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ICBN 3366

Zkušenosti, které se cení

Jako specialista na chladicí a mrazicí techniku Liebherr vyvíjí a realizuje 
již více než 60 let  zásadně nová a úspěšná řešení svých výrobků. Důvěra 
našich zákazníků nás denně povzbuzuje v naší práci. U žádného jiného 
výrobce v oblasti elektrických spotřebičů nezůstává tolik uživatelů při 
pořizování nového přístroje věrných dosavadní značce tak jako u značky 
Liebherr.

BioFresh – prokazatelně 
zdravější

BioFresh zaručuje perfektní klima pro uchování potravin čerstvých po velmi 
dlouhou dobu. Při teplotě těsně nad 0°C a ideální vlhkosti vzduchu, kterou 
lze nastavit, si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky zachovávají 
své vitamíny a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

NoFrost – profesionální
kvalita mrazení

Odmrazování již není třeba: Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost nabízí 
přístroje NoFrost značky Liebherr chladicí výkon v profesionální kvalitě. 
Mrazené potraviny jsou mrazeny chlazeným vzduchem a vlhkost vzduchu je 
odváděna mimo mrazící prostor. Tak zůstává mrazicí část vždy bez námrazy 
a potraviny již nejsou pokryty námrazou.

Perfektní klima
pro ušlechtilá vína

Klimatizované chladničky na víno nabízí ideální předpoklady pro to, aby 
mohlo víno v klidu zrát a rozvíjet své chuťové vlastnosti. Temperované 
chladničky na víno umožňují udržování teplot vhodných pro servírování vína. 
Perfektní spojení obou výhod nabízí přístroje Vinidor.

Kvalita výrobků na nejvyšší 
úrovni

Abychom zaručili spolehlivost našich výrobků, používáme ve výrobě našich 
přístrojů kvalitní materiály a komponenty. Již ve výrobě je u každého pří-
stroje vícekrát kontrolována kvalita a funkčnost. Neustálý vývoj přístrojů, 
optimalizace veškerých komponentů a do detailu perfektní zpracování 
zaručují již příslovečnou kvalitu značky Liebherr – a s ní dlouhou životnost, 
která se osvědčuje denně po mnoho let. 

Klasický design

Spojením vysoce kvalitních materiálů a klasických tvarů splňují chladničky 
a mrazničky Liebherr nejvyšší požadavky na design. Kombinace vysoce 
kvalitní nerezové oceli, přesného elektronického řízení a elegantní výbavy 
GlassLine zaručuje nadčasovou eleganci po mnoho let. 

Ekologie
 

ActiveGreen začíná u značky Liebherr již při vývoji chladniček a mrazniček. 
Liebherr používá vysoce jakostní komponenty pro dlouhodobou a bezpeč-
nou funkci a nejvyšší energetickou účinnost přístrojů. Veškeré díly z umělé 
hmoty jsou kvůli optimální recyklaci označeny. Také výrobní procesy jsou 
zaměřeny na efektivní využití zdrojů. Například teplo, které přirozeně vzniká 
při výrobě přístrojů, je využito jako energie pro vytápění. Všechny výrobní 
podniky firmy Liebherr jsou certifikovány podle mezinárodních norem pro 
management kvality ISO 9001 a životního prostředí ISO 14001.

Superúsporné

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicí-
mi systémy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků 
atraktivní a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických tří-
dách. S přístroji patřícími do energetické třídy A+++ je Liebherr na nejvyšší 
úrovni v úsporách energie. Liebherr však již nabízí i spotřebiče, které mají 
o 20% nižší spotřebu než je mezní hodnota třídy A+++.

Nejširší program

Liebherr nabízí v rámci svých 250 modelů perfektní řešení uchování potravin 
pro každého zákazníka. Ať jde o volně stojící chladničky a mrazničky, pod-
stavné nebo volně stojící spotřebiče či kombinaci obojího. 

10 dobrých důvodů pro nákup výrobků Liebherr

 
Znamenité

Vynikající kvalita a design spotřebičů Liebherr jsou neustále potvrzovány 
nezávislými institucemi. Značka Liebherr byla zvolena v rámci Plus X Awards 
»Značkou odborného obchodu 2012«. Modely ICBP 3256 a IKB 3554 byly 
vyznamenány oceněním red dot 2013 a kromě toho zvolené jako produkty 
zvláště vhodné pro spotřebitele ve všech 5 kategoriích hodnocení týkajícího 
se «Inovace kuchyně roku 2013». Výrobek ECBN 5066 byl vyznamenán 
nejstarší a renomovanou cenou za design Good Design Award.
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CBPesf 4043

Liebherr jako specialista na chladničky a mrazničky vyvíjí a 

uskutečňuje nová, důsledná a přesvědčivá řešení s ještě větším 

komfortem, snazší obsluhou a úsporou energie.

Vysoce kvalitní materiály, do detailu skvělé zpracování, jednoduché 

a přesné elektronické řízení a nejmodernější výrobní procesy zaru-

čují již pověstnou kvalitu Liebherr. 

V oblasti energeticky úsporných přístrojů nabízí Liebherr široký 

sortiment v nejlepších energetických třídách, ale také a v nově 

definované energetické třídě A+++.  

Technologie BioFresh zaručuje správné klima pro dlouhou čerstvost 

potravin. Pro bezpečné a dlouhodobé skladování potravin disponují 

přístroje NoFrost Liebherr  mrazicím výkonem v profesionální kvalitě. 

Pro dokonalé  skladování a temperování vína má Liebherr ve svém 

sortimentu mnoho přístrojů vinoték.

Mezní hodnota 

A+++*

Super úsporná hlediska:  
Kombinované chladničky CBP 4043 a CBPesf 4043 jsou v nejlepší energetické 
třídě A+++ a ještě k tomu jsou asi o 20% úspornější než je mezní hodnota této 
třídy. S nimi nastavuje Liebherr nová měřítka. 
 

* o 20% menší index energetické efektivnosti (EEI 17,6) než je mezní hodnota (EEI 22)

  energetické třídy A+++ podle nařízení EU 2010/1060
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Více k tématu Víno pod 
wine.liebherr.com

Více k tématu BioFresh pod 
biofresh.liebherr.com

Více k tématu NoFrost pod 
nofrost.liebherr.com

Superúsporné ve spotřebě energie

s 

Zásuvky BioFresh 

zásuvce 
BioFresh 

v 

z  s 
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regulací vlhkosti vzduchu 
mohou

techniky LED 

teleskopických kolejničkách 

DrySafe

HydroSafe

Hlávkový salát Krevety Maliny Artyčoky 

Hroznové víno Mrkev Chřest Jablka 
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Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry 

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

PremiumPlus

n

BioFresh

bodové osvětlení 
z LED

technologie NoFrost

GlassLine přesvědčíLED světel-
nými

LED osvětlení 

mechanismus dveří SoftSystem

s  IceMaker

s 

v 
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IceCenter

BioFresh-Plus

-2°C

+6°C

BioFresh
0°C

IceCenter

Elektronické ovládání

Chladicí část

Část BioFresh

Mrazicí část

Výhody vybavení

SoftSystem

vari-
abilní polička na lahve

VarioBox

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

l

PremiumPlus
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145 / 128 l (max. 41 Bordeauxflaschen 0,75 l)

1 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

Kombinace Side-by-
side SBSes 7165 s šesti 
různými klimatickými 
zónami nabízí řadu ino-
vativních řešení. Chladicí 

část, BioFresh, BioFresh-Plus, mrazení a dvě 
teplotní zóny na víno, které poskytují optimální 
skladovací teplotu pro všechny potraviny.

Elegantní a přesný 
MagicEye řídicí systém, 
zahrnuje LCD displej a 
ukazatel teploty, který 
udržuje přesně zvolenou 

teplotu ve spotřebiči. Zřetelné přiřazení funkčních 
tlačítek umožňuje uživatelsky příjemné a jednodu-
ché ovládání. 

Funkce BioFresh-Plus 
se samostatnou elektro-
nikou nabízí ještě více 
flexibility: Tak lze teplotu 
v horní zásuvce snížit na 

-2°C. Při nastavení DrySafe (nízká vlhkost) zůstá-
vají ryby ještě déle čerstvé. Při teplotě +6°C a 
nastavení HydroSafe (vysoká vlhkost) může být jižní 
ovoce ideálně skladováno.

Elektronické ovládání
 · MagicEye s dotykovou elektronikou, LCD displej 
s digitálním ukazatelem teploty

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při výpadku proudu varovný optický a akustický 
signál

 · Akustický dveřní alarm
 · HomeDialog-ready: lze dodatečně vybavit sadou 
příslušenství

 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, 
SuperFrost, FrostControl, dětské pojistky, 
nastavení na dovolenou, výpadku sítě

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z toho jedna dělená 
a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s 
elegantními sloupky pro variabilní umístění 
skleněných poliček

 · LED světelné sloupky na obou stranách pro 
rovnoměrné, vysoce kvalitní osvětlení vnitřního 
prostoru

 · Integrovatelné variabilně využitelné poličky na 
láhve

 · Vyjímatelné VarioBoxy s možností nastavení, 
vhodné pro servírování

 · Podnos na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení cirkulujícím 
vzduchem

 · BioFresh-Plus, nastavitelný rozsah teploty
 · Zásuvky BioFresh s LED osvětlením 
integrovaným do boční stěny

 · Zásuvky BioFresh, výsuvné na teleskopických 
kolejničkách, s flexibilní regulací vlhkosti 
vzduchu pro použití jako DrySafe (nízká vlhkost) 
nebo HydroSafe (vysoká vlhkost) pro delší 
udržení čerstvosti ovoce, zeleniny, masa a 
mléčných výrobků

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení cirkulujícím vzduchem
 · Systém FrostSafe s průhlednými zásuvkami s 
plným dnem a boky

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými přepážkami

 · Plně automatický výrobník ledu IceMaker 
s přípojením k vodovodu 3/4‘‘

Teplotní zóny na víno
 · Digitální ukazatel teploty viditelný zvenku
 · Elektronická regulace se dvěma částmi s 
nastavitelnou teplotou

 · Dřevěné výsuvné poličky na teleskopických 
kolejničkách

 · Nastavitelný teplotní rozsah +5° C až +20° C
 · Chlazení cirkulujícím vzduchem, přívod 
čerstvého vzduchu přes FreshAir filtr s 
aktivním uhlím v každé poličce

 · Dveře s tónovaným izolačním sklem s ochranou 
proti UV záření

 · LED vnitřní osvětlení s možností plynulého 
nastavení intenzity osvětlení a trvalého zapnutí

 · Regulace vlhkosti vzduchu samostatně 
ovládanou ventilací

Výhody vybavení
 · SwingLine-Design
 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

 · SoftSystém s tlumením zavírání
 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

 · Vzadu výškově nastavitelný sokl s kolečky

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 z toho chladící část na víno

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

549 / 483 l

126 / 111 l

145 / 128 l

150 / 119 l

l

444 / 1,214 kWh

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

nerezové SmartSteel / nerezové

PremiumPlus

(Max. 41 počet láhví Bordeaux 0,75 l) 1
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Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

576 / 548 l

171 / 157 l

150 / 119 l

v

387 / 1,060 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

3

nerezové SmartSteel / nerezové

Premium

                         

1  

                               1

                               1

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Automatický výrobník 
ledu IceMaker Liebherr 
s připojením na vodovod 
zajišťuje ledové kostky v 
nejlepší kvalitě pro každou 
příležitost. Ať už na jeden 

chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemné 
zásuvce je dostatečná zásoba ledových kostek. 
Integrovaný filtr na vodu zajišťuje vždy optimální 
kvalitu vody pro výrobu čerstvých kostek ledu. 
Nutnost výměny filtru na vodu je vždy nahlášena 
elektronicky. 

Elektronické ovládání
 · MagicEye s dotykovou elektronikou a digitálním 
ukazatelem teploty pro chladicí a mrazicí část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím potravin
 · Při výpadku proudu varovný optický a akustický 
signál

 · Akustický dveřní alarm
 · HomeDialog-ready: lze dodatečně vybavit sadou 
příslušenství

 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, 
SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z toho jedna děle-
ná a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s 
elegantními sloupky pro variabilní umístění 
skleněných poliček

 · LED osvětlení
 · Zásuvky Premium na ovoce a zeleninu s 
teleskopickou výsuvnou kolejničkou 

 · Polička na láhve
 · Vyjímatelné VarioBoxy, vhodné pro servírování
 · Podnos na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Zásuvky BioFresh s LED osvětlením 
integrovaným do boční stěny

 · Polička na šampaňské pro rychlé ochlazení láhví
 · Zásuvky BioFresh, výsuvné na teleskopických 
kolejničkách, s regulací vlhkosti vzduchu 
pro použití jako DrySafe (nízká vlhkost) nebo 
HydroSafe (vysoká vlhkost) pro delší udržení 
čerstvosti ovoce, zeleniny, masa a mléčných 
výrobků

 · Dvě skleněné odkládací plochy GlassLine 
- z toho jedna dělená a podsouvatelná

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s průhlednými zásuvkami s 
plným dnem a boky

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými poličkami

 · Plně automatický výrobník ledu IceMaker s 
přípojením k vodovodu 3/4“

Výhody vybavení
 · SwingLine-Design
 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nožky vpředu, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

 · Vzadu výškově nastavitelný sokl s kolečky
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Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

405 / 390 l

304 / 261 l

l

485 / 1,327 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

nerezové SmartSteel / stříbrné

Comfort

Elektronické ovládání
 · Řízení MagicEye s LED ukazatelem teploty
 · Automatika SuperCool
 · Časově řízená automatika SuperFrost
 · Při poruše varovný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool a 
SuperFrost

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z toho jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s elegant-
ními sloupky pro variabilní umístění skleněných 
poliček

 · LED stropní osvětlení 
 · Zásuvky Premium na ovoce a zeleninu s 
teleskopickou výsuvnou kolejničkou 

 · Podnos na vejce

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · System FrostSafe s průhlednými zásuvkami 
 · s plným dnem i boky
 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými přepážkami

 · Přihrádka na byliny a bobule

Výhody vybavení
 · SwingLine-Design
 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné přední nohy, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

Průhledné zásuvky na 
ovoce a zeleninu ulože-
né na jakostních lehko-
běžných teleskopických 
výsuvech zajišťují kom-

fortní, praktické a příjemné denní používání. 

bílé / bíléK dispozici i jako:
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Spotřeba energie 

Užitný objem  

Chladící část

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

PremiumPlus

n

4

PremiumPlus

l

4

PremiumPlus

l

4

Comfort

l

4

Premium

v

4

Comfort

l

4

Prodejní označení

6 SN ST
N T

3

4 4 7

1

2

5
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LCD displej 

HomeDialog

BioFresh-Plus

-2°C

+6°C

0°C 

osvětlení 
mrazící části SoftSystem

světelných sloupcích

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

n

PremiumPlus

 

Elektronické ovládání

Chladicí část

Část BioFresh

Mrazicí část

Výhody vybavení

1
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Elektronické ovládání

Chladicí část

Část BioFresh

Mrazicí část

Přednosti vybavení Premium Premium

n n

Premium

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

n

Elektronika Premium
IceMaker s nádržkou 
na vodu

LED-
stropní osvětlení

1
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CBNPgw 3956

Elektronické ovládání 
 · MagicEye s elektronikou Touch, LCD displej s 
digitálním ukazatelem teploty

 · DuoCooling: Oddělená regulace teploty pro 
chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · HomeDialog-ready: možno doplnit o balíček 
příslušenství

 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, 
SuperFrost, FrostControl, dětské pojistky a 
přepnutí na režim dovolené

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED stropní osvětlení
 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Vyjímatelné VarioBoxy s možností nastavení, 
vhodné pro servírování 

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s 
ventilátorem

 · Přihrádky BioFresh na teleskopických kolejnič-
kách, s flexibilní regulací vlhkosti vzduchu pro 
použití jako DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami s průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Miska na ledové kostky

Přednosti vybavení
 · SwingLine-Design (u CBNPes 3756)
 · Tyčová madla z ušlechtilé oceli s integrovanou 
mechanikou otevírání (u CBNPes 3756)

 · SoftSystem - tlumení zavírání 
(u CBNPgb 3956 a CBNPgw 3956)

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu 

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Premium Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 65

2 - DuoCooling

skleněné bílé / bílé

230 / 208 l

72 / 67 l

111 / 89 l

s

171 / 0,466 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / nerezové

Premium

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 65

2 - DuoCooling

skleněné černé / stříbrné

Systém tlumeného uza-
vírání dveří SoftSystem 
je moderní systém pro 
více bezpečí a komfor-
tu. Na dveřích umístěný 

SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. I při 
plném naložení poliček uvnitř dveří zaručuje tento 
SoftSystem obzvlášť jemné zavírání. Navíc se dveře 
otevřené v úhlu asi 45° automaticky zavřou samy.

Skleněné dveře v chlad-
né bílé nebo elegantní 
černé barvě - spotřebiče 
řady GlassEdition jsou 
středem pozornosti každé 

kuchyně. Rukojeť je integrována do boční stěny pro 
nerušený dojem ze skleněných dveří a pro vytvoře-
ní jednotného designu kuchyně: bez madel. Sklo je 
odolné proti poškrábání a velmi snadno se udržuje.

Funkce DuoCooling od 
Liebherr reguluje přesně 
teplotu u kombinovaných 
chladniček jak v  mrazicí 
tak i v chladicí části. A co 

více, nedochází k  oběhu vzduchu mezi chladicí a 
mrazicí části a tím je zabráněno přenosu pachů, 
osychání a namrzání uskladněných potravin. 

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

    

1

                               1

    

1

                               1

                              1

    

1

                               1

                               1                                     1
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Comfort Comfort

s n

Comfort

m

Comfort

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

s

GlassLine

s 
K 

skleněné poličky
Comfort elektronika

SuperFrost

Elektronické ovládání

Chladicí část

Část BioFresh

Mrazicí část

Přednosti vybavení

K dispozici i jako:

1



2928

 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Užitný objem  

Chladící část

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

PremiumPlus

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Premium

s

4

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

Típusszám

Kapható fehér színben is, mint:

4 41

2
5 SN ST

N T

6  3
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CNPbs 4013

Nové průhledné zásuvky na zeleninu pohybující 
se po desce s kolečky zapadají svým designem 
harmonicky do vnitřního prostoru a nabízejí maxi-
mální přehled o uložených potravinách. S novým 
kolečkovým výsuvem lze s přihrádkami na zeleninu 
komfortně vyjíždět.

Pro ukládání nápojů nabízí polička na láhve stejně 
tak praktické jako elegantní řešení. Zde lze s úspo-
rou místa uložit až pět lahví.

Automatická funkce SuperFrost Vás při zmra-
zování potěší svou jednoduchostí a energetickou 
úsporností. Zajišťuje rychlé snížení teploty v chlad-
ničce na -32°C a tím vytvoří rezervu chladu pro 
rychlé mrazení, které dokáže uchovat vitamíny 
v potravinách.  

Funkce DuoCooling od Liebherr reguluje přesně 
teplotu u kombinovaných chladniček jak v mrazicí 
tak i v chladicí části. A co více, nedochází k oběhu 
vzduchu mezi chladicí a mrazicí části a tím je 
zabráněno přenosu pachů, osychání a namrzání 
uskladněných potravin. 

Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost potravin 
nabízí přístroje NoFrost chladicí výkon v profe-
sionální kvalitě. Mrazené produkty jsou mrazeny 
cirkulací chlazeného vzduchu a vlhkost vzduchu 
je odváděna mimo mrazicí část. Tak zůstává mra-
zicí část vždy bez námrazy a potraviny nemohou 
namrzat. S komfortem NoFrost již není třeba nikdy 
odmrazovat.

Nová série BlackSteel firmy Liebherr volně sto-
jících přístrojů kombinuje moderní design s nad-
časovou elegancí. Úprava Premium SmartSteel 
nejenže významně snižuje viditelnost otisků prstů a 
umožňuje extrémně jednoduché čištění, ale nabízí 
také nový stupeň odolnosti proti poškrábání. Do 
stylových hliníkových madel je začleněn otvírací 
mechanismus, který umožňuje otevření dveří bez 
jakékoliv námahy.

Více k tématu NoFrost pod 
nofrost.liebherr.com
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Elektronické ovládání

Chladicí část

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

m

Comfort

n

Comfort

n

Comfort Comfort

n

VarioSpace 

NoFrost průhledné zásuvky 
na zeleninu pohybující 
se po desce s kolečky 

1

K dispozici i jako:
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Prodejní označení

Spotřeba energie 

Užitný objem  

Chladící část

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

5 SN ST
N T

4 41

2

3



36 3736

(1999) (2014)

  

DuoCooling

v 
v 

k 

SmartFrost

SuperFrost

K dispozici i jako:

1

Úspory za 15 let (s 4,26 Kč/kWh):  

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

s

Comfort

s

Comfort

Elektronické ovládání

Chladící část

Mrazicí část

Výhody vybavení
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Elektronické ovládání

Chladící část

Mrazicí část

Výhody vybavení

Comfort Comfort

n n

Comfort

n

Comfort

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

n

Comfort elektronika Polička na ukládání
DuoCooling

1



4140

Prodejní označení

Spotřeba energie

Užitný objem  

Chladící část

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

1 4 4 5 SN ST
N T

3

2 
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Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

m

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

Řízení 
(u CU(esf) 4023 a CUP(esf) 3513)

Mechanické ovládání 
(u CUP(sl) 3221 a CUP(sl) 2901)

Chladicí část

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Comfort

n

z 

SmartSteel

SmartFrost 

SuperFrost

LED-stropní 
osvětlení

1

K dispozici i jako:
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Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

m

Comfort

m

Comfort

m

Comfort

Mechanické ovládání

Chladicí část

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Comfort

m

SwingLine
LED-

vnitřním osvětlením 

Zásuvky s průhlednými 
čely 

Systém FrostSafe

K dispozici i jako:
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Spotřeba energie

Užitný objem  

Chladící část

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Comfort

m

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Prodejní označení

K dispozici i v bílé jako:

1 4 4 5 SN ST
N T

3

2 
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Mechanické ovládání u modelů 55cm

Ovládání u CT(sl) 3306

Chladící část

Mrazicí část

Výhody vybavení

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

Comfort

m

Comfort

m n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

MagicEye

SuperFrost

ovoce a zeleninu
SmartFrost

 K dispozici i jako:  

1
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Prodejní označení

Energetická třída

Spotřeba energie 

Užitný objem  

Chladící část

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

5 SN ST
N T

4 41

2 

3



  

GNP 3666

Vyjímatelné, velmi hluboké zásuvky s průhlednou 
přední stěnou jsou uzavřeny kolem dokola včetně 
dna. Poskytují dokonalý přehled o svém obsahu a 
ty nejlepší podmínky pro skladování zmrazených 
potravin. Zásuvky a skleněné poličky nacházející 
se pod nimi lze pohodlně vyjmout a vytvořit tak 

: praktický systém pro rychlé vytvo-
ření místa pro objemné potraviny, např. celou 
krůtu. Inovativní  osvětlení v předním panelu 
u modelů GNP zajišťuje, že vysunuté zásuvky jsou 
optimálně osvětleny.

Bezpečnostní sada tvořená akustickým teplotním 
alarmem a ukazatelem  zaručuje 
optimální ochranu cenných mrazených potravin. 
Akustický teplotní alarm, který lze v případě 
potřeby vypnout, ihned nahlásí, pokud teplota 
v mrazicí části naroste. Ukazatel FrostControl 
pomáhá ochránit kvalitu a další trvanlivost mraze-
ných produktů po výpadku sítě. Před nežádoucím 
zapnutím a vypnutím chrání dětská pojistka.

Pokud někdy nevyužijete celou mrazicí část, 
můžete pomocí , kterou lze 
zakoupit jako příslušenství, odstavit nepoužívané 
zásuvky. Spotřebu energie tak můžete snížit jěště 
až o 50%.

Moderní mrazničky Liebherr v nové energeticky 
úsporné dimenzi: V nově definované energetické 
třídě energetické účinnosti,  jsou přístroje o 
asi 48% úspornější než je horní hranice energe-
tické třídy A+. 

U mrazniček vybavených systémem  
může být např. mraznička stojící ve sklepě ovlá-
dána pomocí displeje kombinované chladničky se 
systémem HomeDialog. Zapojení až šesti dalších 
spotřebičů Liebherr do sítě se přitom provádí 
výhradně pomocí modulu domácí sběrnice PLC, 
který lze získat jako příslušenství. Nákladné poklá-
dání kabelů není nutné.

Pro bezpečné a dlouhodobé skladování potravin 
mají spotřebiče Liebherr fuknci . Potraviny 
jsou mraženy chlazeným vzduchem a vlhkost vzdu-
chu je odváděna mimo mrazicí část. Tak zůstává 
mrazicí část bez ledu a potraviny již nejsou pokryty 
námrazou. S technologií NoFrost již nikdy nemusíte 
odmrazovat. A co více, s funkcí NoFrost nedochází 
k cirkulaci vzduchu mezi chladicí a mrazicí částí 
a tím je zabráněno přenosu pachů, vysoušení a 
namrzání potravin v chladící části suchým a ledo-
vým vzduchem z mrazicí části.
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(1999) (2014)GSN 3323

Elektronické ovládání

Mrazicí část

Výhody vybavení

Mrazničky s NoFrost

GNP 4166 Premium GNP 3666 Premium

s n

GNP 3056 Premium

n

GNP 2756 Premium

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

s

Mrazničky s NoFrost

teleskopických

A+++

SmartGrid

SmartGrid-ready

1

Spotřeba energie za rok

Úspory za 15 let (s 4,26 Kč/kWh): 20.000,70 Kč
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(1999) (2014)GSN 3323

Elektronické ovládání

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Mrazničky s NoFrost

GN 4113 Comfort GN 3023 Comfort

m m

GN 2723 Comfort

m

GN 2323 Comfort

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

n

Mrazničky s NoFrost

NoFrost

VarioSpace 

MagicEye

Automatika SuperFrost

1

Spotřeba energie za rok

Úspory za 15 let (s 4,26 Kč/kWh):  13.674,60 Kč
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Elektronické ovládání

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Comfort Comfort

n n

Comfort

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

n

SmartFrostAutomatická funkce 
SuperFrost

v 

v 
Úspora energie

k 

šuplíky s průhlednými 
čely 

1



6160

BEST PRODUCT

Ovládání (u modelů Premium)

Ovládání (u GP 1213)

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

Premium

s

Premium

n n

Premium

n

Premium

n

Comfort

stolumadla jsou ergo-
nomicky

uzavřené zásuv-
ky 

VarioSpace

1
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Prodejní označení

Spotřeba energie 

Užitný objem  

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Premium

s

4

Premium

s

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

1

2 

4 4 5 SN ST
N T

3
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Prodejní označení

Spotřeba energie 

Užitný objem  

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Premium

s

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Comfort

n

4

1

2 

4 4 5 SN ST
N T

3
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Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Závěsné koše sériově

Max. počet košů

Dveře/ boční stěny

s

Premium

SoftSystem v 

SuperFrost
k 

StopFrost

hladce zapěněn Integrované osvětlení Zmrazovací podnos

k 
v 

110 hodin
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Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Závěsné koše sériově

Max. počet košů

Dveře/ boční stěny

nn n

Comfort Comfort Comfort

n

Comfort

n m

Comfort Comfort

Elektronické ovládání

Mrazicí část

Výhody vybavení

StopFrostovládací a kon-
trolní funkce

automatiky SuperFrost

          obr. str. 70

hladce 

obr. str. 70
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Prodejní označení

Spotřeba energie 

Užitný objem  

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Premium

s

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

1

2 

3 4 4 SN ST
N T
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WTEes 2053

WKEes 553

    ICBN 3366 ECBN 5066 ECBN 6156
    ICBN 3356  
    ICBP 3256  
    ICBN 3314 
    IKB 3554 
    IKB 3550
    IKB 3510
 
   ICUS 2914 ICN 3366 
    ICN 3356  
    ICUNS 3314  
    ICUS 3314
     
    IK 3514 
    IK 3510

    SIGN 3566
    IGN 3556
    
    

UIK 1620 
UIK 1424

UIG 1323

UWT 1682
UWTes 1672

85

85

97

74
 
 
 

82

84

87 

 
 

99

103

15
80

 m
m

82
0-

87
0 

m
m

45 122 158 178
82–
87

20
32

 m
m

762 mm

203 203

  Vestavné spotřebiče

  Vestavné spotřebiče se skleněnými dveřmi Strana

  Podstavné spotřebiče Strana

Podstavná chladnička na víno Strana

Chladničky

Temperovaná chladnička 
na víno

BioFresh

Temperovaná
chladnička na víno  

Mrazničky

Klimatizovaná
chladnička na víno

Chladničky

Kombinované
chladničky

Mraznička

Vestavné přístroje lze bez problému umístit za nábytková 
dvířka a tím dokonale zapadnou do kuchyně. Tak vzniká 
opticky jednotná kuchyňská přední stěna. Za povšimnutí 
stojí rozdílné druhy montáže nábytkových dveří na dvířka 
spotřebiče:

Pevné uchycení dveří
Pevná nábytková dvířka – nábytková dvířka a dvířka 
přístroje jsou pevně spojena. Nábytková dvířka jsou tedy 
připevněna přímo na dveře přístroje. 

Pohyblivé uchycení dveří
Dveře nábytku jsou upevněny přímo na skříňce a s 
dveřmi spotřebiče jsou spojeny vodicí lištou. Při otevírání 
a zavírání se nábytkové dveře pohybují po této liště.

Chladničky a mrazničky mají možnost podstavby a 

skrytí za nábytkové dveře, což umožňuje jednotný vzhled 

kuchyňské linky. Při montáži s pevným uchycením dveří 

se dveře spotřebiče pevně spojí s dveřmi nábytkovými. 

Odvětrání je zajištěno soklem spotřebiče, takže nejsou 

nutné žádné větrací štěrbiny v pracovní desce. Sokl Vario 

umožňuje přizpůsobení výšce a hloubce kuchyňského 

nábytku. 

Montáž s pevným uchycením dveří
Dveře nábytku a spotřebiče jsou navzájem spojeny 

tak, že jsou dveře nábytku připevněny přímo na dveře 

spotřebiče.

Pohyblivé uchycení dveří

Pevné uchycení dveří

  Podstavné spotřebiče

Pevné uchycení dveří

Vestavné spotřebiče

Tak najdete vhodný
vestavný a podstavný spotřebič
Vestavné a podstavné přístroje Liebherr jsou k dispozici jako zabudované modely, které mohou mít i skleněné dveře.

Pro nalezení Vámi požadovaného spotřebiče si vyberte pro svou kychyni vhodný druh montáže nábytkových dvířek, rozměr výklenku a 

skupinu výrobků ideální pro Vaši potřebu. Rozměry
výklenku

 Vestavné spotřebiče Strana
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20391

Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

Směr otvírání dveří

pevné uchycení dveří

402 / 364 l

73 / 69 l

183 / 116 l

m

414 / 1,134 kWh

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

 Směr otevírání dveří vpravo

 Směr otvírání dveří vlevo

PremiumPlus

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LCD, dotyková elektronika a digitální 
ukazatel teploty

 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená podle množství
 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Odkládací dveřní poličky Premium GlassLine s 
držáky na láhve 

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · Světelné LED sloupky na obou stranách pro 
rovnoměrné vysoce kvalitní osvětlení

 · LED stropní osvětlení
 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s ventiláto-
rem

 · Přihrádky BioFresh na teleskopických kolejnič-
kách, s flexibilní regulací vlhkosti vzduchu pro 
použití jako DrySafe nebo HydroSafe

 · LED osvětlení

Mrazicí část
 · NoFrost: Automatické odtávání
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými, průhled-
nými zásuvkami 

 · LED osvětlení
 · Plně automatický IceMaker pro pevné připojení k 
vodovodu 3/4" 

Přednosti vybavení
 · Úhel otevření dveří 115°
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Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

Směr otvírání dveří

pevné uchycení dveří

314 / 284 l

66 / 61 l

148 / 103 l

n

290 / 0,792 kWh

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - DuoCooling

 Směr otevírání dveří vpravo

 Směr otvírání dveří vlevo

PremiumPlus

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LCD, dotyková elektronika a digitální 
ukazatel teploty

 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Odkládací dveřní poličky Premium GlassLine s 
držákem na láhve

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · Oboustranné světelné LED sloupky pro 
rovnoměrné, vysoce kvalitní osvětlení

 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s 
ventilátorem

 · Přihrádky BioFresh na teleskopických kolej-
ničkách, s flexibilní regulací vlhkosti vzduchu 
pro použití jako DrySafe (zásuvky se suchým 
prostředím) nebo HydroSafe (zásuvky s vlhkým 
prostředím)

 · LED osvětlení

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými, 
průhlednými zásuvkami 

 · LED osvětlení
 · Plně automatický IceMaker pro pevné připojení k 
vodovodu 3/4“

Přednosti vybavení
 · Úhel otevření dveří 115°

Elegantní a kvalitní elek-
tronika MagicEye s 
moderním ovládáním 
zaručuje na stupeň přes-
né dodržení teploty nasta-

vené v chladničce i v mrazničce. Jemnými doteky 
ovládací dotykové plochy lze jednoduše a velmi 
pohodlně řídit všechny funkce.

Obě zásuvky BioFresh 
jsou uloženy na kvalitních 
teleskopických kolejnič-
kách a lze je snadno bez 
vynaložení větší síly vyta-

hovat: pro optimální přehled a výborný přístup ke 
skladovaným potravinám. Boční bodové osvětlení 
z LED diod zajišťuje perfektní osvětlení zásuvek. 
Podle potřeby lze variabilní poličky použít buď na 
láhve nebo za pomoci skleněné poličky, umístěné 
v úložném prostoru pod poličkami na láhve.

Přístroj řady PremiumPlus 
je na obou vnitřních stra-
nách vybaven integrova-
nými LED světelnými 
sloupky. Speciální sati-

nování krytu světla vytváří příjemné osvětlení. 
Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výško-
vé nastavení skleněných poliček. Do jedné linie 
zarovnané integrované stropní LED osvětlení 
zajišťuje perfektní osvětlení vnitřního prostoru. 

 Rozměry výklenku 203 cm
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178178 178 178

Montáž dveří

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku 

Regulovatelné chladící okruhy

n

Premium

n

Premium

s

Premium Comfort

n

Elektronické ovládání

Chladicí část

Část BioFresh

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Elektronické ovládání 
Liebherr řady Premium 
zajišťuje

v 

ve 

  Rozměry výklenku 178 cm

BioFresh s  IceMaker

s 

v 
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178178 178

Montáž dveří

Brutto / užitný objem 

 4

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku 

Regulovatelné chladící okruhy

n

Premium

n

Premium

n

Comfort

Ovládání

Chladící část

BioFresh-část

Mrazící část

Přednosti vybavení

LED

   Rozměry výklenku 178 cm

LED
osvětlením

SoftSystem tlumení 
zavírání
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Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

   chladící část

   z toho část BioFresh

   mrazící část

Počet hvězdiček 3

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 4

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Chladící část

Odmrazování

Osvětlení

Zásuvky BioFresh

SoftTelescopic

Osvětlení BioFresh

VarioSafe

Palacktároló

GlassLine-sklo

VarioBox

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Osvětlení

Miska na ledové kostky

Akumulátor chladu

Výrobník ledu IceMaker 5

Výroba ledových kostek / 24 h

Max. zásoba ledových kostek

Konstrukce

Montáž dveří

Rozměry

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Přednosti vybavení

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Teplotní alarm

Dveřní alarm

Příslušenství viz. strana 104-107

ECBN 6156
PremiumPlus

10

m

414 / 1,134 kWh

480 l

364 l

69 l

116 l

4

21 h

11 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

automatické

LED světelné sloupky a LED 

stropní osvětlení

4

LED

Variabilní polička

Premium

NoFrost

automatické

LED

připojení k vodovodu 3/4“

1,3 kg

2,7 kg

pevné uchycení dveří

203,2 / 91,5 / min. 62,5

optický a akustický

akustický

03, 06

ECBN 5066
PremiumPlus

10

n

290 / 0,792 kWh

387 l

284 l

61 l

103 l

4

30 h

12 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

4

LED

Variabilní polička

Premium

NoFrost

automatické

LED

připojení k vodovodu 3/4“

1 kg

2,7 kg

pevné uchycení dveří

203,2 / 76,2 / min. 61

optický a akustický

akustický

03, 06

ICBN 3366
Premium

10

n

234 / 0,641 kWh

238 l

179 l

68 l

59 l

4

20 h

10 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

2

•

LED

Variabilní polička

Premium

1

NoFrost

automatické

LED

2

připojení k vodovodu 3/4“

0,8 kg

1 kg

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

optický a akustický

akustický

01, 04, 06, 07

ICBN 3356
Premium

10

n

238 / 0,650 kWh

242 l

179 l

68 l

63 l

4

24 h

10 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

2

•

LED

Variabilní polička

Premium

1

NoFrost

automatické

LED

•

2

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

optický a akustický

akustický

01, 06, 07

ICBP 3256
Premium

10

s

164 / 0,447 kWh

266 l

208 l

68 l

58 l

4

40 h

10 kg

SN-T

34 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

2

•

LED

•

Variabilní polička

Premium

1

SmartFrost

ruční

LED

•

2

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

optický a akustický

akustický

01, 06, 07

ICBN 3314
Comfort

10

n

238 / 0,650 kWh

242 l

179 l

68 l

63 l

4

20 h

10 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED

2

Comfort

NoFrost

automatické

•

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

optický a akustický

akustický

02, 06, 07

IKB 3554
Premium

10

n

234 / 0,639 kWh

291 l

263 l

92 l

28 l

4

22 h

2 kg

SN-ST

37 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

3

•

LED

•

Variabilní polička

Premium

1

ruční

•

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

akustický

01

IKB 3550
Premium

10

n

134 / 0,366 kWh

308 l

308 l

92 l

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

3

•

LED

•

Variabilní polička

Premium

1

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

akustický

01

IKB 3510
Comfort

10

n

134 / 0,366 kWh

308 l

308 l

92 l

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatické

LED

3

Comfort

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

akustický

02

Prodejní označení

Vestavné kombinované chladničky s BioFresh Vestavné chladničky s BioFresh 

4  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
  

1 Typ přístroje - klasifikace

10:  Kombinované a volně stojící chladničky s funkcí BioFresh

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010
  

5 IceMaker – vypínatelný, automatická výroba ledových kostek s připojením k
vodovodu 3/4“

 

3 4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší
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Elektronické ovládání

Chladicí část

s 
s 

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Montáž dveří

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku 

Regulovatelné chladící okruhy

n

Comfort

n

ComfortPremium

n

Premium

n n

Comfort 158178178178178

teleskopických 
výsuvech

LED osvětlení

IceMaker

 Rozměry výklenku 178 / 158 cm
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82-8782-87 82-87178178

Elektronické ovládání

Chladicí část

s 

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Montáž dveří

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku 

Regulovatelné chladící okruhy

n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

Ovládání u modelů UIK

Ovládání u UIG 1323

Chladící část u modelů UIK

Mrazící část UIG 1323

Výhody vybavení

Comfort 
GlassLine 

s magickým okem 
MagicEye

     Rozměry výklenku 178/82-87 cm

obr. str. 89

extra hluboké poličce na láhve UIK 1620 

UIG 1323
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SBS 70I4 
(SIGN 3566 / IKB 3550)

LED osvětlení zavírání 
SoftSystemteleskopických

Systém FrostSafe

  Rozměry výklenku 178 cmMrazničky pro integrované použití

Elektronické ovládání

Mrazicí část

Přednosti vybavení

Montáž dveří

Brutto / užitný objem 

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku 

Počet košů

178178

n

SIGN 3566 Premium

n

IGN 3556 PremiumMrazničky pro integrované použití
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Spotřeba energie 

Užitný objem  

Chladící část

Mrazicí část

Rozměry

Přednosti vybavení

Premium

n

4

Premium

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Prodejní označení

4 SN ST
N T

1 5 2

3 4
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+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

WTes 5872

BEST PRODUCT

Více k tématu Víno pod 
wine.liebherr.com

Řada Vinidor
Řada Vinidor od Liebherr spojuje klimatizované a temperované vinotéky v jeden spotřebič. 

Tato řada nabízí dvě nebo tři samostatné části na víno, ve kterých lze navzájem nezávisle 

na sobě nastavit teplotu s přesností na stupeň. To znamená, že vinotéka umožňuje 

skladování bílého, červeného vína a šampaňského vždy při správné konzumační teplotě. 

Řada Vinodor zajišťuje ideální podmínky i pro dlouhodobé skladování vína. Různé velikosti 

jednotlivých částí na víno umožňují přizpůsobit tyto spotřebiče pro každý sortiment vína. 

Tak lze například u modelu WTes 5872 uchovávat současně v jednom přístroji červené 

a bílé víno, jakož i šampaňské vždy při optimální teplotě pro konzumaci. 

Masivní dřevěné výsuvné poličky nabízí dobrý
přehled a pohodlný přístup k lahvím. Popisovací 
systém s klipy umožňuje rychlý a uspořádaný 
přehled o Vaší zásobě vína. Prezentační polička 
může být použita pro vystavení vín nebo pro 
skladování otevřených lahví.

Prezentační polička upozorňuje na vybraná 
vína a slouží k temperování již otevřených láhví. 
Pomocí variabilní poličky lze vystavovat až 6 láhví 
vína. Za nimi nebo vedle nich mohou být usklad-
něny ležící láhve vína.

Tónované bezpečnostní sklo chladniček na víno 
garantuje základní ochranu proti UV záření pro kva-
litní vína. Praktické dveřní madlo, s integrovaným 
otevíracím mechanismem umožňuje, aby se dveře 
spotřebiče otevíraly pohodlně s minimálním úsilím. 
Zámek zabezpečí Vaše víno před nežádoucím 
přístupem.

Každá přihrádka na víno disponuje plynule nasta-

vitelným LED osvětlením s možností trvalého 
zapnutí. To zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřní-
ho prostoru. Protože LED diody vyvíjejí minimální 
teplo, mohou být  vína prezentována s osvětlením 
bez problémů i dlouhodobě.

Inovativní elektronický LCD displej s dotykovým 
ovládáním zajišťuje nepřetržité udržování teploty 
v každé teplotní zóně. Digitální teplotní displej 
ukazuje přesně zvolený stupeň. Ovládání je snadné 
a pohodlné. Přehlednost funkcí umožňuje snadný 
a zábavný provoz.

SoftSystem s tlumením zavírání zatlumí pohyb 
při zavírání dveří. Tak je zaručeno obzvlášť jemné 
zavření, které zabraňuje pro víno škodlivým otře-
sům. Mimoto se dveře od úhlu otevření asi 45° 
automaticky zavírají.
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+5°C – +20°C

+18°C 

 +5°C

stabilní poličky Přesná řídící elektronika
lávového

elektronika

druhů vína vždy při teplotě vhodné pro konzumaci. V těchto přístrojích je použitím 

speciálních komponentů dosaženo vrstvení teplot; v horní části mohou být tempero-

vána například červená vína při teplotě +18°C, s teplotou +5°C je spodní část vhod-

Temperované chladničky 
na víno Vinothek

zásob při teplotě vhodné k pití. Teplota je nastavitelná v rozsahu +5°C až +20°C a je 

udržována rovnoměrně a stále v celém vnitřním prostoru. V řadách GranCru a Vinothek 

Klimatizované chladnič-
ky na víno GrandCru a 
Vinothek
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Spotřeba energie 

Chladnička na víno

Rozměry

Vnější rozměry

Přednosti vybavení

Vinidor

B

Vinidor

B

Vinidor

A

Vinothek

A

Vinothek

A

GrandCru

m

GrandCru

A

GrandCru

A

GrandCru

m

Vinothek

A

Vinothek

m

Vinothek

A

Vinothek

m

Vinothek

A

Prodejní označení

1 4 SN ST
N T

3 2 5
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UWT 1682

            

 1

4 Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní 

teplotě +12 °C, Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

5 Okolní teplota:

 SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

 N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

1 Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína 

2  Typ přístroje - klasifikace  02: Chladničky na víno

3 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

 

   

Technologie TipOpen-Technologie od spo-
lečnosti Liebherr je vhodná pro spotřebiče 
zabudované do kuchyňského nábytku bez 
madel, protože se skleněné dveře spotřebiče 
otevřou na 7 cm, když na ně lehce poklepete.  
Pokud se dveře během 3 vteřin neotevřou dále, 
SofSystem je zase samostatně zavře. 

Přístroje řady Vinidor nabízejí dvě nebo tři navzá-
jem nezávisle regulovatelné přihrádky na víno. 
Každou přihrádku lze flexibilně nastavit na +5 
°C a +20 °C. Přesné elektronické ovládání 
s digitálním ukazatelem teploty je přehledné a 
pohodlné - podle modelu se ovládá buď doty-
kem nebo tlačítky. 

Každá přihrádka na víno disponuje plynule 
nastavitelným LED osvětlením s možností trva-
lého zapnutí. To zaručuje rovnoměrné osvětlení 
vnitřního prostoru. Protože LED diody vyvíjejí 
minimální teplo, mohou být vína prezentována s 
osvětlením bez problémů i dlouhodobě.

Více informací o UWT 1682 najdete pod 

tipopen.liebherr.com

Typ přístroje-klasifikace 2

Brutto / užitný objem

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l 3

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 4

Hluk – akustický výkon re

Klimatická třída 5

Napětí / příkon

Chladnička na víno

Rozsah teploty

Teplotní zóny

Regulovatelné chladící okruhy

Druh ovládání

Vnitřní osvětlení

Trvale v provozu / stmívatelné

Teploměr / Dětská pojistka

Otevřené dveře: varovný signál

Teplotní alarm

Konstrukce

Konstrukce

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Přednosti vybavení

Materiál odkládacích ploch

Odkládací plochy

Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách

TipOpen

Filtr s aktivním uhlím FreshAir / Zámek

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Směr otevírání dveří

Madlo

Dveře

Příslušenství viz. strana 104-107

02

123 / 95 l

34

A

137 / 0,375 kWh

36 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

+5 °C až +20 °C

2

2

LCD

LED

• / •

• / •

akustický

optický a akustický

podstavný

82-87 / 60 / min. 55

dřevěná polička

5

3

•

• / -

•

vpravo, lze zaměnit

Izolační skleněné dveře bez madla a rámu

10, 14

Vinidor

02

123 / 95 l

34

B

190 / 0,520 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

+5 °C až +20 °C

2

2

MagicEye

LED

• / •

• / •

akustický

optický a akustický

podstavný

82-87 / 60 / min. 57

dřevěná polička

5

3

• / •

vpravo, lze zaměnit

nerezové tyčové madlo

dveře s izolačním sklem

10, 14, 17, 18

Vinidor82-87 82-87
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WTEes 2053

9898

            

 1

4 Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní 

teplotě +12 °C, Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

5 Okolní teplota:

 SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

 N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

1 Tento přístroj je určen výhradně pro skladování vína 

2  Typ přístroje - klasifikace  02: Chladničky na víno

3 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

   

Poličky z přírodního dřeva jsou ručně vyráběné a vysunují se po 
teleskopických kolejničkách. Podle velikosti láhví může být 
bezpečně chlazeno až 38 láhví typu Bordeaux.

SoftSystem tlumení zavírání dveří je pokrokový systém pro 
více  bezpečí a komfortu. Na dveřích integrovaný SoftSystem tlumí 
pohyb při uzavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v úhlu 30° a 
menším automaticky zavřou samy.

Přesná řídící elektronika je přehledně umístěna na izolační 
desce. Digitální teplotní dislej lze číst z vnějšku spotřebičů se 
skleněnými dveřmi. Vlhkost může být zvýšena aktivací ventilací.

Typ přístroje-klasifikace 2

Brutto / užitný objem

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l 3

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 4

Hluk – akustický výkon re

Klimatická třída 5

Napětí / příkon

Chladnička na víno

Rozsah teploty

Teplotní zóny

Regulovatelné chladící okruhy

Druh ovládání

Vnitřní osvětlení

Trvale v provozu / stmívatelné

Teploměr / Dětská pojistka

Otevřené dveře: varovný signál

Teplotní alarm

Konstrukce

Konstrukce

Výška x Šířka

Min. hloubka

Přednosti vybavení

Materiál odkládacích ploch

Odkládací plochy

Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách

Filtr s aktivním uhlím FreshAir

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Směr otevírání dveří

Madlo

Dveře

Příslušenství viz. strana 104-107

02

195 / 187 l

64

A

155 / 0,424 kWh

39 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

+5 °C až +20 °C

2

2

MagicEye

LED

• / •

• / •

akustický

optický a akustický

vestavný

122,1-122,5 x 56-57 cm

min. 55 cm

dřevěná polička

6

4

•

•

vpravo, lze zaměnit

nerezové tyčové madlo

dveře s izolačním sklem nerez

10, 14, 17, 18

Vinidor 122

  podstavný
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FreshAir filtr s aktivním

samostatně ovládaným LED osvětle-
ním 

Praktická přihrádka na pomůcky

přesné řídící 
elektroniky

LED osvětlením

prezentačních poličkách

vlhkosti vzduchu v rozsahu 68% až 75%

přesné řídící elektroniky 



 

WKEes 553

103102

45

02

56 / 38 l

12

m

103 / 0,280 kWh

41 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5 °C až +20 °C

1

•

nerez se SmartSteel

dveře s izolačním sklem nerez

LED

LCD

uvnitř, digitální / •

optický a akustický

akustický

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

dřevěná polička

3

• / •

•

HardLine

10, 14, 16

43 / 39 l

185 / 0,506 kWh

41 dB (A)

N

220-240 V~ / 0,5 A

+16 °C až +20 °C

1

68% - 75%

2

nerez se SmartSteel

dveře s izolačním sklem nerez

LED

LCD

uvnitř, digitální / •

optický a akustický

akustický

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

španělské cedrové dřevo

2

• / •

•

HardLine

10, 16

Typ přístroje-klasifikace 2

Brutto / užitný objem

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l 3

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 4

Hluk – akustický výkon re

Klimatická třída 5

Napětí / příkon

Rozsah teploty

Teplotní zóny

Vlhkost vzduchu Humidor

Prezentační polička

Zásuvka na pomůcky

Povrchová úprava boků

Dveře

Osvětlení

Druh ovládání

Teploměr / Dětská pojistka

Varovný signál: optický / akustický

Otevřené dveře: varovný signál

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Materiál odkládacích ploch

Odkládací plochy

Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách

Filtr s aktivním uhlím FreshAir / Zámek

SmartSteel dveře

Design

Příslušenství viz. strana 104-107

02

48 / 47 l

18

A

130 / 0,356 kWh

32 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5 °C až +20 °C

1

černá stříbrná

LED

LCD

uvnitř, digitální / •

optický a akustický

akustický

45 x 56 cm

Min. hloubka: min. 55 cm

dřevěná polička

3

2

• / -

10, 14, 17, 18

GrandCru Humidor GrandCru

01

45 / 42 l

m

107 / 0,293 kWh

37 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

+2 °C až +10 °C

1

nerez se SmartSteel

dveře s izolačním sklem nerez

LED

mechanický

- / -

61,2 x 42,5 cm

45 cm

pozinkovaná mřížka

3

- / •

•

HardLine

CoolMini

Abyste si mohli svá vína užívat i vizuálně, je ve stro-
pě přístroje integrováno LED osvětlení s nastavitel-
nou intenzitou světla a samostatným ovládáním. 
Protože LED diody vyvíjejí minimální teplo, mohou 
být vína tomuto světlu vystavovány i dlouhodobě.

WKEes 553 nabízí vše, co je nutné pro profesi-
onální skladování a chlazení. Dotykem ovládaná 
elektronika řídí teplotu přesně v rozsahu +5 °C 
až +20 °C. Integrované teplotní senzory zaručují, 
že bude udržovaná konstantní teplota nezávisle 
na teplotě vnější.

Poličky z přírodního dřeva jsou ručně vyráběné 
a vysunují se po teleskopických kolejničkách. 
Podle velikosti láhví může být bezpečně chlazeno 
až 18 láhví typu Bordeaux.

Vestavný

3 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

4 Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní teplotě +12 °C, 

Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

   

1  Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína 

2 Typ přístroje - klasifikace 01: Chladnička

   02: Chladničky na víno

   

5 Okolní teplota:

 SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

 N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

11
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vestavné přístroje na víno

V případě potřeby lze zásuvku 

v  V 

v průměru 

Všechny modely s pevným připojením k vodovodu 6030 785

60 cm široká: GN, GNP

70 cm široká: GN, GNP SBS

60 cm široká:  GN, GNP, CNP, CBNP

60 cm široká: CU 40, CUP 35, CP 40, CP 35, 
CP 34, CP 38, GP 20, GP 24, GP 27

GT  26, 30, 36, 42

GT 49, 61

Vestavné přístroje

Vestavné přístroje

WKes 653, ZKes 653 

WTes 1672

UWTes 1672, UWT 1682

Všechny ostatní samostatné a

SBSes  8283, CBNes 6256

ECBN 6156, ECBN 5066

GT 4932 7113 553

GT 6122 7112 727

GTP 2356 7112 317

GT 2632, 3032 7112 725

GT 3632, 4232 7113 557

04

05

01

10

0702

06

03 08

09

GT Comfort 21-61 9590 835 Vinothek 9086 415

55 cm široká: CUP 22, CUP 27, CUP 30 

60 cm široká: CU 40, CUP 35, CP 35, CP 40, CNP 

60 cm široká: CUP 2901, CUP 3221

60 cm široká: CBNP 39, SBS

60 cm široká: CBP 40, CBNP 37

60 cm široká: CP 3413, CP 3813

75 cm široká: CN 51

75 cm široká: ICBN, ICUS, ICUNS 

75 cm široká: ICN

CBP 40 7430 458

Vestavné kombinované přístroje a vestavné 
mrazničky 7422 838

ICBP 3256 7430 458

Truhlicové mrazničky 7412 053

Kombinované  (mimo CBP),

Mrazničky, SBSes 7422 838
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WTb 4212, WTr 4211 9590 785

WKb 1812 7112 035

WKes  653, Zkes 453 9590 519

CBNPes 3967, CBNes 3957 9988 178

WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, 

WTb 4212, WTr 4211

WKt 4551, 4552, WKes 4552 7112 043

250 ml 8409 022

50 ml 8409 028

11

15

14

13

20

16

19

12 17

18

Sada pro dodatečnou montáž je
vyžadována

250 ml 8409 030

HomeDialog řízený modul 9988 176

WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, 

WTb 4212, WTr 4211

WKt 4551, 4552, WKes 4552 7112 159

Popisovací klipy pro dřevěné poličky 9086 709 Popisovací klipy pro rošty 9086 723


