
Odporúčané pre  
profesionálov.  
Od profesionálov.
Chladničky novej generácie

Chladenie a mrazenie



Maximálna precíznosť  
a spoľahlivosť
---
 
Nová generácia špeciálnych  
spotrebičov na profesionálne  
chladiace riešenia pre  
komerčnú oblasť.

Bez ohľadu na to, či ide o hoteliérstvo alebo gastronómiu,
dokonalé temperovanie vína alebo čo najdlhšie možné 
skladovanie čerstvých potravín, chladenie alebo  
zmrazovanie na bare, vo veľkej kuchyni alebo pod pultom: 
Liebherr má pre vás tie správne chladiace riešenia.

Ako špecialisti na chladenie a zmrazovanie v komerčnej
oblasti vám ponúkame rozsiahly sortiment inovatívnych
udržateľných a energeticky úsporných profesionálnych
spotrebičov. Najmladší členovia nášho výkonného  
portfólia: nový chladiaci stôl a nová generácia voľne 
stojacich spotrebičov. Ich mimoriadne spoľahlivý a  
precízny chladiaci výkon vám pomôže dosiahnuť špičkový 
výkon na profesionálnej úrovni a zároveň sa postará 
o bezpečnosť skladovania a čerstvosť vašich potravín. 
Okrem toho sa všetky spotrebiče Liebherr vyznačujú 
mimoriadne komfortným ovládaním a nízkymi  
prevádzkovými nákladmi.

Kvalita značky Liebherr sa jednoducho oplatí. 15 rokov – 
presne taká je minimálna životnosť spotrebiča Liebherr. 
Radosť vám bude robiť dlhý čas. Presvedčte sa o tom sami.
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Špecialista na chladenie a zmrazovanie
v každej oblasti. V skratke: Liebherr.

Vďaka vynikajúcej kvalite, progresívnym technológiám 
a esteticky pôsobiacemu, no praktickému dizajne určuje 
spoločnosť Liebherr neustále nové trendy. Pýtate sa, ako 
sme to dosiahli? Zamerali sme sa na svoju prácu: vývoj 
a výrobu výnimočných chladiarenských a mraziacich 
zariadení. Predovšetkým zariadení na profesionálne 
použitie. Spotrebiče Liebherr sú výslovne navrhnuté tak,
aby spĺňali mimoriadne požiadavky v tejto oblasti.
Boli vyvinuté s jasným cieľom: uľahčiť vám každodennú 
náročnú prácu vďaka maximálnej presnosti a bezpečnosti.

Kvalita je súčasťou DNA 
spoločnosti Liebherr.
---
Motorom našej práce sú vysoké  
nároky našich zákazníkov z celého 
sveta. Spoločnosť Liebherr ponúka  
už viac ako 65 rokov vysokokvalitné  
spotrebiče na súkromné aj komerčné 
účely, ktoré tieto nároky spĺňajú.  
Sú z dlhodobého hľadiska osvedčené  
a bezpochyby sa oplatia.

Liebherr prináša nový  
špičkový výkon pre priemysel.

Tí, ktorí chcú ponúkať dokonalosť, stavili 
na dokonalosť: Profesionálne chladiace 
a mraziace zariadenia od spoločnosti 
Liebherr sú špeciálne navrhnuté pre  
gastronómiu tak, aby spĺňali tie najvyššie 
nároky s extra porciou odolnosti, nákladovej 
efektívnosti a jednoduchosti čistenia. 
Potraviny a nápoje uskladnia spoľahlivo 
a bezpečne aj pri teplotách okolia do 43 °C 
s mnohými cyklami otvárania dverí, pričom 
ich prezentujú ešte optimálnejším a  
atraktívnejším spôsobom.

Značka a kvalita Značka a kvalita

Otestované do najmenšieho detailu. Aj ako celok.

Od samotného koncipovania produktov cez ich vývoj a výrobu až po  
predaj robí spoločnosť Liebherr všetko pre to, aby poskytovala inovatívne 
produkty v špičkovej kvalite. Už v štádiu vývoja vykonávame u všetkých 
chladiacich, mechanických a elektronických komponentov zariadení testy 
spoľahlivej funkčnosti. Napríklad skôr než u nás schválime dverový záves, 
musí prejsť minimálne 100 000 otváracími cyklami. Môžete si byť istí: 
spotrebič Liebherr bude vaším profesionálnym partnerom 24 hodín  
denne, 365 dní v roku.

Úspech spotrebičov 
Liebherr:

Chladiace a mraziace  
zariadenia  

•   špeciálne navrhnuté pre 
stravovacie služby

•   bezpečné skladovanie potravín 
•   dokonalá prezentácia tovaru
•   špičková kvalita vďaka  

prepracovaným skúšobným 
postupom
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Uvedomelý vývoj

Spoločnosť Liebherr kladie dôraz na celostný prístup 
k aspektom udržateľnosti, počnúc vývojom zariadenia cez 
zodpovedné riešenie výrobných a dodávateľských reťazcov 
až po energeticky úsporné a takmer bezúdržbové používanie.

Zodpovedná výroba

Keďže chceme šetriť finančnými prostriedkami, energiu 
uvoľnenú pri výrobe opätovne využívame v moderných 
procesoch vykurovania budov. Po procese výroby čistíme 
aj vodu, aby neobsahovala škodlivé látky.

Prirodzené chladenie

Liebherr je prvou spoločnosťou, ktorá prerobila celý svoj  
sortiment chladiacich zariadení a vyhýba sa chladiacim 
prostriedkom a hnacím činidlám s CFC. V súčasnosti 
používame bez výnimky prírodné chladivá R600 a R290,  
ktoré sú špeciálne vytvorené pre vysokoúčinné  
kompresory a garantujú nižšiu spotrebu energie.

Nepretržitá  
zodpovednosť
---
Spoločnosť Liebherr sa zasadzuje  
za zodpovedné zaobchádzanie so 
zdrojmi a produkty sa snaží neustále 
vylepšovať počas ich celého  
životného cyklu. Keďže chceme  
vyrábať udržateľnejšie produkty 
v tradičnej vysokej kvalite značky 
Liebherr, vyvíjame neustále  
ekologickejšie metódy výroby.

Udržateľnosť Úspornosť

Maximálna úspornosť
---
V období rastúcich cien elektrickej 
energie a silných výkyvov v dopyte 
sa kúpa profesionálneho spotrebiča 
Liebherr oplatí v každom ohľade: 
Okrem nízkej spotreby energie sa 
o optimálnejšie celkové náklady na 
vlastníctvo (Total Cost of Ownership, 
TCO) postará aj dokonalý  
chladiaci výkon, odolné materiály,  
vysokokvalitné chladiace komponenty 
a v neposlednom rade aj nízke  
náklady na údržbu a starostlivosť.

Výnimočná životnosť

Spotrebiče Liebherr majú 15-ročnú životnosť. Vďaka 
mimoriadne odolnému vyhotoveniu znesú aj každodenné 
používanie. Z dlhodobého hľadiska sa táto kvalita vyplatí.

Bezúdržbovosť s dlhodobou dostupnosťou 
náhradných dielov

Vďaka nižším nákladom sa budete môcť zo svojho  
spotrebiča Liebherr tešiť dlhšie: Profesionálne voľne  
stojace spotrebiče Liebherr nepotrebujú filter ani iné  
komponenty, ktoré je potrebné pravidelne vymieňať,  
a neobsahujú ani časti náročné na údržbu. V prípade  
potreby sú náhradné diely dostupné až 10 rokov po  
ukončení výroby. 

Stabilný chladiaci výkon, konštantná teplota

Spotrebiče Liebherr chladia potraviny rýchlo a šetrne 
a zároveň znižujú mieru kolísania teplôt na minimum. Viac 
čerstvosti a udržateľnosti a menej plytvania potravinami.

Jednoduché ovládanie a čistenie

Odolné materiály v kombinácii s inteligentnými funkciami 
a priemyselnými prvkami dizajnu zaručujú mimoriadne 
komfortné ovládanie, ako aj maximálnu hygienu v súlade 
s analýzou rizík pomocou kritických kontrolných bodov 
(Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP).  
To vám ušetrí čas, starosti aj peniaze.
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Nové chladiace stoly

Maximálna flexibilita  
a výkon na premyslenej  
úrovni – nové chladiace 
stoly od spoločnosti 
Liebherr
---

Veľký ruch v malom priestore –  
práca v profesionálnej kuchyni  
si vyžaduje spotrebiče, ktoré sa  
prispôsobujú podmienkam a  
bezproblémovo fungujú v každej  
situácii. Vďaka prispôsobeným  
chladiacim stolom od spoločnosti 
Liebherr, ktoré sa vyznačujú  
premyslenosťou a disponujú rôznou 
výbavou, je všetko na dosah ruky. 
Umožňujú optimálnu prevádzku 
a bezpečné skladovanie.

Čerstvé potraviny sú poruke presne 
tam, kde ich potrebujete. No a vďaka 
rovnomerne rozloženej teplote až do 
posledného kúta sú chladené  
spoľahlivo a bez vzniku kondenzátu. 
Je na vás, či ich uskladníte za jednými 
dverami alebo v troch zásuvkách.

Čerstvosť až do posledného kúta

Chladiace stoly Liebherr ponúkajú oveľa čerstvejšie  
a trvanlivejšie potraviny vďaka optimálnej distribúcii  
vzduchu v celom spotrebiči, a to aj v prípade, že je plný.

Maximálna hygiena

Vysokokvalitná jednoliata ušľachtilá oceľ, ktorá je robustná  
zvnútra aj zvonku, sa postará o mimoriadne jednoduché 
čistenie a bezpečné skladovanie bez vzniku kondenzátu.

Trojnásobná flexibilita

Vyberte si z týchto troch verzií: Zásuvka 1/3 pre GN 
nádoby do výšky 15 cm, zásuvka 1/2 s výškou 26,5 cm 
alebo zásuvka 2/3 s výškou 37,5 cm, napríklad pre  
bežne dostupné prepravky s pivom.

Maximálne jednoduché používanie

Vďaka dverám pod otváracím uhlom najmenej 90°  
a zásuvkám s úplným vysúvaním je plnenie naozaj  
jednoduché. Zásuvky môžete navyše úplne vysunúť  
a vyčistiť bez námahy.

Mimoriadna účinnosť

Neustále rastúce ceny elektrickej energie zvyšujú množstvo 
požiadaviek na účinnosť chladiacich a mraziacich zariadení. 
Kompresory, tesnenie, či elektronika – spotrebiče Liebherr 
naplno využívajú potenciál úspory každého komponentu.  
Výsledok je predovšetkým viditeľný na celkových  
prevádzkových nákladoch.

Chladiace stoly vás presvedčia  
nielen funkčnosťou a detailmi, ale  
aj mimoriadne jednoduchým čistením 
a nízkymi prevádzkovými nákladmi. 
V kombinácii s typickými znakmi 
spotrebičov Liebherr, ako napríklad 
dlhou životnosťou a odolnosťou,  
ide o výhodnú voľbu. Presvedčte  
sa o tom sami.
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Nové chladiace stolyNové chladiace stoly

Vymeniteľné tesnenie dverí
Šetrite čas aj peniaze: zásuvné  
tesnenia dverí od spoločnosti Liebherr 
sa dajú bez problémov vymeniť. Ak je 
niektoré tesnenie poškodené, môžete  
ho bez akýchkoľvek nástrojov sami 
nahradiť novým.

Intuitívne ovládanie ponuky 
Komfort dotykom prsta: zistite stav  
spotrebiča bez toho, aby ste otvorili  
dvere – úplne jednoducho na ovládacom  
paneli zabudovanom v rovine s hornou 
hranou dverí. Ovládanie ponuky je 
intuitívne a riadi sa tromi dotykovými 
tlačidlami.

V súlade so zásadami HACCP 
Elektronika spĺňajúca zásady HACCP  
umožňuje na stupeň presné nastavenie 
teploty. 

Kvalita v každom detaile
---

Vhodné do každej  
kuchyne. Vyhovejú  
každej požiadavke.
---
Riešenie do zásuvky alebo spotrebič 
s diaľkovým chladením, jedny dvere  
alebo tri zásuvky – vďaka modularite 
nového chladiaceho stola nezostane 
prázdny žiadny výklenok. Splní  
každú požiadavku. 

1    Zásuvky 2 x 1/2 
(vnútorná výška 20 cm)

2    Zásuvky 3 x 1/3  
(vnútorná výška 15 cm)

3    Zásuvky 1/3 + 2/3 
(vnútorná výška 30 cm)

4    Dvere

Riešenie do zásuvky  
a dialkové chladenie 
Všetky chladiace a mraziace stoly sú 
vždy dostupné ako spotrebiče pripravené 
na zapojenie a prevádzku alebo na  
dialkové chladenie. Preto sa môžu  
dokonale prispôsobiť individuálnym 
potrebám alebo miestnym požiadavkám. 
Spotrebiče určené pre dialkové chladenie 
navyše ponúkajú možnosť inštalácie 
podstavca. 

Do zásuvky

Pre dialkové chladenie

Uvedené údaje o zariadení závisia od modelu.

Energeticky účinné  
odmrazovanie horúcim plynom 
(pre modely do zásuvky)
Menej časté a rýchlejšie odmrazovanie. 
Elektronické ovládanie vypočíta na 
základe trvania prevádzky kompresora 
optimálne cykly odmrazovania.  
Energeticky efektívny horúci plyn 
skracuje čas odmrazovania z približne 
30 na približne 10 minút – pri miernom 
zvýšení teploty v zariadení. Počas fázy 
odmrazovania sa nemusia vykladať 
potraviny a nie sú tak vystavené 
zbytočným výkyvom teploty.

Výhody odmrazovania horúcim plynom
Časový rozsah stúpania teploty sa skráti

30 min

Elektrické odmrazovanie

10 min
Odmrazovanie  

horúcim plynom

Teplotná stabilita podľa  
DIN EN 16825:2015
Na to, aby si potraviny zachovali svoju 
kvalitu, môžu sa vystavovať len miernym 
teplotným výkyvom. Vďaka stabilnej 
teplote v rozmedzí –2 °C až +15 °C alebo 
–10 °C až –26 °C poskytujú spotrebiče 
Liebherr ideálne podmienky.

Ohrev rámu  
Už žiadna pleseň či nahromadený ľad. 
Všetky profesionálne chladiace a  
mraziace stoly od spoločnosti Liebherr  
sú vybavené ohrevom rámu, aby  
zabránili prípadnej kondenzácii.  
Znižujú tak potrebu čistenia a zároveň 
zlepšujú hygienu. 
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Nové chladiace stoly Nové chladiace stoly

Chladiace stoly

Názov produktu Dvere/zásuvky (zľava doprava)

Do zásuvky Diaľkové chladenie 1 sekcia 2 sekcie 3 sekcie 4 sekcie

FRTSvg 7521 FRTSrg 7521 Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7550 FRTSrg 7550 Zásuvky 2 x 1/2 Izolované dvere

FRTSvg 7551 FRTSrg 7551 Zásuvky 1/3 + 2/3 Izolované dvere  

FRTSvg 7552 FRTSrg 7552 Zásuvky 3 x 1/3 Izolované dvere  

FRTSvg 7522 FRTSrg 7522 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2  

FRTSvg 7523 FRTSrg 7523 Zásuvky 3 x 1/3 Zásuvky 2 x 1/2

FRTSvg 7524 FRTSrg 7524 Zásuvky 3 x 1/3 Zásuvky 3 x 1/3  

FRTSvg 7531 FRTSrg 7531 Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7553 FRTSrg 7553 Zásuvky 2 x 1/2 Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7555 FRTSrg 7555 Zásuvky 3 x 1/3 Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7556 FRTSrg 7556 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2 Izolované dvere

FRTSvg 7559 FRTSrg 7559 Zásuvky 1/3 + 2/3 Zásuvky 2 x 1/2 Izolované dvere

FRTSvg 7561 FRTSrg 7561 Zásuvky 3 x 1/3 Zásuvky 1/3 + 2/3 Izolované dvere

FRTSvg 7532 FRTSrg 7532 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2

FRTSvg 7563 FRTSrg 7563 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 3 x 1/3

FRTSvg 7565 FRTSrg 7565 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 3 x 1/3 Zásuvky 3 x 1/3

FRTSvg 7566 FRTSrg 7566 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 3 x 1/3 Zásuvky 1/3 + 2/3

FRTSvg 7541 FRTSrg 7541 Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7570 FRTSrg 7570 Zásuvky 2 x 1/2 Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7572 FRTSrg 7572 Zásuvky 3 x 1/3 Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7573 FRTSrg 7573 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2 Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7576 FRTSrg 7576 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 1/3 + 2/3 Izolované dvere Izolované dvere

FRTSvg 7578 FRTSrg 7578 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2 Izolované dvere

FRTSvg 7582 FRTSrg 7582 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 2 x 1/2 Zásuvky 3 x 1/3 Izolované dvere

Mraziace stoly

Do zásuvky Diaľkové chladenie 1 sekcia 2 sekcie 3 sekcie 4 sekcie

FFTSvg 7521 FFTSrg 7521 Izolované dvere Izolované dvere

FFTSvg 7531 FFTSrg 7531 Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere

FFTSvg 7541 FFTSrg 7541 Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere Izolované dvere

2 sekcie

3 sekcie

4 sekcie

Varianty modelu (pracovnej dosky)

Dodatočné číslo pracovnej dosky

001 bez pracovnej dosky

T01 Pracovné dosky z ušľachtilej ocele bez zadného lemu

S01 Pracovné dosky z ušľachtilej ocele so zadnýho lemom

100 – 150 mm
výškovo nastavovacie 
pätky Voliteľné: bez pätiek Valčeky

Pracovné dosky nových chladiarenských stolov sú 
k dispozícii v troch rôznych verziách. Príslušné číslo  
musíte pridať na koniec čísla modelu (001, T01, S01).  
Príklad: FFTSvg 7521 001

Flexibilita v dizajne  
aj vybavení
---
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Nová generácia voľne stojacich spotrebičov

Prepracovaná klasika – 
nová generácia voľne 
stojacich spotrebičov 
od spoločnosti Liebherr
---
Vysoké teploty, málo miesta, veľa 
stresu – požiadavky na chladiace  
a mraziace zariadenia v gastronómii 
sa nezmenili. Novinkou je, že hodnota 
potravín a energií prudko vzrástla. 
Preto ich treba čo najviac chrániť. 
Spoločnosť Liebherr pozná riešenie:  
novú generáciu spotrebičov pre 
gastronómiu a hotelierstvo.

Nové voľne stojace spotrebiče  
majú veľký úložný priestor, v ktorom 
spoľahlivo a pri konštantnom výkone 
chladia potraviny aj pri teplotách  
prostredia do 40 °C. Sú špeciálne  
navrhnuté tak, aby zvládli veľkú záťaž 
a extrémne požiadavky. Sú odolné, 
ľahko sa čistia a spĺňajú platné  
smernice, štandardy a normy. 

Spoľahlivosť po celé roky

Vďaka kvalitným materiálom, solídnemu spracovaniu 
a dostupnosti náhradných dielov minimálne 10 rokov  
po ukončení výroby je váš spotrebič Liebherr trvalo 
udržateľným produktom s dlhou životnosťou.

Stabilné teploty, konštantná kvalita

Spotrebiče Liebherr vás presvedčia stabilnou teplotou  
medzi –2 °C a +15 °C alebo –9 °C a –26 °C. Vďaka tomu ste 
chránení pred ujmou a vaše potraviny si zachovajú kvalitu. 

Energetická efektivita na najvyššej úrovni

Vysoké ceny elektrickej energie volajú po energeticky  
efektívnych chladničkách a mrazničkách. Nezáleží  
na tom, či ide o kompresor, osvetlenie alebo elektroniku –  
spotrebiče Liebherr naplno využívajú potenciál úspory 
každého komponentu.

Priemyselná čistota

Odolné materiály a ľahko umývateľné dizajnové prvky,  
ako napríklad odtok v podlahe alebo bezškárový vnútorný 
priestor, sa postarajú o najvyššiu hygienu a bezpečnosť 
skladovania.

Vďaka prírodnému chladivu R290 
a účinnej tepelnej izolácii sa vyznačujú 
udržateľnosťou a mimoriadne nízkou 
spotrebou energie. V súvislosti s  
bezúdržbovým používaním a najmenej 
15-ročnou životnosťou sa tieto voľne 
stojace spotrebiče pýšia celkovými 
nákladmi na na vlastníctvo (Total 
Cost of Ownership, TCO) ktorú zatiaľ 
nikto nedosiahol.

Objavte spotrebiče, ktoré sa stanú 
vaším dokonalým pomocníkom už  
od prvého dňa. 
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Performance
---

HumidityControl
Dokonalé klimatické podmienky dokáže vytvoriť až súhra 
správnej teploty a vlhkosti vzduchu. Vďaka technológii  
HumidityControl môžete vlhkosť vzduchu prispôsobiť  
svojim potrebám. Dosiahnite optimálnu klímu skladovania 
a extra dlhý pôžitok z čerstvosti. 

S technológiou SmartFrost výrazne znížite tvorbu námrazy  
v interiéri a na skladovanom obsahu. Rozmrazovanie bude 
potrebné zriedkavejšie, keďže zapenený výparník sa stará 
o rovnomerné chladenie.

Používateľské rozhranie Liebherr a zosieťovanie
Komfort dotykom prsta: zistite stav spotrebiča bez toho, aby 
ste otvorili dvere – úplne jednoducho na ovládacom paneli, 
ktorý je do dverí zabudovaný lícovane. Ovládanie ponuky je 
intuitívne a riadi sa tromi dotykovými tlačidlami. Rozhranie 
WiFi/LAN s možnosťou dodatočného vybavenia prepája 
spotrebiče s externými systémami. Preto môžete napríklad 
na kontrolu a dokumentáciu teploty skladovania použiť  
Liebherr SmartMonitoring.

Bezškárová vnútorná nádoba
Hlboká vnútorná nádoba z polystyrénu bezpečného pre 
potraviny v profesionálnom prevedení je pachovo neutrálna, 
veľmi odolná, má veľkú životnosť a vďaka veľkým polomerom 
v rohoch sa ľahko čistí, aby bola hygiena dokonalá.

Vhodné pre boxy v súlade s  
euronormami (len pre mrazničky)
Mraziace spotrebiče Liebherr pre  
gastronómiu sú špeciálne prispôsobené 
potrebám kuchýň a pekární, preto sú,  
prirodzene, vhodné pre boxy, ktoré  
sú v súlade s euronormami.

Nosné rošty
Plastom potiahnuté rošty umožňujú variabilné 
využitie interiéru a majú nosnosť 60 kg,  
takže na nich je možné skladovať aj veľmi 
ťažké potraviny. 

Manuálne spustenie rozmrazovania
Otvorené dvere alebo vyparujúce sa látky 
môžu na výparníku spôsobiť námrazu a s tým 
súvisiace teplotné výkyvy s vyššou spotrebou 
energie. Ak chcete spotrebič očistiť od ľadu, 
môžete automatické odmrazovanie zapnúť 
aj manuálne, a tak opäť zaistiť optimálne 
podmienky skladovania s nízkou spotrebou 
energie.

Vhodný spotrebič 
pre každú  
požiadavku
---
Séria Performance  
Naša séria Performance sa 
zameriava na to podstatné: 
spotrebiče tejto triedy spĺňajú 
všetky požiadavky týkajúce sa 
bezpečného skladovania so 
stabilnou teplotou. Všetky  
spotrebiče zo série Performance 
sú vyrobené z bielej ocele, sú 
dostupné ako modely s plnými 
dverami a v prípade mraziacich 
variantov sú vybavené aj  
funkciou SmartFrost.

Séria Perfection  
Spotrebiče zo série Perfection
ponúkajú všetko potrebné  
na to, aby spĺňali vaše nároky  
a požiadavky v bežný pracovný 
deň. Sú vyhotovené z ušľachtilej 
ocele a sú k dispozícii aj s plnými 
alebo sklenými dverami. Očaria 
vás optimálnym osvetlením. Ich 
spektrum chladenia sa pohybuje 
v rozmedzí od -2 až do +15  
stupňov. Mrazničky disponujú 
funkciou SmartFrost i NoFrost.

The new freestanding appliances generationSérie

Uvedené údaje o zariadení závisia od modelu.16 17
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Kvalita v každom  
detaile
---

Nová generácia voľne stojacich spotrebičov

Perfection
---

LED osvetlenie
Dokonca aj v tmavom prostredí  
zabezpečí stropné LED osvetlenie dobré 
osvetlenie interiéru. Vďaka tomu sa 
nielen vyhnete dlhému hľadaniu, ale 
dosiahnete aj výraznú úsporu energie.

Komfort dotykom prsta
Zistite stav spotrebiča bez toho, aby  
ste otvorili dvere – úplne jednoducho n 
a ovládacom paneli, ktorý je lícovane  
zabudovaní do dverí. Ovládanie ponuky 
je intuitívne a riadi sa tromi dotykovými 
tlačidlami.

Rozšírený teplotný rozsah
–2 °C až +15 °C
Chladničky Liebherr disponujú  
rozšíreným teplotným rozsahom od –2 °C 
do +15 °C. Vďaka nemu zostane dokonca 
aj mäso dlhšie čerstvé a plné chuti.

Technológia NoFrost 
(len pre mrazničky) 
Vďaka profesionálnym spotrebičom od 
spoločnosti Liebherr už odmrazovanie 
nie je potrebné. Prípadná vlhkosť  
sa naväzuje na chladenie cirkulačným 
vzduchom, pričom cyklické fázy  
rozmrazovania odvádzajú z vnútorného 
priestoru von aj tie posledné zvyšky 
vlhkosti – zabezpečí sa tak komfortné 
a bezpečné skladovanie bez ľadu. 

LightAlarm
Pri nekontrolovanom náraste teploty 
alebo iných problémoch začne vnútorné 
osvetlenie spotrebiča blikať. Vďaka tomu 
hneď uvidíte, že je potrebné zasiahnuť.

Povrch z ušľachtilej ocele
Vonkajší povrch z ušľachtilej ocele 
z jednodielnych bočníc je vyhotovený 
bez štrbín, a preto sa veľmi  
ľahko udržiava a je hygienický.

Nová generácia voľne stojacich spotrebičov

Nové chladničky sú k  
dispozícii s izolovanými  
alebo sklenými dverami.

Uvedené údaje o zariadení závisia od modelu.18 19
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Nové chladničky na 
víno od spoločnosti  
Liebherr – pre  
skutočný pôžitok 
z vína 
---
Liebherr je všade tam, kde  
sa cení dobré víno. Nové  
chladničky spĺňajú nároky  
znalcov vína týkajúce sa  
skladovania a temperovania, 
ako aj požiadavky týkajúce  
sa samotného vína. Objavte 
kvalitu novej generácie  
chladničiek na skladovanie  
vína GrandCru a nových  
chladničiek na servírovanie  
vína zo série Perfection.

*Možnosť použitia aplikácie SmartDevice/Smart.
**Pri teplotách v obytnom prostredí. V prípade veľmi suchého/studeného prostredia, napr. pivničné priestory,  
sa na podporu systému odporúča na mieru šitá nádoba na vodu z nášho programu príslušenstva.Uvedené údaje o zariadení závisia od modelu.

Maximálna skladovacia kapacita
V závislosti od modelu je možné na pevných kovových 
policiach bezpečne uskladniť od 158 až do 284 fliaš  
na sebe tak, aby boli ľahko dostupné.

FreshAir 
O nefalšovaný buket sa  
postará filter s aktívnym uhlím, 
ktorý spoľahlivo viaže pachy  
všetkého druhu.

VibrateSafe
Špeciálne vyvinuté a mimoriadne 
tiché kompresory a stabilné  
police umožňujú ničím nerušené 
skladovanie vína.

PowerChill 
Novouskladnené fľaše sa schladia mimoriadne rýchlo  
na teplotu, ktorá je ideálna na ich konzumáciu.

SmartDevice
Zabudovaný box SmartDevice 
umožňuje ovládanie spotrebiča 
a využívanie ďalších služieb 
prostredníctvom počítača a  
mobilných zariadení.

Svetlo na prezentáciu
Zvýrazní ponuku vín aj za zatvorenými sklenými dverami. 
Intenzita svetla je vďaka displeju stmievateľná.*

TempProtect Plus
V chladničke na víno sú dva senzory, ktoré neprerušovane 
merajú teplotu. V prípade výskytu kritických zmien  
dostanete notifikáciu.*

HumiditySelect
Vlhkosť vzduchu môžete aktívne regulovať 
s presnosťou 5 %, a to v rozsahu 50 %  
až 80 % relatívnej vlhkosti. **

LightColumn
Vnútorný priestor rovnomerne 
osvetľujú svetelné LED stĺpy, ktoré 
sa tiahnu zhora nadol na oboch 
stranách. 

eDoorLock
Elektronický zámok dverí zabraňuje  
neoprávnenému ovládaniu a odblo-
kovaniu chladničky na víno. Stane 
sa tak len po zadaní PIN kódu.*

SelfClosing Door
Dvere chladničky na víno sa 
samostatne a úplne zľahka zatvoria, 
keď je uhol otvorenia menší ako 90°.

UVProtect Plus 
3-násobná ochrana: Sklené dvere 
z tónovaného skla s dvomi vrstvami 
z napareného kovu účinne chránia 
pred slnečnými lúčmi.

Výškovo nastaviteľné  
kovové police
Odolné a ľahko umývateľné, 
s atraktívnou drevenou prednou 
časťou a výškovo nastaviteľné 
vďaka vysúvaniu s ľahkým chodom.

Nové chladničky na servírovanie vína
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Náš sortimentNáš sortiment

Profesionalita  
s maximálnym využitím  
každého kútika –  
Liebherr
---
Čím lepšie každý plní úlohy, tým  
lepšie je v kuchyni. Čo sa týka  
chladenia a mrazenia, teraz môžete 
obsadiť všetky pozície so 100 %  
profesionalitou – chladiacimi a  
mraziacimi zariadeniami od  
spoločnosti Liebherr. Objavte  
naše široké portfólio a vychutnajte  
si výkonné kompletné riešenie  
vytvorené profesionálmi.

Extra porcia kvality do každej kuchyne

Bez ohľadu na to, či ide o chladenie alebo mrazenie, 
chladiaci stôl alebo voľne stojaci spotrebič s dverami či 
zásuvkami na pätkách alebo kolieskach – Liebherr splní 
všetky vaše sny. A to bez akýchkoľvek problémov. Aj to 
najmenšie príslušenstvo je dôkazom toho, že spoločnosť 
Liebherr je synonymom pre kvalitu a nemecké inžinierstvo.

Originálne náhradné diely Liebherr:  
10-ročná dostupnosť náhradných dielov

Garantujeme dostupnosť náhradných dielov minimálne 
10 rokov po ukončení výroby – prirodzene, už vopred 
robíme všetko pre to, aby ste náhradné diely vôbec 
nepotrebovali.

Spoľahlivosť bez konca: náš servis Liebherr

Spoločnosť Liebherr ponúka okrem spotrebičov so  
špičkovým profesionálnym výkonom aj príslušný servis. 
Sme vám k dispozícii od plánovania, dodania až  
po starostlivosť počas celej životnosti spotrebiča.  
Informujte sa, ako vám môžeme pomôcť vo vašom  
bežnom pracovnom dni. 

Profesionálny špičkový výkon má svoje dôvody.  
U nás ich je dokonca päť.

  Mimoriadne dlhá životnosť  
a úspornosť

  Výnimočný chladiaci výkon  
a teplotná stabilita

  Inteligentné funkcie  
pre maximálnu bezpečnosť 

  Maximálna hygiena  
a jednoduché čistenie

  Optimálna manipulácia  
a vybavenie

Kompletné riešenie pre  
váš bežný pracovný deň
---

Údaje BIM sú okamžite k dispozícii
Vďaka spolupráci medzi spoločnosťou Liebherr-Hausgeräte
a Specifi® majú projektanti a obchodníci na celom svete  
prístup do digitálnej knižnice spoločnosti Liebherr- 
Hausgeräte s modelmi BIM pre oblasť stravovacích služieb  
a vedy. Kompatibilné so softvérmi AutoCAD® a Revit®.
home.liebherr.com/bimdata
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Chladiace stoly VínoVoľne stojace

Nápoje Mrazené potravinyPekárstvo
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Viac o našich nových chladiacich stoloch a  
voľne stojacich spotrebičoch nájdete na stránke  
home.liebherr.com/foodservice

Alebo sa opýtajte partnera spoločnosti Liebherr 
priamo na mieste.

home.liebherr.com


