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SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ
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Cégünk 2013 óta foglalkozik borhűtők kis- és 
nagykereskedelmével, valamint szervizeléssel. 

Fő profilunk a prémium borhűtők értékesítése. 
A vadonatúj, legújabb szériás készülékek mellett 

kizárólagosan árcsökkentett és szépséghibás 
termékeket is forgalmazunk garanciával a 

legjobb piaci áron.

Egyedi ajánlatokkal és állandó kedvezményekkel várjuk!
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SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ

A szabadonálló darabok süllyesztett fogantyúval rendelkeznek, fekete színűek és a kijelző- és 
irányítópanel a készülék ajtajának külső részén kapott helyet. Ezeket a borhűtőket bárhol 
elhelyezheti otthonában, akár a nappaliban, akár az étkezőben. Szabad stíluselemként tökéletes 
és hasznos kiegészítője lehet bármely lakótérnek. Ezen készülékek beépítve nem használhatók. 
Kaphatók egy- illetve kétszekciós kivitelben.
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BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐ

PULT ALÁ BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐ

A beépíthető gépek a hagyományos konyhai elemek kiváló és elengedhetetlen párjai. Kialakításuk 
révén a konyhapult alá vagy bútorba helyezhetők el, így kiegészítve az összképet. Két nagy 
kategóriáról beszélhetünk, amit alább részletezünk.

A készülékek alsó részén kivehető szellőzőrács található, mely elé a lábazatba kialakítható fém 
szellőzőrács tovább emelve a letisztult összképet. Kiválóan illeszkednek az általános, megszokott 
konyhaszekrények magasságához és szélességéhez, valamint a mélységéhez is. A készülékek 
magassága 820mm, emellett állítható lábakkal vannak szerelve. Pult alá való elhelyezésre lettek 
kitalálva, azonban természetesen szabadonállva is használhatók.
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BÚTORBA BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐ

Ezen készülékek ajtajai általában szélesebbek 
magánál a gépháznál, így tökéletesen illeszkednek a 
körülöttük lévő bútorzathoz. Néhány darab pult alá 
is helyezhető megfelelően kialakított szellőzéssel. 
Ehhez a típushoz tartoznak azon darabok is, 
melyek nagy méretűek, ezért pult alá nem lehet 
elhelyezni őket, de használhatók szabadonálló vagy 
beépíthető borhűtőként is.
Adott készülék esetében, a megjelölt kategóriák 
alapján kiderül, hogy melyek építhetők be, de bármi 
kérdése lenne szívesen segítünk!

A megfelelő borhűtő kiválasztásának segítségéül 
számos modell tekinthető meg és próbálható ki 
budapesti bemutatótermünkben.

Minden beépíthető borhűtő esetében rendelkezésre 
áll beépítési rajz, amely segít a kivitelezésben.
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PUSH TO OPEN

Természetesen nem kell aggódni áramszünet esetében sem, az ajtó kinyitása ez esetben 
is megoldott. Emelje a designt és a megvalósítást a legmagasabb szintre a push-to-open 
technológiával. Alkalmazkodva a többi géphez a konyhaszigetben, melyek szintén ilyen 
technológiát használnak vagy rejtett fogantyúval rendelkeznek, ezen modellek fogantyú nélküliek, 
így maximalizálva a megjelenést.

Ismerje meg a legújabb technologóiával ellátott készülékeinket. Az integrált belső 
érintkezőrendszer gondoskodik az ajtó automatikus nyitásáról. A modern otthonok tökéletes 
kiegészítői az érintésre nyíló ajtóval rendelkező borhűtők.
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NAGYKAPACITÁSÚ BORHŰTŐ

Manapság a borokra tekinthetünk befektetésként is, amihez elengedhetetlen hosszútávon a 
megfelelő tárolási környezet.
Az ide tartozó borhűtők kapacitásukat tekintve 70 palackszám felettiek. 

Ahogy a kategória neve is sugallja, ezek a készülékek nem a hétköznapi otthoni fogyasztást 
szolgálják ki. Éttermi modellek a palack befogadóképességük nagysága végett vagy a borok 
hosszútávú professzionális tárolására alkalmasak, akár otthonában.
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SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ

Állandó kínálatunk legnagyobb darabja a 194 palackos DX-194.490 típus. Javarészt használhatók 
szabadon és beépítve is. 
Elhelyezheti kevésbé látványos részében is házának, azonban ezek a modellek is kiemelkedő 
külső megjelenéssel bírnak, melyek tökéletes kiegészítő design elemeket lehetnek. Valamint 
méretük ellenében csendesen, precízen működnek.
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ÁRCSÖKKENTETT BORHŰTŐ

Prémium kategóriás készüléket teljes értékűen, garanciával, akár több, mint 40% 
kedvezménnyel? A BORHŰTŐBOLT ezt lehetővé teszi.

Kínálatunkban számos olyan elemet talál, melyek használati értéküket tekintve megegyeznek az 
újabb szériás gépekkel, azonban jelentősen kedvezőbb áron juthat hozzájuk. Minden ide tartozó 
darabot bevizsgálunk és tesztelünk a szervizünk felügyelete alatt, hogy biztosítani tudjuk az elvárt 
minőséget. Javarészt új készülékekről van szó, melyek különböző okok miatt kerültek hozzánk. 
Általában 1-2 év garanciával juthat hozzájuk. Érdemes megtekinteni az árcsökkentett kategóriába 
tartozó készülékeinket.
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SZÉPSÉGHIBÁS BORHŰTŐ

Garanciális árcsökkentett darabok tartoznak ide, melyeken van valamilyen látható sérülés, karcolás. 
Kétségtelenül a piac legjobb árait tudjuk biztosítani, ami lehet akár 50% kedvezmény is. A sérülések 
mértékétől függ az árazás.



Egész évben kedvezményes árakkal és egyedi, 
személyre szabott ajánlatokkal várjuk régi és

új ügyfeleinket.

Amennyiben a legjobb ár-érték arányt részesíti 
előnyben, úgy tekintse meg árcsökkentett 

termékeinket, valamint keresse akciós 
készülékeinket.

1221 Budapest, Mária Terézia utca 16
+36 30 851 19174

info@borhutobolt.hu


