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SOLUÇÕES PARA VINHO DE SERVIÇO E GUARDA

Vinhos na temperatura ideal

Os peritos em vinho, gourmets e gastrônomos concordam: para

que os vinhos desenvolvam todo o seu potencial, tanto as

condições de armazenamento como a temperatura, precisam

estar perfeitas.

Garantir esta perfeição tem sido o nosso trabalho ao longo de

décadas. Como especialista em soluções de refrigeração móvel

e de ar condicionado, a Dometic desenvolveu uma linha

abrangente de produtos voltados para o armazenamento de

vinhos.

As Adegas Climatizadas Dometic já provaram sua

excelente performance nos exigentes setores especializados

em vinhos, gastronômico e também para o uso residencial.

Os equipamentos satisfazem os padrões mais elevados de

qualidade e estão disponíveis em diversos tamanhos e

modelos.



ADEGAS COM SISTEMA DE COMPRESSOR

MaCave S24G MaCave S17G MaCave S46G MaCave D52 MaCave S118G MaCave ST198D



ADEGA CLIMATIZADA DOMETIC S17G

Principais Características: 
• Solução perfeita para residências, escritórios, bares e 

restaurantes; 

• 6 compartimentos de armazenamento; 

• Duas zonas de temperatura. Ajustável entre 5 ° a 22 °C; 

• Eficiência Energética Classe: A; 

• Mostrador digital com teclas touch pad; 

• Iluminação interior em LED azul; 

• Acabamento em Aço Inox e vidro da porta com bloqueio de 

raios UV; 

• Película decorativa em vinil (removível); 

• Reservatório de umidade; 

• Pés ajustáveis em altura (até 70mm) 

• Dobradiças da porta intercambiáveis (Esquerda e Direita) 

Perfeitamente desenhada para ser elegante e compacto. Há sempre um local para a Adega Dometic S17 G que

tem capacidade de armazenagem entre 17 a 23 garrafas (sem as prateleiras). Ideal para servir vinhos tintos e

brancos em residências, salas de reunião e restaurantes.



ADEGA CLIMATIZADA DOMETIC S24G

Principais Características: 

•Solução perfeita para cozinhas, varandas e bares; 

•Tecnologia de compressor; 

•Controle de temperatura ajustável entre 5 ° - 22 ° C; 

•Display digital da temperatura (° C / ° F) com operação 

touch pad; 

•Pés reguláveis para altura (até 70 mm); 

•Dobradiças intercambiáveis para abertura do lado esquerdo 

ou direito; 

•Porta de vidro com bloqueio de raios UV; 

•Prateleiras deslizantes em madeira; 

•Iluminação interior em LED azul; 

•Reservatório para manter a umidade interna ideal

Perfeita para se integrar ao seu móvel de cozinha, bar ou “varanda gourmet”. Charmoso acabamento externo

em aço inoxidável , que combina com o mobiliário trazendo mais sofisticação ao ambiente. A porta de vidro

permite fácil visualização das 24 garrafas de vinho. A capacidade pode ser ampliada para 28 garrafas através

da remoção de uma das prateleiras de armazenamento.



ADEGA CLIMATIZADA DOMETIC S46G

Principais Características:
•  Solução perfeita para residências, escritórios, bares e 

restaurantes;

•  6 compartimentos de armazenamento;

•  Duas zonas de temperatura. Ajustável entre 5 ° a 22 °C;

•  Eficiência Energética Classe: A;

•  Mostrador digital com teclas touch pad;

•  Iluminação interior em LED azul;

•  Acabamento em Aço Inox e vidro da porta com bloqueio 

de raios UV;

•  Película decorativa em vinil (removível);

•  Reservatório de umidade;

•  Pés ajustáveis em altura (até 70mm)

•  Dobradiças da porta intercambiáveis (Esquerda e Direita)

Perfeitamente desenhada para ser elegante e compacto. Há sempre um local para a Adega Dometic S46G que

tem capacidade de armazenagem entre 46 a 60 garrafas (sem as prateleiras). Ideal para servir vinhos tintos e

brancos em residências, salas de reunião e restaurantes. Pode ser embutida em móveis, integrando-se

totalmente ao ambiente.



ADEGA/CERVEJEIRA GOURMET DOMETIC D52

Principais Características:
•    Pode guardar até 52 garrafas de 75 cl

• Potência de refrigeração constante, independente da 

temperatura ambiente

• A gama de temperatura entre +5 °C e +22 °C pode ser 

regulada individualmente

• Baixo consumo energético, uma zona de temperatura

• Design atrativo, equipamento perfeito

• Ideal para armazenamento de curto prazo de vinhos de 

mesa

• A iluminação interior LED pode ser ligada/desligada

• *Função Beverage a +2 °C 

Um restaurante bem aquecido, um apartamento no último andar repleto de sol, a porta de terraço aberta nas

noites de verão... não constituem um problema, pois a adega cervejeira de compressor, multi-temperatura,

MaCave D52 da Dometic é o lugar certo para guardar seu vinho, champanhe e cervejas gourmet . Além do

design apelativo e da capacidade para dois modos de refrigeração*, essa adega permite controlar a

temperatura exata à qual o vinho deve ser servido.



SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

MaCave D52 MaCave S46G+

SIDE by SIDE

Champanhe,

Cerveja

Vinho

Tinto

Vinho

Branco



SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

MaCave D52 MaCave D52+

SIDE by SIDE

Cervejeira

Gourmet Adega



ADEGA CLIMATIZADA DOMETIC S118G

Principais Características:
•  Solução perfeita para residências, escritórios, bares e 

restaurantes;

•  13 compartimentos de armazenamento;

•  Duas zonas de temperatura. Ajustável entre 5 ° a 22 °C;

•  Eficiência Energética Classe: A;

•  Mostrador digital com teclas touch pad;

•  Iluminação interior em LED azul;

•  Acabamento em Aço Inox e vidro da porta com bloqueio 

de raios UV;

•  Película decorativa em vinil (removível);

•  Reservatório de umidade;

•  Pés ajustáveis em altura (até 70mm)

•  Dobradiças da porta intercambiáveis (Esquerda e Direita)

Serviço no seu melhor: vinhos tintos e brancos podem ser levados a mesa e servidos na melhor condição com

a Adega S118G. Os vinhos são armazenados em duas zonas de temperatura separadas que podem ser

ajustados individualmente para a temperatura ideal de consumo. Com design elegante, tem espaço para 118

garrafas, podendo expandir a capacidade para até 198 garrafas. Pode ser posicionada livremente ou embutida

em móveis, integrando-se totalmente ao ambiente.



ADEGA CLIMATIZADA DOMETIC ST198D

Principais Características:
•  Filtro de carvão ativado para um ambiente interno ideal;

•  O design elegante, com porta sólida;

•  Ideal para o setor de gastronomia e armazenamento de 

guarda

•  Modo de resfriamento dinâmico

•  Uma zona de temperatura. Ajustável entre 5 ° a 22 °C;

•  Eficiência Energética Classe: A;

•  Mostrador digital com teclas touch pad;

•  Iluminação interior em LED azul;

•  Reservatório de umidade;

•  Dobradiças da porta intercambiáveis (Esquerda e Direita)

Grande capacidade a um preço reduzido A solução eficaz para o armazenamento de grandes quantidades de

vinho a um excelente custo benefício. Destinado principalmente ao setor de gastronomia, a ST198D pode

manter até 198 garrafas de vinho na temperatura certa. A Adega tem linhas elegantes, na cor preta e oferece

uma única zona de temperatura. Com relativo baixo consumo de energia, ela se integra facilmente ao ambiente,

pois pode ser posicionada livremente ou embutida em móveis.

Especial para vinhos de guarda



CONFIFURAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

MaCave S24G MaCave S46G MaCave D52

MaCave S118G MaCave ST198D

Configuração padrão:

24 garrafas

Capacidade Máx.:

28 garrafas

MaCave S17G

Configuração padrão:

17 garrafas

Capacidade Máx.:

23 garrafas

Configuração padrão:

46 garrafas

Capacidade Máx.:

62 garrafas
Configuração padrão:

51 garrafas

Capacidade Máx.:

59 garrafas

Configuração padrão:

118 garrafas

Capacidade Máx.:

182 garrafas
Configuração padrão:

198 garrafas



DISPONÍVEL EM BREVE ST7
O corpo fino do Dometic ST7 possui várias funções para assegurar um ótimo ambiente para o armazenamento 

de vinho. Filtro de carbono ativo, especificação especial de vidro cortado UV, pode armazenar até 7 garrafas a 

nível profissional. A tecnologia do compressor realiza um excelente desempenho de refrigeração com baixo 

consumo de energia, independentemente da alta temperatura ambiental. O vinho tinto e o vinho branco são 

mantidos em condições ótimas em duas zonas de temperatura separadas e podem ser retirados a qualquer 

momento.

Principais Características: 
• Solução perfeita para apartamentos, residências, escritórios;

• Capacidade para 7 garrafas; 

• Duas zonas de temperatura; 

• Mostrador digital com teclas touch pad; 

• Iluminação interior em LED azul; 

• Acabamento em Aço Inox e vidro da porta com bloqueio de 

raios UV



CONHEÇA TAMBÉM NOSSA LINHA DE MINIBARS E COFRES

• Minibar com Porta de Vidro

30, 40 e 60L

• Minibar com Porta Cega

30, 40 e 60L

• Cofre com abertura Superior

Capacidade de 10L

Para Notebook de 15”

• Cofre com abertura frontal

Capacidade de 30L

Para Notebook de 15”

• Cofre com abertura frontal

Capacidade de 31,5L

Para Notebook de 17”



CONHEÇA TAMBÉM NOSSA GAVETA REFRIGERADA

• Gaveta Refrigerada

Capacidade de 50L

Pronta para embutir

* Não acompanha painel decorativo

• Gaveta Refrigerada

Capacidade de 50L

Pronta para embutir

* Não acompanha painel decorativo



OBRIGADO!
DOMETIC DO BRASIL


