
Masterzen Innova�on 1

Σεπτέμβριος 2021

H φιλοσοφία της Masterzen. Η τέχνη του Ευ Ζην.
Eleva�ng zen. Masterzen.

Zωή είναι και οι απολαύσεις. Μικρές νησίδες πολυτέλειας μπορούν να μεταμορφώσουν την
καθημερινότητα. Παθιαζόμαστε και αγαπάμε πράγματα που κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. Αξίζει να
προσθέσουμε στο περιβάλλον μας στοιχεία που το καθιστούν ευχάριστο. Η πολυτέλεια μπορεί να
είναι προσιτή. Δεν είναι προνόμιο λίγων. Η ποιότητα ζωής καθορίζεται από τις επιλογές μας και από τα
αντικείμενα που διαμορφώνουν τον χώρο μας. Όταν η υψηλή ποιότητα κατασκευής συναντά την
υψηλή αισθητική, τότε το αποτέλεσμα συναρπάζει.

Στη Masterzen ψάξαμε, καταγράψαμε τις ανάγκες σας και κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας ώστε να
τις ικανοποιούν. Το δικό μας πάθος είναι το κρασί. Η φιλοσοφία και η εμπειρία που χρειάζεται για να
φτάσει στο ποτήρι μας ένας καλό μπουκάλι κρασί δεν σταματά εκεί.

Το κρασί τοποθετείται στους συντηρητές της Μasterzen και αναδεικνύεται ως έργο τέχνης. Οι
απόλυτες προδιαγραφές εξασφαλίζουν την σωστή συντήρησή του, αλλά το design και η αισθητική το
μετατρέπουν σε ένα μοναδικό κομμάτι συλλογής. Της προσωπικής σας συλλογής.

Ανακαλύψτε τις νέες σειρές συντηρητών κρασιού της Masterzen, τα επιλεγμένα αξεσουάρ
και smart gadget/decanter και αλλάξτε τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα.



2Οι συντηρητές Mastezen σειρά XPR W σχεδιάστηκαν από λάτρεις του κρασιού με πολυετή εμπειρία και απευθύνονται τόσο στους
λάτρεις του κρασιού όσο και τους επαγγελματίες. Ο συνδυασμός της πόρτας, με ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλου προφίλ χωρίς ενώσεις,
και του τριπλού τζαμιού δημιουργεί ένα ασύλληπτης ομορφιάς, σχεδιασμού και εργονομίας κελάρι/συντηρητή για τη συλλογή
σας. Προσεγμένοι σχεδιαστικά μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια. Όπως αξίζει πραγματικά στην συλλογή των κρασιών σας,
ώστε να διατηρούνται σε ιδανικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, προστατευμένα από UV ακτίνες για να παλαιώσουν αλλά
και έτοιμα να σερβιριστούν μοναδικά, καθώς διαθέτουν δύο ανεξάρτητες ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας.
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Τα μοντέλα μας είναι σχεδιασμένα για να βρίσκονται είτε μπροστά στη σάλα του εστιατορίου, bar, ξενοδοχείου, οινοποιείου ώς
εργαλείο προώθησης και επίδειξης, είτε σαν μέρος της διακόσμησης σε σπίτια. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά μας κάνουν να
ξεχωρίσουμε και ήδη πελάτες μας είναι εμβληματικά ξενοδοχεία, εστιατόρια και οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολλοί
οικιακοί χρήστες. Ενδεικτικά:

Athens: Delta ΚΠΙΣ.Νιάρχος, Matshuhisa Athens (As�r Palace Vouliagmenis), Blue Fish Vouliagmeni, Blue Fish Athens, Noah
Athens, Heritage Hill Athens, Χελώνα Κάβα Νέκταρ, Fabrica του Ευφρόσυνου, Milton’s, Binger Drinker, Beef Bar, Deals, Οινόσημο,
Oinoscent, ΙΕΚ Praxis, Δειπνοσοφιστήριον
Santorini: Canaves Oia, Ka�kies Garden Selene,Ka�kies Chromata, Sphinx, Kaliya, Fousteris, Sunset Αμμούδι, Οινοποιείο Αργυρός,
Mys�que Hotel, Τέρψη Εν Οία, Mia’s, Villa Murat
Mykonos: Solymar Beach Bar, Lotus, Familia, Aroma Bar, 180 Sunset Bar, Κουκάς, Precious Mykonos
Thessaloniki:MyCava, Παλαιά Αθήνα, Cava Fiali
Crete: Pallas Philocaly Chania, An�podas, Χαραλαμπάκης
Paros: Koukos, Karino, Cava Iosif
An�paros: Oliaros Proper�es
Κέρκυρα: Pomo D’Oro
Υδρα: Ομιλος Υδρας
Iωάννινα: Aris� Mountain Resort Zagori
Larisa: Nonna Rossa, Cava Rokos
Zakynthos: Porta Del Mar
Rodes: Apollon Blue Hotel, Gran Café, Άκρες (Λίνδος), Elysium Resort & Spa
Halkidiki:Metoxi Sani, Avaton
Ores�ada: Padron Bar
Οινοποιεία: Κτήμα Αργυρού, Κτήμα Άλφα, ΚαραμήτρουMonsieur Nicolas, Αιβαλής, Χαραλαμπάκης, Μιχαηλίδης, Silva
Δασκαλάκη κ.α.



Masterzen Models 5

Συντηρητές Κρασιών, Ωριμαντήρια DryAge, MicroGarden Urban Cul�vator, Cigar Humidors, Οξυγονωτές Κρασιών, Συντηρητές Ελαιόλαδου



6Μοντέλο Masterzen
Συντηρητές Κρασιών
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XPR W20S Inox 29,5 57 82 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί
20 20 1 από 5°C έως20°C 5 5 OXI OXI Λευκό Α+

XPR W20S Full Glass Black Door 29,5 57 82 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 20 20 1 από 5°C έως20°C 5 5 OXI OXI Λευκό Α+ F

XPR W24S Inox 59,2 55,5 45,5 Πλήρως εντοιχιζόμενη Inox / Γυαλί
24 24 1 από 5°C έως20°C 3 3 OXI OXI Λευκό Α+

XPR W24S Full Glass Black Door 59,2 55,5 45,5 Πλήρως εντοιχιζόμενη ΜαύρηΓυάλινη 24 24 1 από 5°C έως20°C 3 3 OXI OXI Πορτοκαλί Α+ G

PRMW40 48,5 60 82 Μόνο Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 49 53 1 από 5°C έως20°C 3 5 OXI OXI Λευκό Α

XPR W40DT Inox 48,5 60 82 Μόνο Ελεύθερη Inox / Γυαλί 38 44 2 5-20°C για κάθε ζώνη 4 4 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί Α G

XPR W40DT Full Glass Black Door 48,5 60 82 Μόνο Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 38 44 2 5-20°C για κάθε ζώνη 4 4 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί Α G

XPR Mykonos (Λευκό) 48,5 64 82,5 Μόνο Ελεύθερη Λευκό 46 50 1 από 5°C έως20°C 5 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί A G

XPR Milos (Κόκκινο) 48,5 64 82,5 Μόνο Ελεύθερη Κόκκινο 46 50 1 από 5°C έως20°C 5 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί A G

XPR Santorini (Μαύρο) 48,5 64 82,5 Μόνο Ελεύθερη Μαύρο 46 50 1 από 5°C έως20°C 5 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί A G

XPR W46D Inox 59,5 57 82 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 39 46 2 5-12° κάτω, και 12-20°C πάνω 4 4 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό Β

XPR W46DT Inox 59,5 57 82 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 39 46 2 5-20°C για κάθε ζώνη 4 4 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί Α

XPR W46DT Full Glass Black Door 59,5 57 82 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 39 46 2 5-20°C για κάθε ζώνη 4 4 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W48DT Inox 59,2 55,5 88,5 Πλήρως εντοιχιζόμενη Inox / Γυαλί 42 48 2 5-20°C για κάθε ζώνη 5 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό Α

XPR W48DT Black Door 59,2 55,5 88,5 Πλήρως εντοιχιζόμενη ΜαύρηΓυάλινη 42 48 2 5-20°C για κάθε ζώνη 5 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

PRMW88 Black Door 59,5 71 100 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 83 90 1 από 5°C έως20°C 3 7 ΝΑΙ OXI Πορτοκαλί E

XPR W88DT Full Glass Black Door 59,5 72 100 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη
72 85 2 5-20°C για κάθε ζώνη 5 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί F

XPR W88DT Inox 59,5 71 100 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 72 85 2 5-20°C για κάθε ζώνη 5 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί A F

XPR W120DT Inox 59,5 71 127 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 112 120 2 5-20°C για κάθε ζώνη 4 8 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί B F

XPR W120DT Full Glass Black Door 59,5 72 127 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 112 120 2 5-20°C για κάθε ζώνη 4 8 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί B F

XPR W122DT Inox 59,5 57 179 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 110 122 2 5-20°C για κάθε ζώνη 13 13 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W122DT Full Glass Black Door 59,5 57 179 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 110 122 2 5-20°C για κάθε ζώνη 13 13 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W180S Inox 59,5 71 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί
163 200 1 από 5°C έως20°C 15 15 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό Β

XPR W180D Inox 59,5 71 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 154 190 2 5-12° κάτω, και 12-20°C πάνω 13 13 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό Β

PRMW180 59,5 72 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 175 200 1 από 5°C έως20°C 7 15 ΝΑΙ OXI Πορτοκαλί G
XPR W180S Black Door 59,5 72 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 163 200 1 από 5°C έως20°C 15 15 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W180DT Inox 59,5 71 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 154 190 2 5-20°C για κάθε ζώνη 13 13 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W180DT Full Glass Black Door 59,5 72 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 154 190 2 5-20°C για κάθε ζώνη 13 13 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W300S Inox 75 71 201,5 Μόνο Ελεύθερη Inox / Γυαλί 303 320 1 από 5°C έως20°C 18 18 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό Α

XPR W300D Inox 75 71 201,5 Μόνο Ελεύθερη Inox / Γυαλί 270 290 2 5-12° κάτω, και 12-20°C πάνω 15 15 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό Β

XPR W300S Full Glass Black door 75 71 201,5 Μόνο Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 303 320 1 από 5°C έως20°C 18 18 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό G

PRMW350 Black Door 120 72 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 330 350 2 5-20°C για κάθε ζώνη 14 30 ΝΑΙ Πορτοκαλί G

XPR W330 Black Door 120 72 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 326 2 5-20°C για κάθε ζώνη 30 30 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W320 Black Door 120 72 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη ΜαύρηΓυάλινη 317 3 5-20°C για κάθε ζώνη 28 28 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G

XPR W320 SS Inox Door 120 71 172 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη Inox / Γυαλί 317 3 5-20°C για κάθε ζώνη 28 28 ΝΑΙ ΝΑΙ Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί G



Side by side Masterzen, Καινοτομίες Masterzen 7

ΗMasterzen δεν σταματάει να εξελίσσεται και να αναβαθμίζει τα υπάρχοντα μοντέλα με νέες καινοτομίες στα μοντέλα DT:

• Κάθε θάλαμος ανεξάρτητη ρύθμιση μεταξύ 5-20°C
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης, επιλογή από 3 χρώματα (Λευκό | Μπλε |Πορτοκαλί) LEDs σε κάθε ράφι

ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικά αισθητικό αποτέλεσμα.

αλλά και να προσθέτει νέες προϊοντικές σειρές πέρα από τους ήδη πετυχημένους συντηρητές Κρασιών. Διατίθεται είτε με full
glass EndtoEnd Black Door είτε από Inox Frame με 3 γυαλί.

Έτσι προστέθηκαν οι θάλαμοι ωρίμανσης DryAge (Δυνατότητα για ωρίμανση σε κρέατα, ψάρια, τυριά & αλλαντικά) καθώς και
Luxury Cigar Humidors αλλά και το εξαιρετικά πρωτοποριακό MicroGarden (Urban Cul�vator).

Πειραματιζόμαστε επίσης για τις ιδανικές συνθήκες συντήρησης extra παρθένων ελαιολάδων στους συντηρητές Masterzen,
τόσο για τη σωστή συντήρηση όσο και για την μοναδική ανάδειξη μιας σύγχρονης Olive Oil List για ένα σύγχρονο εστιατόριο.

Οι σειρές 88, 120, 180 έχουν δημιουργηθεί με έμφαση στις απεριόριστες δυνατότητες συνδυασμών sidebyside (ελεύθερα ή
εντοιχιζόμενα) για ένα εκπληκτικά όμορφο αποτέλεσμα που καταπλήσσει.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ραφιών, για μπουκάλια τύπου Bordeaux, τύπου Βουργουνδίας, για σαμπάνιες καθώς και ράφια
display/Παρουσίασης για βέλτιστη εργονομία, λειτουργικότητα και εκπληκτικό οπτικό αποτέλεσμα.



Χαρακτηριστικά συντηρητών Masterzen 8

Εκπληκτικής ομορφιάς
συνδυασμός πόρτας
Inox frame και τζάμι, ή
Full Glass Black door,
με ενιαίο look&feel για
όλη τη σειρά προϊόντων
μας

Συντηρητές γεμάτοι με
ξύλινα ράφια σε κάθε
σειρά, ώστε τα κρασιά σας
να αποθηκεύονται σε μια
σειρά μπουκαλιών κάθε
φορά, για εκπληκτική
ασφάλεια και εργονομία.
Αυτό είναι κορυφαίο
πλεονέκτημα για την
συλλογή σας.

Λευκός/Μπλε/Πορτοκ
αλί LED φωτισμός σε
κάθε ράφι και από τις
δύο πλευρές, για
απίστευτη
λειτουργικότητα και
εκπληκτικό αισθητικό
αποτέλεσμα. Φωτίστε
τα κρασιά σας, όπως
τους πρέπει.

Εύκολη πρόσβαση σε
κάθε μπουκάλι με τα,
πλήρως συρόμενα
προς τα έξω, ξύλινα
ράφια εφοδιασμένα
με τηλεσκοπικές
ράγες. Ποτέ πριν δεν
ήταν τόσο εύκολο να
βρείτε το κρασί που
θέλατε.

Ράφι τύπου display /
Παρουσίασης για
ανάδειξη της πολύτιμης
συλλογής σας. Ειδικά
ράφια για μπουκάλια
τύπου Βουργουνδίας

Απόλυτη ευελιξία, No Single Point of failure, διαφορετικός ψυκτικός μηχανισμός με inverter compressor για κάθε μηχάνημα
Ο απόλυτος εντοιχισμός, η πρόσοψη έχει ότι χρειάζεται για τον εξαερισμό, για εκπληκτικά όμορφο αποτέλεσμα

Ανεξάρτητες ζώνες
θερμοκρασίας (κάθε
συντηρητής μπορεί να
έχει 1 ή 2 ζώνες),
απόλυτα ρυθμιζόμενες
από το χρήστη μεταξύ 5-
20°C για την απόλυτη
προστασία αλλά και
ιδανική θερμοκρασία
σερβιρίσματος για κάθε
τύπο κρασιού.
Σαμπάνιες, λευκά
ελαφρού σώματος,
παλαιωμένα λευκά, Pinot
Noir, Cabernet



Χαρακτηριστικά συντηρητών Masterzen 9

Ράφι τύπου Display / Παρουσίασης

Η απόλυτη ευελιξία με τη σειρά ραφιών Masterzen για κάθε ανάγκη (προαιρετικά ράφια)

Ράφι για μπουκάλια όρθια/ροής



Χαρακτηριστικά συντηρητών Masterzen 10

Η απόλυτη ευελιξία με τη σειρά τηλεσκοπικών ραφιών Masterzen

Ράφι για μπουκάλια όρθια/ροής

Ράφι για μπουκάλια τύπου Bordeaux

Ράφι για μπουκάλια τύπου Βουργουνδίας



Χαρακτηριστικά ραφιών 11

Στη σύνθεση με τους 2 συντηρητές XPR W180DT υπάρχουν εγκατεστημένα xx Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια (16 μπουκάλια τύπου Bordeaux και 10 για
μπουκάλια τύπου Βουργουνδίας)

Τα ράφια για Bordeaux χωράνε μπουκάλια μέχρι 7,6 εκατοστά στο πλάτος, στα ράφια Βουργουνδίας (μέχρι 8,7 εκατοστά στο πλάτος)

Για μεγαλύτερα μπουκάλια & magnum, είτε τοποθετούνται στο κάτω μέρος του συντηρητή είτε στα ράφια πάνω και κάτω από το χώρισμα ζώνης, είτε
αφαιρείται εύκολα κάποιο ράφι ώστε να δημιουργηθεί χώρος και για μεγαλύτερα μπουκάλια. Είναι σημαντικό ώστε να μην χαλάνε οι ετικέτες και
ζορίζονται ράφια και μπουκάλια/ετικέτες.

Στο προαιρετικό ράφι τύπου Display (διατίθεται ξεχωριστά και πιάνει χώρο δυο ραφιών) χωράνε μπουκάλια σαμπάνιας σε κλίση & στο πίσω μέρος χωράνε
2 σειρές μπουκάλια η μπουκάλια magnum

Οδηγίες για αφαίρεση ραφιού, τραβάμε έξω τελείως το ράφι, πιέζουμε τα ελάσματα, δεξιά και αριστερά και αφαιρούμε

Όλες οι χωρητικότητες των συντηρητών κρασιών Masterzen υπολογίζονται με μπουκάλια τύπου Bordeuax



Χαρακτηριστικά συντηρητών Masterzen 12

Λευκός/Μπλε/Πορτοκαλί LED φωτισμός σε κάθε ράφι, για απίστευτη λειτουργικότητα και εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα.



Χαρακτηριστικά συντηρητών Masterzen 13

Λευκός/Μπλε/Πορτοκαλί LED Ατμοσφαιρικός φωτισμός σε χώρους με χαμηλό φωτισμό ή το βράδυ!



14Νέα σειρά συντηρητών με Full Glass Black door (endtoend)

46DT

88DT

120DT

180DT

300S
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Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Μονοζωνικός Συντηρητής Κρασιών

• Ζώνες θερμοκρασίας: Μία ζώνη θερμοκρασίας
• Τύπος: Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση /Ελεύθερη
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 50lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) : 20 φιάλες τύπου Bordeaux

(πολύ μεγάλα μπουκάλια Βουργουνδίας ή Σαμπάνιας
μπορούν να χωρέσουν εφόσον αφαιρεθεί κάποιο ράφι
ή στο κάτω μέρος

• 5 Ξύλινα ράφια. Συρόμενα προς τα έξω ράφια
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C
• Κλάση κλίματος: SN/ N
• Ενεργειακή κλάση: Α+
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 93 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 42dB
• Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black Door) ή Seamless

Inox
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (mini touch pad

controller) με ενδείξεις οθόνης LED
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED στο

πάνω μέρος
• Αερόψυκτο σύστημα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από μαύρο αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι με

χαραγμένο τραπεζοειδή σχέδιο
• Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 29,5 (30) x Βάθος 57 x Υψος 82
• Συσκευασίας σε cm:Πλάτος 35 x Βάθος 65,5 x Ύψος 86,5
• Καθαρό βάρος: 26 Κιλά
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Πλήρως Εντοιχιζόμενος Μονοζωνικός Συντηρητής Κρασιών

• Ζώνες θερμοκρασίας: Μία θερμοκρασίας
• Τύπος: Πλήρως Εντιχοιζόμενη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 51lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) : 24 φιάλες (τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C
• Ενεργειακή κλάση: Α+
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 92 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 40dB
• Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black Door) ή Seamless Inox και 2

στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared ακτινοβολίες
• Μακρυά ορθογώνια λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
• 3 Ξύλινα ράφια. Συρόμενα προς τα έξω ράφια
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (mini touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης LED
• Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED στο πάνω μέρος
• Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,2 x Βάθος 55,5 x Υψος 45,5
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Πλήρως Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών

• Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ζώνες θερμοκρασίας
• Τύπος: Πλήρως Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 104lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) : 42 φιάλες (τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για την κάτω ζώνη και 5-20°C για την πάνω

ζώνη
• Κλάση κλίματος: SN/ N
• Ενεργειακή κλάση: Α
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 140 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 40dB
• Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black Door) ή

Seamless Inox και 2 στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για
προστασία από UV & Infrared ακτινοβολίες

• Μακρυά ορθογώνια λαβή πόρτας
• 5 Ξύλινα ράφια. Συρόμενα προς τα έξω ράφια
• Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED στο πάνω μέρος και

με φώτα Twin Dual Zone Compressor
• Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,2 x Βάθος 55,5 x Υψος 88,5



Ελεύθερος/Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής XPR
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• Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ζώνες θερμοκρασίας. Μπορεί να
λειτουργήσει και με μία θερμοκρασία σε όλο το θάλαμο ως
μονοζωνικός

• Τύπος: Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 119lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 39

φιάλες (τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για την κάτω ζώνη και 5-20° για

την πάνω ζώνη
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 190 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 39dB
• Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black Door) ή

Seamless Inox και τριπλό τζάμι με φίλτρο UV
• Μακρυά κυλινδρική λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
• 4 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. Πλήρως συρόμενα προς τα

έξω ράφια με τηλεσκοπικές ράγες
• Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED (επιλογή

από 3 χρώματα, Λευκό | Μπλέ | Πορτοκαλί) σε κάθε ράφι
ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα

• 2 φίλτρα ενεργού άνθρακα
• Αερόψυκτο σύστημα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από μαύρο αλουμίνιο ή

ανοξείδωτο ατσάλι με χαραγμένο τραπεζοειδή σχέδιο
• Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 57.0 x

Υψος 82
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• Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ζώνες θερμοκρασίας
• Τύπος: Μόνο Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 111lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) : 38 φιάλες (φιάλες τύπου Bordeaux)

(Μεγαλύτερες φιάλες μικραίνουν την ωφέλιμη χωρητικότητα)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για την κάτω ζώνη και 5-20°C για

την πάνω ζώνη
• Κλάση κλίματος: SN/ N/ ST
• Ενεργειακή κλάση: Α
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 138 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 42dB
• Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black Door) ή

Seamless Inox και τριπλό τζάμι με φίλτρο UV
• Διαθέσιμο και σε Full Glass Μαύρη πόρτα
• Μακρυά κυλινδρική λαβή πόρτας από ανοξείδωτο
• 4 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. Πλήρως συρόμενα προς τα

έξω ράφια με τηλεσκοπικές ράγες
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad

controller) με ενδείξεις οθόνης LED
• Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED (επιλογή

από 3 χρώματα, λευκό/μπλε/πορτοκαλί) σε κάθε ράφι
ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό
αποτέλεσμα

• Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 48,5 x Βάθος 60 x Υψος 82
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Ιδανικά για Ξενοδοχεία, Resorts, Suites, Lounge χώρους

• Ζώνες θερμοκρασίας: Μία ζώνη θερμοκρασίας
• Τύπος: Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 125lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) : 46 φιάλες (φιάλες τύπου Bordeaux)

(Μεγαλύτερες φιάλες μικραίνουν την ωφέλιμη χωρητικότητα,
Ισως χρειαστεί να αφαιρεθεί κάποιο ράφι)

• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C
• Κλάση κλίματος: SN/ N/ ST
• Ενεργειακή κλάση: Α
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 126 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 42dB
• Πόρτα από Glossy Arc Color και 2 στρώματα LOW-E

τζάμι με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared
ακτινοβολίες

• 5 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. Πλήρως συρόμενα προς τα έξω
ράφια με τηλεσκοπικές ράγες

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED (επιλογή από
3 χρώματα) σε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές
για μοναδικό αποτέλεσμα

• Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 48,5 x Βάθος 64 x Υψος 82,5
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Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών

• Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ανεξάρτητες ζώνες
θερμοκρασίας. Μπορεί να λειτουργήσει και ως
μονοζωνικός

• Τύπος: Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 189lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) : 74 φιάλες (τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για την κάτω ζώνη και 5-20° για

την πάνω ζώνη
• Κλάση κλίματος: N
• Ενεργειακή κλάση: F (NEW 2021 EU EPREL

classification)
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 110 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 41dB
• Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black

Door) ή Seamless Inox και τριπλό τζάμι με φίλτρο UV
• 5 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. (3 ράφια για μπουκάλια

τύπου Bordeaux και 2 ράφια για μπουκάλια τύπου
Βουργουνδίας) Πλήρως συρόμενα προς τα έξω ράφια
με τηλεσκοπικές ράγες

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED (επιλογή
από 3 χρώματα, Λευκό | Μπλέ | Πορτοκαλί) σε κάθε
ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό
αποτέλεσμα

• 2 φίλτρα ενεργού άνθρακα
• Αερόψυκτο σύστημα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από ανοξείδωτο ατσάλι με

χαραγμένο τραπεζοειδή σχέδιο
• Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 71 x Υψος 100
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Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών

• Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ανεξάρτητες ζώνες θερμοκρασίας. Μπορεί να
λειτουργήσει και ως μονοζωνικός

• Τύπος: Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 261lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 120 (104 με όλα τα

ράφια τοποθετημένα) φιάλες (τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για την κάτω ζώνη και 5-20°C για την πάνω ζώνη
• Ενεργειακή κλάση: Β
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 173 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 40dB
• Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς ενώσεις με μεγάλο προφίλ) και

τριπλό τζάμι με φίλτρο UV ή full glass black door
• Μακρυά κυλινδρική λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
• Κλειδαριά (child proof lock)
• 4 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. Πλήρως συρόμενα προς τα έξω ράφια με

τηλεσκοπικές ράγες
• (Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν άλλα 4 ξύλινα, ώστε το σύνολο των

ραφιών να γίνει 8)
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED (επιλογή από 3 χρώματα,

λευκό/μπλε/πορτοκαλί) σε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές
για μοναδικό αποτέλεσμα

• Λειτουργία Auto Light
• 2 φίλτρα ενεργού άνθρακα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από ανοξείδωτο ατσάλι (ή μαύρο) με χαραγμένο

τραπεζοειδή σχέδιο
• Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 71.0 x Υψος 127,0
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Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών

• Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ζώνες θερμοκρασίας.
• Μπορεί να λειτουργήσει και με μία θερμοκρασία σε όλο το θάλαμο ως

μονοζωνικός
• Τύπος: Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 310lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 108 φιάλες (τύπου

Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για την κάτω ζώνη και 5-20°C για την πάνω

ζώνη
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 40dB
• Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς ενώσεις με μεγάλο προφίλ) και

τριπλό τζάμι με φίλτρο UV.
• Μακρυά κυλινδρική λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι ή μαύρη
• Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
• Κλειδαριά (child proof lock)
• 12 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. (Πλήρως συρόμενα προς τα έξω ράφια με

τηλεσκοπικές ράγες
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller) με ενδείξεις

οθόνης LED
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED (επιλογή από 3 χρώματα)

στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις
δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα

• Λειτουργία Auto Light και Door Alarm Function
• Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω 2 φίλτρων ενεργού άνθρακα
• Αερόψυκτο σύστημα, ADDA fans
• Kάτω μαύρες γρίλιες εξαερισμού με χαραγμένο τραπεζοειδή σχέδιο
• Embraco Inverter, διπλούς evaporators
• Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 57 x Υψος 178
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Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών

Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ζώνες θερμοκρασίας. Μπορεί να λειτουργήσει και με
μία θερμοκρασία σε όλο το θάλαμο ως μονοζωνικός
Τύπος: Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερη εγκατάσταση
Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 379lt
Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 154 φιάλες (τύπου
Bordeaux)
Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για την κάτω ζώνη και 5-20°C για την πάνω ζώνη
Κλάση κλίματος: N
Ενεργειακή κλάση: Β
Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 154 kWh
Επίπεδο θορύβου db(Α): 42dB
Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black Door) ή Seamless
Inox και τριπλό τζάμι με φίλτρο UV
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
Μακρυά κυλινδρική λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
Κλειδαριά (child proof lock)
13 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια (8 ράφια για μπουκάλια τύπου Bordeaux και 5
ράφια για μπουκάλια τύπου Βουργουνδίας. Πλήρως συρόμενα προς τα έξω ράφια
με τηλεσκοπικές ράγες
Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης
LED
Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας
Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης
Επιλογή από 3 χρώματα (Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί) LEDs σε κάθε ράφι
ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα
Λειτουργία Auto Light
•Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω 2 φίλτρων ενεργού άνθρακα
•Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 71.0 x Υψος l72
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Ελεύθερος Μονοζωνικός Συντηρητής Κρασιών

• Ζώνες θερμοκρασίας: Μία ζώνη θερμοκρασίας
• Τύπος: Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 642lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά

ράφια: 303 φιάλες (τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 188 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 42dB
• Μαύρη γυάλινη πόρτα (end-to-end Full Glass Black Door) ή

Seamless Inox) και 2 στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για
προστασία από UV & Infrared ακτινοβολίες

• Μακρυά τετραγωνισμένη λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
με ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad
controller), στην λαβή της πόρτας για τεράστια ευκολία, με
ενδείξεις οθόνης LED υγρασίας και θερμοκρασίας

• 18 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια με φινίρισμα από ανοξείδωτο
ατσάλι. (12 ράφια για μπουκάλια Bordeaux, 5 ράφια για
μπουκάλια τύπου Βουργουνδίας, και ένα ράφι παρουσίασης)
Πλήρως συρόμενα προς τα έξω ράφια με τηλεσκοπικές ράγες

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED στο πάνω
μέρος και με φώτα LED σε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο
πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα

• Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα
• Αερόψυκτο σύστημα
• Σύστημα συντήρησης: Συμπιεστής Inverter
• Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 75 x Βάθος 71 x Υψος 201,5
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Ελεύθερος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών

•Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ζώνες θερμοκρασίας
•Τύπος: Ελεύθερη εγκατάσταση
•Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 630lt
•Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 270 φιάλες
•Εύρος Θερμοκρασίας: 5-12°C για την κάτω ζώνη και 12-20°C για την πάνω ζώνη
•Κλάση κλίματος: SN/ N/ ST
•Ενεργειακή κλάση: B
•Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 260 kWh
•Επίπεδο θορύβου db(Α): 42dB
•Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς ενώσεις με μεγάλο προφίλ) και 2 στρώματα LOW-E
τζάμι με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared ακτινοβολίες
•Μακρυά τετραγωνισμένη λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι με ηλεκτρονικό σύστημα
χειρισμού αφής (touch pad controller), στην λαβή της πόρτας για τεράστια ευκολία, με
ενδείξεις οθόνης LED υγρασίας και θερμοκρασίας
•13 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια με φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι και 2 επιπλέον ράφια
παρουσίασης, συνολικά 15 ράφια. Πλήρως συρόμενα προς τα έξω ράφια με τηλεσκοπικές
ράγες
•Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας, υγρασίας.
•Κλειδαριά στο πλάι της πόρτας
•Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε
κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα
•Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα
•Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 75 x Βάθος 71 x Υψος 201,5
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Ελεύθερος / Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών

XPR W180DT Black Door
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Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 120 x Βάθος 58 x Υψος 82

Masterzen 2 x XPR W46DT
Η σύνθεση αυτή αποτελείται από ένα δεξιόστροφο XPRW46DT & ένα αριστερό XPRW46DT τα
οποία εγκαθίστανται sidebyside για ένα seamless τελικό αποτέλεσμα

• Ζώνες θερμοκρασίας: Τέσσερις ζώνες θερμοκρασίας.Μπορεί να
λειτουργήσει και με μία θερμοκρασία και στους τέσσερις θαλάμους
ως μονοζωνικός

• Τύπος: Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 238 lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 78 φιάλες

(τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για καθεμία από τις τέσσερις ζώνες
• Ενεργειακή κλάση: G (Νέα Ενεργειακή Κατηγορία 2021)
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 254kWh
• Μαύρη Γυάλινη πόρτα (end to end) και τριπλό τζάμι με φίλτροUV
• Κλειδαριά (child proof lock)
• 8 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια Πλήρως συρόμεναπρος τα έξω ράφια με

τηλεσκοπικές ράγες
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller) με

ενδείξεις οθόνης LED
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED στο πάνω μέρος και μεφώτα

LEDσε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό
αποτέλεσμα

• Επιλογή από 3 χρώματα (Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί) LEDs
• Λειτουργία Auto Light
• Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω 2 φίλτρων ενεργού άνθρακα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από μαύρο αλουμίνιο με χαραγμένο

τραπεζοειδή σχέδιο
• Αριθμός συμπιεστών:2
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Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 120 x Βάθος 72.5 x Υψος 100

Masterzen 2 x XPR W88DT
Η σύνθεση αυτή αποτελείται από ένα δεξιόστροφο XPRW120DT & ένα αριστερό XPR
W120DT τα οποία εγκαθίστανται sidebyside για ένα seamless τελικό αποτέλεσμα

• Ζώνες θερμοκρασίας: Τέσσερις ζώνες θερμοκρασίας.Μπορεί να
λειτουργήσει και με μία θερμοκρασία και στους τέσσερις θαλάμους
ως μονοζωνικός

• Τύπος: Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 378 lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 148 φιάλες

(τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για καθεμία από τις τέσσερις ζώνες
• Ενεργειακή κλάση: F (Νέα Ενεργειακή Κατηγορία 2021)
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 220kWh
• Μαύρη Γυάλινη πόρτα (end to end) και τριπλό τζάμι με φίλτροUV
• Κλειδαριά (child proof lock)
• 10 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια (6 ράφια για μπουκάλια τύπου Bordeaux και 4

ράφια για μπουκάλια τύπου Βουργουνδίας). Πλήρως συρόμεναπρος τα έξω
ράφια με τηλεσκοπικές ράγες

• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller) με
ενδείξεις οθόνης LED

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED στο πάνω μέρος και μεφώτα
LEDσε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό
αποτέλεσμα

• Επιλογή από 3 χρώματα (Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί) LEDs
• Λειτουργία Auto Light
• Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω 2 φίλτρων ενεργού άνθρακα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από μαύρο αλουμίνιο με χαραγμένο

τραπεζοειδή σχέδιο
• Αριθμός συμπιεστών:2
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Η σύνθεση αυτή αποτελείται από ένα δεξιόστροφο XPRW120DT & ένα αριστερό XPR W120DT τα
οποία εγκαθίστανται sidebyside για ένα seamless τελικό αποτέλεσμα

Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 120 x Βάθος 72.5 x Υψος l27

• Ζώνες θερμοκρασίας: Τέσσερις ζώνες θερμοκρασίας.Μπορεί να λειτουργήσει
και με μία θερμοκρασία και στους τέσσερις θαλάμους ως μονοζωνικός

• Τύπος: Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 522 lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 230-240 φιάλες (τύπου

Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για καθεμία από τις τέσσερις ζώνες
• Ενεργειακή κλάση: G (Νέα Ενεργειακή Κατηγορία 2021)
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 346 kWh
• Μαύρη Γυάλινη πόρτα (end to end) και τριπλό τζάμι με φίλτροUV
• Κλειδαριά (child proof lock)
• 8 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια (Δυνατότητα προσθήκης άλλων 8 ραφιών). Πλήρως συρόμενα

προς τα έξωράφια με τηλεσκοπικές ράγες
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης

LED
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED στο πάνω μέρος και μεφώτα LED σε κάθε

ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα
• Επιλογή από 3 χρώματα (Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί) LEDs
• Λειτουργία Auto Light
• Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω 2 φίλτρων ενεργού άνθρακα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από μαύρο αλουμίνιο με χαραγμένο τραπεζοειδή

σχέδιο
• Αριθμός συμπιεστών:2
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Ελεύθερος/Εντοιχιζόμενος 4ζωνικός Συντηρητής Κρασιών 308Φιαλών

Η σύνθεση αυτή αποτελείται από ένα δεξιόστροφο XPRW180DT & ένα αριστερό XPR W180DT τα οποία
εγκαθίστανται sidebyside για ένα seamless τελικό αποτέλεσμα

• Ζώνες θερμοκρασίας: Τέσσερις ζώνες θερμοκρασίας.Μπορεί να λειτουργήσει και με μία
θερμοκρασία και στους τέσσερις θαλάμους ως μονοζωνικός

• Τύπος: Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη εγκατάσταση
• Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 758 lt
• Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 308 φιάλες (τύπου Bordeaux)
• Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για καθεμία από τις τέσσερις ζώνες
• Ενεργειακή κλάση: G (Νέα Ενεργειακή Κατηγορία 2021)
• Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): 308 kWh
• Επίπεδο θορύβου db(Α): 42dB
• Μαύρη Γυάλινη πόρτα (end to end) και τριπλό τζάμι με φίλτρο UV
• Δυνατότητααλλαγής φοράς πόρτας
• Μακρυά μαύρη κυλινδρική λαβή πόρτας
• Κλειδαριά (child proof lock)
• 28 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια (18 ράφια για μπουκάλια τύπου Bordeaux και 10 ράφια για μπουκάλια

τύπου Βουργουνδίας). Πλήρως συρόμεναπρος τα έξωράφια με τηλεσκοπικές ράγες
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης LED
• Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED στο πάνω μέρος και μεφώτα LED σε κάθε ράφι

ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα
• Επιλογή από 3 χρώματα (Λευκό | Μπλε | Πορτοκαλί) LEDs
• Λειτουργία Auto Light
• Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω 2 φίλτρων ενεργού άνθρακα
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από μαύρο αλουμίνιο με χαραγμένο τραπεζοειδή σχέδιο
• Σύστημα συντήρησης: Συμπιεστής
• Αριθμός συμπιεστών:2

Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 120 x Βάθος 72.5 x Υψος l72



Σειρά Inox sidebyside 33

2x 46DT

2x 88DT
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2 x 120DT

2 x 180DT

Σειρά Inox sidebyside



Συνθέσεις sidebyside 35

Συντηρητές XPRW180 sidebyside

•Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 1164lt

•Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά
ράφια: 471 φιάλες

•6 ανεξάρτητες ζώνες θερμοκρασίας με εύρος
Θερμοκρασίας: 5-20°C η κάθε ζώνη

•Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς ενώσεις
με μεγάλο προφίλ) και τριπλό τζάμι με φίλτρο UV

•45 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. Πλήρως
συρόμενα προς τα έξω ράφια με τηλεσκοπικές
ράγες. Μπορούν να εγκατασταθούν και κάποια
ράφια display/Παρουσίασης

•Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με
λευκά LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε
κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για
μοναδικό αποτέλεσμα

•Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 178,5 x Βάθος 71.0 x
Υψος 172
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Παράδειγμα Σύνθεσης| Συντηρητές Κρασιών και Cigar Humidor 37



Παράδειγμα Σύνθεσης | Συντηρητές Κρασιών και Dry Age 38



Συνθέσεις sidebyside 39



40Παράδειγμα σύνθεσης



Παράδειγμα Σύνθεσης| Συντηρητές Κρασιών και Cigar Humidor 41



Παράδειγμα Σύνθεσης | Συντηρητές Κρασιών και Dry Age 42
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Παράδειγμα σύνθεσης με 5 συντηρητές

•Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 1895lt

•Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά
ράφια: 770 φιάλες τύπου Bordeaux

•Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C για κάθε ζώνη
•Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς ενώσεις
με μεγάλο προφίλ) και τριπλό τζάμι με φίλτρο UV

•65 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια. Πλήρως
συρόμενα προς τα έξω ράφια με τηλεσκοπικές
ράγες. Μπορούν να εγκατασταθούν και κάποια
ράφια display/Παρουσίασης

•Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με
λευκά LED στο πάνω μέρος και με φώτα LED σε
κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για
μοναδικό αποτέλεσμα

•Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 297,5 x Βάθος 71.0 x
Υψος 172



Ενδεικτική λύση για κελάρι 44

2 συντηρητές XPRW300S

•Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 1284 lt

•Χωρητικότητα (0,75lt std) με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια: 606 φιάλες

•Εύρος Θερμοκρασίας: 5-20°C

•Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς ενώσεις με μεγάλο προφίλ) και 2
στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared
ακτινοβολίες
•Μακρυά τετραγωνισμένη λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
με ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller), στην λαβή
της πόρτας για τεράστια ευκολία, με ενδείξεις οθόνης LED υγρασίας και
θερμοκρασίας

•36 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια με φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι. (24
ράφια για μπουκάλια Bordeaux, 10 ράφια για μπουκάλια τύπου
Βουργουνδίας, και δύο ράφια παρουσίασης) Πλήρως συρόμενα προς τα έξω
ράφια με τηλεσκοπικές ράγες

•Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED στο πάνω μέρος και
με φώτα LED σε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό
αποτέλεσμα

•Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 75 x Βάθος 71 x Υψος 201,5 το
καθένα



Προτεινόμενη λύση για κελάρι 45



Σύνθεση| Εναλλακτική πρόταση σειρά Masterzen 300 (μόνο ελεύθερη εγκατάσταση, χρειάζεται 10 εκατοστά εξαερισμό) 46



47Σύνθεση| Εναλλακτική πρόταση σειρά Masterzen 300 (μόνο ελεύθερη εγκατάσταση, χρειάζεται 10 εκατοστά εξαερισμό)



48Σύνθεση| Εναλλακτική πρόταση σειρά Masterzen 300 (μόνο ελεύθερη εγκατάσταση, χρειάζεται 10 εκατοστά εξαερισμό)



Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 49

BlueFish Athens



Matsuhisa Athens, Aster Vouliagmenis 50



Precious Mykonos 51



Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 52

2 X XPRW180D& 1 DryAge Ωριμαντήριο



Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 53

2 X XPRW180D& 1 DryAge Ωριμαντήριο



Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 54

Solymar Mykonos



Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 55Petra, Canaves Suites, Oia,
Santorini



Familia Mykonos 56

Lotus Mykonos
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Lotus Mykonos
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Binger Drinker
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Ka�kies Garden Santorini
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Οινοποιείο Χαραλαμπάκης



Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 61

Aroma Bar
Mykonos Matogiannia



Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 62



63IEK Praxis
Παλιά Αθήνα,
Θεσσαλονίκη
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Αντίστοιχες λύσεις σε πελάτες μας 65



66
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Villa Santorini
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Bluefish
Vouliagmeni



Καινοτομίες Masterzen | Ωριμαντήριο

Τυριών, Αλλαντικών, Κρεάτων, Ψαρικών 69

Masterzen DryAge
Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 388lt
Compressor Dry Age
Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία: 1-25°C
Ρυθμιζόμενη Υγρασία: 60%- 85%
Σύστημα UVC



Masterzen XPR 180 Dry Age 70

• Compressor Dry Age
• Τύπος: Εντοιχιζόμενο /Ελεύθερη εγκατάσταση
• Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία: 1-25°C
• Ρυθμιζόμενη Υγρασία: 60%- 85%
• Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι #304 (χωρίς ενώσεις με μεγάλο

προφίλ) και 2 στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για
προστασία από UV ακτινοβολίες

• Μακρυά κυλινδρική λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με λευκά LED στο πάνω

μέρος
• Λειτουργία Auto Light
• Σύστημα UVC
• Κλειδαριά στην πόρτα
• Ηλεκτρονικός ρυθμιστής υγρασίας, σύνδεση με παροχή νερού.
• Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (touch pad controller) με

ενδείξεις οθόνης LED
• Kάτω γρίλιες εξαερισμού από ανοξείδωτο ατσάλι με χαραγμένο

τραπεζοειδή σχέδιο
• Σύστημα συντήρησης: Συμπιεστής
• Ψυκτικό μέσο: R600a. Το ψυκτικό υλικό Ισοβουτάνιο είναι ένα

φυσικό, άκρως φιλικό προς το περιβάλλον,
• Ανεμιστήρας
• 3 μεταλλικά ανοξείδωτα #304 ράφια
• 1 ανοξείδωτο δίσκο #304 αλατιού
• 1 ανοξείδωτο #304 κρέμαστρο
• 3 ανοξείδωτους #304 γάντσους
• 1 ανοξείδωτο #304 airduct board
• 1 ανοξείδωτο #304 δοχείο νερού
• Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 71.0 x Υψος l72
• Καθαρό βάρος 92 Κιλά

Παράδειγμα σύνθεσης σε συντηρητή Κρασιών
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Καινοτομίες Masterzen | Urban Cul�vator Indoor Gardens 73
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Masterzen Olive Oil 75

Συντηρητής Λαδιού



Πρoτάσεις Ωριμαντήριο, Display Τυριών Αλλαντικών 76

Ωριμαντήριο:Masterzen XPR 180 DryAge κατάλληλο για ωρίμανση Κρεάτων, Ψαριών, Τυριών, Αλλαντικών ανάλογα με την
επιλογή ρυθμίσεων υγρασίας & θερμοκρασίας

Display για Τυριά Αλλαντικά:

• Ιδανικές συνθήκες ωρίμανσης τυριών (για φρέσκα και ανέτοιμα τυριά/αλλαντικά) χρειάζονται σταθερά πολύ υψηλά επίπεδα
υγρασίας μεταξύ 70-80% σχετική υγρασία, UVC, και μπορεί να επιτευχθεί με το XPR 180 DryAge

• Ιδανικές θερμοκρασίες για συντήρηση τυριών είναι 10-16°C (ανάλογα τον τύπο του τυριού, ίσως χρήση vacuum) με σχετική
υγρασία 50% (κατάλληλα όλα τα μοντέλα XPR WMasterzen)

• Ιδανικές θερμοκρασίες σερβιρίσματος τυριών είναι μεταξύ 18-24°C (ανάλογα τον τύπο του τυριού) (κατάλληλα όλα τα
μοντέλα XPRWMasterzen)

Ανάλογα με τις ανάγκες θα μπορούσε να επιλεγεί μονοζωνικό ή διζωνικό μοντέλο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως display τυριών/
αλλαντικών ώστε και να συντηρεί (σε vacuum για περισσότερο χρόνο) είτε έτοιμα προς σερβίρισμα

Αν οι ανάγκες για συντήρηση τυριών είναι μεγάλη θα μπορούσε να επιλεγεί η λύση με 2 XPR 180 Dry Age side by side που δίνει
τη μέγιστη ευελιξία για όλες τις ανάγκες



Πρωτοποριακές προτάσεις

MicroGarden, Οξυγονωτής Κρασιών, Συντήρηση Ελαιολάδου για Olive Oil Bar, Premium Club Products
77

Migrogarden
Urban Cul�vator για

ανάπτυξη
microgreens, herbs,
Farm_to_Table

Premium οξυγονωτής
για την μέγιστη
απόλαυση των κρασιών

Ιδανικές συνθήκες συντήρησης και ανάδειξης
premium ελαιολάδων
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Η Masterzen επιλέγει προϊόντα είτε
δικής της κατασκευής είτε πολύ
επιλεγμένων οίκων ώστε να τα
διαθέτει στο πλαίσιο των Masterzen
Premium Club Products που θα
πλαισιώνουν άψογα την φιλοσοφία
και τα προϊόντα της και θα
προσφέρουν μια premium εμπειρία
χρήσης στο τελικό καταναλωτή

Επιλεγμένες λύσεις συντήρησης κρασιού, ανοιχτήρια, μαχαίρια για stek/τυριά
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Οξυγονωτής Κρασιών

Το «iSommelier» είναι μια «έξυπνη καράφα» που διεκδικεί ένα παγκόσμιο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Χρησιμοποιεί μοριακή τεχνολογία φίλτρων για να
απομονώσει το οξυγόνο από τον αέρα, και να διοχετεύσει 90% καθαρό οξυγόνο
στο κρασί, μέσω μιας μοναδικής στο σχεδιασμό γυάλινης καράφας. Παράλληλα,
η διαδικασία φιλτραρίσματος μειώνει αποτελεσματικά τα τυχόν υπάρχοντα ίχνη
μεθανόλης, διοξειδίου του θείου, και άλλων επιβλαβών ουσιών για την
απόλαυση του κρασιού μας. Η διαδικασία της μετάγγισης/αερισμού είναι πιο
αποτελεσματική καθώς η έξυπνη καράφα εκθέτει το κρασί, σε ένα μόλις λεπτό,
στο ίδιο επίπεδο οξυγόνου που θα ελάμβανε με φυσικό τρόπο σε μία ώρα,
μεταγγισμένο σε μια κλασσική καράφα. Η διαδικασία της μετάγγισης γίνεται πιο
γρήγορα χωρίς ανταλλαγή οσμών από την ατμόσφαιρα και στη σωστή
θερμοκρασία σερβιρίσματος, μεγιστοποιώντας παράλληλα το επίπεδο του
αρώματος και της γεύσης. Με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουμε κάθε κρασί στο
καλύτερο σημείο του, γρήγορα και εύκολα.
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PhotoGallery, Videos

Ενδεικτικές φωτογραφίες συντηρητών μπορείτε να δείτε εδώ στο PhotoGallery
https://www.masterzen.gr/content/77/photogallery-

Πολλές φωτογραφίες πελατών μας μπορείτε να βρείτε εδώ
https://www.masterzen.gr/datafiles/file/Customer_examples.pdf

A video illustra�on of filling up a new Masterzen W300 Wine Cellar can be found here
h�ps://www.youtube.com/watch?v=4D_n31bzdjE

Masterzen Microgarden
h�ps://www.masterzen.gr/content/67/microgarden-
h�ps://www.youtube.com/watch?v=HyYP2NgGzNU

Masterzen iSommelier
h�ps://www.masterzen.gr/product/47/aksesoyar-krasioy-ifavine-sommelier-d512-eksypni-
karafa
h�ps://www.youtube.com/watch?v=HyYP2NgGzNU
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Dimitris Stergiopoulos

Founder &Managing Partner

Διέυθυνση: Τριών Ιεραρχών 39, Θησείο

Mobile: +30.6073.888.056

Mail: dimitris@mobar�a.com

LinkedIn: gr.linkedin.com/in/stergiopoulos

Showroom: Τριών Ιεραρχών 39, Θησείο

τηλ: +30.211.1137.029

info@masterzen.gr

Website: www.masterzen.gr

h�p://www.facebook.com/masterzen.co

Συντηρητές, Κελάρια, Αξεσουάρ Κρασιού


