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Nowy wymiar chłodzenia 
i mrożenia
---



Są chłodziarki.
I jest Liebherr
---

Jak to zrobić, by dostarczać znakomitą 
jakość? Jak zawsze być o krok do przodu  
w innowacjach technologicznych?  
I wyznaczać stale nowe standardy  
także w kwestii designu? Poprzez 
wyspecjalizowanie się w tym, w  
czym jest się szczególnie dobrym:  
konstruowaniu chłodziarek i zamrażarek.

Za każdym projektem Liebherr, każdym nowym 
urządzeniem, elementem obsługi i szczegółem 
wyglądu stoi ponad 65 lat specjalistycznego 
doświadczenia w chłodzeniu i mrożeniu. Dotyczy 
to także naszego segmentu wysokiej klasy –  
serii urządzeń do zabudowy-Monolith.

Nadzwyczajna jakość spotyka się tu z pionier-
skimi technologiami na wysokości 2,13 metra, 
stając się ekskluzywnym akcentem w Twojej 
kuchni. Te urządzenia to coś więcej niż tylko 
nowa generacja lodówek, zamrażarek i chło-
dziarek do win do zabudowy. To deklaracja. 

Odkryj tajemnicę Monolith.
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Jakość, która zachwyca  
wszystkie zmysły
---
Od 1954 r. nazwa Liebherr jest synonimem szerokiej  
gamy znakomitych produktów. Siłą napędową naszej  
rodzinnej firmy jest chęć zachwycania ludzi i ułatwiania  
im życia. Widać to w każdym szczególe naszych urządzeń. 

Najszlachetniejsze materiały i najwyższej jakości  
podzespoły gwarantują niezrównaną niezawodność  
naszych produktów. Poprzez połączenie z przełomowymi 
technologiami utrzymania świeżości i przemyślanymi  
dodatkami nasze urządzenia nie tylko spełniają wysokie 
standardy, ale wręcz przekraczają oczekiwania naszych 
klientów. 

To jakość mająca swoje źródło w tradycji.
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Dla nas najważniejszy  
jest dobry smak. Także  
w kwestiach wzornictwa.
---
Design Liebherr mówi sam za siebie. Wyróżnienia takie 
jak Red Dot Design Award, iF Design Award czy Interior 
Design Award znaczą więcej niż słowa. Minimalizm  
z jednej strony i ekskluzywność z drugiej pozwalają  
na doskonałe dopasowanie do każdego wnętrza. Także  
w naszej klasie luksusowej.

Poprzez imponujące rozmiary i czyste linie produkty 
Monolith wyznaczają nowy wymiar urządzeń do zabudowy. 
Aż szkoda znowu zamknąć drzwi. Nowa generacja  
luksusowych chłodziarek, zamrażarek i chłodziarek do 
win wyprzedza swoją epokę pod względem technologii  
i komfortu. 

Przekonaj się, co się za tym kryje.
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Chłodzenie jak  
nigdy dotąd.

Monolith chłodzi. Ale inaczej niż inne 
urządzenia. Fascynuje nadzwyczajną 
świeżością artykułów spożywczych 
oraz ilością oferowanego miejsca.  
A także źródłem wody, które nigdy 
się nie wyczerpuje. Pozwól się 
zainspirować.

Chłodziarki
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Tak samo świeże,  
jak pierwszego dnia.
---
Rozwiązanie BioFresh, wprowadzone w roku 
1996, zostało uznane za przełomową innowację 
w zakresie przechowywania żywności. Jako 
Liebherr nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy od tej 
pory nie udoskonalili jeszcze bardziej naszej 
technologii świeżości. 

Zasada prosta i zarazem skuteczna: w temperaturze 
nieco powyżej 0°C oraz regulowanej wilgotności 
powietrza witaminy, aromaty oraz struktura 
produktów spożywczych są zachowane dłużej, 
niż w przypadku tradycyjnych chłodziarek.  
Dzięki połączeniu niskiej temperatury z idealną 
wilgotnością powietrza BioFresh oferuje  
doskonały klimat do przechowywania i wyjątkowo 
długą świeżość żywności. 

Szuflady HydroSafe o wysokiej wilgotności 
powietrza szczególnie dobrze służą owocom  
i warzywom, podczas gdy mięso i produkty 
mleczne przechowują się najlepiej w DrySafe  
o niskiej wilgotności powietrza. W zależności  
od potrzeb, obydwa rodzaje pojemników można 
stosować z funkcją HydroSafe lub DrySafe.

W trzeciej szufladzie ryby i owoce morza pozostaję 
dłużej świeże, dzięki funkcji dodatkowego 
chłodzenia. W temperaturze −2°C panującej  
w szufladzie BioFresh-Plus-Safe ich trwałość 
dwukrotnie się wydłuża.

Dodatkowy plus dla komfortu: wszystkie szuflady 
można bez problemu wysunąć już przy kącie 
otwarcia drzwi wynoszącym 90°.

Chłodziarki
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Elastyczne oświetlenie.
---
Rozwiązanie InfinityBeam pozwala nastrojowo 
oświetlić wnętrze i pozwala zaprezentować się 
przechowywanym produktom w wyjątkowo 
korzystnym świetle. Ponadto funkcja FlexSystem 
pomaga w segregowaniu oraz zapewnia  
dobry przegląd i łatwy dostęp do pojemnika 
BioFresh-Safe.

Chłodziarki
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Źródło krystalicznie  
czystej wody w samym
środku kuchni.
 ---
Monolith nie tylko zaspokaja głód świeżości,  
ale jednocześnie gasi pragnienie większego 
komfortu. Wyposażony w InfinitySpring staje  
się niewyczerpanym źródłem krystalicznie 
czystej wody.  
Zintegrowany dozownik pozostaje dyskretnie  
w tle, gdy nie jest używany. A gdy zachodzi taka 
potrzeba, oferuje orzeźwienie w postaci wody, 
której znakomitą jakość zapewnia wymienny  
filtr. Przemyślany w najdrobniejszych szczegółach, 
nadaje się także do większych naczyń, takich  
jak butelki czy karafki.

Chłodziarki
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Cool – na każdym  
poziomie.
---
Prostota na zewnątrz, a wnętrze pełne technologii. 
Każde urządzenie Monolith posiada funkcję 
SuperCool do szybkiego schładzania artykułów  
spożywczych oraz jest wyposażone w niezwykle 
wydajny system PowerCooling. Umożliwia on 
cyrkulację zimnego powietrza w całym wnętrzu, 
dzięki czemu nawet produkty przechowywane 
na drzwiach są doskonale schładzane.  
Zintegrowany filtr z węglem aktywowanym 
FreshAir oczyszcza napływające powietrze,  
aby produkty we wnętrzu Monolith pachniały 
zawsze tak świeżo i apetycznie, jak wyglądają.

Chłodziarki
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Prawdziwa wielkość.  
Także wewnątrz.
---
Trzeba wstawić do lodówki duże butelki?  
W Monolith to żaden problem. Eleganckie,  
a jednocześnie solidne schowki na drzwiach 
pomieszczą nawet duże butelki o pojemności 
kilku litrów. A wykonane z bezpiecznego szkła 
półki wewnątrz lodówki tylko czekają na to,  
do czego zostały przeznaczone - np. na półmisek
sushi, albo dużą miskę chrupiącej sałaty.
Regulowana wysokość półek sprawia, że nic  
już nie stanowi granic dla Twojego apetytu. 

Chłodziarki
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Łatwe i wyjątkowe 
zamrażanie.

Zamrażanie to sztuka. Odkryj tajemnicę  
bezpiecznej, długoterminowej świeżości, 
maksymalnej elastyczności i najwyższego 
komfortu. Monolith to potrafi jak nikt inny.

Zamrażarki
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Już nie musisz szukać.
---
Otwórz, znajdź i zamknij. System FrostSafe  
w połączeniu z oświetleniem diodowym  
InfinityBeam ułatwia wyszukiwanie produktów 
w zamrażarce. Zamykane, przezroczyste szuflady 
chronią mrożonki przed niepożądaną wymianą 
powietrza i utratą zimna. Zapobiega to wahaniom 
temperatury i powstaniu oparzeliny mrozowej.

Wszystkie szuflady umieszczone są na prowad-
nicach teleskopowych i można je wysunąć  
już przy kącie otarcia drzwi wynoszącym 90°. 
Ponadto wyposażono je w SoftTelescopic:  
ta wygodna funkcja samoczynnego wsuwania  
z łagodnym zamykaniem to praktyczność  
i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu.

Zamrażarki
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Drzwi do większego  
komfortu.
---
W urządzeniach Monolith artykuły spożywcze 
przechowywane są nie tylko w innowacyjnych, 
łatwo wysuwanych szufladach, lecz także na 
drzwiach. Indywidualnie regulowane, przezro-
czyste półki oferują dużo miejsca na małe i 
średnie artykuły. Dla większych produktów 
spożywczych przewidziano wewnętrzne półki  
o regulowanej wysokości. 

Unikalna konstrukcja obszaru zamrażarki  
zapewnia swobodniejszy przepływ zimnego 
powietrza. Temperatura utrzymuje się na stałym 
poziomie, co lepiej chroni zamrożoną żywność. 
Wewnętrzny panel drzwiowy ze stali szlachetnej 
przyczynia się do jeszcze bardziej równomiernego 
chłodzenia. Niekiedy drzwi potrafią więcej, niż 
myślisz. Zwłaszcza w urządzeniach Monolith.

Zamrażarki

28 29



Jeszcze więcej lodu i to w 
pełni automatycznie.
---
Funkcja IceMaker w sprzęcie Monolith przełamie  
lody na każdej imprezie. W ciągu 24 godzin może 
wyprodukować do 1,6 kg lodu z przefiltrowanej wody.  
A po włączeniu funkcji SuperFrost – nawet jeszcze 
więcej. Stałe przyłącze wody i pojemność od 1,8 kg do 
3,5 kg (w zależności od modelu), pozwolą Ci bez końca 
serwować drinki z lodem i prawdziwie się nimi delektować.

Lód w innej formie niż kostki lodu w komorze zamrażarki
Monolith jest niedopuszczalny innowacyjna technologia 
NoFrost mrozi produkty schłodzonym powietrzem 
obiegowym i odprowadza wilgoć na zewnątrz. A tam, 
gdzie nie ma wilgoci, tam nie wytworzy się lód. Dzięki 
temu zamrażarka nie ulegnie oblodzeniu i zużywa 
mniej prądu. 

Zamrażarki
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Jedno do wszystkiego. 
Wszystko najwyższej 
klasy.

Odkryj sprawdzony sprzęt chłodzący i mrożący  
oraz wyjątkowe właściwości tej kombinacji –  
dodatkowo wyposażonej  w wersję FrenchDoor  
z drzwiami dwuskrzydłowymi lub w kompaktowym 
formacie LargeDoor.

Chłodziarko-zamrażarki
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Jeden pojemnik. Wiele 
świeżości.
---
Zdrowy smak, profesjonalne chłodzenie:  
dzięki funkcji BioFresh-Plus sprzęt Monolith 
zapewnia dużo przestrzeni dla zbilansowanej 
diety. I to zaledwie w jednej komorze. Idealna 
temperatura i wilgotność powietrza pozwalają 
znacznie dłużej zachować witaminy, aromat  
i strukturę produktów spożywczych niż w  
pozostałej części lodówki.

Ścianka działowa pozwala dowolnie podzielić 
pojemnik BioFresh-Plus-Safe na strefy temperatury 
i tym samym wykorzystać go na różnego rodzaju 
artykuły: jako DrySafe z równomiernie rozłożoną 
temperaturą nieco powyżej 0°C, idealną dla 
mięsa i nabiału. lub w mroźnej wersji -2°C, w 
całym pojemniku, doskonałej dla ryb i owoców 
morza. Na życzenie pojemnik można także 
podzielić na dwie komory: w lewej −2°C, w 
prawej nieco powyżej 0°C, a pomiędzy nimi 
ścianka działowa rozgraniczająca temperatury.

Także owoce i warzywa w temperaturze nieco 
powyżej 0°C zachowują świeżość znacznie 
dłużej, niż w zwykłej komorze chłodniczej.

Pojemnik BioFresh-Plus można bez trudu wysunąć 
już przy kącie otwarcia drzwi wynoszącym 90°.

Chłodziarko-zamrażarki
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Oddzielnie, czyli  
dwa razy smaczniej.
---
Kto uwielbia ser, ten chce się cieszyć pełnią 
jego aromatu. Technologia DuoCooling zapewnia 
bezkompromisowy smak. Dwa zupełnie oddzielne 
obiegi chłodzenia zapobiegają wymianie powietrza  
między komorą chłodniczą a komorą zamrażania. 
Chroni to żywność w chłodziarce zarówno przed  
suchym powietrzem z zamrażarki, jak i przed 
przedostawaniem się z niej zapachów. W ten 
sposób ryba zachowa dłużej pyszny smak,  
a ser aromat.

Chłodziarko-zamrażarki
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Przemyślane z zimną  
precyzją.
---
Także w temperaturach poniżej zera, urządzenia 
Monolith zachwycają maksymalnym komfortem. 
Technologia NoFrost nie pozwala na powstawanie 
lodu w komorze mrożenia i zapobiega oszranianiu 
mrożonek. Rozmrażanie staje się zbyteczne.

Wyjątkowy komfort oferuje górna szuflada 
wyposażona w system FrostSafe. Zamknięta  
ze wszystkich stron, zabezpiecza zawartość 
przed niepożądaną wymianą powietrza.

Automatyczna kostkarka IceMaker rozpieszcza 
możliwością wyprodukowania w ciągu 24 godzin 
1,6 kg lodu z filtrowanej wody. W razie potrzeby 
można go mieć jeszcze więcej – wystarczy 
włączyć funkcję MaxIce. 

Chcąc zamrozić produkty z zachowaniem  
jak największej ilości witamin, wybierz  
funkcję SuperFrost, pozwalającą szybko 
obniżyć temperaturę.

Chłodziarko-zamrażarki
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Dwoje drzwi.  
Jedna rewelacja.
---
Poprzez swoją niezwykłą postać drzwi  
Monolith-FrenchDoor zapraszają do  
ogromnego świata świeżości. Szczególnie 
kuszące są drzwi dwuskrzydłowe. Ich  
jednoczesne otwieranie sprawia szczególną 
przyjemność – nie tylko za pierwszym razem. 
Wyjątkowy system uszczelek FrenchDoor 
sprawia, że lewe lub prawe skrzydło można 
otwierać niezależnie. Ponadto gwarantuje on 
rozdział temperatury między częścią chłodzącą  
a szufladą BioFresh. Pozwala to zaoszczędzić 
energię i stworzyć jak najlepsze warunki do  
przechowywania.

Jednostronne, całkowicie bezszmerowe 
otwieranie drzwi, to niejedyna cecha budząca 
zdumienie. Po otwarciu zaskoczy Cię blisko 
326 l pojemność, szlachetnie rozświetlone 
systemem  InfinityLight.
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Szlachetność na 
każdym etapie.

Dobra książka lub rozmowa. Szlachetne 
białe lub czerwone wino. I doskonała 
chłodziarka, która wie, jak przechowywać 
to, co dobre. 

Chłodziarki do winaFrenchDoor
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--

Idealne miejsce dla  
ulubionych win.
---
Monolith to specjalista w zakresie wyjątkowego 
smaku. Także w przypadku win i szampana, 
które nawet w największych butelkach znajdą 
odpowiednie miejsce na ręcznie wykonanych 
półkach z drewna. W tym celu wystarczy po 
prostu dopasować poprzeczki do indywidualnej 
szerokości butelek. 

Naturalne, nielakierowane drewno pozwala 
przechować szlachetne skarby, nie narażając  
ich na utratę aromatu wskutek kontaktu  
z oparami bejc lub lakierów. Ponadto półki 
przekonują wysokim komfortem: zamontowane 
na teleskopowych prowadnicach z lekko  
poruszającym się systemem SoftTelescopic, 
umożliwiają łatwe wysunięcie już przy kącie 
otwarcia drzwi wynoszącym 90°.

Szlachetne trunki, niezależnie od rozmiaru,  
są zawsze pod ręką i gotowe do degustacji. 
Wykonana z wysokiej jakości aluminium listwa, 
zapewnia łatwą identyfikację zawartości. W ten 
sposób Monolith nie pozostawi żadnego pytania 
o odmianę winorośli bez odpowiedzi, spełniając 
wszystkie Twoje życzenia. 

Chłodziarki do wina
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Smak na pierwszym  
miejscu.
---
Cechą szczególną chłodziarki do wina Monolith 
jest InfinityBoard. Na tej wysuwanej półce 
możesz odłożyć butelki na krótki czas, podczas 
gdy będziesz sortować lub uzupełniać swoją 
kolekcję win. Ułatwia ona także serwowanie:  
Po prostu otwórz i skosztuj swojego wina  
bezpośrednio przy chłodziarce Monolith.

Chłodziarki do wina
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Na pewno będzie lepiej 
smakować.
---
To, co zapewnia najpełniejszy smak, zasługuje 
też na najlepsze przechowywanie. W każdej z 
trzech komór do wina można ustawić niezależną
od siebie temperaturę od +5°C do +20°C.  

Dwa czujniki temperatury InfinityProtection 
znajdujące się w każdej komorze natychmiast 
sygnalizują krytyczne zmiany, chroniąc wina 
przed zbyt mocnym ogrzaniem lub schłodzeniem. 
Dodatkowo umieszczone w każdej komorze filtry 
z węglem aktywowanym FreshAir  gwarantują 
znakomitą jakość powietrza, oczyszczając 
wpływające powietrze z nieprzyjemnych  
zapachów.

Przyciemniane szkło chroni przed promieniowa-
niem UV, a specjalnie opracowane, nisko  
wibracyjne sprężarki zapewniają optymalne 
przechowywanie Twoich szlachetnych win.

Chłodziarki do wina
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Małe rzeczy potrafią upiększyć życie. Takie  
jak np. zaskakujące rozwiązania świetlne lub 
urzekająca cisza. A także fakt, że ktoś wreszcie 
za nas wszystko załatwi. Monolith jest mistrzem 
upiększania życia. I to w każdym ze swoich 
urządzeń.

Zawsze ma w sobie  
coś nadzwyczajnego.

Funkcje różnych urządzeń
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Zawsze najlepsze  
połączenie.
---
Seria Monolith została wyposażona we wszystko,
co potrzebne jest do wygodnego życia.  Jest więc 
doskonale przygotowana na świat jutra.

Poprzez zintegrowany system SmartDeviceBox  
łączy się z przynależną aplikacją SmartDevice, 
umożliwiającą sterowanie urządzeniem z dowol-
nego miejsca. 

Pozwala ona będąc jeszcze na zakupach  
uruchomić funkcję SuperCool- lub SuperFrost  
i w ten sposób przygotować sprzęt do szybkiego 
schłodzenia produktów. Dla zapewnienia jeszcze 
większego bezpieczeństwa system powiadomi 
Cię o otwartych drzwiach lodówki lub o napojach 
w zamrażarce, którym grozi zamarznięcie. Tym 
samym pęknięte butelki w zamrażarce to już 
przeszłość.

Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację, a 
Twoje urządzenie Monolith poprzez system 
SmartHome zadba o większy komfort i świeżość. 

Więcej o SmartDevice * dowiesz się na stronie  
home.liebherr.com/getsmart

Funkcje różnych urządzeń

*Funkcje SmartDevice są niedostępne w niektórych krajach.52 53



Intuicyjna obsługa  
jednym palcem.
---
Pomimo, iż w urządzeniu Monolith tkwi najbardziej 
zaawansowana technologia chłodzenia, wszystko 
w nim zostało zaprojektowane z myślą o łatwej i 
przyjaznej dla użytkownika obsłudze. Intuicyjne, 
elektroniczne sterowanie dotykowe są obsługi-
wane bez trudu poprzez jasny, 3,5-calowy 
wyświetlacz dotykowy z funkcją InfinitySwipe.

Funkcje różnych urządzeń
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Gra świateł  
dla zmysłów.
---
Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza. Dotyczy 
to również urządzeń Monolith. Za ponadczasowym
designem skrywa się prawdziwie zmysłowe
przeżycie, rozpoczynające się od zintegrowanego,
bocznego oświetlenia diodowego. Sterowany 
system InfinityLight wytwarza  eleganckie, 
równomierne  światło boczne, które można  
indywidualnie dopasować i które zmienia się w 
zależności od pory dnia. W ten sposób Monolith 
może w ciągu dnia emitować miękkie, jasne 
światło lub automatycznie przyciemniające 
wieczorem. InfinityLight nie tylko nadaje charakter, 
ale również wydziela mniej ciepła – co chroni 
jakość artykułów spożywczych. 

Funkcje różnych urządzeń
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Twoja opoka.
---
Monolith nieustannie przekracza oczekiwania. 
Nawet jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów.  
W zależności od modelu, nośność zawiasów 
drzwiowych wynosi do 40 kg, dzięki czemu  
są one wystarczająco mocne, aby wytrzymać 
jednocześnie ciężkie fronty i w pełni obciążone 
drzwi. Solidne zawiasy otwierają się do 115°, 
zapewniając pełny dostęp, a dzięki systemowi 
SoftSystem delikatnie i cicho się zamykają.  
I całe szczęście, bo przecież nie chcesz obudzić 
domowników, gdy zakradasz się w nocy po 
przekąskę.

Funkcje różnych urządzeń
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Siła leży  
w spokoju.
---
W przypadku serii Monolith rozmiar oznacza 
wszystko, tylko nie natężenie hałasu. Wprost 
przeciwnie. Już w fazie projektowania kładziemy 
nacisk na ciche komponenty i materiały wygłu-
szające. Dlatego ten gigant zaskakuje niezwykle 
cichą pracą. 
 
Aby zapewnić jak najniższy poziom hałasu, każde 
urządzenie jest testowane w profesjonalnych 
komorach akustycznych. Misja wykonana: seria 
Monolith należy do najcichszych urządzeń na 
rynku.

Funkcje różnych urządzeń
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Zrównoważony rozwój  
w standardzie.
---
Temat zrównoważonego rozwoju jest na ustach 
wszystkich. A u nas standardowo uwzględniamy 
go w każdym urządzeniu. Nieustannie opraco-
wujemy ekologiczne metody, by wytwarzać 
wysokiej jakości, zrównoważone produkty.  
Przy tym kładziemy nacisk nie tylko na wysoką 
efektywność energetyczną, lecz również  
na trwałość. To nie jest tylko obietnica, ale  
i zobowiązanie.

Osiągnęliśmy już bardzo wiele w zakresie  
zaawansowanych procesów, takich jak 100- 
procentowy recykling opakowań lub odzyskiwanie 
i ponowne wykorzystanie energii do ogrzewania 
budynków. Oczyszczamy również wodę po 
produkcji, aby mieć pewność, że jest ona wolna 
od szkodliwych substancji. Nasze urządzenia są 
wytwarzane zgodnie z najwyższą międzynarodową 
normą jakościową ISO 9001 i spełniają między-
narodową normę zarządzania środowiskiem  
ISO 14001.

Stosujemy naturalny i przyjazny dla środowiska 
czynnik chłodniczy R600a. Jest on specjalnie 
zaprojektowany dla sprężarek o wysokiej  
wydajności, a także zapewnia niewielkie zużycie 
energii i niskie koszty prądu elektrycznego. To, 
co my rozpoczynamy w fabryce, Ty kontynuujesz 
w domu: zrównoważone chłodzenie i mrożenie.

Funkcje różnych urządzeń
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Funkcje
---

Chłodziarko-zamrażarki

Chłodziarki Zamrażarki LargeDoor FrenchDoor 
Chłodziarki do 
wina

EGN 9171 EWT 9175

EKB 9271 EGN 9271 EWT 9275

EKB 9471 EGN 9471 ECBN 9471

EKB 9671 EGN 9671 ECBN 9671 ECBN 9673

Technologia świeżości BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling 
NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling
NoFrost

FreshAir

Komfort i elastyczność SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent 
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost 
System FrenchDoor

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent
InfinityBoard

Design InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight

InfinitySwipe

Komunikacja SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice 

Lód i woda InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
System FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
System FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
System FrostSafe

Przechowywanie InfinityProtection 
UV-Protection

Przegląd
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Przykłady (wszystkie w wersji w frontem ze stali szlachetnej i kwadratowym uchwytem ze szczotkowanego aluminium, 

dostępnym w akcesoriach) 

Szerokość wycięcia 106,7 cm Szerokość wycięcia 121,9 cm

Możliwości bez końca
---
Seria Monolith oferuje różnorodne możliwości dla Twojej wymarzonej 
kuchni: niezależnie, czy zdecydujesz się na urządzenie pojedyncze, czy 
zestaw side-by-side, składający się z dwóch lub więcej urządzeń. Sprzęt, 
zabudowany sposób niewidoczny za odpowiednimi frontami kuchennymi lub 
uzupełniony frontami ze stali szlachetnej dostępnymi do wyboru uchwytami, 
stanowiący wówczas widoczny element wystroju: oferuje nieskończone 
możliwości optymalnego przechowywania produktów i win.

Poniżej przedstawiono kilka popularnych zestawów. 

Przegląd

Szerokość wycięcia 137,2 cm Szerokość wycięcia 152,4 cm

Szerokość wycięcia 182,9 cm 

Szerokość wycięcia 243,8 cm 

Szerokość wycięcia 213,4 cm

Szerokość wycięcia 274,3 cm
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Chłodziarki i zamrażarki Chłodziarki do wina

Uchwyt 
okrągły  
ze stali  
szlachetnej

Uchwyt kwadra-
towy ze szczot-
kowanego  
aluminium

Warianty uchwytów Uchwyt płaski ze
szczotkowanego  
aluminium

Fronty ze stali szlachetnej

LargeDoor  
(zestaw 2-częściowy)

FrenchDoor  
(zestaw 3-częściowy)

Opcjonalne  
akcesoria
---
Informacje dotyczące dalszych  
akcesoriów z przyjemnością przekaże 
Ci Twój sprzedawca Monolith.

Przegląd
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EWT 9275 | EWT 9275
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