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Climadiff is een specialist aangaande wijnkasten!   
 
Climadiff investeert in onderzoek naar nieuwe milieuvriendelijke producten en ontwikkelt 
ook die producten. Andere merken hebben niet altijd dezelfde aanpak, daarom kunnen we u 
het Climadiff wijnkasten-assortiment warm aanbevelen.  
 
Waarop dien je te letten als je een wijnkast wil kopen; 
 

- Van groot belang is de temperatuur in de ruimte  waar de wijnkast komt te staan. Er 
zijn namelijk  modellen met een ingebouwd wintersysteem voor die ruimten waar de 
temperatuur in de winter sterk kan dalen zoals b.v. een garage (geschikt van 1° tot 
40°C.). 

- Andere modellen zijn geschikt voor ruimten  met een kamertemperatuur(21°C.). 
- ook mogelijk is de inbouw  of onderbouw van de wijnkast in uw keuken of bureel. 
- Kijk dus eerst naar de plaats waar je de wijnkast wil plaatsen.    

 
 
Verder zijn er twee soorten wijnkasten: de wijnbewaarkast  en de wijnserveerkast. 

- Ook hier dien je voor de aankoop te beslissen: waarvoor wil ik de wijnkast gebruiken?  
1) Om de wijn te bewaren omdat ik geen kelder heb. 
2) Om steeds de wijn op de juiste  temperatuur ”klaar om te schenken” te 

hebben.  
    
 
 

1) Wilt u uw bewaarwijnen onder optimale 
omstandigheden in één constante temperatuurzone 
rustig laten rijpen? Kies dan een wijnbewaarkast, deze 
kast staat volledig en steeds op 12°C. 
 
 

2) Wilt u  steeds enkele flessen witte- en rode wijn 
en champagne of cava gekoeld hebben, klaar om te 
schenken? Kies dan een wijnserveerkast, deze wijnkast 

http://www.mondovino.be/go/rode-wijn


kan verschillende temperatuurzones hebben voor witte-, rode, of schuimende wijn. 
 

3) Of wil je een wijnkast die beide aankan?  Een temperatuurzone op 
keldertemperatuur en een temperatuurzone op schenktemperatuur. Kies dan een 
Climadiff  polyvalente wijnkast deze voldoet aan uw verwachtingen, een zone op 
12°C en een andere zone op drinktemperatuur.  
 

 
Zeer belangrijk is te weten hoeveel flessen op welke temperatuur moeten bewaard worden. 
Climadiff heeft verschillende groottes, van slechte enkele flessen (voor kantoor) tot 294 
flessen.  
Het model van de fles speelt hier een grote rol, champagne flessen zijn groter en zwaarder 
dan de gewone wijnflessen. Maar er zijn ook flessen met andere vormen zoals de magnum- 
of de frankenwijn flessen, het type fles kan de capaciteit beïnvloeden.  
 
 
 
 
 
 


