
CASO GERMANY
Κάβες και Ψυγεία Κρασιών
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Η εταιρεία CASO παράγει κάβες και ψυγεία κρασιών μοντέρνου σχεδιασμού
και τελευταίας τεχνολογίας.

Οι κάβες της CASO είναι σχεδιασμένες με τεχνολογία peltier η οποία
βασίζεται στην επίτευξη διαφοράς θερμοκρασίας σε δύο χώρους με τη ροή
ρεύματος, λειτουργώντας σαν mini αντλία θερμότητας. Με την τεχνική αυτή
έχουμε πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Με τη μέθοδο συμπίεσης δημιουργείται η βέλτιστη θερμοκρασία για τα
κρασιά σας. Λειτουργεί με τεχνολογία χαμηλής δόνησης.

Τα τζάμια διαθέτουν ειδικά φίλτρα UV για να προστατεύουν το κρασί από
τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, και πολλαπλές στρώσεις για να μονώσουν
τέλεια το εσωτερικό τους από τη ζέστη, το κρύο και την υγρασία.
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Συντηρητής κρασιού, με λειτουργία ψύξης – θέρμανσης
και οθόνη LED. Διαθέτει ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από
5 έως 50 °C. Προσαρμόζεται σε οριζόντια θέση (για τα
ζεστά ποτά) και σε κατακόρυφη θέση (για τα κρύα ποτά),
αλλά και σε οποιαδήποτε κλίση. Το εσωτερικό του είναι
από αλουμίνιο και έχει πολύ ήσυχη λειτουργία.

Διαστάσεις: 130 x 250 x 220 mm

Βάρος: 1,9 kg

Ισχύς: 60 W

Επιτραπέζιος Συντηρητής Κρασιού – Wine 
Control
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Ψυγείο κρασιών υψηλής ποιότητας, ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας (μιας ζώνης για λευκό ή κόκκινο κρασί) 8 °
- 18 ° C, χωρητικότητας έως 6 φιάλες. Διαθέτει πρόσθιο
ανοξείδωτο κάτοπτρο, και οθόνη αφής. Έχει πολύ ήσυχη
λειτουργία με πολύ χαμηλή δόνηση. Με μπλε LED
φωτισμό και 3 αφαιρούμενα ανοξείδωτα ράφια.

Ενεργειακή κλάση Α - 132 kWh / έτος.

Διαστάσεις: 265 x 405 x 500 mm

Βάρος: 8,9 kg

Ισχύς: 70 W

Ψυγείο κρασιών WineCase 6
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Ψυγείο κρασιών κομψού σχεδιασμού, ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας (μιας ζώνης για λευκό ή κόκκινο κρασί) 7 °
- 18 ° C, χωρητικότητας έως 8 φιάλες. Διαθέτει οθόνη
αφής. Έχει πολύ ήσυχη λειτουργία με πολύ χαμηλή
δόνηση. Με μπλε LED φωτισμό, μπλε LED οθόνη για την
πραγματική θερμοκρασία και 3 αφαιρούμενα
ανοξείδωτα ράφια.

Διαστάσεις: 410 x 270 x 510 mm

Ισχύς: 140 W

Βάρος: 12 kg

Ψυγείο κρασιών WineCase 8
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης
λειτουργίας, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 12
φιάλες. Διαθέτει δύο διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας
για λευκό και κόκκινο κρασί. Θερμοκρασία για κάθε ζώνη
ξεχωριστά ρυθμιζόμενη, από 7 ° - 18 ° C στην άνω ζώνη με
χωρητικότητα 6 φιαλών / 10 ° - 18 ° C στην κάτω ζώνη με
χωρητικότητα 6 φιαλών, παρέχει ομαλή λειτουργία ηλεκτρονικής
ψύξης. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας για κάθε ζώνη, και
εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό. Επίσης, έχει
αφαιρούμενα ξύλινα ράφια αποθήκευσης, ανοξείδωτη σιδερένια
πόρτα με γυάλινο ένθεμα, και δύο συστήματα ψύξης.

Διαστάσεις: 340 x 535 x 500 mm

Βάρος: 14,3 kg

Ισχύς: 140 W

Κάβα WineDuett 12 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης
λειτουργίας, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 12
φιάλες. Διαθέτει δύο διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας
για λευκό και κόκκινο κρασί. Θερμοκρασία για κάθε ζώνη
ξεχωριστά ρυθμιζόμενη, από 7 ° - 18 ° C στην άνω ζώνη με
χωρητικότητα 6 φιαλών / 10 ° - 18 ° C στην κάτω ζώνη με
χωρητικότητα 6 φιαλών, παρέχει ομαλή λειτουργία ηλεκτρονικής
ψύξης. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας για κάθε ζώνη, και
εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό. Επίσης, έχει
αφαιρούμενα ξύλινα ράφια αποθήκευσης, ανοξείδωτη σιδερένια
πόρτα με γυάλινο ένθεμα, και δύο συστήματα ψύξης.

Διαστάσεις: 340 x 535 x 510 mm

Βάρος: 15,5 kg

Ισχύς: 140 W

Κάβα WineDuett Touch 12 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα WineSafe 12 Black
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης
λειτουργίας, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 12
φιάλες. Θερμοκρασία λειτουργίας ρυθμιζόμενη, από 5° - 22° C.
Παρέχει ομαλή λειτουργία ηλεκτρονικής ψύξης. Έχει μπλε LED
ένδειξη θερμοκρασίας, και εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό
φωτισμό. Επίσης, έχει αφαιρούμενα ξύλινα ράφια αποθήκευσης,
πόρτα με γυαλί μονωμένο και εξοπλισμένο με φίλτρα UV για να
προστατεύει το άρωμα των κρασιών, και εργονομική λαβή.

Διαστάσεις: 395 x 510 x 510 mm

Βάρος: 20,25 kg

Ισχύς: 80 W



Κάβα WineSafe 18 ΕΒ
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης
λειτουργίας, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 18
φιάλες. Θερμοκρασία λειτουργίας ρυθμιζόμενη, από 5° - 22° C.
Παρέχει ομαλή λειτουργία μειωμένων κραδασμών με τεχνολογία
συμπίεσης. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας, και
εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό. Επίσης, έχει
αφαιρούμενα ξύλινα ράφια αποθήκευσης, πόρτα με γυαλί
μονωμένο και εξοπλισμένο με φίλτρα UV για να προστατεύει το
άρωμα των κρασιών, και εργονομική λαβή.

Διαστάσεις: 600 x 455 x 525 mm

Βάρος: 25,5 kg

Ισχύς: 80 W



Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης
λειτουργίας, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 21
φιάλες. Διαθέτει δύο διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας
για λευκό και κόκκινο κρασί. Θερμοκρασία για κάθε ζώνη
ξεχωριστά ρυθμιζόμενη, από 7 ° - 18 ° C στην άνω ζώνη με
χωρητικότητα 6 φιαλών / 10 ° - 18 ° C στην κάτω ζώνη με
χωρητικότητα 15 φιαλών, ενώ παρέχει ομαλή λειτουργία
ηλεκτρονικής ψύξης. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας για
κάθε ζώνη, και εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό.
Επίσης, έχει αφαιρούμενα ξύλινα ράφια αποθήκευσης,
ανοξείδωτη σιδερένια πόρτα με γυάλινο ένθεμα, και δύο
συστήματα ψύξης.

Διαστάσεις: 340 x 820 x 500 mm

Βάρος: 20,5 kg

Ισχύς: 140 W

Κάβα WineDuett 21 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης
λειτουργίας, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 21
φιάλες. Διαθέτει δύο διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας
για λευκό και κόκκινο κρασί. Θερμοκρασία για κάθε ζώνη
ξεχωριστά ρυθμιζόμενη, από 7 ° - 18 ° C στην άνω ζώνη με
χωρητικότητα 6 φιαλών / 10 ° - 18 ° C στην κάτω ζώνη με
χωρητικότητα 15 φιαλών, ενώ παρέχει ομαλή λειτουργία
ηλεκτρονικής ψύξης. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας για
κάθε ζώνη, και εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό.
Επίσης, έχει αφαιρούμενα ξύλινα ράφια αποθήκευσης,
ανοξείδωτη σιδερένια πόρτα με γυάλινο ένθεμα, και δύο
συστήματα ψύξης.

Διαστάσεις: 340 x 820 x 510 mm

Βάρος: 20,5 kg

Ισχύς: 140 W

Κάβα WineDuett Touch 21 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης λειτουργίας,
ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 24 φιάλες. Διαθέτει
δύο διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας για λευκό και κόκκινο
κρασί. Θερμοκρασία 5° - 22° C, με ενεργό ανεμιστήρα για ομοιόμορφη
κατανομή ανά ζώνη. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας για κάθε
ζώνη, και εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό. Επιτυγχάνει
μείωση των κραδασμών λόγω της ομαλής λειτουργίας του συμπιεστή.
Διαθέτει μονωτικό γυαλί με φίλτρο UV για την καλύτερη δυνατή
προστασία του αρώματος και εξαιρετική θερμομόνωση για οικονομία
στην κατανάλωση. Διαχρονικής σχεδίασης με λείο ανοξείδωτο στο
εξωτερικό, και διπλή επένδυση από γυαλί. Έχει εργονομική λαβή και
συρτάρια με ρουλεμάν, με ξύλινα ράφια αποθήκευσης.

Ενεργειακή κλάση Α - 120 kWh / έτος.

Διαστάσεις: 395 x 875 x 495 mm

Βάρος: 30 kg

Ισχύς: 80 W

Κάβα WineMaster 24 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης λειτουργίας,
ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 38 φιάλες. Διαθέτει
δύο διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας για λευκό και κόκκινο
κρασί. Θερμοκρασία 5 ° - 22 ° C, με ενεργό ανεμιστήρα για
ομοιόμορφη κατανομή ανά ζώνη. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας
για κάθε ζώνη, και εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό.
Επιτυγχάνει μείωση των κραδασμών λόγω της ομαλής λειτουργίας του
συμπιεστή. Διαθέτει μονωτικό γυαλί με φίλτρο UV για την καλύτερη
δυνατή προστασία του αρώματος και εξαιρετική θερμομόνωση για
οικονομία στην κατανάλωση. Διαχρονικής σχεδίασης με λείο
ανοξείδωτο χάλυβα στο εξωτερικό, και διπλή επένδυση από γυαλί.
Έχει εργονομική λαβή και συρτάρια με ρουλεμάν, με ξύλινα ράφια
αποθήκευσης.

Ενεργειακή κλάση Α - 120 kWh / έτος.

Διαστάσεις: 400 x 1025 x 580 mm

Βάρος: 38 kg

Ισχύς: 117 W

Κάβα WineMaster 38 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ήσυχης λειτουργίας,
ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 38 φιάλες. Διαθέτει
δύο διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας για λευκό και κόκκινο
κρασί. Θερμοκρασία 5° - 22° C, με ενεργό ανεμιστήρα για ομοιόμορφη
κατανομή ανά ζώνη. Έχει μπλε LED ένδειξη θερμοκρασίας για κάθε
ζώνη, και εναλλασσόμενο μπλε LED εσωτερικό φωτισμό. Επιτυγχάνει
μείωση των κραδασμών λόγω της ομαλής λειτουργίας του συμπιεστή.
Διαθέτει μονωτικό γυαλί με φίλτρο UV για την καλύτερη δυνατή
προστασία του αρώματος και εξαιρετική θερμομόνωση για οικονομία
στην κατανάλωση. Διαχρονικής σχεδίασης με λείο ανοξείδωτο χάλυβα
στο εξωτερικό, και διπλή επένδυση από γυαλί. Έχει εργονομική λαβή
και συρτάρια με ρουλεμάν, με ξύλινα ράφια αποθήκευσης.

Ενεργειακή κλάση Α - 143 kWh / έτος.

Διαστάσεις: 395 x 1040 x 630 mm

Βάρος: 46 kg

Ισχύς: 117 W

Κάβα WineMaster Touch 38 – 2D – Με 2 
ζώνες θερμοκρασίες
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Κάβα υψηλής ποιότητας χωρητικότητας 43 φιαλών, με συμπιεστή
τελευταίας τεχνολογίας, ομαλής και αθόρυβης λειτουργίας με
μειωμένους κραδασμούς. Έχει πάντα ενεργό ανεμιστήρα για να
διατηρεί μια πολύ ομοιόμορφη θερμοκρασία ανά ζώνη. Διαθέτει
μονωτικό γυαλί με φίλτρο UV για την καλύτερη δυνατή προστασία του
αρώματος του κρασιού. Παρουσιάζει εξαιρετική θερμομόνωση ώστε
να επιτυγχάνει οικονομική κατανάλωση. Έχει ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 5 ° C - 22 ° C. Με μπλε ένδειξη
θερμοκρασίας LED των ζωνών ψύξης, και εναλλασσόμενο εσωτερικό
φωτισμό. Είναι διαχρονικής σχεδίασης με λείο ανοξείδωτο χάλυβα στο
εξωτερικό και διπλή επένδυση από γυαλί, αλλά και εργονομική λαβή.
Τα συρτάρια έχουν ρουλεμάν και τα ράφια αποθήκευσης είναι ξύλινα.

Ενεργειακή κλάση Α - 120 kWh / έτος.

Διαστάσεις: 400 x 1025 x 580 mm

Βάρος: 40 kg

Ισχύς: 117 W

Κάβα WineSafe 43

15



Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 66 φιάλες. Διαθέτει δύο
διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας για λευκό και κόκκινο
κρασί. Έχει τεχνολογία χαμηλής δόνησης, προσφέροντας στο κρασί το
ήρεμο περιβάλλον που χρειάζεται. Η θερμοκρασία διατηρείται
σταθερή ανά ζώνη λόγω του ενεργού ανεμιστήρα. Είναι εξοπλισμένη
με εξαιρετική θερμική μόνωση για ενεργειακά αποδοτική λειτουργία,
με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 5 έως 22 ° C. Επιπλέον,
το γυαλί της είναι μονωτικό με φίλτρο UV, ώστε να προστατεύει από
την απώλεια του αρώματος. Έχει εργονομικό χερούλι, ενώ
υποστηρίζεται από πτυσσόμενους δίσκους και ξύλινα ράφια
αποθήκευσης. Τέλος, διαθέτει φωτισμό στο εσωτερικό κατά
παραγγελία.

Διαστάσεις: 595 x 1025 x 580 mm

Βάρος: 53,6 kg

Ισχύς: 120 W

Κάβα Winemaster 66 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 66 φιάλες. Διαθέτει δύο
διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας για λευκό και κόκκινο
κρασί. Έχει τεχνολογία χαμηλής δόνησης, προσφέροντας στο κρασί το
ήρεμο περιβάλλον που χρειάζεται. Η θερμοκρασία διατηρείται
σταθερή ανά ζώνη λόγω του ενεργού ανεμιστήρα. Είναι εξοπλισμένη
με εξαιρετική θερμική μόνωση για ενεργειακά αποδοτική λειτουργία,
με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 5 έως 22 ° C. Επιπλέον,
το γυαλί της είναι μονωτικό με φίλτρο UV, ώστε να προστατεύει από
την απώλεια του αρώματος. Έχει εργονομικό χερούλι, ενώ
υποστηρίζεται από πτυσσόμενους δίσκους και ξύλινα ράφια
αποθήκευσης. Τέλος, διαθέτει φωτισμό στο εσωτερικό κατά
παραγγελία.

Διαστάσεις: 600 x 1045 x 640 mm

Βάρος: 45,5 kg

Ισχύς: 117 W

Κάβα Winemaster Touch 66 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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Κάβα αποθήκευσης κρασιού υψηλής ποιότητας, ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας, χωρητικότητας έως 180 φιάλες. Διαθέτει δύο
διαφορετικές ζώνες ρύθμισης θερμοκρασίας για λευκό και κόκκινο
κρασί. Έχει τεχνολογία χαμηλής δόνησης, προσφέροντας στο κρασί το
ήρεμο περιβάλλον που χρειάζεται. Η θερμοκρασία διατηρείται
σταθερή ανά ζώνη λόγω του ενεργού ανεμιστήρα. Είναι εξοπλισμένη
με εξαιρετική θερμική μόνωση για ενεργειακά αποδοτική λειτουργία,
με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 5 έως 22 ° C. Επιπλέον,
το γυαλί της είναι μονωτικό με φίλτρο UV, ώστε να προστατεύει από
την απώλεια του αρώματος. Έχει εργονομικό χερούλι, ενώ
υποστηρίζεται από πτυσσόμενους δίσκους και ξύλινα ράφια
αποθήκευσης. Τέλος, διαθέτει φωτισμό στο εσωτερικό κατά
παραγγελία.

Διαστάσεις: 580 x 1860 x 650 mm

Βάρος: 91 kg

Ισχύς: 170 W

Κάβα Winemaster 180 – Με 2 ζώνες 
θερμοκρασίας
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EUROFROST – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ
TEXNIKH – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ. : 84600
ΤΗΛ: 22890 77176 – FAX: 22890 77175

www.eurofrost.gr info@eurofrost.gr

http://www.eurofrost.gr/
mailto:info@eurofrost.gr

