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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 jako u značky Liebherr.

1 BioFresh – prokazatelně
zdravější

BioFresh zaručuje perfektní klima pro velmi dlouhou čerstvost potravin. 

Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu, kterou lez nastavit, 

si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky zachovávají své vitamíny 

a chutný vzhled až třikrát déle než v klasické chladicí části.

6

NoFrost – profesionální
kvalita mrazení

Odmrazování již není třeba: Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost potravin 

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. 

7

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.
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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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Kvalita výrobků na 
nejvyšší úrovni 

Abychom zaručili spolehlivost našich výrobků, používáme ve výrobě 

přístrojů jen vysoce kvalitní materiály a komponenty. Již ve výrobě je 

u každého přístroje 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.
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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 chladícího procesu 

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.

4

10Superúsporné
Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicími 

systémy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků 

atraktivní a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických 

třídách. S přístroji patřícími do energetické třídy A+++ je Liebherr na 

nejvyšší úrovni v úsporách energie. Liebherr již nabízí i spotřebiče, které 

mají až o 20% nižší spotřebu než je mezní hodnota třídy A+++.

5
Liebherr nabízí v rámci svých 250 modelů perfektní řešení uchování potravin

pro každého zákazníka. Ať jde o volně stojící chladničky a mrazničky, podstav-

né nebo volně stojící spotřebiče či kombinaci obojího.

10 dobrých důvodů pro nákup výrobků Liebherr

3

Nejširší program
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Energetická účinnost

Čerstvé nápady

Energetická účinnost byla a je ve společnosti Liebherr ústředním tématem, které má 

významný vliv během vývoje spotřebičů. Neustálé zlepšování energetické účinnosti 

zajišťuje přesné elektronické ovládání ve spojení s optimalizovanými chladicími 

komponentami, použití vysoce účinných izolačních materiálů a využití kom-

presorů s vysokou účinností. Proto dnes společnost Liebherr v nabídce chla-

dicích a mrazicích spotřebičů nabízí nejširší škálu energeticky úsporných zaří-

zení v nejvyšších třídách úspornosti A++ a A+++.

K dalším úsporám energie během každodenního používání chladniček a mrazniček 

Liebherr přispívá nespočet čerstvých nápadů:

■  Technologie NoFrost zabraňuje tvorbě námrazy a s ní související vyšší 

spotřebě energie.

■  Uzavřené zásuvky FrostSafe brání zbytečnému úniku chladu při otevření dvířek 

mrazničky.

■  Technologie SmartFrost v mrazáku výrazně snižuje namrazování vnitřních stěn.

■  Technologie StopFrost v pultových mrazácích zabraňuje namrazování mrazicího 

prostoru.
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Kvalita výrobků

Ekologická výroba

Kvalita výrobků spolu s dlouhou životností má na ekologickou bilanci rovněž 

významný vliv. Společnost Liebherr klade během vývoje a výroby chladicích a 

mrazicích spotřebičů velký důraz na použití vysoce kvalitních komponent. Díky 

tomu je zaručena životnost po mnoho let.

■  Použití vysoce kvalitních kompresorů ve spojení s přesným elektronickým 

ovládáním zajišťuje neměnnou kvalitu chlazení v dlouhodobém měřítku.

■  Nadčasový a elegantní design chladicích a mrazicích spotřebičů Liebherr 

poskytuje potěšení z čerstvosti potravin po mnoho let.

■  Závěsy dvířek a tichý mechanismus zavírání SoftSystem jsou intenzivně testo-

vány a zkonstruovány pro otvírání dvířek po celou dobu životnosti spotřebiče.

Již během vývoje výrobku a rovněž při výrobě chladniček a mrazniček klade 

společnost Liebherr ekologii do centra všech procesů.

■  Povrchová úprava plechových částí je prováděna ekologicky kompatibilními práš-

kovými barvami. Ve výrobních závodech společnosti Liebherr jsou budována 

centrální sběrná místa odpadu a zdrojů. Voda použitá při výrobě je čištěna a tedy 

bez znečištění. Proto rozpouštědla ani odpad životní prostředí nepoškozují.

■  Energie uvolňovaná při výrobě se recykluje a znovu používá k vytápění výrobních 

prostor a administrativních budov.

■  Díky označení všech použitých plastových dílů je zaručena optimální 

recyklovatelnost.
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Pro řadu chladniček BioFresh PremiumPlus jsou charakte-

ristické dva zabudované světelné sloupky do vnitřní stěny 

přístroje. Ve světelných sloupcích po obou stranách 

je velké množství LED diod, které zaručují rovnoměrné 

osvětlení chladicího prostoru. Speciální satinování krytu 

světla vytváří příjemné osvětlení.

IceCenter nabízí se svými ledovými kostkami, ledovou drtí 

a chlazenou vodou všechny možnosti pro servírování chlad-

ných nápojů. Tyto přísady získáte aktivací páček citlivých 

na dotek, které jsou osvětleny LED osvětlením. Pro nejlepší 

kvalitu pitné vody je v chladicí části zabudována nádoba 

s fi ltrem na vodu.

BioFresh-Plus se samostatným elektronickým ovlá-

dáním nabízí ještě více fl exibility: Tak lze snížit teplotu 

v horní zásuvce na -2°C. Při nastavení DrySafe (nízká 

vlhkost) zůstávají ryba a plody moře ještě déle čers-

tvé. Při teplotě +6°C a nastavení na HydroSafe (vysoká 

vlhkost) může být ideálně skladováno jižní ovoce.

Side-by-Side s BioFresh-Plus

149.999,-

Side-by-Side s BioFresh-Plus

Brutto / užitný  objem chladicí části

 z toho část BioFresh

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

SBSes 8283  PremiumPlus

404 / 354 l

126 / 110 l

294 / 237 l

G

489 / 1,338 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

nerezové SmartSteel / nerezové
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Kombinace Side-byside SBSes 7165 s pěti různými 

klimatickými zónami nabízí řadu inovativních řešení. Chla-

dicí část, BioFresh, mrazení a dvě teplotní zóny na víno 

s různými teplotami, které poskytují optimální skladovací 

teplotu pro všechny potraviny.

Pro bezpečné a dlouhodobé skladování potravin disponují 

spotřebiče NoFrost Liebherr chladícím výkonem v profe-

sionální kvalitě. Mražené potraviny jsou mraženy chlaze-

ným vzduchem a vlhkost vzduchu je odváděna mimo 

mrazící prostor. Tak zůstává mrazící prostor bez ledu 

a potraviny se již nemohou pokrýt námrazou. S komfortem 

NoFrost již nikdy nepotřebujete odmrazovat. Mrazící část 

není propojena s chladící částí.

S výrobníkem ledu IceMaker s pevným připojením k 

vodovodu jsou k dispozici ledové kostky nejvyšší kvality 

pro každou příležitost. Vypínatelný, plně automatický 

IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových kostek. 

Ať na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – ve dvou 

zásuvkách je vždy dostatečná zásoba ledových kostek.

155.999,-

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

Side-by-Side s BioFresh-Plus

Brutto / užitný  objem chladicí části

 z toho část BioFresh

 z toho chladicí část na víno

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

SBSes 7165  PremiumPlus

549 / 483 l

126 / 111 l

145 / 128 l (Max. 41 počet láhví Bordeaux 0,75 l) ¹

150 / 119 l

G

444 / 1,214 kWh

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

nerezové SmartSteel / nerezové
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Kombinované chladničky s BioFresh-Plus

U obou zásuvek BioFresh může být při teplotě těsně 

nad 0°C nastavena vlhkost podle potřeby. Tím získáme 

nastavení DrySafe (nízká vlhkost) nebo HydroSafe (vysoká 

vlhkost). Zásuvka DrySafe s nižší vlhkostí je ideální pro 

ukládání masa, ryb a mléčných výrobků. Ovoce a zele-

nina se optimálně udržují v zásuvce HydroSafe s vyšší 

vlhkostí vzduchu.

Nová funkce BioFresh-Plus se samostatnou elektroni-

kou nabízí ještě více fl exibility pro individuální uchování 

potravin: Tak lze teplotu v horní zásuvce snížit pro skla-

dování ryb až na -2°C. Společně s nastavením DrySafe 

(nízká vlhkost) zůstávají ryby ještě déle čerstvé.

Jižní ovoce může být skladováno v horní zásuvce při 

teplotě +6°C a vyšší vlhkosti vzduchu.

86.999,-

Kombinované chladničky s 
BioFresh-Plus

Brutto / užitný  objem chladicí části

 z toho část BioFresh

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

CBNPes 5167  PremiumPlus

346 / 299 l

114 / 99 l

141 / 112 l

n ¹

304 / 0,832 kWh ¹

SN-T

202 / 75 / 63 ¹

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / nerezové
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Více k tématu BioFresh pod

biofresh.liebherr.com

Kombinované chladničky s BioFresh

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.

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teploty v chladící 

a mrazící části kombinované chladničky je dosaženo tech-

nologií DuoCooling: s dvěma naprosto nezávislými regu-

lovatelnými chladícími okruhy. A co více, s technologií 

DuoCooling nedochází k žádné cirkulaci vzduchu mezi 

chladící a mrazící částí a tím je zabráněno přenosu 

pachů, vysoušení a namrzání potravin v chladící části 

suchým a ledovým vzduchem z mrazící části.

Zásuvky BioFresh zaručují perfektní klima pro velmi 

dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad 

0 °C a nastavitelné ideální vlhkosti vzduchu si ovoce 

a zelenina, maso a ryby udržují své zdravé vitamíny, 

delikátní aróma a chutný vzhled až třikrát déle než 

v normální chladící části.

Stropní LED světlo vytváří vysoce kvalitní osvětlení uvnitř 

ledničky. Jeho krásně tvarovaný, prostorově úsporný kryt 

přispívá svým centrálním umístěním k  rovnoměrnému 

osvětlení.

34.999,- 23.999,-

CBPesf 4013 Nerezové SmartSteel / stříbrné – 29.999,-

Kombinované chladničky s 
BioFresh

Brutto / užitný  objem chladicí části

 z toho část BioFresh

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

K dispozici i jako:

CBPesf 4033  Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

K ¹

161 / 0,441 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

CBP 4013  Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

n ¹

242 / 0,662 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

bílé / bílé
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Kombinované chladničky se SmartFrost

Elektronika řady Comfort zaručuje přesné dodržení 

zvolené teploty. V magickém oku MagicEye se zobrazuje 

teplota v chladící části pomocí LED diod. Pomocí auto-

matiky SuperFrost se potraviny zmrazují způsobem 

obzvláště šetřícím vitamíny.

Vnitřní prostor působící špičkovým dojmem doplňuje 

ušlechtilou výbavu GlassLine. Odkládací plochy jsou 

z bezpečnostního skla, poličky ve dveřích z bezpečnost-

ního skla s nerezovými lištami. Dělenou a podsouvatel-

nou skleněnou poličku lze využít ještě fl exibilněji a lze 

ji umístit v různých výškách podle potřeby.

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teploty v chladící 

a mrazící části kombinované chladničky je dosaženo tech-

nologií DuoCooling: s dvěma naprosto nezávislými regu-

lovatelnými chladícími okruhy. A co více, s technologií 

DuoCooling nedochází k žádné cirkulaci vzduchu mezi 

chladící a mrazící částí a tím je zabráněno přenosu 

pachů, vysoušení a namrzání potravin v chladící části 

suchým a ledovým vzduchem z mrazící části.

23.999,-16.999,-

Kombinované chladničky se 
SmartFrost

Brutto / užitný  objem chladicí části

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

CP 4023  Comfort

288 / 281 l

92 / 91 l

n ¹

247 / 0,674 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CPesf 4023  Comfort

288 / 281 l

92 / 91 l

n ¹

247 / 0,674 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné
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Stropní LED světlo vytváří vysoce kvalitní osvětlení uvnitř 

ledničky. Jeho krásně tvarovaný, prostorově úsporný kryt 

přispívá svým centrálním umístěním k  rovnoměrnému 

osvětlení.

Moderní chladničky a mrazničky Liebherr v nové energe-

ticky úsporné dimenzi. V nově defi nované energetické třídě 

energetické účinnosti A+++ jsou přístroje o asi 48 % 

úspornější než je horní hranice energetické třídy A+.

S funkcí SmartFrost je značně redukována námraza 

vnitřního prostoru a mražených potravin. Tím je odmra-

zování nutné mnohem méně často. Vnitřní stěny jsou 

hladké a lze je tak snadno čistit. Automatická funkce 

SuperFrost rychle snižuje teplotu aby byly Vaše potraviny 

co nejdříve zmraženy a byly tak uchovány vitamíny.

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.

20.999,- 16.999,- 18.999,-

Kombinované chladničky se 
SmartFrost

Brutto / užitný  objem chladicí části

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

CP 3813  Comfort

239 / 233 l

92 / 91 l

K ¹

155 / 0,422 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CP 3523  Comfort

236 / 231 l

92 / 91 l

n ¹

231 / 0,632 kWh ¹

SN-T

181,7 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CP 3413  Comfort

197 / 191 l

92 / 91 l

K ¹

146 / 0,399 kWh ¹

SN-T

181,7 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

bílé / bílé
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Kombinované chladničky s NoFrost

Elektronika řady Comfort zaručuje přesné dodržení 

zvolené teploty. V magickém oku MagicEye se zobrazuje 

teplota v chladící části pomocí LED diod. Pomocí auto-

matiky SuperFrost se potraviny zmrazují způsobem 

obzvláště šetřícím vitamíny.

Praktický a lehce čistitelný prostor na zeleninu nabízí 

dostatek místa pro skladování ovoce a zeleniny.

Pro ukládání nápojů nabízí polička na láhve praktické 

a elegantní řešení. Tato polička umožňuje úsporu místa 

a uložení až pěti lahví. 

26.999,- 34.999,- 31.999,-

Kombinované chladničky s 
NoFrost

Brutto / užitný  objem chladicí části

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

CNP 3913  Comfort

237 / 231 l

150 / 123 l

n ¹

269 / 0,735 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CNPbs 4013  Comfort

287 / 281 l

111 / 89 l

n ¹

257 / 0,703 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

BlackSteel se SmartSteel / 

BlackSteel se SmartSteel

CNPesf 4006  Comfort

287 / 281 l

111 / 89 l

n ¹

257 / 0,703 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné
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CUPesf 3513 stříbrné / stříbrné – 20.999,- CUPsl 3221 stříbrné / stříbrné – 15.999,- CUP 3221 bílé / bílé – 12.999,-

Kombinované chladničky se SmartFrost

Modely Comfort získávají díky Comfort GlassLine 

kvalitní skleněné vybavení vnitřních dveří. Charakteristic-

kým znakem Comfort GlassLine jsou satinovaná skleněná 

dna z bezpečnostního skla a tvarově krásná plastová 

obruba. Pro bezpečné uchovávání potravin ve vnitřních 

dveřích jsou poličky pro konzervy a láhve vybaveny 

variabilně nastavitelným držákem.

LED světlo uvnitř chladničky zajišťuje optimální osvět-

lení chladicího prostoru.

S funkcí SmartFrost je značně redukována námraza 

vnitřního prostoru spotřebiče a mražených potravin. Tím 

je odmrazování nutné mnohem méně často. Vnitřní stěny 

jsou hladké a lze je tak snadno čistit. Automatická funkce 

SuperFrost rychle snižuje teplotu aby byly Vaše potraviny 

co nejdříve zmraženy a byly tak uchovány vitamíny.

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.

15.999,- 12.999,- 13.999,-

Kombinované chladničky se
SmartFrost

Brutto / užitný  objem chladicí části

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

K dispozici i jako:

CUP 3513  Comfort

236 / 232 l

92 / 91 l

n ¹

221 / 0,603 kWh ¹

SN-ST

181,7 / 60 / 63,1 ¹

1

bílé / bílé

CUP 3221  Comfort

203 / 199 l

87 / 85 l

n ¹

217 / 0,594 kWh ¹

SN-T

181,7 / 60 / 62,9 ¹

1

bílé / bílé

CUPsl 3021  Comfort

203 / 199 l

87 / 85 l

m

264 / 0,723 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

1

stříbrné / stříbrné
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Kombinované chladničky se SmartFrost

S funkcí SmartFrost je značně redukována námraza 

vnitřního prostoru spotřebiče a mražených potravin. Tím 

je odmrazování nutné mnohem méně často. Vnitřní stěny 

jsou hladké a lze je tak snadno čistit. Automatická 

funkc e SuperFrost rychle snižuje teplotu aby byly Vaše 

potraviny co nejdříve zmraženy a byly tak uchovány 

vitamíny. 

Výrazné skleněné GlassLine vybavení modelů řady 

Comfort dotváří celkový dojem vysoké kvality interiéru. 

Poličky jsou vyrobeny z bezpečnostního skla. Půlená, 

podsouvatelná skleněná polička může být všestranně 

využita. Další výhodou je, že ji můžeme vložit do 

různých výšek dle naší potřeby.

Pro ukládání nápojů nabízí polička na láhve praktické 

a elegantní řešení. Tato polička umožňuje úsporu místa 

a uložení až pěti lahví. 

12.499,-

CUPesf 2901 nerezové SmartSteel / stříbrné – 16.999,-

Kombinované chladničky se 
SmartFrost

Brutto / užitný  objem chladicí části

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

K dispozici i jako:

CUP 2901  Comfort

203 / 199 l

55 / 54 l

n ¹

197 / 0,538 kWh ¹

SN-T

162,3 / 60 / 63,6 ¹

1

bílé / bílé
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Modely Comfort získávají díky Comfort GlassLine 

kvalitní skleněné vybavení vnitřních dveří. Charakteristic-

kým znakem Comfort GlassLine jsou satinovaná skleněná 

dna z bezpečnostního skla a tvarově krásná plastová 

obruba. Pro bezpečné uchovávání potravin ve vnitřních 

dveřích jsou poličky pro konzervy a láhve vybaveny 

variabilně nastavitelným držákem.

Všechny skleněné poličky a zásuvky lze pohodlně 

vyjmout. Tak lze celý vnitřní prostor VarioSpace použít 

volně i pro objemné mražené potraviny.

LED světlo uvnitř chladničky zajišťuje optimální osvět-

lení chladicího prostoru.

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.

12.499,- 11.999,-

Kombinované chladničky se 
SmartFrost

Brutto / užitný  objem chladicí části

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

CUP 2721  Comfort

203 / 199 l

55 / 54 l

m

241 / 0,658 kWh

SN-ST

160 / 55 / 62,9

1

bílé / bílé

CUP 2221  Comfort

145 / 142 l

55 / 54 l

m

220 / 0,601 kWh

SN-ST

136 / 55 / 62,9

1

bílé / bílé
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Chladničky

Elegantní vybavení GlassLine je nerozbitné, odolné vůči 

poškrabání a snadno čistitelné. Odkládací plochy jsou ze 

satinovaného bezpečnostního skla. Celkový harmonický 

vzhled je umocněn atraktivním nerezovým olemováním.

Zásuvky na ovoce a zeleninu na teleskopických 

kolejničkách. Pohodlně výsuvné průhledné zásuvky na 

ovoce a zeleninu vedené na teleskopických kolejničkách 

nabízí nejlepší přehled o uskladněných potravinách.

Efektivní chlazení s cirkulací vzduchu v chladící části za-

ručuje výkonný systém PowerCooling. Dveřní kontakty 

vypínají ventilátor při otevření dveří. To spoří cennou 

energii a zabraňuje pronikání teplého vnějšího vzduchu 

dovnitř.

18.999,- 13.999,-

Chladničky

Brutto / užitný  objem chladicí části

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

K 4220  Comfort

405 / 390 l

m

149 / 0,406 kWh

SN-T

185,2 / 60 / 63

1

bílé / bílé

KP 3120  Comfort

310 / 301 l

n ¹

109 / 0,297 kWh ¹

SN-T

144,7 / 60 / 63,1 ¹

1

bílé / bílé
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Chladničky a stolní chladničky

Čerstvé potraviny mohou být mrazeny a uchovávány na 

delší dobu ve 4 hvězdičkové mrazící části. Teplota 

-18 °C a nižší zaručuje, že potraviny jsou skladovány 

s uchováním všech vitamínů a minerálů.

Modely Comfort získávají díky Comfort GlassLine 

kvalitní skleněné vybavení vnitřních dveří. Charakteristic-

kým znakem Comfort GlassLine jsou satinovaná skleněná 

dna z bezpečnostního skla a tvarově krásná plastová 

obruba. Pro bezpečné uchovávání potravin ve vnitřních 

dveřích jsou poličky pro konzervy a láhve vybaveny 

variabilně nastavitelným držákem.

LED světlo uvnitř chladničky zajišťuje optimální osvět-

lení chladicího prostoru.

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.

10.499,- 9.999,- 6.499,-

Chladničky a stolní chladničky

Brutto / užitný  objem chladicí části

 mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

K 2734  Comfort

241 / 234 l

22 / 21 l

m

228 / 0,622 kWh

SN-ST

142 / 55 / 62,9

1

bílé / bílé

K 2330  Comfort

221 / 217 l

m

126 / 0,345 kWh

SN-ST

117,5 / 55 / 62,9

1

bílé / bílé

T 1404  

112 / 108 l

15 / 14 l

m

177 / 0,483 kWh

SN-ST

85 / 50,1 / 62

1

bílé / bílé
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Více k tématu NoFrost pod

nofrost.liebherr.com

Mrazničky s NoFrost

A++

Použití nejmodernější technologie chlazení umožňuje 

ve spojení s vysoce účinným chladicím systémem výrazné 

snížení spotřeby energie.

NoFrost systém od Liebherru poskytuje rychlý, bezná-

mrazový způsob mrazení za pomoci ventilátoru pro bez-

pečné, dlouhodobé skladování potravin. NoFrost tech-

nologie vytváří mnohem větší úložnou kapacitu a udržuje 

neustále mrazák bez námrazy, a tak se pracné odmra-

zování stalo minulostí.

Dokola uzavřené zásuvky s průhlednými čely jsou extra 

vysoké a vyjímatelné a zaručují optimální přehled a nejlepší 

možnosti skladování mražených produktů. Přepážky z 

bezpečnostního skla a zásuvky mohou být vyjmuty. Tak 

vznikne VarioSpace – praktický systém zajišťující extra 

vysoký odkládací prostor.

24.999,- 17.999,-

Mrazničky s NoFrost

Brutto / užitný  objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

GN 4113  Comfort

406 / 351 l

n ¹

297 / 0,813 kWh ¹

SN-T

194,7 / 69,7 / 75 ¹

1

bílé / bílé

GN 3023  Comfort

304 / 261 l

m

315 / 0,862 kWh

SN-T

184,1 / 60 / 63

1

bílé / bílé
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Automatika SuperFrost umožňuje jednoduché a energe-

ticky úsporné zmrazování. Zajišťuje rychlé snížení teploty 

na - 32 °C a vytváří tak rezervu chladu pro zmrazování, 

které zachová maximum vitamínů. Jakmile je proces 

zmrazení ukončen, přepne se automatika SuperFrost po 

maximálně 65 hodinách zpět na normální provoz a tím 

přispěje k úspoře energie.

Elegantní a přesné ovládání MagicEye se zobrazením 

teploty udržuje teplotu přesně na úrovni, kterou zvolíte. 

Přehlednost funkčních tlačítek umožňuje snadné a poho-

dlné používání. 

Všechny skleněné poličky a zásuvky lze pohodlně 

vyjmout. Tak lze celý vnitřní prostor VarioSpace použít 

volně i pro objemné mražené potraviny.

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.

17.999,- 23.999,-

Mrazničky s NoFrost

Brutto / užitný  objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

GN 2723  Comfort

265 / 224 l

m

289 / 0,791 kWh

SN-T

164,4 / 60 / 63

1

bílé / bílé

GNP 3056  Premium

304 / 261 l

n ¹

248 / 0,677 kWh ¹

SN-T

184,1 / 60 / 63 ¹

1

bílé / bílé
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Mrazničky a stolní mrazničky se SmartFrost

Pomocí bezpečnostního vybavení s akustickým výstraž-

ným zařízením a znázorněním FrostControl u modelů 

Premium je zajištěna optimální kontrola hodnotného 

mraženého zboží. Akustické výstražné zařízení okamžitě 

hlásí, pokud se nežádoucím způsobem zvýší teplota 

v mrazicím prostoru. Displej FrostControl Vám pomůže 

při výpadku proudu odhadnout kvalitu a další uchovatel-

nost mraženého zboží. Před neúmyslným zapnutím 

a vypnutím chrání dětská pojistka.

Dokola uzavřené zásuvky s průhlednými čely jsou 

extra vysoké a vyjímatelné – zaručují optimální přehled 

a nejlepší možnosti skladování mražených produktů. 

Přepážky z bezpečnostního skla a zásuvky mohou být 

vyjmuty. Tak vznikne VarioSpace – praktický systém 

zajišťující extra vysoký odkládací prostor, např. pro 

celou krůtu.

S technologií SmartFrost je tvorba námrazy extrémně 

redukována. Tím se snižuje počet nutných odmrazování 

na minimum. Vnitřní stěny mrazící části jsou hladké 

a snadno se udržují. Mrazící zásuvky a skleněné police 

z bezpečnostního skla lze snadno vyjmout. Celý prostor 

se díky VarioSpace může využít pro uskladnění velkých 

potravin.

15.999,-14.999,-13.999,-

Mrazničky se SmartFrost

Brutto / užitný  objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

GP 2033  Comfort

162 / 158 l

n ¹

176 / 0,482 kWh ¹

SN-T

125 / 60 / 63,2 ¹

1

bílé / bílé

GP 2433  Comfort

197 / 192 l

n ¹

192 / 0,525 kWh ¹

SN-T

144,7 / 60 / 63,2 ¹

1

bílé / bílé

GP 2733  Comfort

232 / 226 l

n ¹

208 / 0,568 kWh ¹

SN-T

164,4 / 60 / 63,2 ¹

1

bílé / bílé
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Moderní chladničky a mrazničky Liebherr v nové energe-

ticky úsporné dimenzi. V nově defi nované energetické třídě 

energetické účinnosti A+++ jsou přístroje o asi 48 % 

úspornější než je horní hranice energetické třídy A+.

Tyčová madla jsou ergonomicky přizpůsobena k aktu-

ální výšce dveří a zaručují nejlepší komfort otevírání.

Deska stolu u stolních mrazniček je extrémně robustní. 

Je odolná proti proříznutí a poškrabání a kromě toho je 

i žáruvzdorná.

8.999,-9.999,-11.999,-

Stolní mrazničky 
se SmartFrost

Brutto / užitný  objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladicí okruhy

Dveře / boční stěny

GP 1486  Premium

106 / 104 l

K ¹

101 / 0,276 kWh ¹

SN-T

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

1

bílé / bílé

GP 1376  Premium

106 / 104 l

n ¹

152 / 0,414 kWh ¹

SN-T

85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

1

bílé / bílé

GP 1213  Comfort

101 / 98 l

n ¹

149 / 0,407 kWh ¹

SN-T

85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

1

bílé / bílé

G 1213 m 190 / 0,518 kWh – 7.999,-

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.
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Temperovaná chladnička na víno

Skladovací teplota může být přesně nastavena 

použitím přehledných ovládacích panelů. Digitální 

teplotní displej zobrazuje uživateli přesnou vnitřní 

teplotu. Jasné rozmístění funkčních tlačítek umožňuje 

jejich snadné a pohodlné použití.

Vlhkost vzduchu může být podle potřeby zvýšena 

použitím lávového kamene (je obsažen standardně 

v přístroji).

Pevné dřevěné poličky z přírodního dřeva jsou 

optimální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. 

Skladování lahví proti sobě na výsuvných policích 

umožňuje využít plnou kapacitu chladničky.

31.999,-

Temperovaná chladnička
na víno

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l

Brutto / užitný  objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Teplotní zóny

Rozsah teploty

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Dveře / boční stěny

WTb 4212  Vinothek

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

6

+5°C až +18°C

SN-ST

165 / 60 / 73,9

dveře z izolačního skla, rám černý / černý
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Více k tématu Víno pod

wine.liebherr.com

Klimatizovaná chladnička na víno

Protože pachy v okolí vína ho mohou při delším sklado-

vání nepříznivě ovlivnit, je zaručena optimální kvalita 

vzduchu přívodem čerstvého vzduchu přes snadno 

vyměnitelný fi ltr s aktivním uhlím. Každé zóně na víno 

je přiřazen vlastní fi ltr s FreshAir aktivním uhlím.

Elegantní hliníková rukojeť zaručuje, že se dveře 

otevřou s minimální námahou.

Přístroje se skleněnými dveřmi disponují vnitřním 

osvětlením integrovaným do roviny do stropu. Vnitřní 

osvětlení lze samostatně spínat a tak umožňuje zvlášť 

atraktivní prezentaci vín.

21.999,-

Klimatizovaná chladnička 
na víno 

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l

Brutto / užitný  objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Teplotní zóny

Rozsah teploty

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

Dveře / boční stěny

WKb 1812  Vinothek

66

151 / 134 l

A

146 / 0,400 kWh

1

+5°C až +20°C

SN-ST

89 / 60 / 61,3

dveře z izolačního skla, rám černý / černý
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 Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,
tel: + 420 286 854 368 - 70, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Skupina Liebherr

Z
m

ě
n

y 
a 

ti
sk

o
vé

 c
h

yb
y 

vy
h

ra
ze

n
y.

 P
ri

n
te

d
 i

n
 C

ze
ch

 R
e
p

u
b

lik
 0

2
/2

0
1
4

.

Široký sortiment výrobků
Skupina Liebherr je jedním z největších výrobců stavebních strojů na světě. 

Liebherr má vysoce hodnotné výrobky, služby a dobrou pověst i v mnoha 

jiných oblastech. Ty zahrnují širokou škálu domácích spotřebičů, letectví, 

přepravní systémy, obráběcí stroje a námořní jeřáby.

Mimořádné výhody pro zákazníky
Každá skupina výrobků nabízí kompletní řadu modelů v mnoha různých 

verzích. Se svojí technickou dokonalostí a uznávanou kvalitou nabízejí 

výrobky Liebherr maximální výhody pro zákazníka a praktické použití.

Nejmodernější technologie
Aby Liebherr poskytoval odpovídající a vysoce kvalitní výrobky, 

přikládá velký význam každé produktové oblasti, jejím komponentům a 

klíčové technologii. Důležité moduly a komponenty si Liebherr vyvíjí a vyrábí 

zcela sám (například celý pohon a řídicí prvky pro stavební stroje).

Světový a nezávislý
Pan Hans Liebherr založil rodinnou společnost Liebherr v roce 1949. 

Od té doby se firma postupně rozrostla na skupinu více než 130 firem 

nacházejících se na všech kontinentech s více než 35.000 zaměstnanci. 

Skupinu zastřešuje společnost Liebherr-International AG se sídlem v Bulle 

ve Švýcarsku. Rodina Liebherr je jediným vlastníkem společnosti.
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Ceny prodávaného elektrozařízení určeného pro použití v domácnosti jsou včetně DPH, bez PHE. PHE pro chladící techniku je k okamžiku vydání  

ceníku ve výši 218,61 Kč včetně DPH. Uvedené ceny jsou informativní.


