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Volně stojící  
chladničky 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.
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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 nezávis-

lými institucemi. Značka Liebherr byla zvolena v rámci Plus X Awards "Značkou 

odborného obchodu 2012". V roce 2014 obdržel Liebherr titul "Favorite brand 

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

novation Award" a "Kitchen Innovation Award". Spotřebiče Liebherr jsou pravidel-

nými vítězi ceny Red Dot Design.

10 dobrých důvodů pro nákup výrobků Liebherr
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Lepší energetická úcinnost

Dokonalé osvetlení

Vyšší výkon

Uživatelsky prívetivé dotykové ovládání

Super pohodlné
Vysoce kvalitní materiály

Více svežesti a kvality

Inovace 
Mnoho nápadů, které jsou dnes u chladniček a mrazniček standardem byly poprvé vynalezeny a také realizo-
vány Liebherrem. Například zcela uzavřené mrazicí boxy, které brání úniku mrazu při otevření dveří, patento-
vaná technologie BioFresh nebo pohodlný SoftSystem jemného zavírání dveří. 

BluPerformance 
Vysoce kvalitní materiály perfektní v každém detailu zpracování, komfortní a přesná dotyková elektronika cha-
rakterizují nový BluPerformance program. Kompaktní integrace kondenzátoru do základny spotřebiče, ve spo-
jení s přesným elektronickým ovládáním zajišťuje maximální energetickou účinnost, navýšení užitného objemu 
a lepší ergonomii v mrazničce. Funkce BioFresh a BioCool zajišťují dlouhodobější uchování čerstvosti ulože-
ných potravin.

Kvalita 
Již více než 60 let se Liebherr specializuje na výrobu vysoce kvalitních, inovativních chladniček a mrazniček. 
Na počátku je návrh produktu, pokračuje přes vývoj, výrobu a uvádění na trh. Liebherr se zaměřuje na výro-
bu inovativních produktů nejvyšší kvality s nadčasovou technologií a elegantním designem. Pravidelně realizu-
jeme nové nápady a vylepšujeme stávající technologie, abychom zajistili perfektní čerstvost a kvalitu potravin.

Design 
S elegantním a nadčasovým designem splňují chladničky a mrazničky Liebherr ty nejvyšší estetické nároky. 
Kvalita našich přístrojů může být spatřena v mnoha detailech - od vynikajícího zpracování nerezové oceli, přes 
výběr vysoce kvalitních materiálů, stylové vybavení interiéru a praktická GlassLine výbava úložného dveřního 
prostoru – to vše je typické pro naše přístroje a odhaluje jejich kvalitu technického propracování.
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Side-by-Side-kombinace

Automatický výrobník ledu IceMaker Liebherr s připoje-
ním na vodovod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvali-
tě pro každou příležitost. Ať už na jeden chladný nápoj 
nebo pro velkou párty – v objemném boxu je dostateč-
ná zásoba ledových kostek.

Integrovaný mechanismus SoftSystem zaručuje hlad-
ké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní 
úložné přihrádky plně obsazené a zatížené. 

Energetická třída: l 

Spotřeba energie za rok / 24 h: 432 / 1,183 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 41

Užitný objem: 593 l (Chladicí část: 476 l / z toho BioFresh část: 110 l / z toho chladicí část na víno: 126 l / Mrazicí část: 117 l)

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / Nerezové

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 63

Cena: 169.999,00 Kč

Energetická třída: l 

Spotřeba energie za rok / 24 h: 460 / 1,258 kWh

Užitný objem: 640 l (Chladicí část: 383 l / Mrazicí část: 257 l)

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 63

K dispozici i jako SBS 7212 bílé
Cena: 69.999,00 Kč

SBSes 7165  
PremiumPlus

SBSesf 7212  
Comfort



8 9

60 60 60 60

Kombinované chladničky

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

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

Na vnější straně dveří chladničky se nachází 7" barevný 
TFT displej s vysokým rozlišením, který umožňuje výběr na-
stavení přístroje prostřednictvím uživatelsky přívětivé nabíd-
ky. Výkon a funkce spotřebiče lze přizpůsobit konkrétním 
situacím a požadavkům pomocí přednastavených režimů, 
jako např SuperCool, SuperFrost nebo Holiday mód.

LED osvětlení zadní stěny se nachází v zadní části vo-
dorovné izolační-dělicí přepážky. Energeticky úsporné, 
ekologické diody LED, které nevyžadují údržbu, posky-
tují optimální osvětlení zadní stěny chladničky, čímž vy-
tvářejí působivý a jednolitý světelný koncept.

Vnitřní TFT displej s úhlopříčkou 2,4" a dotykovým ovlá-
dáním. Za dveřmi chladničky se nachází vysoce kontrast-
ní displej s vysokým rozlišením, který umožňuje intuitivní 
nastavování teploty a dalších funkcí. Displeje jsou mo-
nochromatické, nebo barevné - dle výbavy spotřebiče.

Čím čerstvější potraviny, tím kvalitnější přísun výživných látek do 
lidského organizmu. Potraviny v BioFresh boxech s teleskopic-
kým výsuvem jsou uloženy při teplotě těsně nad bodem mra-
zu a ideální vzdušné vlhkosti s možností individuální regulace. 
Ovoce, zelenina, ryby, maso a mléčné produkty si uchova-
jí veškeré své nutriční hodnoty, delikátní chuť a atraktivní vzhled 
po mnohem delší dobu než v případě běžné chladničky.

Energetická třída: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 149 / 0,408 kWh1

Užitný objem: 344 l (Chladicí část: 243 l / z toho BioFresh část: 97 l / Mrazicí část: 101 l)

Hluk - akustický výkon: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: BlackSteel z SmartSteel / BlackSteel z SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,51

Cena: 55.999,00 Kč

Energetická třída: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 149 / 0,408 kWh1

Užitný objem: 344 l (Chladicí část: 243 l / z toho BioFresh část: 97 l / Mrazicí část: 101 l)

Hluk - akustický výkon: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / Nerezové SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,51

Cena: 49.999,00 Kč

Energetická třída: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 183 / 0,499 kWh1 

Užitný objem: 357 l (Chladicí část: 242 l / z toho BioFresh část: 94 l / Mrazicí část: 115 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,51

Cena: 34.999,00 Kč

Energetická třída: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 183 / 0,499 kWh1

Užitný objem: 357 l (Chladicí část: 242 l / z toho BioFresh část: 94 l / Mrazicí část: 115 l)

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,51

Cena: 29.999,00 Kč

CBNPbs 4858  
Premium

CBNPes 4858  
Premium

CBef 4815  
Comfort

CB 4815  
Comfort
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Kombinované chladnicky

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 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, nadměrnému 
teplotnímu vlnění a dehydrataci uložených potravin v chla-
dicí části i postupnému navyšování spotřeby přístroje.

Výkonný systém PowerCooling zaručuje rychlé zchlazení 
čerstvě uložených potravin, ovšem bez nežádoucího tep-
lotního šoku a rovnoměrné rozložení teploty po celém úlož-
ném prostoru chladničky. Aktivní uhlíkový filtr FreshAir je in-
tegrován přímo do směrového ventilátoru a slouží k čištění 
cirkulujícího vzduchu, který je tak okamžitě zbaven nežá-
doucích pachů. Ve chvíli, kdy je zapotřebí filtr vyměnit, se 
na ovládacím panelu rozsvítí připomínkový  indikátor.

Stropní osvětlení je složeno z energeticky úsporných a vý-
konných diod LED s dlouhou životností. Je téměř celé plně 
zapuštěno do stropu chladničky, takže nezabírá žádný 
úložný prostor. Poskytuje příjemné, rovnoměrné a efektivní 
osvětlení. 

Pro bezpečné a dlouhodobé skladování potravin mají
spotřebiče Liebherr technologii NoFrost. Potraviny jsou 
mraženy ledovým cirkulujícím vzduchem a vlhkost vzdu-
chu je odváděna mimo mrazicí část. Tak zůstává úložný 
prostor bez ledu a potraviny již nejsou pokryty námrazou. 
S technologií NoFrost již nikdy nemusíte odmrazovat.

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 252 / 0,688 kWh1

Užitný objem: 356 l (Chladicí část: 269 l / Mrazicí část: 87 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,51

Cena: 26.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 252 / 0,688 kWh1

Užitný objem: 356 l (Chladicí část: 269 l / Mrazicí část: 87 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T 

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,51

Cena: 19.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 263 / 0,718 kWh1

Užitný objem: 340 l (Chladicí část: 221 l / Mrazicí část: 119 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A) / Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,51

K dispozici i jako 

CNef 3915 s přední stěnou z nerezové oceli & CNbs 3915 BlackSteel

Cena: 19.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 237 / 0,648 kWh1

Užitný objem: 308 l (Chladicí část: 221 l / Mrazicí část: 87 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A) / Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,7 / 60 / 62,51

K dispozici i jako 

CNef 3515 s přední stěnou z nerezové oceli

Cena: 18.999,00 Kč

CNef 4015  
Comfort

CN 4015  
Comfort

CN 3915  
Comfort

CN 3515  
Comfort
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Kombinované chladničky

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.

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

Povrch SmartSteel znatelně snižuje viditelnost otisku  
prstu. Vysoce kvalitní nerezová ocel povrchu SmartSteel 
navíc zaručuje jeho snadnou údržbu a odolnost vůči 
poškrábání.

Vnitřní prostor působící špičkovým dojmem doplňuje špič-
ková výbava GlassLine. Velké úložné police, včetně dě-
lené podsouvatelné police jsou z bezpečnostního skla a 
jejich přední hrany jsou chráněny nerezovou lištou. Dveřní 
poličky jsou kombinací pružného plastu a bezpečnostní-
ho skla. Vše je vertikálně variabilní a uživatelsky vstřícné.

Vnitřní TFT displej s úhlopříčkou 2,4" a dotykovým ovlá-
dáním. Za dveřmi chladničky se nachází vysoce kontrast-
ní displej s vysokým rozlišením, který umožňuje intuitivní 
nastavování teploty a dalších funkcí. Displeje jsou mo-
nochromatické, nebo barevné - dle výbavy spotřebiče.

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 241 / 0,659 kWh1

Užitný objem: 357 l (Chladicí část: 269 l / Mrazicí část: 88 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,51

K dispozici i jako Cef 4025 s přední stěnou z nerezové oceli

Cena: 16.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 229 / 0,627 kWh1

Užitný objem: 358 l (Chladicí část: 270 l / Mrazicí část: 88 l)

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,51

K dispozici i jako CU 4015 bílé

Cena: 19.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 216 / 0,590 kWh1

Užitný objem: 310 l (Chladicí část: 222 l / Mrazicí část: 88 l)

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,7 / 60 / 62,51

K dispozici i jako CUef 3515 s přední stěnou z nerezové oceli

Cena: 14.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 196 / 0,535 kWh1

Užitný objem: 277 l (Chladicí část: 222 l / Mrazicí část: 55 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 162,3 / 60 / 62,51

K dispozici i jako CUef 2915 s přední stěnou z nerezové oceli

Cena: 12.999,00 Kč

C 4025  
Comfort

CUef 4015  
Comfort

CU 3515  
Comfort

CU 2915  
Comfort
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Kombinované chladničky

Pro ukládání nápojů nabízí rošt na láhve praktické a ele-
gantní řešení. Tento rošt svojí konstrukcí minimalizuje nevyuži-
tý prostor mezi uloženými lahvemi, a tím navyšuje svojí úlož-
nou kapacitu.

S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba 
námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených 
potravinách. Minimalizuje se tím potřeba odmrazování. Zapěněný 
výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umož-
ňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou 
energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čis-
titelné. Úložné boxy i skleněné police jsou lehce vyjmutelné.

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 210 / 0,575 kWh1

Užitný objem: 294 l (Chladicí část: 210 l / Mrazicí část: 84 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 631

Cena: 14.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 210 / 0,575 kWh1

Užitný objem: 294 l (Chladicí část: 210 l / Mrazicí část: 84 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 631

Cena: 12.999,00 Kč

CUef 3311 CU 3311 

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 210 / 0,575 kWh1

Užitný objem: 

294 l (Chladicí část: 210 l / Mrazicí část: 84 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: FireRed / FireRed

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 631

Cena: 14.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 210 / 0,575 kWh1

Užitný objem: 

294 l (Chladicí část: 210 l / Mrazicí část: 84 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: WaterBlue / WaterBlue

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 631

Cena: 14.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 210 / 0,575 kWh1

Užitný objem: 

294 l (Chladicí část: 210 l / Mrazicí část: 84 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: AvocadoGreen / AvocadoGreen

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 631

Cena: 14.999,00 Kč

CUfr 3311 CUwb 3311 CUag 3311 

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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Kombinované chladničky Chladničky

Vnitřní prostor působící špičkovým dojmem doplňuje špič-
ková výbava GlassLine. Velké úložné police, včetně děle-
né podsouvatelné police jsou z bezpečnostního skla a je-
jich přední hrany jsou chráněny nerezovou lištou. Dveřní 
poličky jsou kombinací pružného plastu a bezpečnostní-
ho skla. Vše je vertikálně variabilní a uživatelsky vstřícné.

V přístrojích se 4 hvězdičkovým mrazicím oddělením 
můžete zamrazit čerstvé potraviny a ukládat již zmraze-
né potraviny po dlouhou dobu. Teplota -18°C a nižší za-
ručuje, že si uložené potraviny zachovají veškeré vitamí-
ny a minerály.

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

Pro ukládání nápojů nabízí rošt na láhve praktické a 
elegantní řešení. Tento rošt svojí konstrukcí minimalizuje 
nevyužitý prostor mezi uloženými lahvemi, a tím navyšu-
je svojí úložnou kapacitu.

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 191 / 0,523 kWh1

Užitný objem: 263 l (Chladicí část: 210 l / Mrazicí část: 53 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 161,2 / 55 / 631

K dispozici i jako CU 2811 bílé

Cena: 14.499,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 176 / 0,481 kWh1

Užitný objem: 208 l (Chladicí část: 155 l / Mrazicí část: 53 l)

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 137,2 / 55 / 631

Cena: 8.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 201 / 0,549 kWh1

Užitný objem: 268 l (Chladicí část: 216 l / Mrazicí část: 52 l)

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 157,1 / 55 / 631

K dispozici i jako CTPsl 2921 in stříbrné

Cena: 10.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 178 / 0,485 kWh1

Užitný objem: 250 l (Chladicí část: 229 l / Mrazicí část: 21 l)

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 140,2 / 55 / 631

K dispozici i jako Ksl 2814 in stříbrné

Cena: 10.999,00 Kč

CUef 2811 CU 2311 CTP 2921  
Comfort

K 2814  
Comfort

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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GNP 2713  
Comfort

GNPef 2313  
Comfort

GNP 2313  
Comfort
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Pokud nejsou dočasně některé úložné boxy mraznič-
ky zaplněny potravinami, mohou být nevyužité prostory 
přístroje utěsněním dočasně odloučeny od aktivně vyu-
žívaných prostor a to pomocí Vario spořící přepážky. 
Použitím přepážky může být spotřeba energie snížena 
téměř o 50 %.

Všechny skleněné poličky a zásuvky lze pohodlně  
vyjmout. Tak lze celý vnitřní prostor VarioSpace  
použít volně i pro objemné mražené potraviny.

Mrazničky

Elegantní a přesné ovládání MagicEye s LC-Displejem a
grafickým ukazatelem teploty zaručuje přesné dodržení
zvolené teploty. Automatika SuperFrost obstará rychlé sní-
žení teploty, a vytvoří tak rezervu chladu pro zmrazení, 
při kterém se lépe uchovávají nutriční hodnoty potravin.

Pro bezpečné a dlouhodobé skladování potravin mají
spotřebiče Liebherr technologii NoFrost. Potraviny jsou 
mraženy ledovým cirkulujícím vzduchem a vlhkost vzduchu 
je odváděna mimo mrazicí část. Tak zůstává úložný pro-
stor bez ledu a potraviny již nejsou pokryty námrazou.  
S technologií NoFrost již nikdy nemusíte odmrazovat.

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 293 / 0,802 kWh1

Užitný objem: 345 l

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 194,7 / 69,7 / 751

Cena: 27.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 245 / 0,670 kWh1

Užitný objem: 257 l

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 184,1 / 60 / 631

K dispozici i jako GNPef 3013 s přední stěnou z nerezové oceli

Cena: 22.999,00 Kč

GN 4113  
Comfort

GNP 3013  
Comfort

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 225 / 0,616 kWh1

Užitný objem: 221 l

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164,4 / 60 / 631

Cena: 23.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 206 / 0,563 kWh1

Užitný objem: 185 l

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezové SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 631

Cena: 18.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 206 / 0,563 kWh1

Užitný objem: 185 l

Hluk - akustický výkon: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 631

Cena: 16.999,00 Kč

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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Mrazničky

Deska u stolních mrazniček je extrémně robustní.
Je odolná proti proříznutí a poškrabání a kromě toho je
i žáruvzdorná. Když je osazena ovládací elektronikou, 
tak není možná její demontáž.

Automatika SuperFrost umožňuje jednoduché a ener-
geticky úsporné zmrazování. Zajišťuje rychlé snížení tep-
loty na - 32 °C a vytváří tak rezervu mrazu pro velmi 
rychlé zmrazení vložených potravin a tím lépe zachová 
jejich nutriční hodnoty, vzhled a texturu. 

S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba 
námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených 
potravinách. Minimalizuje se tím potřeba odmrazování. Zapěněný 
výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umož-
ňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou 
energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čis-
titelné. Úložné boxy i skleněné police jsou lehce vyjmutelné.

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

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 206 / 0,562 kWh1

Užitný objem: 224 l

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164,4 / 60 / 63,21

Cena: 15.499,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 191 / 0,522 kWh1

Užitný objem: 190 l

Hluk - akustický výkon: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 63,21

Cena: 14.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 175 / 0,479 kWh1

Užitný objem: 156 l

Hluk - akustický výkon: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125,0 / 60 / 63,21

Cena: 14.499,00 Kč

Energetická třída: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 100 / 0,273 kWh1

Užitný objem: 103 l

Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 62,81

Cena: 12.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 151 / 0,413 kWh1

Užitný objem: 103 l

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 55,3 / 62,41

Cena: 10.999,00 Kč

Energetická třída: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 h: 149 / 0,407 kWh1

Užitný objem: 98 l

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 55,3 / 62,41

Cena: 9.999,00 Kč

GP 2733  
Comfort

GP 2433  
Comfort

GP 2033  
Comfort

GP 1486  
Premium

GP 1376  
Premium

GP 1213  
Comfort

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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Mrazničky Chladničky na víno

Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné výhody: 
Namrzání mrazicího prostoru a mrazených potravin je 
sníženo, což podstatně snižuje nároky na odmrazová-
ní. Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice ne-
vzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak může být 
kdykoliv otevřena bez námahy.

Pro dokonalý přehled jsou řídicí a monitorovací funkce 
pro řadu Premium začleněné do ergonomicky tvarova-
né rukojeti. Automatická funkce SuperFrost rychle snižu-
je teplotu, aby byly Vaše potraviny zmrazeny co nej-
dříve a byly tak uchovány vitaminy. Jakmile je proces 
zmrazování dokončen, funkce SuperFrost automaticky 
přepne zpět na normální provoz.

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.

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.

Energetická třída: n 

Spotřeba energie za rok / 24 h: 247 / 0,675 kWh

Užitný objem: 380 l

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 128,5 / 75,8

Cena: 21.999,00 Kč

Energetická třída: n 

Spotřeba energie za rok / 24 h: 225 / 0,614 kWh

Užitný objem: 324 l

Hluk - akustický výkon: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 112,9 / 75,8

Cena: 14.999,00 Kč

Energetická třída: n 

Spotřeba energie za rok / 24 h: 209 / 0,570 kWh

Užitný objem: 284 l

Hluk - akustický výkon: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílé / bílé

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 99,5 / 75,8

Cena: 11.999,00 Kč

Energetická třída: A Temperovaná

Spotřeba energie za rok / 24 h: 168 / 0,460 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 200 1

Užitný objem: 395 l / Hluk - akustický výkon: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Dveře z izolačního skla,

rám černý / černý

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60 / 73,9

Cena: 29.999,00 Kč

Energetická třída: m Klimatizovaná

Spotřeba energie za rok / 24 h: 113 / 0,307 kWh

Max. kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 66 1

Užitný objem: 134 l / Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Dveře z izolačního skla,

rám černý / černý

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 89 / 60 / 61,3

Cena: 24.999,00 Kč

Energetická třída: A

Spotřeba energie za rok / 24 h: 137 / 0,375 kWh

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

Užitný objem: 95 l / Hluk - akustický výkon: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Dveře z izolačního skla s rám

nerezové / nerezové

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 82,2 / 60 / 57,5

Cena: 52.999,00 Kč

GT 4232  
Comfort

GT 3632  
Comfort

GT 3032  
Comfort

WTb 4212  
Vinothek

WKb 1812  
Vinothek

WTes 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).


