelyet pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DAUF-45.125DB.TO DAUF-45.125DSS.TO DAUF-45.125DOP.TO

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

595 mm

880 mm

577 mm
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BOTTLESBOTTLES

39 39 
dBdB

47 47 
KGKG

138 138 
LITRELITRE

DUNAVOX Flow-46
Egyszekciós, 46 palackos pult alá építhető modell. Az egyik 
legnépszerűbb pult alá építhető borhűtő újra tervezett változata. 
A DUNAVOX Flow-46 elegáns, igényes belső és külső 
kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán 
mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon 
helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED 
világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy 
beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

595 mm

820 mm

560 mm

D
un
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DAUF-46.138B DAUF-46.138SS
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40 40 
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+5 °C    +12 °C+5 °C    +12 °C

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Flow-46D
Kétszekciós, 46 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX 
Flow-46D elegáns, igényes belső és külső kialakításával, 
rozsdamentes acél fogantyújával és LCD kijelzőjével teszi 
igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok teleszkópos 
fa polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga 
vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy 
ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok - teleszkópos

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

595 mm

820 mm

578 mm

D
un
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w
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DAUF-46.145DB DAUF-46.145DSS
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DUNAVOX DUNAVOX 
HOMEHOME

DUNAVOXDUNAVOX
HOMEHOME

A Dunavox Home család tagjai szabadon álló 
darabok, süllyesztett fogantyúval. A Home 
elnevezés azt sugallja, hogy ezeket a borhűtőket 
bárhol elhelyezheti otthonában, akár az étkezőben 
vagy a nappaliban is. Beépítésre nem alkalmasak, 
de szabad stíluselemként tökéletes és praktikus 
kiegészítője lehet bármely lakótérnek.
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+4 °C   +18 °C+4 °C   +18 °C
1515

BOTTLESBOTTLES
43 43 
dBdB

18 18 
KGKG

46 46 
LITRELITRE

DUNAVOX Home-16
Egyszekciós, 15 palackos modell. A legkisebb szabadon 
álló borhűtő, süllyesztett fogantyúval. A palackok tömör 
fa polcokon helyezhetőek el, valamint a készülék aljában 
kialakított biztonsági rácsnak köszönhetően, állítva, akár 
nyitott palackokat is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy 
ez a modell nem alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre. 

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DXFH-16.46

Műszaki útmutatók 

Színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

430 mm

510 mm

480 mm

D
un
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BOTTLESBOTTLES
44 44 
dBdB

22 22 
KGKG

62 62 
LITRELITRE

DUNAVOX Home-20
Egyszekciós, 20 palackos szabadon álló modell, süllyesztett 
fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, 
valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak 
köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre 
vagy pult alá helyezésre. 

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DXFH-20.62

Műszaki útmutatók 

Színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

430 mm

650 mm

480 mm

D
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44 44 
dBdB

26 26 
KGKG

88 88 
LITRELITRE

DUNAVOX Home-28
Egyszekciós, 28 palackos szabadon álló modell, süllyesztett 
fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, 
valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak 
köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre 
vagy pult alá helyezésre. 

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DXFH-28.88

Műszaki útmutatók 

Színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

430 mm

830 mm

480 mm

D
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+4 °C   +18 °C+4 °C   +18 °C

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Home-30
Kétszekciós, 29 palackos szabadon álló modell, süllyesztett 
fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, 
valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak 
köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre 
vagy pult alá helyezésre. 

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DXFH-30.80

Műszaki útmutatók 

Színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

480 mm

840 mm

490 mm
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BOTTLESBOTTLES

42 42 
dBdB

36 36 
KGKG

130 130 
LITRELITRE

DUNAVOX Home-48
Egyszekciós, 48 palackos szabadon álló modell, süllyesztett 
fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, 
valamint a készülék aljában, állítva akár nyitott palackokat 
is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem 
alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre. Ez a borhűtő 
egy mechanikus termosztáttal rendelkezik, mely nagyon 
megbízhatóvá teszi.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DXFH-48.130

Műszaki útmutatók 

Színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

540 mm

835 mm

540 mm

D
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+4 °C   +18 °C+4 °C   +18 °C

COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Home-54
Kétszekciós, 54 palackos szabadon álló modell, süllyesztett 
fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, 
valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak 
köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre 
vagy pult alá helyezésre. 

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DXFH-54.150

Műszaki útmutatók 

Színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

480 mm

1295 mm

510 mm
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DUNAVOX DUNAVOX 
GRANDEGRANDE

DUNAVOXDUNAVOX
GRANDEGRANDE

A Dunavox Grande prémium termékcsalád ideális 
választás nagyszámú borkollekciók professzionális 
tárolására, vagy akár kereskedelmi felhasználásra 
is. Egyes Grande modellek beépítésre is alkalmasak, 
az elöl kialakított szellőzőnek köszönhetően, 
mivel így megfelelő mennyiségű levegő áramlik be  
a nagy teljesítményű kompresszor hűtésére.
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COOLINGCOOLING
ZONESZONES

DUNAVOX Grande-58
Kétszekciós, 58 palackos szabadon álló modell a Dunavox 
Grande sorozatból.  A DUNAVOX Grande-58 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat, 
éttermeket vagy szállodákat.  A palackok kihúzható speciális 
fém display polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, 
borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk 
figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, 
vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-58.258DB DX-58.258DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Teleszkópos display polcok

Fehér, borostyán, és kék színű LED világítás

595 mm

1215 mm

680 mm
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7070
BOTTLESBOTTLES

38 38 
dBdB
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258 258 
LITRELITRE

DUNAVOX Grande-70
Egyszekciós, 70 palackos szabadon álló modell a Dunavox 
Grande sorozatból.  A DUNAVOX Grande-70 elegáns, 
igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat, 
éttermeket vagy szállodákat.  A palackok kihúzható speciális 
fém display polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, 
borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk 
figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, 
vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-70.258DB DX-70.258DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Teleszkópos display polcok

Fehér, borostyán, és kék színű LED világítás

595 mm

1200 mm

680 mm
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DUNAVOX Grande-94
Kétszekciós, 94 palackos szabadon álló modell a Dunavox 
Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-94 elegáns, igényes 
belső és külső kialakításával – az SDSK változat rozsdamentes 
acél, a fekete pedig süllyesztett fogantyújával teszi igazán 
mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon 
helyezhetőek el, melyeket kék LED világítás ölel körül. Felhívjuk 
figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, 
vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-94.270DBK DX-94.270SDSK

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Kék színű LED világítás

595 mm

1215 mm

680 mm

D
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DUNAVOX Grande-123
Kétszekciós, 123 palackos szabadon álló modell a Dunavox 
Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-123 elegáns, igényes 
belső és külső kialakításával teszi igazán mutatóssá a modern 
konyhákat, bárokat vagy szállodákat. A palackok tömör bükkfa 
polcokon helyezhetőek el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy 
kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez  
a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható 
szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-123.338DB DX-123.338DSS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

595 mm

1768 mm

570 mm

D
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DUNAVOX Grande-143
Egyszekciós, 143 palackos szabadon álló modell a Dunavox 
Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-143 elegáns, igényes 
belső és külső kialakításával – az SS változat rozsdamentes 
acél, a fekete pedig fekete fogantyújával teszi igazán mutatóssá 
a modern konyhákat, éttermeket vagy szállodákat. A palackok 
kihúzható speciális fém display polcokon helyezhetőek el, 
melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet 
körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető 
konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-143.468B DX-143.468SS

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Teleszkópos display polcok

Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás

655 mm

1835 mm

680 mm

D
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DUNAVOX Grande-166
Kétszekciós, 166 palackos szabadon álló modell a Dunavox 
Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-166 elegáns, igényes 
belső és külső kialakításával teszi igazán mutatóssá a modern 
konyhákat, bárokat vagy szállodákat A palackok tömör fa polcokon 
helyezhetőek el, melyeket kék LED világítás ölel körül. A szekciók 
közötti maximális beállított hőmérséklet-különbség nem haladhatja 
meg a 8°C-ot. Soha ne állítsa a szekciókat azonos hőmérsékletre! 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető 
konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-166.428DBK DX-166.428SDSK

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok - teleszkópos

Kék színű LED világítás

595 mm

1770 mm

680 mm
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DUNAVOX Grande-181
Kétszekciós, 181 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande 
sorozatból. A DUNAVOX Grande-181 elegáns, igényes belső és külső 
kialakításával – az SDSK változat rozsdamentes acél, a fekete pedig fekete 
fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat, éttermeket vagy 
szállodákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, melyeket kék 
LED világítás ölel körül. A szekciók közötti maximális beállított hőmérséklet-
különbség nem haladhatja meg a 8°C-ot. Soha ne állítsa a szekciókat 
azonos hőmérsékletre! Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt 
építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-181.490DBK DX-181.490SDSK

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok - teleszkópos

Kék színű LED világítás

655 mm

1835 mm

680 mm

D
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DUNAVOX Grande-194
Egyszekciós, 194 palackos szabadon álló modell a Dunavox 
Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-194 elegáns, igényes 
belső és külső kialakításával teszi igazán mutatóssá a modern 
konyhákat, éttermeket vagy szállodákat. A palackok tömör 
fa polcokon helyezhetőek el, melyeket kék LED világítás ölel 
körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető 
konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

Ajtó

Polcok 

Világítás 

Szélesség 

Magasság

Mélység 

DX-194.490BK DX-194.490SSK

Műszaki útmutatók 

Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)

Fa polcok - teleszkópos

Kék színű LED világítás

655 mm

1835 mm

680 mm
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FELJEGYZÉSEIM A BORHŰTŐKRŐL

A termékfotók illusztrációk. A forgalmazott modellek eltérőek lehetnek. 
A Dunavox fenntartja a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Sokszorosítás és nyomtatás: Millennium Csoport | www.millenniumcsoport.hu
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