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Az élelmiszertárolás új 
dimenziója.
---



 

Vannak hűtőszekrények 
és van a Monolith.
---

Hogyan nyújtunk kiemelkedő minőséget? 
Hogyan járunk mindig egy lépéssel előrébb 
a technológiai és tervezési innovációk  
tekintetében, miközben egyre magasabbra 
helyezzük a mércét? Úgy, hogy arra 
 specializálódunk, amiben a legjobbak 
 vagyunk: nagyszerű hűtőkészülékeket, 
 fagyasztókat és borhűtőket alkotunk.

A Liebherr minden fejlesztése, minden új  
funkciója, vezérlőeleme és tervezési részlete 
szakemberek 65 éves hűtési és mélyhűtési 
tapasztalatának eredménye. Ehhez tartozik  
új csúcskategóriás termékünk, a teljesen  
integrált Monolith sorozat.

Kiemelkedő minőség és forradalmi technológia 
ötvöződik a 2,13 m magas készülékben, mely  
a konyha exkluzív fénypontja lesz. A Monolith 
sorozat nem pusztán a beépített hűtőszekrények, 
fagyasztók és borhűtők új generációja. 
Ez a készülék egy mestermű. 

Fedezze fel a Monolith titkát.
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Minden érzékkel  
tapasztalható minőség.
---
1954 óta a Liebherr név kivételes termékeket  
és különösen széles választékot jelent. Családi  
vállalkozásként az a küldetésünk, hogy inspiráljunk  
és megkönnyítsük vevőink mindennapjait. Ezt  
érzékelheti készülékeink minden részletében. 

A legnemesebb anyagok és a legjobb minőségű  
alkatrészek egyedülállóan megbízható  
termékeket garantálnak. Úttörő frissentartó  
technológiákkal és gondosan megalkotott  
extrákkal ötvözve készülékeink nemcsak  
a magas követelményeknek felelnek meg,  
hanem meghaladják vevőink elvárásait is. 

A minőség nálunk hagyomány.
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Nagyra értékeljük a jó ízlést.
Tervezés szempontjából is.
---
A Liebherr dizájn és az olyan elismerések, mint a  
Red Dot Design Award, az iF Design Award és az Interior 
Design Award magukért beszélnek. Ezek a letisztult 
formák tökéletesen illeszkednek minden belső térbe.  
A luxuskategóriájú készülékeinknél sincs ez másként.

A Monolith impozáns mérete és letisztult vonalai új 
dimenziókat nyitnak a beépített készülékek világában.  
Ha egyszer kinyitja, mindig nyitva akarja majd tartani.  
A luxus hűtőszekrények, fagyasztók és borhűtők új 
generációja technológia és kényelem tekintetében 
 megelőzi korát. 

Fedezze fel, mi rejlik a megnyerő külső mögött.
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Hűtés, mint még 
soha.

A Monolith hűt - de más módon, mint a 
többi készülék. Erőssége az élelmiszerek 
kivételes frissessége és a rengeteg 
tárolóhely. Végül, de nem utolsósorban 
kimeríthetetlen vízforrás! Bemutatónkból 
most ihletet meríthet.

Hűtőkészülékek
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Épp olyan, mint az  
első napon.
---
Amikor a Liebherr 1996 -ban bemutatta BioFresh  
technológiáját, a BioFresh-t az élelmiszer-tárolás 
úttörő újításaként ünnepelték. Azonban nem mi 
 lennénk a Liebherr, ha azóta nem finomítottuk volna 
tovább frissentartó technológiánkat. 

A BioFresh elve egyszerű: kicsivel 0 °C feletti hőmér-
sékleten és szabályozható páratartalom mellett az 
élelmiszerek hosszabb ideig megőrzik egészséges 
vitaminjaikat, aromájukat és étvágygerjesztő megjele-
nésüket, mint a hagyományos hűtőkészülékekben.  
A BioFresh rekeszei önálló hőmérséklet-szabályozóval 
vannak felszerelve.  

A HydroSafe különösen frissen tartja a gyümölcsöket 
és zöldségeket magas páratartalom mellett, míg a hús 
és tejtermékek optimálisan tárolhatók a DrySafe-ben, 
alacsonyabb páratartalom mellett. Szükség esetén 
mindkét rekesz használható HydroSafe vagy DrySafe 
rekeszként.

A harmadik, extra hűvös fiók frissen tartja a halakat  
és a tenger gyümölcseit. Eltarthatósági idejük  
megduplázódik -2 °C-on a BioFresh-Plus rekeszben.

Az extra kényelem érdekében minden rekeszt gond 
nélkül ki lehet húzni, ha az ajtót 90 fokban kinyitják.

Hűtőkészülékek
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Flexibilis világítás.
---
Az InfinityBeam hangulatos világítást biztosít, 
így a tárolt élelmiszerek különösen erős 
 megvilágítást kapnak. Ezenkívül a FlexSystem 
segít az ételek rendszerezésében, jó áttekintést 
és könnyű hozzáférést biztosítva a BioFresh 
rekeszben.

Hűtőkészülékek
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Kristálytiszta forrás  
a konyha közepén.
---
A Monolith nemcsak a frissesség, hanem 
 a nagyobb kényelem iránti igényét is kielégíti.  
Az InfinitySpring segítségével kimeríthetetlen 
kristálytiszta vízforrásként szolgál. Az észreve-
hetetlenül felületbe simuló vízadagoló mindig 
rendelkezésre áll, amikor szükség van rá, és 
szinte láthatatlan, ha nem használja. A legapróbb 
részletekig megtervezve, szinte bármilyen méretű 
pohárhoz és palackhoz alkalmas.

Hűtőkészülékek
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Hűsít minden szinten. 
---
Csúcstechnológia az egyszerű külső mögött: 
minden Monolith rendelkezik SuperCool  
funkcióval, amely gyorsan lehűti az ételeket, 
valamint a nagy teljesítményű PowerCooling 
rendszerrel felszerelt. Ez teszi lehetővé  
a hideg levegő keringését az egész belső  
térben, így az ajtóban tárolt ételek is  
kellemesen hidegek maradnak. A beépített 
FreshAir aktívszén-szűrő megakadályozza  
a szagok kialakulását és megtisztítja  
a beáramló levegőt, így az illat is olyan friss 
 és étvágygerjesztő marad, mint a látvány.

Hűtőkészülékek
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Valódi nagyság  
kívül-belül.
---
Szeret nagy palackokat tenni a hűtőbe?  
Nem probléma. A Monolith elegáns és  
robusztus ajtórekeszei helyet és rugalmasságot 
kínálnak még a nagy, több literes palackok 
számára is. Így az edzett üveg tárolópolcok 
szabadon  maradnak a biztonsági üvegből 
 készült tárolópolcok minden más étel számára – 
az előételektől kezdve a nagy tálakban lévő 
salátákig. Az állítható magasságú belső  
polcok nem szabnak határt az Ön igényeinek.  
Az  ajtórekeszek is maximális rugalmasságot 
biztosítanak.

Hűtőkészülékek
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Egyszerű. Speciális. 
Dermesztő.

A mélyhűtés művészet. Fedezze fel  
a  hosszan tartó, biztonságos frissességet,  
a maximális rugalmasságot és kényelmet.  
A Monolith mindezekben sokkal jobban  
teljesít, mint bármely más készülék.

Fagyasztók
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A lényeg az apró 
 részletekben rejlik.
---
Találja meg őket! A FrostSafe rendszer az 
 InfinityBeam LED-ekkel kombinálva megkönnyíti 
az élelmiszerek megtalálását a fagyasztótérben. 
A zárt, átlátszó fagyasztófiókok megvédik  
a fagyasztott árut a nem kívánt légcserétől  
és a hideg levegő kiáramlásától. A hőmérséklet- 
ingadozás okozta károsodások  elkerülhetők. 

Minden rekesz teleszkópos síneken helyezkedik 
el, és az ajtó 90 fokos kinyitása esetén kihúzható. 
SoftTelescopic rendszerrel vannak felszerelve, 
mely egy kényelmes önzáró mechanizmus, 
enyhén párnázott ajtózárással, a praktikus  
és biztonságos mindennapi használatra.

Fagyasztók
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Kényelem az ajtóban.
---
A Monolithban az élelmiszereket nemcsak az 
innovatív fagyasztórekeszekben tárolhatja, 
hanem az ajtóban is. A kis és közepes méretű 
tárgyaknak elegendő hely jut az egyedileg 
állítható, átlátszó polcokon. A belső, állítható 
magasságú polcokat nagyobb élelmiszerekhez 
tervezték. 

A fagyasztótér egyedi kialakítása lehetővé  
teszi a hideg levegő szabad áramlását. A 
 hőmérséklet állandó marad, így a fagyasztott 
termékek jobban védettek. A rozsdamentes  
acél belső ajtóburkolat is hozzájárul az állandó 
hőmérséklet megtartásához. Az ajtók néha 
többet tudnak, mint gondolnánk. Különösen  
a Monolith esetében.

Fagyasztók
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Jégkocka minden  
mennyiségben.  
Automatikusan.
---
A Monolithba épített IceMaker minden partin 
megtöri a jeget. Akár 1,6 kg szűrt vízből készült 
jeget is elő tud állítani 24 óra alatt, sőt még többet 
is, ha a SuperFrost funkció be van kapcsolva.  
A fix vízcsatlakozás és az 1,8 – 3,5 kg -os tároló-
kapacitás (típustól függően) azt jelenti, hogy 
annyi italt kínálhat, amennyi csak tetszik, 
 anélkül, hogy elfogyna a jég.

A Monolith megakadályozza továbbá a jégképző-
dést a fagyasztótér minden pontján. A NoFrost 
technológia a fagyasztott élelmiszereket hűtött, 
áramló levegővel fagyasztja le, és eltávolítja  
a nedvességet. Ezáltal a fagyasztórekesz mindig 
jégmentes marad, és az élelmiszereket nem 
borítja be a jég. Az idejét így az élet kellemes 
dolgaira fordíthatja, nem pedig leolvasztásra.

Fagyasztók
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Minden egy 
 készülékben. 
Mindezt a legjobb 
minőségben.

Fedezze fel a Monolith kombinált  
hűtő-és fagyasztókészülékek exkluzív 
tulajdonságait, a franciaajtós és egyajtós 
kivitelű készülékek előnyeit.

Kombinált hűtő- és fagyasztókészülékek
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Egy rekesz.  
Tele frissességgel.
---
Egészséges élvezet professzionális hűtéssel:  
A Monolith BioFresh Plus rengeteg helyet  
biztosít a kiegyensúlyozott étrend összete-
vőinek, és mindezt egyetlen rekeszben. Ideális 
hőmérsékleten és megfelelő páratartalom 
mellett az étel lényegesen tovább megőrzi 
vitaminjait, aromáját és textúráját, mint  
a hűtőszekrény többi részében.

A BioFresh-Plus rekeszt az elválasztó fal 
 segítségével tetszés szerint különböző hőmér-
sékleti zónákra oszthatja fel, ezáltal különböző 
típusú élelmiszerekhez használható: a hús- és 
tejtermékek biztonságosan tárolhatók éppen 
csak 0 °C feletti állandó hőmérsékleten. Vagy 
tartsa frissen a halakat és a tenger gyümölcseit 
a szükséges -2 °C hőmérsékleten. Vagy – ha úgy 
tetszik – egy válaszfal segítségével ossza fel két 
zónára: -2 °C a bal oldalon és kicsivel több, mint 
0 °C a jobb oldalon.

Gyümölcsöket és zöldségeket is tárolhat 0 °C 
feletti hőmérsékleten, jóval hosszabb ideig,  
mint egy normál hűtőszekrényben.

A BioFresh Plus rekesz könnyedén eltávolítható, 
ha az ajtót 90 fokos szögben kinyitják.

Kombinált hűtő- és fagyasztókészülékek
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Dupla rekesz,  
dupla élvezet.
---
A sajtkedvelők szeretik élvezni az aromákat. 
A DuoCooling technológia ezt kompromisszumok 
nélkül biztosítja számukra. Két teljesen különálló 
hűtőkör biztosítja, hogy ne legyen levegőcsere  
a hűtőszekrény és a fagyasztórekesz között.  
Ez megvédi a hűtőtérben tárolt élelmiszereket  
a fagyasztótér száraz levegőjétől, valamint  
a szagok keveredésétől. Ez azt jelenti, hogy  
a hal ugyanolyan friss marad, mint a fogás  
napján, és a sajt is megőrzi aromáját.

Kombinált hűtő- és fagyasztókészülékek
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Hideg fejjel végiggondolt.
---
A Monolith a legmagasabb szintű kényelmet 
biztosítja fagypont alatti hőmérsékleten.  
NoFrost technológiája folyamatosan jégmentesen 
tartja a fagyasztóteret, és megakadályozza  
a fagyasztott áru eljegesedését. A leolvasztás  
a múlté.

A felső fiók a FrostSafe rendszerrel különösen 
kényelmes használatot biztosít. Minden oldalról 
zárt, hogy megvédje az élelmiszert a szagok 
keveredésétől.

Az automatikus IceMaker korlátlan mennyiségű 
jég előállítására képes: 24 óra alatt 1,6 kg jeget 
készít szűrt vízből. Ha szükséges, még több is 
rendelkezésre áll, ehhez egyszerűen aktiválja  
a MaxIce funkciót. 

Válassza a SuperFrost funkciót a hőmérséklet 
gyors csökkentéséhez, hogy megőrizze  
a  vitaminokat, amikor nagyobb mennyiségű  
friss élelmiszert fagyaszt le.

Kombinált hűtő- és fagyasztókészülékek
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Két ajtó.  
Egy hűtőtér.
---
Kivételes megjelenésével a Monolith FrenchDoor  
ajtót nyit a határtalan frissességnek. A szárnyas ajtó 
különösen vonzóvá teszi a készüléket. Mindkét ajtó 
egyidejű kinyitása különösen élvezetes élmény, és nem 
csak az első alkalommal, hanem a későbbiekben is 
nem szükséges mindkét ajtót kinyitnia, az egyedülálló 
FrenchDoor tömítőrendszer lehetővé teszi, hogy a  
bal vagy a jobb ajtót egymástól függetlenül nyithassa 
ki. A rendszer garantálja a hőmérséklet-különbséget  
a hűtőtér és a BioFresh fiók között. Ezáltal energiát 
takarít meg és optimális tárolási körülményeket 
 biztosít.

Az egyoldalú, teljesen zajtalan ajtónyitás nem az 
egyetlen olyan tulajdonság, amely meg fogja lepni. 
Amint kinyitja, ámulatba ejti a kb. 326 literes térfogat 
és az elegáns InfinityLight világítás.
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Finom borok,  
elegánsan tárolva.

Egy jó könyv vagy komoly társalgás, finom 
vörös-vagy egy kiváló fehérbor kíséretében. 
A Monolith borhűtők tudják, hogyan védjék 
meg az élet finom dolgait. Fedezze fel  
a tökéletes borhűtést.

Bortároló szekrényekFrenchDoor
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--

A legjobb hely kedvenc 
borainak.
---
Monolith a kifinomult élvezetek szakértője. Akár 
a Magnum méretű boros és pezsgős palackok is 
elférnek a kézzel készített fa polcokon. Ehhez  
a rudakat egyszerűen az egyes palackok  
szélességéhez kell beállítani. 

A polcok kezeletlen, festetlen fája lehetővé 
teszi, hogy megőrizzék kincseiket anélkül, hogy 
kipárolgásaikkal veszélyeztetnék aromáikat. Az 
általuk nyújtott kényelem is nagyszerű: telesz-
kópos sínekre szerelve, sima SoftTelescopic 
rendszerrel, könnyen kihúzhatók, ha az ajtót 90 
fokos szögben kinyitják.

Ennek köszönhetően bármilyen méretű bor 
elérhető lesz és készen áll a fogyasztásra. Az 
alumínium címkecsíknak köszönhetően könnyen 
megkülönböztethetők az egyes palackok.  
A  Monolith minden igényét kiszolgálja, nem 
hagyja sötétben tapogatózni.

Bortároló szekrények
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Megkönnyíti az ínyencek 
életét.
---
A Monolith borszekrények különlegessége  
az InfinityBoard. A palackokat ideiglenesen 
tárolhatja ezen a kihúzható polcon, miközben 
válogatja vagy hozzáadja az újabb palackokat  
a borgyűjteményéhez. A kínálás is egyszerűbb: 
nyissa ki és kóstolja meg a bort közvetlenül a 
Monolith InfinityBoard-on.

Bortároló szekrények
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Épen és egészségesen.
---
A értékes borok megérdemlik a legjobb tárolást. 
Mindhárom borrekesz a többitől függetlenül 
+5 °C és +20 °C közötti hőmérsékletre állítható.  

Rekeszenként két InfinityProtection hőmérséklet- 
érzékelő jelzi azonnal a kritikus változásokat, 
védve a borokat a túlmelegedéstől vagy a 
túlhűtéstől. Ezenkívül a mindegyik rekeszben 
található FreshAir aktívszén-szűrő, mely 
 garantálja a beáramló levegő megfelelő 
 minőségét annak tisztításával és a kellemetlen 
szagok kiszűrésével.

Színezett biztonsági üveg biztosítja az UV sugár-
zás elleni védelmet és speciálisan kifejlesztett, 
alacsony rezgésű kompresszorok az ideális táro-
lást, amelyek így együttesen tökéletes védelmet 
nyújtanak borgyűjteményének.

Bortároló szekrények
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Az apró dolgok teszik élvezetesebbé az 
életet. A meglepő fénykoncepció, vagy a 
hihetetlen csendesség, és hogy a dolgok 
mindig rendelkezésre állnak. A Monolith 
elkötelezett az Ön életminősége javítása 
iránt. 

Minden részletében 
tökéletes.

A készülékek jellemzői
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Mindig elérhető.
---
A Monolith hosszú élettartamra készült. Így hát 
aligha meglepő, hogy tökéletesen felkészült a 
holnapra.

Az integrált SmartDeviceBoxnak köszönhetően 
csatlakozhat a SmartDevice alkalmazáshoz, így 
távolról is vezérelhető. 

Már vásárlás közben aktiválhatja a SuperCool 
vagy SuperFrost funkciót annak érdekében, hogy
optimális hűtést biztosítson a friss ételeknek, 
amikor hazatér. A nagyobb biztonság érdekében 
emlékeztetőt kap, ha nyitva maradt az ajtó vagy 
ha italokat helyezett a fagyasztótérbe – így a 
szétfagyott palackok okozta baj a múlté.

Egyszerűen töltse le az alkalmazást, és  
a Monolith még több frissességet és kényelmet 
biztosít intelligens otthonában. 

A SmartDevice -ről* többet megtudhat  
a home.liebherr.com/getsmart webhelyen.

A készülékek jellemzői

* A SmartDevice funkciók nem minden országban érhetők el.52 53



Egy kis kényelem.
---
A Monolith a legújabb hűtési technológiát 
kínálja, egyszerű és felhasználóbarát módon.  
Az intuitív, elektronikus vezérlés könnyen 
 kezelhető a jól látható 3,5 hüvelykes érintőké-
pernyőn az InfinitySwipe funkcióval.

A készülékek jellemzői
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Fényjáték az érzékeknek.
---
A karcsú, modern forma minden érzékszerv 
számára élményt rejt, kezdve a felületbe  
simuló oldalsó LED-világjtással. A vezérelhető 
InfinityLight elegáns és kellő erősségű oldalvi-
lágítást biztosít, amely egyedileg módosítható, 
és a napszakhoz is igazodik. Napközben a 
Monolith lágy, erős fényt áraszt, amikor kinyitja 
az ajtót, míg éjszaka ez a fény automatikusan 
elhalványul. Amellett, hogy vonzó, az  InfinityLight 
kevesebb hőt bocsát ki. Ezáltal védi az ételek 
minőségét. És mivel a LED-ek akár 80 százalékkal 
energiahatékonyabbak, mint a hagyományos 
világítási megoldások, a Monolith pénzt takarít 
meg Önnek, miközben védi a környezetet.

A készülékek jellemzői
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Erős pillérek.
---
A Monolithban minden nagy. A nagy méret 
azonban nem nehezíti a kezelést. Típustól 
függően ajtóipántjai akár 40 kg-ot is elbírnak, 
ami elég erős a nehéz ajtók megtartásához még 
akkor is, ha azok teljesen meg vannak pakolva. 
 A tömör pántok 115 fokig nyithatók a teljes 
hozzáférés érdekében, és a SoftSystem  
csillapításának köszönhetően csendesen és 
automatikusan záródnak 30 fok alatti nyitási 
szög esetén. Ha ezt hozzáadjuk a suttogóan 
csendes napi működést, az azt jelenti, hogy az  
éjféli nassolásokkal nem kell felébresztenie  
az egész házat.

A készülékek jellemzői
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Erőteljes, mégis csendes.
---
A Monolith minden tekintetben nagyszerű, 
miközben teljesen csendes. A tervezés során 
figyelmet fordítanak az alacsony zajszintű 
alkatrészekre és hangelnyelő anyagokra, így  
a Monolith egy csendes óriás.  
 
Annak érdekében, hogy a zajszint a lehető 
legalacsonyabb legyen, minden készüléket 
professzionális hangkamrákban tesztelnek. 
Küldetés teljesítve: A Monolith sorozat a leg-
csendesebb készülékek közé tartozik a piacon.

A készülékek jellemzői
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Fenntarthatóság gyárilag.
---
Ma már mindenki a fenntarthatóságról beszél. 
Ez már a gyártásnál alapvető minden készülé-
künk esetében. Folyamatosan környezetbará-
tabb módszereket fejlesztünk kiváló minőségű 
és fenntartható termékek előállítására. Célunk  
a magas energiahatékonyság és a hosszú 
élettartam. Ezt nemcsak ígéretnek, hanem 
kötelezettségnek tekintjük.

Progresszív módszereinkkel már sok mindent 
elértünk, mint például a 100 százalékban 
 újrahasznosítható csomagolást, valamint  
a gyártás során keletkező hő újrafelhasználását 
az épületek fűtéséhez. A vizet a gyártás után  
is megtisztítjuk annak érdekében, hogy az ne 
tartalmazzon mérgező anyagokat. Készülékeink 
megfelelnek az ISO 9001 legmagasabb nemzetközi 
minőségi szabványnak és az ISO 14001 nemzetközi 
környezetgazdálkodási szabványnak is.

Természetes és környezetbarát R600a hűtőkö-
zeget használunk. Ez az anyag kifejezetten nagy 
hatékonyságú kompresszorokhoz készült, 
alacsonyabb energiafogyasztást és alacsonyabb 
villamosenergia-költségeket tesz lehetővé.  
Amit a gyárban kezdünk, azt Ön az otthonában 
folytatja: fenntartható hűtés és mélyhűtés.

A készülékek jellemzői
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Jellemzők
---

Kombinált hűtő- és fagyasztókészülékek

Szélesség Hűtőkészülékek Fagyasztók LargeDoor FrenchDoor 
Bortároló szekré-
nyek

EGN 9171 EWT 9175

EKB 9271 EGN 9271 EWT 9275

EKB 9471 EGN 9471 ECBN 9471

EKB 9671 EGN 9671 ECBN 9671 ECBN 9673

Frissentartó technológia BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling 
NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling
NoFrost

FreshAir

Kényelem és rugalmasság SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent 
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost 
FrenchDoor-rendszer

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent
InfinityBoard

Dizájn InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight

InfinitySwipe

Hálózatba csatlakoztatható SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice 

Jég és hűtött vízadagoló InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
FrostSafe-rendszer

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
FrostSafe-rendszer

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
FrostSafe-rendszer

Tárolás InfinityProtection 
UV védelem

Áttekintés
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Példák 
(minden készülék rozsdamentes acél előlappal és szögletes alumínium fogantyúval látható, ezek tartozékként rendelhetőek)

Szélesség 106,7 cm Szélesség 121,9 cm

Határtalan lehetőségek
---
A Monolith sorozat számos lehetőséget kínál új álomkonyhájához, akár 
önálló egységként, akár két vagy több készülékből álló kombinációként. 
Diszkréten beépítve a megfelelő konyhapanelek mögé, vagy látható 
dizájnelemként, matt polírozott rozsdamentes acél panelekkel és az Ön 
által kiválasztott fogantyúkkal kiegészítve: az ételek és borok optimális 
tárolási lehetőségei végtelenek.

Az alábbiakban felsorolunk néhány gyakori kombinációt példaként. 

Áttekintés

Szélesség 137,2 cm Szélesség 152,4 cm

Szélesség 182,9 cm 

Szélesség 243,8 cm 

Szélesség 213,4 cm

Szélesség 274,3 cm
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Hűtőszekrények és fagyasztók Borhűtők

Kerekített
rozsdamentes 
acél fogantyú

Négyzet alakú 
csiszolt  
alumínium
fogantyú

Fogantyúváltozatok Lapos, szálcsiszolt
alumínium  
fogantyú

Rozsdamentes acél panelek

LargeDoor (2 részes szett)FrenchDoor (3 részes szett)

Opcionális  
tartozékok
---
Monolith partnere szívesen  
tájékoztatja Önt egyéb  
tartozékokról.

Áttekintés
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EWT 9275 | EWT 9275
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