
10 MODELOS  
DE ADEGAS  
para se inspirar 

 
Guardar as garrafas de vinho em um local adequado é 
a premissa básica para preservar e potencializar as ca‐
racterísticas desta bebida que faz parte da cultura e 
economia brasileira.  
 
Enquanto nas vinícolas e restaurantes mais refinados 
existem grandes adegas para manter os rótulos em 
condições ideais, em casa é possivel garantir o armazena‐
mento recomendado em adegas menores e eficazes.   

As versões particulares das adegas devem obedecer aos 
mesmos princípios das profissionais: a bebida deve ficar 
longe de fontes de luz, em locais mais frios, na posição 
horizontal e em lugar onde não haja trepidações.  
 
Para quem é apaixonado pela bebida, tem o hábito de 
colecionar garrafas e deseja desfrutar de todas as suas 
propriedades, a recomendação adicional é atentar‐se 
à umidade do ar. 
 
O ideal é que o vinho seja armazenado em ambientes 
com umidade relativa do ar acima de 65%, ou seja, nem 
muito secos, nem muito úmidos, para evitar o resseca‐
mento ou mofo na rolha.  
ADEGAS EM MÓVEIS PLANEJADOS 
Separar uma área para as garrafas em móveis 
planejados é uma estratégia interessante para 
quem sempre quer ter alguns exemplares em casa. 

Adegas com móveis planejados: adega na sala, adega na cozinha e adega na varanda 
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MÓVEIS COM ADEGAS 
O mercado de móveis conta com uma variedade de opções para quem deseja guardar seus vinhos da melhor maneira, 
desde móveis pensados justamente para esse fim e opções que cumprem múltiplas funções. 

Estante                                                                                 Carrinho de bebidas

Aparador                                                                                         Nicho
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EM ESPAÇOS DEDICADOS 
Quem possui espaço disponível em casa pode construir um local dedicado ao vinho e outras atividades.  

Bar              AdegaWube room

ADEGAS CLIMATIZADAS 
As adegas climatizadas garantem as melhores tempe‐
raturas e condições de umidade para os vinhos, ideais 
para armazenar poucas ou muitas garrafas. É só tirá‐las 
do equipamento e consumir. Brastemp, Eletrolux, 
Philco, Oster e Britânia são as marcas mais conhecidas  

 
de adegas climatizadas para residências. Os preços 
variam de acordo com as características do modelo e a 
capacidade de armazenamento de cada uma. Em 
média, adegas de 12 e 24 garrafas têm preços entre  
R$ 800 e R$ 2,5 mil.


