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a mrazničky

2016

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,

tel: + 420 286 854 368 - 70, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Pro nejlepší výběr chladicí techniky navštivte svého místního 
autorizovaného prodejce Liebherr.

Naše katalogy

Všechno, co potřebujete vědět o volně stojících spotřebičích Liebherr naleznete v nejnovějším katalogu. Naše speciální brožury doplňují obsáhlé 

informace o BioFresh, Side-by-side a chladničkách na víno. Tištěné verze jsou dostupné u prodejce nebo ke stažení ve formátu pdf na  

www.liebherr.com.

Zobrazte téma konkrétní webové stránky s detailnějšími informacemi o BioFresh / 

NoFrost a chladničkách na víno pomocí QR kódu.

Chytrá komunikace na všech frontách

Zjistěte, které aplikace  

jsou k dispozici, pro který 

operační systém (Apple, 

Android atd.) a pro jaký typ 

zařízení.

Aplikace BioFresh

Užitečná aplikace o 

perfektním ukládání 

potravin, obsahu vita-

mínů a minerálů.

Aplikace WineGuide

Stručný přehled o vínech 

Bordeaux a jejich produ-

centech, plus paměť pro 

ukládání informací.

Aplikace Kitchen Photo 
Designer

Staňte se designerem 

vlastního interiéru. Udělejte 

fotografii vaší kuchyně, vy-

berte model Liebherr  a 

umístěte ho do vaší kuchy-

ně poklepáním na displej.

Aplikace IceCrusher

Hravá zábava: pouhým doty-

kem, ledové kostky se sesypou 

dolů po displeji a mohou být 

přesunuty a rozdrceny. Navíc 

obdržíte nejlepší recepty na 

čerstvé a lahodné koktejly.

Novinky, produkty na trhu a speciální 

akce najdete na naší stránce na  

Facebooku.

Kanál Liebherr-Hausgeräte na Youtube 

poskytuje zajímavá a užitečná videa 

zobrazující funkce chladniček a mrazni-

ček Liebherr.

Zjistěte vše o našich 

současných sociálních 

médiích a kanálech.

Pro více informací se zeptejte vašeho autorizovaného prodejce.

 Vestavné 
chladničky a 

mrazničky 
2016
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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 zákaz-

níků nás denně povzbuzuje v naší práci. U žádného jiného výrobce v oblasti elek-

trických spotřebičů nezůstává tolik uživatelů při pořizování nového přístroje věr-

ných dosavadní značce jako u značky Liebherr.

Superúsporné 

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicími sys-

témy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků atraktivní a 

superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických třídách. S přístroji pa-

třícími do energetické třídy A+++ je Liebherr na nejvyšší úrovni v úsporách ener-

gie. Liebherr již nabízí i spotřebiče, které mají až o 20% nižší spotřebu než je mez-

ní hodnota třídy A+++.

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 více-

krát kontrolována kvalita a funkčnost. Neustálý vývoj přístrojů, optimalizace veš-

kerých komponentů a do detailu perfektní zpracování zaručují již příslovečnou 

kvalitu značky Liebherr – a s ní dlouhou životnost, která se osvědčuje denně po 

mnoho let.

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.

 
Ekologie 

ActiveGreen začíná u značky Liebherr již při vývoji chladniček a mrazniček. 

Liebherr používá vysoce jakostní komponenty pro dlouhodobou a bezpečnou 

funkci a nejvyšší energetickou účinnost přístrojů. Veškeré díly z umělé hmoty jsou 

kvůli optimální recyklaci označeny. Také výrobní procesy jsou zaměřeny na efek-

tivní 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 ži-

votního prostředí ISO 14001.

Klasický design 

Spojením vysoce kvalitních materiálů a klasických tvarů splňují chladničky a 

mrazničky Liebherr nejvyšší požadavky na design. Kombinace vysoce kvalitní ne-

rezové oceli, přesného elektronického řízení chladícího/mrazícího procesu a ele-

gantní výbavy GlassLine zaručuje nadčasovou eleganci po mnoho let.

BioFresh – prokazatelně
zdravější 

BioFresh zaručuje perfektní klima pro velmi dlouhou čerstvost potravin. Při teplotě 

těsně nad bodem mrazu a ideální vzdušné vlhkosti, kterou lze regulovat dle druhu 

vložených potravin, si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky zachovávají 

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

NoFrost – profesionální
kvalita mrazení 

Odmrazování již není třeba: Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot v po-

travinách pomocí velmi rychlého zmražení, nabízí přístroje Liebherr s technologií 

NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno 

teplo pomocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo 

úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstá-

vají vždy bez námrazy.

Nejširší program 

Liebherr nabízí v rámci svých 220 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.

Znamenité 

Vynikající kvalita a design spotřebičů Liebherr jsou neustále potvrzovány nezá-

vislými institucemi. V roce 2014 obdržel Liebherr titul "Favorite brand Gold – 

Consumer's Choice". Několik modelů získalo ocenění GDC's "Interior Innovati-

on Award" a "Kitchen Innovation Award". Spotřebiče Liebherr jsou pravidelnými  

vítězi ceny Red Dot Design.

10 dobrých důvodů pro nákup výrobků Liebherr

hauwia0
Rechteck
In this catalogue only built-in appliancesThere are no  "A+++ -20%"That´s reason why we use this both buttons.
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Vitamíny pro zdravou dietu
Není třeba zdůrazňovat, že čerstvě zakoupené 
či sklizené potraviny je nutné uložit způsobem, 
kterým se dlouhodobě zachovají jejich blaho-
dárné živiny. Životnost a čerstvost vetšiny ovoce 
a zeleniny lze významně prodloužit uložením do 
chladničky, konkrétně do úložných boxů BioFre-
sh nebo BioFresh Plus, pouze s výjimkou baná-
nů, manga a brambor. Bylo dokonce zjišteno, 
že obsah vitamínu v ovoci a zelenině v průběhu 
uložení v boxech BioFresh vzrostl. 

Vitamíny pro zdravou dietu 
Vysoká vzdušná vlhkost a teplota těsně nad bo-
dem mrazu je ideální pro dlouhodobé ulože-
ní vždy rozbaleného ovoce a zeleniny v boxu 
HydroSafe. Toto specifické mikroklima význam-
ně přispívá k zachování cenných vitamínu a svě-
ží chuti. 
Naopak nízká vzdušná vlhkost a teplota těsně 
nad bodem mrazu vytváří ideální podmínky pro 
uchovávání nutričních hodnot v mase a masných 
produktech. Zachová delikátní chuť a atraktivní 
vzhled ryb a darů moře. Toto prostředí je také 
ideální pro mléčné produkty, které udržuje čers-
tvé delší dobu než v případě běžné chladničky. 
Veškeré potraviny balte do neprodyšné Hydrofo-
lie, abyste zabránili jejich pozvolné dehydrataci.

Technologie BioFresh udržuje potraviny čerstvé mnohem déle. Pokud jsou potraviny 
uloženy při teplotě těsně nad bodem mrazu a správné úrovni vzdušné vlhkosti, za-
chová si většina z nich potřebné živiny, jako jsou vitamíny a minerály, mnohem déle 
než při skladování ve standardní chladničce.

Dlouhotrvající  
čerstvost má své 
jméno: BioFresh
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ICBN 3366 
Premium

178 178

ICBN 3356 
Premium

ICBN 3314 
Comfort

Vestavné kombinované chladničky s BioFresh

Přístroje NoFrost firmy Liebherr poskytují profesionální kva-
litu mražení pro dlouhodobé uchování nutričních hod-
not. Potraviny se zmrazí působením ledového vzduchu a 
vzdušná vlhkost se odvede pryč. Mrazicí prostor i ulože-
né potraviny nejsou pokryty námrazou. Díky NoFrost už 
nikdy nebudete muset odmrazovat.

Novou kvalitu požitku zažijete s technologií IceMaker od 
Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobník ledu 
IceMaker s vlastní nádržkou na vodu, nebo s připojením 
na vodovod vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé 
kostky ledu v nejlepší kvalitě. Vypínatelný, plně automatický 
IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových kostek. Ať už 
na jeden chlazený nápoj nebo pro velkou společnost.

Všechny přístroje Premium-BioFresh jsou vybaveny úlož-
nými boxy BioFresh s úplným výsuvem a SoftTelesco-
pic-samočinným vtažením s jemným tlumením uzavírání, 
což je při denním používání praktické, bezpečné a kom-
fortní. Úložné boxy lze plně vysunout a vyjmout při ote-
vření dveří alespoň na úroveň 90°.

Elektronické dotykové digitální ovládání Liebherr řady 
Premium zajišťuje, že Vámi zvolená teplota v chladi-
cí nebo mrazicí části spotřebiče zůstává vždy do další-
ho nastavení stejná. Díky digitálnímu LC-Displeji můžete 
kdykoliv zkontrolovat zvolenou teplotu ve spotřebiči.

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 232 / 0,634 kWh

Užitný objem: 234 l (Chladicí část: 176 l / z toho BioFresh část: 67 l / Mrazicí část: 58 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 63.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 236 / 0,644 kWh

Užitný objem: 238 l (Chladicí část: 176 l / z toho BioFresh část: 67 l / Mrazicí část: 62 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 56.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 235 / 0,643 kWh

Užitný objem: 237 l (Chladicí část: 175 l / z toho BioFresh část: 67 l / Mrazicí část: 62 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 51.999,00 Kč
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Vestavné kombinované chladničky s BioFresh Vestavné chladničky s BioFresh

SoftSystem tlumení zavírání dveří je pokrokový systém
pro více bezpečí a komfortu. Na dveřích integrovaný
SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. I při plném 
zatížení poliček dveří zaručuje tento SoftSystem oprav-
du jemné zavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v 
úhlu 30° a menším automaticky zavřou samy.

Vnitřní prostor působící špičkovým dojmem doplňuje ušlech-
tilou výbavu GlassLine. Odkládací plochy jsou z bezpeč-
nostního skla, poličky ve dveřích z bezpečnostního skla s 
nerezovými lištami. Dělenou a podsouvatelnou skleněnou 
desku lze využít ještě flexibilněji a lze ji zasadit v různých 
výškách podle potřeby.

Úložné boxy BioFresh u modelů Premium jsou pro opti-
mální přehled o uložených potravinách vybaveny cen-
trálním LED osvětlením. LED diody jsou integrovány do 
oddělovací desky a osvětlují tak vysunuté BioFresh boxy 
rovnoměrně a jasně přímo shora.

Ve světelných sloupcích na obou stěnách chladící části
je použito velké množství LED diod, které zaručují rovno-
měrné osvětlení chladícího prostoru. Speciální satinování 
krytu světla vytváří příjemné osvětlení. Štíhlý a oblý tvar 
obou světelných sloupků harmonicky zapadá do vnitřní-
ho prostoru. Světelné sloupky navíc umožňují variabilní 
nastavení výšky skleněných odkládacích ploch.

178 178

ICBP 3256 
Premium

IKB 3554 
Premium

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: s

Spotřeba energie za rok / 24 h: 162 / 0,442 kWh

Užitný objem: 261 l (Chladicí část: 204 l / z toho BioFresh část: 67 l / Mrazicí část: 57 l)

Hluk - akustický výkon: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 59.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Užitný objem: 284 l (Chladicí část: 257 l / z toho BioFresh část: 90 l / Mrazicí část: 27 l)

Hluk - akustický výkon: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 55.999,00 Kč
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Vestavné chladničky s BioFresh Vestavné kombinované chladničky

Ve světelných sloupcích na obou stěnách chladící části
je použito velké množství LED diod, které zaručují rovno-
měrné osvětlení chladícího prostoru. Speciální satinování 
krytu světla vytváří příjemné osvětlení. Štíhlý a oblý tvar 
obou světelných sloupků harmonicky zapadá do vnitřní-
ho prostoru. Světelné sloupky navíc umožňují variabilní 
nastavení výšky skleněných odkládacích ploch.

Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické pod-
mínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při 
teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitel-
né vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a 
mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou vůni a chut-
ný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

Novou kvalitu požitku zažijete s technologií IceMaker od 
Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobník ledu 
IceMaker s vlastní nádržkou na vodu, nebo s připojením 
na vodovod vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé 
kostky ledu v nejlepší kvalitě. Vypínatelný, plně automatický 
IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových kostek. Ať už 
na jeden chlazený nápoj nebo pro velkou společnost.

Průhledné VitamínBoxy na ovoce a zeleninu uložené na
jakostních lehkoběžných teleskopických výsuvech
zajišťují komfortní, praktické a příjemné denní používání. 
Do VitamínBoxu není problém uložit například dlouhý 
pórek, celou křehkou hlávku salátu nebo těžký a objem-
ný celer.

178 178 178 178

IKB 3550  
Premium

IKB 3510  
Comfort

ICN 3366  
Premium

ICN 3356  
Premium

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 133 / 0,363 kWh

Užitný objem: 301 l (Chladicí část: 301 l / z toho BioFresh část: 90 l)

Hluk - akustický výkon: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 54.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 133 / 0,363 kWh

Užitný objem: 301 l (Chladicí část: 301 l / z toho BioFresh část: 90 l) 

Hluk - akustický výkon: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 40.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 226 / 0,617 kWh

Užitný objem: 249 l (Chladicí část: 191 l / Mrazicí část: 58 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 58.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 230 / 0,628 kWh

Užitný objem: 255 l (Chladicí část: 193 l / Mrazicí část: 62 l) 

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 29.999,00 Kč
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Vestavné kombinované chladničky

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teplot je dosa-
ženo díky technologii DuoCooling se dvěma nezávis-
le regulovatelnými okruhy. Mezi chladicí a mrazicí čás-
tí nedochází k žádné cirkulační výměně vzduchu. Tím 
je zabráněno vzájemnému přenosu pachů, nadměrné-
mu teplotnímu vlnění a dehydrataci uložených potravin v 
chladicí části i postupnému navyšování spotřeby přístroje.

S funkcí SmartFrost je značně redukována námraza vnitřní-
ho prostoru a mražených potravin. Tím je odmrazování nutné 
mnohem méně často. Vnitřní stěny jsou hladké a tak snadno 
čistitelné. Automatická funkce SuperFrost rychle snižuje teplo-
tu, aby byly Vaše potraviny co nejrychleji zmraženy a byly 
tak uchovány nutriční hodnoty i přirozená textura potravin.

Přístroje NoFrost firmy Liebherr poskytují profesionální kva-
litu mražení pro dlouhodobé uchování nutričních hod-
not. Potraviny se zmrazí působením ledového vzduchu a 
vzdušná vlhkost se odvede pryč. Mrazicí prostor i ulože-
né potraviny nejsou pokryty námrazou. Díky NoFrost už 
nikdy nebudete muset odmrazovat.

Vnitřní prostor působící špičkovým dojmem doplňuje
ušlechtilou výbavu GlassLine. Velké úložné police, včetně 
dělené podsouvatelné police jsou z bezpečnostního skla 
a jejich přední hrany jsou chráněny nerezovou lištou. Dveř-
ní poličky jsou kombinací pružného plastu a bezpečnostní-
ho skla. Vše je vertikálně variabilní a uživatelsky vstřícné.

ICS 3304 
Comfort

ICS 3204 
Comfort

ICUNS 3314 
Comfort

ICUS 3314 
Comfort

178 178 178 178

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pohyblivé uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: m

Spotřeba energie za rok / 24 h: 299 / 0,817 kWh

Užitný objem: 274 l (Chladicí část: 194 l / Mrazicí část: 80 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 18.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pohyblivé uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: m

Spotřeba energie za rok / 24 h: 290 / 0,792 kWh

Užitný objem: 281 l (Chladicí část: 224 l / Mrazicí část: 57 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 19.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pohyblivé uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Užitný objem: 256 l (Chladicí část: 194 l / Mrazicí část: 62 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 32.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pohyblivé uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 224 / 0,611 kWh

Užitný objem: 274 l (Chladicí část: 194 l / Mrazicí část: 80 l)

Hluk - akustický výkon: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 21.999,00 Kč
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Centrum čerstvých potravin

Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních stranách
vybaven integrovanými LED světelnými sloupky. Speci-
ální satinování krytu světla vytváří příjemné osvětlení.
Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výškové
nastavení skleněných poliček. Do jedné linie zarovnané
integrované stropní LED osvětlení zajišťuje perfektní
osvětlení vnitřního prostoru.

Přístroje NoFrost firmy Liebherr poskytují profesionální kva-
litu mražení pro dlouhodobé uchování nutričních hod-
not. Potraviny se zmrazí působením ledového vzduchu a 
vzdušná vlhkost se odvede pryč. Mrazicí prostor i ulože-
né potraviny nejsou pokryty námrazou. Díky NoFrost už 
nikdy nebudete muset odmrazovat.

Oba boxy BioFresh jsou uloženy na kvalitních telesko-
pických výsuvech a lze je snadno bez vynaložení
větší síly vytahovat: pro optimální přehled a výborný
přístup ke skladovaným potravinám. Podle potřeby lze 
variabilní flexi police použít buď na láhve nebo za po-
moci skleněné poličky, umístěné v úložném prostoru 
pod poličkami na láhve.

Elegantní a kvalitní elektronika MagicEye s moderním
ovládáním zaručuje na stupeň přesné dodržení teploty
nastavené v chladničce i v mrazničce. Jemnými doteky
prstů na ovládací ploše lze jednoduše a velmi pohodl-
ně řídit všechny funkce.

20391 76 203

ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 5066 
PremiumPlus

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: m

Spotřeba energie za rok / 24 h: 410 / 1,121 kWh

Užitný objem: 471 l (Chladicí část: 357 l / z toho BioFresh část: 68 l / Mrazicí část: 114 l)

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

Dveřní zarážka vpravo: verze 001 / Dveřní zarážka vlevo: verze 617
Cena: 137.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 287 / 0,785 kWh

Užitný objem: 379 l (Chladicí část: 276 l / z toho BioFresh část: 57 l / Mrazicí část: 103 l)

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 203,2 / 76,2 / min. 61

Dveřní zarážka vpravo: verze 001 / Dveřní zarážka vlevo: verze 617
Cena: 117.999,00 Kč
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SBS 70I4 (SIGN 3566 / IKB 3550) 

Side-by-Side určená k integraci Mrazničky pro integrované použití

Všechny skleněné police a úložné boxy lze pohodlně  
vyjmout. Tak lze celý vnitřní prostor VarioSpace použít
volně i pro objemné mražené potraviny.

Úsporné LED osvětlení je instalováno na spodní straně 
panelu, ve kterém je čelně umístěna i ovládací elektroni-
ka mrazničky. Tento LED zdroj světla zaručuje optimální 
osvětlení úložných boxů mrazničky při manipulaci s po-
travinami. 

178 178

SIGN 3566 
Premium

IGN 3556 
Premium

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Užitný objem: 209 l (Mrazicí část: 209 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 60.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / integrovatelný vestavný spotřebič

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Užitný objem: 209 l (Mrazicí část: 209 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Cena: 49.999,00 Kč
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Podstavné mraznička Podstavné chladničky a mraznička

S funkcí SmartFrost je značně redukována námraza vnitřní-
ho prostoru a mražených potravin. Tím je odmrazování nutné 
mnohem méně často. Vnitřní stěny jsou hladké a tak snadno 
čistitelné. Automatická funkce SuperFrost rychle snižuje teplo-
tu, aby byly Vaše potraviny co nejrychleji zmraženy a byly 
tak uchovány nutriční hodnoty a přirozená textura potravin.

V extra hluboké poličce na láhve mohou být potraviny
uskladněny ve dvou řadách. V zadní řadě mohou být
umístěny například vysoké láhve a vpředu potom menší
nádoby jako například jogurty. Obě řady jsou od sebe
bezpečně odděleny přepážkou. Posuvný fixátor láhví
udržuje láhve ve správné poloze.

UIK 1620 je přístroj vhodný pro montáž Side-by-Side s 
vestavnou mrazničkou pro spodní vestavbu UIG 1323 
(chladnička musí být vlevo).

SoftSystem tlumení zavírání dveří je pokrokový systém
pro více bezpečí a komfortu. Na dveřích integrovaný
SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. I při plném 
zatížení poliček dveří zaručuje tento SoftSystem oprav-
du jemné zavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v 
úhlu 30° a menším automaticky zavřou samy.

82-87

UIG 1323 
Comfort

82-87 82-87

UIK 1620 
Comfort

UIK 1424 
Comfort

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / Spotřebiče pod pracovní desku pro integrované použití

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 148 / 0,404 kWh

Užitný objem: 96 l (Mrazicí část 96 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55

Cena: 26.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / Spotřebiče pod pracovní desku pro integrované použití

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 93 / 0,254 kWh

Užitný objem: 135 l (Chladicí část: 135 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55

Cena: 26.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: 

Pevné uchycení dveří / Spotřebiče pod pracovní desku pro integrované použití

Energetická třída: n

Spotřeba energie za rok / 24 h: 137 / 0,374 kWh

Užitný objem: 113 l (Chladicí část: 97 l / Mrazicí část: 16 l) 

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: N-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55

Cena: 26.999,00 Kč
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Vinidor chladničky na víno

Prezentační rošt upozorňuje na vybraná vína a slouží k 
temperování nebo ochlazování již otevřených lahví.  
Pomocí flexibilního boxu lze vystavovat až 6 lahví vína. 
Za nimi nebo vedle nich mohou být uskladněny ležící  
lahve vína.

TipOpen-Technologie od společnosti 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 neote-
vřou dále, SofSystem je zase samostatně zavře.

Intuitivní dotyková elektronika s digitálním LCD displejem 
umožňuje vždy zvolit přesně takovou teplotu, která je ide-
ální pro uložení vašich vín. LCD displej zobrazuje reálnou 
vnitřní teplotu úložného prostoru a je velmi dobře čitelný i 
při pohledu přes tónované sklo dveří s UV filtrační vrstvou.

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.

122

WTEes 2053 
Vinidor

82-87 82-87

UWT 1682 
Vinidor

UWTes 1672 
Vinidor

1 Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína. Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: proud / vestavné spotřebiče

Energetická třída: A

Spotřeba energie za rok / 24 h: 155 / 0,423 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 64 1

Užitný objem: 184 l

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

Cena: 79.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: proud / spotřebiče pod pracovní desku

Energetická třída: A

Spotřeba energie za rok / 24 h: 144 / 0,392 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 34 1

Užitný objem: 94 l

Hluk - akustický výkon: 36 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58

Cena: 76.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: proud / spotřebiče pod pracovní desku

Energetická třída: B

Spotřeba energie za rok / 24 h: 196 / 0,535 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 34 1

Užitný objem: 94 l

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58

Cena: 61.999,00 Kč
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Klimatizované chladničky na víno GrandCru

Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabilními dřevěnými roš-
ty, které se pohybují na teleskopických výsuvech. Ručně 
vyráběné rošty z chemicky neošetřeného dřeva jsou ide-
ální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Rošty po-
skytují dobrý přehled a pohodlný přístup k lahvím. Popi-
sovací systém s klipy umožňuje rychlou orientaci ve Vaší 
zásobě vína.

Intuitivní dotyková elektronika s digitálním LC-Displejem 
umožňuje vždy zvolit přesně takovou teplotu, která je ideál-
ní pro uložení vašich vín. LC-Displej zobrazuje reálnou vnitř-
ní teplotu úložného prostoru a je velmi dobře čitelný i při 
pohledu přes tónované sklo dveří s UV filtrační vrstvou.

TipOpen-Technologie od společnosti Liebherr je vhodná pro 
spotřebiče zabudované do kuchyňského nábytku bez ma-
del, protože se skleněné dveře spotřebiče otevřou na 5 cm, 
když na ně lehce poklepete. Pokud se dveře během 3 vteřin 
neotevřou dále, SofSystem je zase samostatně zavře.

Kvalitu uložených vín může negativně ovlivnit pachová slož-
ka vzduchu, který obklopuje uložené lahve. Proto Liebherr za-
jišťuje optimální kvalitu vzduchu pomocí FreshAir filtru s aktiv-
ním uhlím. Každá teplotní zóna má vlastní FreshAir filtr, přes 
který se cirkulací filtruje vzduch uvnitř přístroje. Filtr je snadno 
vyměnitelný.

UWKes 1752 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

WKEgb 582 
GrandCru

WKEgw 582 
GrandCru

82-87 45 45 45

1 Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína. Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: proud / spotřebiče pod pracovní desku

Energetická třída: A

Spotřeba energie za rok / 24 h: 145 / 0,396 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 46 1

Užitný objem: 110 l

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 57,5 

Cena: 50.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: proud / vestavné spotřebiče

Energetická třída: A

Spotřeba energie za rok / 24 h: 130 / 0,356 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 18 1

Užitný objem: 46 l

Hluk - akustický výkon: 32 dB(A)

Klimatická třída: SN

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55 

Cena: 49.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: proud / vestavné spotřebiče

Energetická třída: m

Spotřeba energie za rok / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 18 1

Užitný objem: 46 l

Hluk - akustický výkon: 34 dB(A)

Klimatická třída: ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 45 / 56,0 / min. 55,0 

Cena: 55.999,00 Kč

Způsob uchycení dveří / Typ spotřebiče: proud / vestavné spotřebiče

Energetická třída: m

Spotřeba energie za rok / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 18 1

Užitný objem: 46 l

Hluk - akustický výkon: 34 dB(A)

Klimatická třída: ST

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H): 45 / 56,0 / min. 55,0 

Cena: 55.999,00 Kč


