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Pro domácí someliéry  
 
Nové podstavné vinotéky s exkluzivním vybavením 

Flexibilní, exkluzivní, individuální: takto se představují nové vinotéky od společnosti Miele, které jsou 
určeny pro prostorově úspornou montáž pod pracovní desku. Nové modely se vyznačují exkluzivními 
prvky, které jsou jinak známé jen z velkých samostatně stojících modelů. Svým elegantním, přesto 
decentním vzhledem harmonicky zapadnou do kuchyně či do obytného prostoru. 
 

Na malém prostoru – s výškou přístroje až 87 cm – nabízí podstavné vinotéky místo až pro 34 lahví a stejné 
výhody jako „ty velké“. U modelu KWT 6312 UGS je poprvé použit SommelierSet, který je k dispozici výhradně 
u Miele. Skládá se z držáku skla a ConvinoBoxu, v němž mohou být stabilně uloženy až tři již otevřené láhve. 
K nim náležející sklenice jsou bezpečně zavěšeny a temperovány na požadovanou teplotu. Dvě malé přihrádky 
v ConvinoBoxu nabízejí prostor pro příslušenství, jako jsou vývrtky, nůž a křída. 

Aby bylo možné rozšířit kapacitu modelu KWT 6312 UGS s užitečným a zároveň reprezentativním 
SommelierSetem, nabízí Miele prvně příležitost vestavit vinotéku v odpovídající konstrukci bok po boku pod 
pracovní desku. S modelem KWT 6322 UG  vzniká kombinace přístrojů, která neponechává žádná přání 
milovníka vína nesplněná. Celkově zde může být elegantně temperováno až 45 lahví. 

Pro bezpečné skladování ušlechtilých vín jsou oba modely vybaveny nastavitelným roštem na láhve 
(„FlexiFrame“). Jednotlivé příčky mohou být jedním pohybem ruky individuálně nastaveny v dřevěném rámu 
a přizpůsobit se tak tvaru láhve. Kromě toho lze zaznamenat na magnetické lišty křídou druh vína a napomoci tak 
optimální organizaci jeho zásob. 

Oba modely mohou být v jedné rovině integrovány do každé kuchyně a obytného prostoru, protože dvířka 
zařízení nemají žádné madlo, ale otevírají se automaticky lehkým tlakem na jejich povrch („Push2open“). Je-li 
potřeba vinotéku opět uzavřít, dveře se automaticky od určitého úhlu samy zavřou. 

Nové vinotéky zajišťují stálou skladovací teplotu díky rovnoměrnému proudění studeného vzduchu („DynaCool“) 
a zabraňují vibracím a přenosu pachů díky použití filtru s aktivním uhlím („Active AirClean“). S novým 
mechanismem může být výměna filtru provedena bez vyjmutí skladovaných lahví. 

Nové vinotéky jsou mnohem tišší než jejich předchůdci, vykazují hluk pouhých 38 dB (A). Kromě toho jsou 
přístroje znatelně úspornější: oba modely KWT 6322 UG a KWT 6312 UGS jsou zařazeny do energetické třídy 
účinnosti A. 

Nové podstavné vinotéky jsou k dostání na evropských trzích (v závislosti na zemi) od června 2014.  Uvedené 
vybavení závisí na modelu. 
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