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Nové dimenze chlazení 
a mražení
---



Existují chladničky. Existuje 
však také značka Liebherr
---

V čem spočívá její schopnost dodávat 
výrobky vynikající kvality? Být vždy  
nejméně o krok napřed v zavádění  
technologických inovací? A trvale  
stanovovat nová měřítka i v oblasti 
designu? V důsledné specializaci na to, 
co jí jde nejlépe: výroba chladniček 
a mrazniček.

Za každou fází vývoje spotřebičů Liebherr, 
každou novou funkcí, každým novým  
obslužným prvkem a designovým detailem 
se ukrývá více než 65 let zkušeností  
shromážděných specializovaným výrobcem 
zařízení pro chlazení a mražení. Jinak tomu 
není ani u našeho High-End segmentu –  
řady vestavných spotřebičů Monolith.

Zde se na výšce 2,13 metru spojuje mimořádná 
kvalita s průkopnickými technologiemi a  
vytváří exkluzivní dominantu vaší kuchyně. 
Spotřebiče této řady představují více než  
jen novou generaci chladniček, mrazniček 
a chladicích skříní na víno. Jsou vyjádřením 
postoje. 

Odhalte tajemství řady Monolith.
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Kvalita, která ohromí všechny 
smysly
---
Od roku 1954 je značka Liebherr synonymem prvotřídních 
výrobků a jedné z nejširších produktových palet. Naším 
cílem jakožto rodinné společnosti je zaujmout lidi a usnadnit 
jim život. To je patrné v každém detailu našich spotřebičů. 

Nejlepší materiály a nejkvalitnější komponenty jsou zárukou 
bezkonkurenční spolehlivosti. V kombinaci s převratnými 
technologiemi pro zachování čerstvosti a promyšlenými 
doplňky naše spotřebiče nejen splňují vysoké standardy,  
ale dokonce převyšují požadavky našich zákazníků. 

To je kvalita plynoucí z tradice.
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Zaměřujeme se na to, aby bylo 
vše podle chuti a vkusu.
I v oblasti designu
---
Design Liebherr mluví sám za sebe. Ocenění jako 
Red Dot Design Award, iF Design Award nebo 
Interior Design Award mluví za vše. Puristický,  
a zároveň exkluzivní design dokonale zapadá  
do každého interiéru. Tak jako v naší luxusní třídě.

Řada Monolith svou impozantní velikostí a čistými liniemi 
ztělesňuje novou dimenzi vestavných přístrojů. Když už  
je jednou otevřete, nejraději byste je nechali otevřené 
navždy. Nová generace luxusních chladniček, mrazniček 
a chladicích skříní na víno předběhla v oblasti technologie 
a komfortu svou dobu. 

Přesvědčte se sami, jak to dokázala.
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Chlazení jako nikdy 
předtím.

Monolith chladí. Ale jinak než ostatní.  
Udivuje mimořádnou čerstvostí, kterou 
dodává Vašim potravinám, stejně jako  
velkorysostí úložného prostoru. A v neposlední 
řadě zdrojem vody, který nikdy nevysychá. 
Nechte se inspirovat.

Chladničky
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Čerstvé jako první den. 
---
Systém BioFresh byl při svém uvedení na trh 
v roce 1996 oslavován jako průkopnická inovace 
v oblasti skladování potravin. Nebyli bychom 
Liebherr, kdybychom od té doby nepokračovali 
ve zdokonalování naší technologie čerstvosti. 

Princip je stejně inteligentní jako účinný: 
při teplotě těsně nad 0 °C a s regulovatelnou 
vlhkostí vzduchu zůstanou vitamíny, aromata 
a struktura potravin zachovány déle než v  
běžném chladicím oddílu. Díky kombinaci nízké 
teploty a ideální vlhkosti vzduchu poskytuje 
přihrádka BioFresh ideální skladovací klima,  
ve kterém uchová Vaše potraviny velmi dlouho 
čerstvé. 

HydroSafe s vysokou vlhkostí vzduchu nabízí 
optimální skladovací prostor pro ovoce a zeleninu, 
zatímco pro uložení masa a mléčných výrobků 
se nejvíce hodí DrySafe s nízkou vlhkostí vzduchu. 
Podle potřeby můžete také nastavit obě přihrádky 
jako HydroSafe nebo DrySafe.

Třetí přihrádka zachovává čerstvost ryb a mořských 
plodů pomocí speciálního chlazení. Při −2 °C se 
v přihrádce BioFresh-Plus jejich trvanlivost 
s ledovým klidem zdvojnásobí.

A k tomu pohodlí: všechny přihrádky lze bez 
problémů vysunout již při otevření dveří na 90°.

Chladničky
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Flexibilní chytrá řešení.
---
Osvětlení InfinityBeam dodává působivou 
atmosféru a v mimořádně jasném světle nechává 
vyniknout uskladněné potraviny. FlexSystem 
navíc umožňuje přehledné třídění, abyste měli 
v přihrádce BioFresh vše hned po ruce.

Chladničky
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Křišťálově čistý  
pramen vody  
uprostřed Vaší kuchyně .
---
Řada Monolith nejen zažene hlad po čerstvosti, 
ale utiší i žízeň po větším komfortu. Díky systému 
InfinitySpring se stává nevyčerpatelným zdrojem 
křišťálově čisté vody. Vestavěný plochý dávkovač 
vody zůstává decentně v pozadí, když jej nepo-
třebujete. A pokud ano, osvěží díky výměnnému 
vodnímu filtru vynikající kvalitou vody. Je promy-
šlený do nejmenšího detailu – hodí se i pro větší 
nádoby jako lahve a karafy.

Chladničky
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Cool na každé úrovni. 
---
Navenek jednoduchá, uvnitř nabitá technologiemi: 
Každá chladnička Monolith je vybavena systémem 
SuperCool k rychlému zchlazení potravin a také 
vysoce výkonným systémem PowerCooling. Díky 
tomu studený vzduch cirkuluje v celém vnitřním 
prostoru a báječně chladné zůstávají dokonce 
i potraviny ve dveřích. Integrovaný filtr s aktivním 
uhlím FreshAir čistí přiváděný vzduch, takže vše 
v chladničce Monolith vždy voní stejně čerstvě 
a chutně, jako vypadá.

Chladničky

20 21



Skutečný velikán.  
I uvnitř.
---
Potřebujete uložit do chladničky velké lahve?  
S Monolithem žádný problém. V jeho elegant-
ních, a přesto robustních dveřních přihrádkách 
se najde dostatek místa i pro velké několikalitrové 
nádoby na nápoje. Vnitřní odkládací plochy 
z bezpečnostního skla mají koneckonců zůstat 
volné pro to, co do nich patří: například podnos 
se sushi. Nebo pro velkou mísu křehkého salátu. 
Výškově nastavitelné police ve vnitřním prostoru 
Vaší chuti nekladou žádné meze. A také police 
ve dveřích umožňují maximální flexibilitu.

Chladničky
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Jednoduché i mimořádné 
zmrazování.

Zmrazování je umění. Odhalte tajemství zaručené 
dlouhodobé čerstvosti, maximální flexibility a nejvyššího 
komfortu. Monolith to zvládá jako nikdo jiný.

Mrazničky
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Najít.  
A najít hned.
---
Otevřít, najít, zavřít. Systém FrostSafe v kombinaci 
s LED osvětlením InfinityBeam Vám usnadní 
hledání potravin v mrazicím oddílu. Zcela uzavřené 
průhledné mrazicí zásuvky chrání zmražené 
potraviny před nežádoucí výměnou vzduchu 
a ztrátou ochlazeného vzduchu. Nedochází tak 
ke kolísání teplot a k následnému spálení mrazem. 

Výsuvné přihrádky jsou uloženy na teleskopických 
kolejnicích a lze je vysunout již při otevření dveří 
na 90°. Navíc mají funkci SoftTelescopic: Díky 
komfortnímu samočinnému zasouvání a jemnému 
tlumení zavírání je každodenní používání praktické 
a bezpečné.

Mrazničky
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Dveře pro větší komfort.
---
Ve spotřebiči řady Monolith můžete potraviny 
uskladňovat nejen v inovativních mrazicích 
výsuvných přihrádkách s lehkým chodem, ale 
také ve dveřích. Na průhledných odkládacích 
přihrádkách, které si můžete přestavět na míru, 
je dostatek místa pro malé i středně velké 
předměty. Pro potraviny větších rozměrů jsou 
určeny vnitřní výškově nastavitelné police. 

Jedinečné provedení mrazicího prostoru umožňuje 
volnější pohyb chladného vzduchu. Teplota 
zůstává konstantní, a zmražené potraviny jsou 
tak lépe chráněny. Také vnitřní obložení dveří 
z nerezové oceli přispívá k ještě rovnoměrnějšímu 
chlazení. Dveře někdy dokážou víc, než si myslíme. 
Především dveře ve spotřebičích Monolith.

Mrazničky
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Nechte pršet kostky ledu. 
Plně automaticky.
---
Systém IceMaker v mrazničkách Monolith láme 
ledy na každé párty. Vyrobí až 1,6 kg filtrovaného 
ledu za 24 hodin. A pokud je aktivována funkce 
SuperFrost, pak ještě mnohem víc. Díky pevné 
vodovodní přípojce a užitnému množství 1,8 kg 
až 3,5 kg (v závislosti na modelu) můžete své 
nápoje nekonečně servírovat a vychutnávat 
pěkně neředěné a s kousky ledu.

Naopak led v mrazicím prostoru mraznička 
Monolith nestrpí. Její technologie NoFrost mrazí 
potraviny pomocí chladného cirkulujícího vzduchu 
a zároveň odvádí vlhkost vzduchu. A tam,  
kde není žádná vlhkost, nemá co namrznout. 
Mraznička je vždy bez námrazy, a proto je  
i energeticky účinná. Volný čas můžete strávit 
lépe než odmrazováním.

Mrazničky
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Jedna za všechny.  
Všechny v nejlepší kvalitě.

Objevte osvědčené funkce chlazení a mražení Monolith 
a jedinečné špičkové vlastnosti kombinovaných spotřebičů  
s dveřmi typu FrenchDoor s dvoukřídlými dveřmi nebo  
v kompaktním provedení LargeDoor.

Kombinované chladničky a mrazničky
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Jedna přihrádka.  
Spousta čerstvosti.
---
Vychutnejte si zdravé potraviny – chlaďte  
profesionálně: díky systému BioFresh-Plus 
poskytuje Monolith dostatek místa pro vyváženou 
stravu. A to v jediné přihrádce. Při ideální teplotě 
a vlhkosti vzduchu zůstávají vitamíny, vůně 
a struktura potravin zachovány mnohem déle, 
než ve zbývajících částech chladničky.

Pomocí dělicí příčky můžete přihrádku  
BioFresh-Plus variabilně rozdělit na různé 
teplotní zóny, a používat je tak pro různé 
 potraviny. Například DrySafe, kde je nastavena 
stálá teplota těsně nad 0 °C, a proto je ideální 
pro masné a mléčné výrobky. Nebo s mrazicí 
teplotou –2 °C v celé přihrádce, což oceníte 
především u ryb a mořských plodů. A na přání 
také s uvedeným rozdělením na teplotní zóny: 
vlevo –2 °C, vpravo těsně nad 0 °C a mezi nimi 
dělicí příčka jako teplotní rozhraní.

Také ovoce a zeleninu tu můžete skladovat  
při teplotě těsně nad 0 °C mnohem déle než 
v běžném chladicím oddílu.

Přihrádku BioFresh-Plus lze snadno vytáhnout 
už při otevření dveří v úhlu 90°.

Kombinované chladničky a mrazničky
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Oddělené je 
dvakrát lahodnější.
---
Kdo miluje sýr, chce si vychutnat jeho plné 
aroma. Technologie DuoCooling zajistí požitek 
bez kompromisů. Dva zcela oddělené chladicí 
okruhy zabrání tomu, aby mezi chladicím  
a mrazicím oddílem probíhala výměna vzduchu. 
Díky tomu jsou potraviny v chladicím oddílu 
chráněny jak před suchým vzduchem z mrazicího 
oddílu, tak před přenosem pachů. Ryby tak 
chutnají lahodně jako právě ulovené a sýr si 
zachovává aroma, které se rozplývá na jazyku.

Kombinované chladničky a mrazničky
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Promyšleno s chladnou 
hlavou.
---
I pod nulou nabízí Monolith maximální komfort. 
Jeho technologie NoFrost udržuje mrazicí 
prostor trvale bez ledu a brání vzniku námrazy 
na zmražených potravinách. Odmrazování je tak 
loňským sněhem.

Obzvlášť praktická je také horní přihrádka se 
systémem FrostSafe. Je zcela uzavřená, a tím 
chrání před nežádoucí výměnou vzduchu.

Dostatečnou zásobou ledu si Vás získá automa-
tický IceMaker, který z filtrované vody vyrobí za 
24 hodin 1,6 kg ledu. A v případě potřeby ještě 
mnohem víc, když jednoduše aktivujete funkci 
MaxIce. 

Chcete-li zmrazovat i větší množství potravin 
tak, aby si zachovaly všechny vitamíny, zvolte 
funkci SuperFrost, která zajistí rychlé snížení 
teploty.

Kombinované chladničky a mrazničky
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Dvoje dveře.  
Jedno otevření.
---
Svým neotřelým vzhledem Vás dveře  
Monolith-FrenchDoor zvou do velkého  
světa čerstvosti. Dvoukřídlé dveře Vás  
přímo vtáhnou. Otevřít je současně je  
obzvlášť lákavé, a to nejen poprvé.  
Při tom to vůbec není nutné. Jedinečný  
těsnicí systém FrenchDoor umožňuje  
otevírat levé nebo pravé dveře zvlášť.  
Navíc zaručuje teplotní oddělení mezi  
chladicím oddílem a přihrádkou BioFresh.  
Tím šetříte energii a zajistíte ideální  
skladovací podmínky.

Jednostranné zcela nehlučně otevírání  
dveří však není jedinou funkcí, která  
vzbuzuje úžas. Při otevření Vás ohromí  
objem 326 l, elegantně osvětlený  
systémem InfinityLight.
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Ušlechtilé od vzorku 
až po skladování.

Dobrá kniha nebo rozhovor. Ušlechtilé červené 
nebo bílé víno. A dokonalá vinotéka, která  
umí uchovávat dobré věci. Objevte tajemství 
dokonalého chlazení vína.

Chladicí skříně na vínoFrenchDoor
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--

Oblíbené místo na  
oblíbená vína.
---
Monolith je odborníkem na nekonečné požitky. 
To se týká i vína a šampaňského, které můžete 
umístit na ručně vyrobené dřevěné police také 
v lahvích magnum. Příčky jednoduše přizpůsobíte 
šířce jednotlivých lahví. 

Díky přírodnímu nelakovanému dřevu uchováte 
vzácné poklady, aniž by byly jejich vůně ohroženy 
výpary. Navíc zaujmou svým vysokým komfortem: 
jsou namontované na teleskopických výsuvech 
a díky systému SoftTelescopic vynikají lehkým 
chodem. Snadno je vysunete již při otevření 
dveří v úhlu 90°.

Ušlechtilý nápoj je tak vždy po ruce, abyste si jej 
vychutnali, jak je Vám libo. A díky vysoce kvalitní 
hliníkové popisovací liště lahve snadno rozlišíte. 
Monolith Vám tak odpoví na každý dotaz ohled-
ně odrůdy a splní Vám jakékoli přání. 

Chladicí skříně na víno
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Vychází gurmánům  
maximálně vstříc.
---
Zvláštností chladicí skříně na víno Monolith je 
odkládací plocha InfinityBoard. Na výsuvnou 
odkládací plochu si můžete na chvilku odložit 
lahve během třídění nebo doplňování kolekce 
vín. I podávání je jednodušší: víno si otevřete 
a ochutnáte přímo u Monolithu.

Chladicí skříně na víno
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Zaručeně větší požitek.
---
Co přináší největší požitek, zaslouží nejlepší 
uskladnění. Každý ze tří oddílů na víno lze 
samostatně nastavit na teplotu od +5 °C do 
+20 °C.  

Dvě teplotní čidla InfinityProtection v každém 
oddílu okamžitě zobrazují kritické změny  
a chrání vína před přílišným zahřátím nebo 
ochlazením. Filtry s aktivním uhlím FreshAir 
zajišťují v každém oddílu na víno vynikající 
kvalitu vzduchu tím, že čistí přiváděný vzduch 
a filtrují nepříjemné pachy.

Dokonalou ochranu Vašich ušlechtilých vín 
završuje tónované bezpečnostní sklo s UV 
ochranou a kompresory s nízkými vibracemi 
speciálně vyvinuté pro šetrné skladování.

Chladicí skříně na víno
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Život zpříjemňují maličkosti. Například 
překvapivé koncepce osvětlení nebo 
naprostý klid. A v neposlední řadě  
i skutečnost, že konečně někdo 
snadno zvládne všechny úkoly.  
Řada Monolith je mistrem ve  
zpříjemňování života. A to v každém 
ze svých modelů.

Vždy k dispozici  
a výjimečné

Funkce napříč zařízeními
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Vždy nejlepší síťové  
propojení.
---
Monolith dostal do vínku vše, co je nezbytné pro 
dlouhý život. Naštěstí je skvěle vybaven pro svět 
zítřka.

Prostřednictvím integrovaného systému 
SmartDeviceBox se připojí k příslušné aplikaci 
SmartDevice, takže jej můžete pohodlně ovládat 
odkudkoli. 

Pokud například již během nakupování aktivujete 
funkci SuperCool nebo SuperFrost, připraví se 
na rychlé zchlazení Vašich čerstvých potravin. 
A pro větší bezpečnost Vás upozorní na to, že 
jste nechali otevřené dveře od chladničky nebo 
že jsou v mrazicím oddílu ledové nápoje. Prasklé 
lahve patří od této chvíle minulosti.

Jednoduše si stáhněte naši aplikaci a Vaše 
zařízení Monolith se postará o více čerstvosti 
a pohodlí ve Vašem chytrém domově. 

Více informací o SmartDevice* najdete na 
adrese home.liebherr.com/getsmart

Funkce napříč zařízeními

* Funkce SmartDevice nejsou k dispozici ve všech zemích.52 53



Jedním dotykem více pohodlí.
---
I když se uvnitř Monolithu skrývá nejpokrokovější 
chladicí technologie, je koncipován pro jednoduché 
používání. Intuitivní elektronické dotykové ovládání  
lze snadno ovládat na jasném 3,5palcovém dotykovém 
displeji pomocí funkce InfinitySwipe.

Funkce napříč zařízeními
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Hra světel lahodící  
smyslům.
---
Skutečná krása vychází zevnitř. To platí také pro 
řadu Monolith. Za svým nadčasovým designem 
ukrývá velkolepý smyslový zážitek, který začíná 
již dokonale integrovaným bočním LED osvětlením. 
Nastavitelné světlo InfinityLight poskytuje 
elegantní rovnoměrné boční osvětlení, které  
se řídí denním světlem. Díky tomu zařízení 
Monolith přes den září měkkým zjasňujícím 
světlem, které se večer automaticky příjemně 
ztlumí. InfinityLight není jen velmi působivé. 
Také vydává méně tepla, což přispívá k zachování 
kvality potravin. 

Funkce napříč zařízeními
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Skála v příboji.
---
Spotřebiče Monolith vždy předčí Vaše očekávání. 
A to i ve zvedání těžkého závaží. V závislosti na 
modelu činí nosnost jeho dveřních pantů až 
40 kg. Jsou tak dostatečně silné pro těžké čelní 
panely a současně pro zcela naplněné dveře. 
Masivní závěsy se otevírají pro plný přístup až 
do úhlu 115° a díky tlumení zavírání SoftSystem 
se zavírají mimořádně jemně a tiše. A to je dobře. 
Nechcete přece, aby Vaše půlnoční svačinka 
vzbudila celý dům.

Funkce napříč zařízeními
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Síla se skrývá v klidu.
---
U řady Monolith znamená velikost vše, jen ne 
hluk. Právě naopak. Již při jejím navrhování 
klademe důraz na nehlučné komponenty  
a tlumící materiály. Proto tento obr překvapí 
mimořádně tichým chodem.  
 
Aby byla zajištěna co nejnižší hladina hluku, 
testuje se zařízení v profesionálních akustických 
komorách. Mise splněna: řada Monolith patří 
k nejtišším zařízením na trhu.

Funkce napříč zařízeními

60 61



Udržitelnost již při výrobě.
---
O udržitelnosti se mluví všude. A u nás je  
standardem v každém zařízení již při výrobě. 
Neustále vyvíjíme ekologičtější metody pro 
výrobu vysoce kvalitních a ekologických  
produktů. Při tom se zaměřujeme nejen na 
vysokou energetickou účinnost, ale také na 
dlouhou životnost. To není pouze náš slib, to  
je náš závazek.

V progresivních metodách jsme již mnohého 
dosáhli. Například stoprocentně recyklovatelné 
obaly nebo opětovné získávání a využívání 
energie pro vytápění budov. Kromě toho čistíme 
vodu z výroby, abychom zajistili, že nebude 
obsahovat škodlivé látky. Svá zařízení vyrábíme 
v souladu s nejvyšší mezinárodní normou jakosti 
ISO 9001 a mezinárodní normou environmentálního 
managementu ISO 14001.

Používáme přírodní a ekologické chladivo 
R600a. Je speciálně navrženo pro vysoce  
výkonné kompresory a zajišťuje nízkou  
spotřebu energie a nízké náklady na elektřinu. 
Tím, co jsme začali my v továrně, pokračujete  
vy doma: udržitelné chlazení a mražení.

Funkce napříč zařízeními
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Vlastnosti
---

Kombinované chladničky a mrazničky

Chladničky Mrazničky LargeDoor FrenchDoor 
Chladicí skříně  
na víno

EGN 9171 EWT 9175

EKB 9271 EGN 9271 EWT 9275

EKB 9471 EGN 9471 ECBN 9471

EKB 9671 EGN 9671 ECBN 9671 ECBN 9673

Technologie čerstvosti BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling 
NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling
NoFrost

FreshAir

Pohodlí a flexibilita SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent 
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost 
Systém FrenchDoor

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent
InfinityBoard

Design InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight

InfinitySwipe

Možnosti připojení SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice 

Voda a led InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Systém FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Systém FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Systém FrostSafe

Skladování InfinityProtection 
UV-Protection

Přehled
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Příklady (Všechna uvedená provedení jsou vybavena čelním panelem z ušlechtilé  

oceli a hranatým madlem z kartáčovaného hliníku, které se dodává jako příslušenství.) 

Šířka výřezu 106,7 cm Šířka výřezu 121,9 cm

Nekonečné možnosti
---
Řada Monolith poskytuje rozmanité možnosti při vytváření Vaší 
nové vysněné kuchyně. Nezáleží na tom, jestli jde o samostatný 
spotřebič, nebo o kombinaci Side-by-Side tvořenou dvěma nebo 
více spotřebiči. Skrytě zabudované za čelo kuchyňské linky nebo 
doplněné matně lesklými čelními plochami z nerezové oceli  
a vybranými madly jako viditelný designový prvek: k optimálnímu 
skladování potravin a vína máte na výběr z nekonečných možností.

Prohlédněte si několik příkladů nejčastějších kombinací. 

Přehled

Šířka výřezu 137,2 cm Šířka výřezu 152,4 cm

Šířka výřezu 182,9 cm 

Šířka výřezu 243,8 cm 

Šířka výřezu 213,4 cm

Šířka výřezu 274,3 cm
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Chladničky a mrazničky Chladicí skříně na víno

Zaoblené 
madlo
z nerezové 
oceli

Hranaté madlo 
z kartáčovaného 
hliníku

Varianty madla Ploché madlo
z kartáčovaného 
hliníku

Čelní panely z ušlechtilé oceli

LargeDoor (2dílná sada)FrenchDoor (3dílná sada)

Volitelné 
příslušenství
---
Informace o dalším příslušenství  
Vám podá obchodní partner pro  
zařízení Monolith.

Přehled
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EWT 9275 | EWT 9275
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