Vaša pivnica
za okamih

Le Bloc Cellier

®
®

Vaša
vinna
pivnica
vo farbe
votre
Cave
en Couleur
Terra Rossa: 21 kg

ESTETICKÉ
EKONOMICKÉ
SKLADATELNÉ
JEDNODUCHO ZOSTAVITELNÉ
Bloc Cellier sú starostlivo navrhnuté a vemi robustné.
Sú vyrobené z prírodných materiálov, aby odolali času a
navrhnuté, aby rokmi vyzreli.
Bloc Cellier kombinujú silu a krásu kameňa s modernými
technikami.
Táto kvalita ,hodnota a charakter zaručujú uznávanú spoahlivos.

HARMONIA TVARU
Bloky sú navrhnuté tak ,aby ste
víno mohli skladova na ležato.
Bloc Cellier sú vyvinuté v spolupráci s odborníkmi na víno.
Harmonicky dopĺňajú Vašu
pivnicu, byt, alebo prezentačné
priestory. Produkt je k Vám
dodaný, pripravený na použitie a
nevyžaduje žiadnu montáž.
Môže byt použitý samostatne,
alebo sa dá kombinova a vytvori tak stenu, vaka jedinečnému západkovému systému. Harmonický tvar pripomínajúci
kóje v prestižných pivniciach dodá priestoru priateský
vzhad, Funkcionalitu a zabezpečí aby vaše víno zrelo v
optimálnych podmienkach.

NOVÁ SPÁJACIA METÓDA
Vaka jedinečnému spájaciemu systému sa Bloc Cellier
dajú posklada na akomkovekrovnom podklade bez použitia
lepidla, alebo malty.Ak je viac
ako štyri bloky uložených na
sebe, treba vrchný blok upevni k
stene kvôli bezpečnosti.Medzi
blokom a stenou by mala by
medzera 3 až 5 cm ,aby sa
zabezpečil prúd vzduchu okolo fliaš.

4 modulárne jednotky
Zariate si Vašu pivnicu poda Vášho vkusu rýchlo a kvalitne.
Bloc Cellier je systém modulárny a môžete si ho zostavi v rôznych
kombináciach.
Tieto štyri jednotky majú rovnakú šírku , hĺbku a západkový systém.
Odlišujú sa iba výškou a kapacitou, aby Vám umožnili zostavenie v
rôznych kombináciach, tak že budú pasova do Vašej pivnice.
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Allineamento stretto A

Allineamento stretto B

Realizzato a partire da Blocchi Standard,
Maxi e "1/2"

Realizzato a partire da Blocchi Standard, Maxi,
"1/2" e "2/3"

Le bloc Cellier Standard
ŠTANDARD je základný komponent Vašej budúcej
pivnice s kapacitou 19 fliaš typu Bordeaux, alebo 16 fliaš
typu Burgundy, môže poňa viac ako kartón vína.
Rozdelený je na dva priestory, čo je praktické, aby ste
odlíšili víno z ktorého máte iba pár fliaš ,pričom nemusíte zbytočne zabera miesto.

Allineamento a volta
Le bloc Cellier SUPER
SUPER má rovnaké vekosti ako štandard, ale ponúka
väčšiu kapacitu. Používa sa na bežnejšie kategórie vína
z ktorých chcete ma väčšie množstvo uskladnené.
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Realizzato a partire da Blocchi Standard, Maxi, "1/2" e "2/3"

Le bloc Cellier «2/3»

L e B l o c C e l l i e r - Te r r a R o s s a
®

Terra
Rossa

Le bloc Cellier «MINI»
MINI je polovica z produktu Štandard, alebo Super,
navrhnutý tak aby vypĺňal priestor a dosahoval
požadovanú výšku steny. Bežná výška pivnice je 210cm
čo umožňuje zostavenie troch Štandard a jedného Mini.
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2/3 –je určený pre vína na archiváciu. Má vekos 2/3 z
bloku Štandard, alebo Super a však si zachováva
estetickos a schopnos kombinácie.

Standard

Maxi

«2/3»

«1/2»

20 x 40 x 52

20 x 40 x 52

20 x 40 x 34,4

20 x 40 x 26

Peso

21 kgs

19 kgs

16 kgs

12 kgs

Numero di bottiglie(*)

16 à 19

24

12

8

Quantità per pallet

30

30

45

60

pxlxh

Profesionálny vzhad a dvojité uloženie.
(*) Tipo Bordeaux o Borgogna

Vista frontale

Vista posteriore

Pre dvojitú radu profesionál môže by Bloc Cellier
kombinovaný v pároch ,aby sa zabezpečila hĺbka
40cm a tým zvýšila kapacita.

Bloc Cellier sú vyrobené z prírodných materiálov v dvoch farbách, ktorých farba a
štruktúra povrchu sa môže odlišova. Aby ste zabezpečili uniformitu Vašich blokov pri
kombinácii Bloc Cellier musíte kombinova z rôznych paliet.

Čo by mohlo by jednoduchšie na zosobnenie Vašej pivnice,
ako kombinova štandard,Mini,2/3 a Super
či už v jednoduchých,
alebo
zdvojených
radách.

Distributore :

Esempio di doppio impilaggio
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Viste in spaccato

