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Nový rozmer skladovania 
potravín.
---



 

Existujú rôzne chladničky. 
A existuje Monolith.
---

Ako možno poskytovať vynikajúcu kvalitu? 
Byť z hľadiska technologických inovácií 
a dizajnu vždy o krok vpred? A neustále 
pritom nastavovať nové kritériá? Tak, že  
sa budeme špecializovať na to, čo vieme 
najlepšie: na výrobu skvelých chladničiek, 
mrazničiek a vinoték.

V každom produkte vyvíjanom spoločnosťou 
Liebherr, v každej novej funkcii, ovládacom  
prvku či prvku dizajnu sa skrýva 65 rokov skú-
seností špecialistu na chladenie a zmrazovanie. 
Inak to nie je ani v našom sortimente pre  
náročných zákazníkov – rade vstavaných  
spotrebičov Monolith.

Kombinácia výnimočnej kvality a prelomovej  
technológie v zariadení s výškou 2,13 metra 
bude predstavovať exkluzívny vrchol vašej 
kuchyne. Tieto vstavané spotrebiče nie sú len 
novou generáciou chladničiek, mrazničiek  
a vinoték, sú vyjadredím efektu.

Objavte tajomstvo spotrebičov Monolith.
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ECBN 9673 | FrenchDoor EWT 9175

Kvalita, ktorá očarí  
všetky vaše zmysly.
---
Od roku 1954 je meno Liebherr symbolom pre vysokokvalitné 
produkty a mimoriadne širokú ponuku sortimentu. Ako 
rodinný podnik si kladieme za cieľ inšpirovať ľudí a uľahčovať 
im život. Je to cítiť v každom detaile našich spotrebičov. 

Najvyberanejšie materiály a komponenty najvyššej kvality 
zaručujú bezkonkurenčnú spoľahlivosť našich výrobkov. 
V kombinácii s priekopníckymi technológiami na udržiavanie 
čerstvosti a starostlivo premyslenými doplnkami naše 
spotrebiče nielenže spĺňajú vysoké štandardy, ale dokonca 
aj prekračujú požiadavky našich zákazníkov. 

Kvalita, ktorá vychádza z tradície.
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Ceníme si dobrý vkus.
Aj pokiaľ ide o dizajn.
---
Dizajn spoločnosti Liebherr hovorí sám za seba. Ocenenia 
ako Red Dot Design Award, iF Design Award alebo Interior 
Design Award hovoria samy za seba. Puristický, exkluzívny 
dizajn od spoločnosti Liebherr sa perfektne hodí do  
každého interiéru. Inak to nie je ani v našej luxusnej triede 
výrobkov.

Monolith so svojou impozantnou veľkosťou a jasnými 
dizajnovými líniami otvára úplne nové dimenzie vstavaných 
spotrebičov. Keď ho raz otvoríte, budete ho chcieť mať 
otvorený stále. Čo sa týka technológie a pohodlia, nová 
generácia luxusných chladničiek, mrazničiek a vinoték 
predbehla svoju dobu. 

Zistite, čo je za tým.
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Chladenie ako  
nikdy predtým.

Monolith chladí. Ale inak ako ostatné 
spotrebiče. Jeho silnou stránkou je 
výnimočná čerstvosť vašich potravín 
a obrovský priestor. A v neposlednom 
rade disponuje aj nevyčerpateľným 
zdrojom vody! Nechajte sa inšpirovať.

Chladničky
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Čerstvé ako 
v prvý deň.
---
Keď spoločnosť Liebherr v roku 1996 predstavila 
svoju technológiu BioFresh, oslavovala sa ako 
prelomová inovácia v skladovaní potravín. Neboli 
by sme však Liebherr, keby sme odvtedy ďalej 
nepokračovali v zdokonaľovaní našej technológie 
na udržiavanie čerstvosti. 

Princíp technológie BioFresh je jednoduchý: Pri 
teplote mierne nad 0° C a regulovateľnej vlhkosti 
si potraviny uchovávajú zdravé vitamíny, arómu 
a chutný vzhľad dlhšie ako v bežných chladničkách. 
Zásuvky BioFresh sú vybavené nezávislou 
reguláciou klímy.  

Priečinok HydroSafe s vysokou vlhkosťou udržiava 
ovocie a zeleninu obzvlášť čerstvé, zatiaľ čo 
mäso a mliečne výrobky majú optimálne  
podmienky na skladovanie v priečinku DrySafe 
na mäso a mliečne výrobky s nižšou vlhkosťou.  
V prípade potreby je možné oba priečinky použiť 
ako HydroSafe alebo DrySafe. 

Tretia, mimoriadne chladiaca zásuvka, udržiava 
čerstvé ryby a morské plody. Ich trvanlivosť sa 
ešte zdvojnásobí pri teplote -2 °C v priečinku 
BioFresh Plus.

Pre väčšie pohodlie je možné všetky priečinky 
bez problémov vytiahnuť pri dverách otvorených 
na 90°.

Chladničky
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Flexibilné vychytávky.
---
InfinityBeam vytvára atmosférické osvetlenie, 
takže uskladnené potraviny žiaria v obzvlášť 
jasnom svetle. FlexSystem vám navyše pomáha 
pri triedení jedla, umožňuje získať prehľad 
a jednoduchý prístup do priečinka BioFresh.

Chladničky
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Krištáľovo čistý zdroj 
vody priamo uprostred 
kuchyne.
---
Monolith nielenže uspokojí váš hlad po  
čerstvosti, ale uhasí aj váš smäd po väčšom 
pohodlí. S InfinitySpring sa stáva nevyčerpateľným 
zdrojom krištáľovo čistej vody. Hladko zabudovaný 
dávkovač vody je k dispozícii vždy vtedy, keď ho 
potrebujete. Keď ho nepotrebujete, je takmer 
neviditeľný. Premyslený do posledného detailu, 
je vhodný pre sklenené nádoby takmer všetkých 
veľkostí.

Chladničky
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„Cool“ na každej úrovni. 
---
Navonok jednoduchý, zvnútra nabitý technológiami: 
každý spotrebič Monolith je vybavený systémom 
SuperCool na rýchle ochladenie potravín, ako  
aj vysokovýkonným systémom PowerCooling. 
Umožňuje cirkuláciu studeného vzduchu v  
celom vnútornom priestore, aby aj potraviny 
uskladnené vo dverách zostali príjemne chladné. 
Integrovaný filter z aktívneho uhlia FreshAir 
predchádza tvorbe pachov a čistí vnikajúci 
vzduch, takže všetko vonia tak čerstvo a chutne, 

ako vyzerá.

Chladničky
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Skutočná veľkosť  
zvonka aj zvnútra
---
Radi ukladáte do chladničky veľké fľaše?  
Pre Monolith to nie je žiadny problém. Jeho 
elegantné a robustné odkladacie regály vo 
dverách ponúkajú priestor a flexibilitu aj pre 
väčšie nádoby na nápoje s objemom niekoľkých 
litrov. Vďaka tomu budú odkladacie police  
z bezpečnostného skla vo vnútornom priestore 
voľné na všetky ostatné potraviny – od tanierov  
s chuťovkami až po čerstvé šaláty vo veľkých 
misách. Výškovo nastaviteľné odkladacie police 
vo vnútornom priestore vám nekladú žiadne 
medze. Maximálnu flexibilitu zaisťujú aj  
odkladacie regály vo dverách.

Chladničky
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Jednoduché.  
Výnimočné. Mrazenie.

Mrazenie je umenie. Odhaľte tajomstvo bezpečnej 
dlhodobej čerstvosti, maximálnej flexibility a  
pohodlia. Monolith to zvláda lepšie ako akýkoľvek 
iný spotrebič.

Mrazničky
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Nájdite veci  
a vychutnajte si ich.
---
Otvorte, nájdite a zavrite. Systém FrostSafe  
v kombinácii s LED osvetlením InfinityBeam  
vám uľahčí hľadanie potravín v mraziacej časti. 
Uzatvorené, priehľadné mraziace zásuvky  
chránia mrazené potraviny pred nežiaducou  
cirkuláciou vzduchu a stratou chladného  
vzduchu. Vyhnite sa spáleniu mrazom v  
dôsledku teplotných výkyvov. 

Všetky zásuvky sú na teleskopických výsuvoch 
a dajú sa vytiahnuť už pri dverách otvorených na 
90°. Sú tiež vybavené výsuvom SoftTelescopic –  
vďaka pohodlnému systému s automatickým 
zasúvaním a mäkkým tlmením uzatvárania je 
každodenné používanie praktickejšie a bezpečnejšie.

Mrazničky
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Dvere, ktoré poskytujú 
väčšie pohodlie.
---
V zariadeniach radu Monolith sa potraviny 
neskladujú len v inovatívnych, ľahko vysúvateľných 
mraziacich zásuvkách,  ´ale aj vo dverách. 
Transparentné, individuálne výškovo nastaviteľné 
odkladacie police poskytujú dostatok miesta  
na malé a stredne veľké položky. Výškovo  
nastaviteľné vnútorné odkladacie plochy sú 
navrhnuté na uskladnenie väčších potravín. 

Jedinečný dizajn mraziacej časti umožňuje 
voľnejšie prúdenie studeného vzduchu. Teplota 
zostáva konštantná, takže vaše mrazené  
potraviny sú vždy lepšie chránené. K ešte  
rovnomernejšiemu chladeniu prispieva aj  
obloženie vnútorných dverí z ušľachtilej ocele. 
Dvere dokážu niekedy viac, ako by sa zdalo. 
Špeciálne v spotrebičoch Monolith.

Mrazničky
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Pršia z neho kocky ľadu.  
Automaticky.
---
IceMaker v Monolithe láme ľady na každej párty. 
Za 24 hodín vyrobí až 1,6 kg filtrovaného ľadu.  
Ak je aktivovaná funkcia SuperFrost, dokonca 
ešte viac. Vďaka pevnej prípojke vody a kapacite 
skladovania 1,8 až 3,5 kg (v závislosti od modelu) 
môžete podávať a vychutnávať si toľko nápojov 
s ľadom, koľko len chcete, bez toho, aby sa vám 
minul ľad.

Na druhej strane Monolith zabraňuje tvorbe 
námrazy kdekoľvek inde v mraziacej časti. 
Technológia NoFrost zmrazuje mrazené potraviny 
vychladeným cirkulujúcim vzduchom a odvádza 
vlhkosť vzduchu von. Mraziaca časť tak zostáva 
vždy bez ľadu a na potravinách sa nevytvára 
námraza. Vďaka tomu môžete tráviť čas  
príjemnejšími vecami ako je odmrazovanie 
mrazničky.

Mrazničky
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Jedna za všetky. Všetky 
v tej najlepšej kvalite.

Objavte exkluzívne vlastnosti chladničiek a mrazničiek  
Monolith s jedinečnými prvkami kombinovaných spot-
rebičov s dverami typu FrenchDoor, krídlovými dverami 
alebo dverami typu LargeDoor.

Chladničky s mrazničkou
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Jeden priečinok.  
Veľa čerstvosti.
---
Zdravý pôžitok s profesionálnym chladením:  
Monolith BioFresh Plus poskytuje množstvo 
priestoru pre vyváženú stravu – a to len v jednom 
priečinku. Pri ideálnej teplote a vlhkosti si tu 
potraviny uchovávajú vitamíny, arómu a štruktúru 
oveľa dlhšie ako v ostatných častiach chladničky.

Priečinok BioFresh Plus sa dá deliacou stenou 
variabilne rozdeliť na rôzne teplotné zóny a vďaka 
tomu používať na skladovanie rozličných druhov 
potravín: ako priečinok na mäso a mliečne 
výrobky s konštantnou teplotou tesne nad 0 °C, 
ktorý je ideálny na uskladnenie mäsa a mliečnych 
výrobkov. Alebo na skladovanie rýb a morských 
plodov tak, aby zostali čerstvé, pri mrazivých 
-2 °C, teda v podmienkach, aké potrebujú. Alebo 
ak chcete, môžete ho rozdeliť na dve teplotné 
zóny: -2 °C vľavo a tesne nad 0 °C vpravo s de-
liacou stenou medzi nimi ako teplotnou bariérou.

No aj ovocie a zeleninu tu môžete skladovať  
pri teplote tesne nad 0 °C značne dlhšie ako 
v klasickej chladiacej časti.

Priečinok BioFresh Plus je možné ľahko vytiahnuť 
pri dverách otvorených na 90°.

Chladničky s mrazničkou
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Dvojitý priečinok,  
dvojnásobne chutný  
pôžitok.
---
Milovníci syra si chcú vychutnať plnú arómu. Tech-
nológia DuoCooling to ponúka bez akýchkoľvek 
kompromisov. Dva úplne oddelené chladiace okruhy 
zaisťujú, že nedochádza k výmene vzduchu medzi 
chladiacou a mraziacou časťou. To chráni potraviny 
v chladiacej časti pred suchým vzduchom z mraziacej 
časti, ako aj pred prenosom pachov. Vďaka tomu 
ryba zostane rovnako čerstvá ako v deň, keď bola 
ulovená, a syr si zachová svoju arómu.

Chladničky s mrazničkou
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Ľadovo studené a dobre 
premyslené
---
Monolith poskytuje maximálnu úroveň pohodlia 
aj pri teplotách pod nulou. Technológia NoFrost 
udržiava mraziacu časť neustále bez ľadu  
a zabraňuje vytvoreniu námrazy na mrazených 
potravinách. Odmrazovanie mrazničky je už 
minulosťou.

Obzvlášť pohodlná je aj horná zásuvka so  
systémom FrostSafe. Je uzavretá zo všetkých 
strán, aby chránila obsah pred nechceným 
prenosom pachov.

Automatický IceMaker vyrobí nevídané množstvo 
zásob ľadu: za 24 hodín vyrobí 1,6 kg ľadu  
z filtrovanej vody. Ak potrebujete ešte viac,  
stačí aktivovať funkciu MaxIce. 

Ak chcete zmraziť veľké množstvo čerstvých 
potravín tak, aby sa v nich zachovali vitamíny,  
zvoľte si funkciu SuperFrost, ktorá rýchlo zníži 
teplotu.

Chladničky s mrazničkou
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Dvoje dvere.  
Jedno odhalenie.
---
Vďaka svojmu výnimočnému vzhľadu vás  
Monolith s dverami typu FrenchDoor pozýva  
do obrovského sveta sviežosti. Dvojkrídlové 
dvere pôsobia na spotrebiči obzvlášť atraktívne. 
Otváranie oboch krídel dverí naraz je obzvlášť 
príjemným zážitkom, a to nielen po prvýkrát,  
ale zakaždým. Nie je potrebné otvárať obe krídla 
dverí, jedinečný tesniaci systém FrenchDoor  
vám umožňuje otvoriť ľavé alebo pravé krídlo 
nezávisle od seba. Zaručuje tiež rozdelenie 
teploty medzi chladiacou časťou a zásuvkou 
BioFresh. To šetrí energiu a zaisťuje optimálne  
podmienky skladovania.

Jednostranné, úplne tiché otváranie dverí  
však nie je jedinou vlastnosťou, ktorá vás  
ohromí. Keď ich otvoríte, ohúri vás priestor 
s objemom približne 326 l, elegantne osvetlený 
svetlom InfinityLight.
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Vyberané vína,  
kvalitné uskladnenie.

Dobrá kniha alebo rozhovor. Vyberané červené 
alebo skvelé biele víno. Vinotéky Monolith vedia, 
ako chrániť to, čo je dobré. Odzátkujte ducha 
dokonalého chladenia vína.

VinotékyFrenchDoor
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--

Najlepšie miesto na vaše 
obľúbené vína.
---
Monolith je špecialistom na extra pôžitky. Víno 
a šampanské – dokonca aj fľaše veľkosti magnum, 
je možné uskladniť na ručne vyrobených  
drevených policiach. Na tento účel sa priečky 
jednoducho prispôsobia individuálnej šírke fľaše. 

Vďaka prírodnému nenatretému drevu uchovávajú 
vaše vzácne poklady bez toho, aby ohrozili ich 
arómu výparmi. Zapôsobia tiež vysokou úrovňou 
pohodlia: namontované na teleskopických 
výsuvoch s plynulým chodom pomocou systému 
SoftTelescopic sa dajú ľahko vytiahnuť už pri 
dverách otvorených na 90°.

Vyberané vína akejkoľvek veľkosti sú preto vždy 
dostupné a pripravené na to, aby ste si ich mohli 
vychutnať. A vďaka vysokokvalitnej hliníkovej 
popisovacej lište sú aj ľahko rozlíšiteľné.  
Monolith uspokojí všetky vaše túžby a nenechá 
nezodpovedané ani otázky týkajúce sa odrody 
hrozna. 

Vinotéky
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Uľahčuje život 
fajnšmekrom.
---
Špeciálnym prvkom vinoték Monolith je  
InfinityBoard. Na tejto výsuvnej poličke  
môžete dočasne skladovať fľaše, kým  
budete triediť alebo pridávať nové fľaše do 
svojej zbierky vín. No uľahčíte si aj servírovanie 
vína: stačí jednoducho otvoriť a ochutnať víno 
priamo na poličke InfinityBoard v spotrebiči 
Monolith.

Vinotéky
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Bezpečne chutné.
---
Najväčšie pôžitky si zaslúžia to najlepšie  
skladovanie. Každý z troch priečinkov na víno  
je možné nezávisle od ostatných nastaviť na 
teplotu od +5 °C do +20 °C.  

Dva snímače InfinityProtection v každom  
priečinku na víno okamžite indikujú kritické 
zmeny teploty a chránia víno pred prehriatím 
alebo podchladením. Filtre z aktívneho uhlia 
FreshAir v každom priečinku na víno navyše 
zaručujú kvalitu vzduchu čistením prichádzajú-
ceho vzduchu a odfiltrovávaním nepríjemných 
pachov.

Tónované bezpečnostné sklo s ochranou proti 
UV žiareniu a špeciálne vyvinuté kompresory 
s nízkymi vibráciami na ideálne skladovanie 
dopĺňajú dokonalú ochranu vašej zbierky vín.

Vinotéky
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Sú to maličkosti, ktoré robia život krajším. Napríklad 
prekvapivý svetelný koncept alebo úžasný pokoj.  
A v neposlednom rade aj fakt, že niekto to jednoducho 
urobí za vás. Monolith sa zameriava na zlepšovanie 
kvality vášho života. 

Výnimočné prvky sú vždy 
súčasťou vybavenia.

Vybavenie vo všetkých spotrebičoch
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Vždy prepojený.
---
Monolith je vybavený všetkým, čo potrebuje  
pre svoju dlhú životnosť. Nie je preto nijako 
prekvapujúce, že je dokonale pripravený na svet 
zajtrajška.

Vďaka integrovanému zariadeniu SmartDevice-
Box sa dokáže pripojiť k aplikácii SmartDevice  
a možno ho ovládať aj na diaľku. 

Počas nakupovania môžete aktivovať funkciu 
SuperCool alebo SuperFrost, aby sa zaistilo 
optimálne chladenie čerstvých potravín, keď 
prídete domov. A pre väčšiu bezpečnosť budete 
upozornení na otvorené dvere chladničky alebo 
ľadové nápoje v mraziacej časti. Prasknuté fľaše  
sa tak stanú minulosťou.

Stačí, keď si stiahnete našu aplikáciu a Monolith 
sa postará o ešte väčšiu čerstvosť a pohodlie vo 
vašom SmartHome. 

Viac informácií o aplikácii SmartDevice*  
nájdete na stránke home.liebherr.com/getsmart

Vybavenie vo všetkých spotrebičoch

* Funkcie SmartDevice nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.52 53



Jeden dotyk, viac  
komfortu.
---
Aj keď je Monolith vybavený tou najpokročilejšiou 
chladiacou technológiou, všetko v ňom je navrhnu-
té tak, aby sa jednoducho ovládalo a používalo. 
Intuitívne elektronické dotykové ovládanie je 
možné jednoducho obsluhovať pomocou jasného 
a dobre čitateľného 3,5-palcového dotykového 
displeja s funkciou InfinitySwipe.

Vybavenie vo všetkých spotrebičoch
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Svetelná šou, 
ktorá očarí zmysly.
---
Za štíhlym a moderným dizajnom sa skrýva 
skutočne zmyselný zážitok, ktorý začína hladko 
zabudovaným bočným LED osvetlením. Ovláda-
teľné osvetlenie InfinityLight poskytuje elegantné 
a rovnomerné bočné osvetlenie, ktoré je možné 
individuálne nastaviť a ktoré sa riadi denným 
časom. Cez deň sa Monolith pri otvorení dverí 
môže kúpať v mäkkom a jasnom svetle, ktoré sa 
v noci automaticky príjemne stlmí. Osvetlenie 
InfinityLight je nielen expresívne, ale vyžaruje  
aj menej tepla. Vďaka tomu sa lepšie zachová 
kvalita potravín. A pretože LED diódy sú až o  
80 percent energeticky účinnejšie ako konvenčné
riešenia osvetlenia, Monolith šetrí peniaze 
a zároveň tým chráni životné prostredie.

Vybavenie vo všetkých spotrebičoch
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Mocný pilier.
---
Všetko v spotrebičoch Monolith je veľké. Veľké 
rozmery však neznamenajú, že sa s nimi narába 
ťažko. V závislosti od modelu je nosnosť dverových 
závesov až 40 kg, vďaka čomu sú dostatočne 
silné na to, aby uniesli ťažké čelá dverí spolu 
s plne naloženými dverami. Masívne pánty  
sa otvárajú v maximálnom uhle 115° a vďaka  
mechanizmu tlmeného zatvárania SoftSystem 
sa automaticky jemne a ticho zatvárajú pri 
otvorení v uhle 30°. Keď sa k tomu pridá tichá 
bežná prevádzka, znamená to, že vaše polnočné 
maškrtenie nemusí zobudiť celý dom.

Vybavenie vo všetkých spotrebičoch
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Výkonný, no predsa tichý.
---
Monolith je veľký v každom zmysle, zároveň je 
však aj tichý. Už vo fáze dizajnu sa kladie veľký 
dôraz na nízkohlukové súčiastky a izolačné 
materiály, vďaka ktorým je Monolith tichým 
obrom. 
 
Aby sa zaistilo, že hladina hluku bude čo najnižšia, 
každý spotrebič sa testuje v profesionálnej 
akustickej komore. Misia splnená: Spotrebiče 
radu Monolith patria k najtichším zariadeniam 
na trhu.

Vybavenie vo všetkých spotrebičoch
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Trvalá udržateľnosť 
priamo z výroby.
---
Všetci rozprávajú o ekologickosť. U nás je  
štandardne zaistená už priamo z výroby, vo 
všetkých našich spotrebičoch. Neustále vyvíjame 
metódy na výrobu vysokokvalitných a trvalo 
udržateľných výrobkov, ktoré by boli šetrnejšie 
k životnému prostrediu. Dôraz kladieme nielen 
na vysokú energetickú účinnosť, ale aj na dlhú 
životnosť. Z našej strany to nie je len sľub, ale  
je to aj naša povinnosť.

V pokrokových metódach, ako sú 100-percentne 
recyklovateľné obaly alebo opätovné získavanie 
a využívanie energie na vykurovanie budov, sme 
už dosiahli veľa. Po výrobe dokonca čistíme aj 
vodu, aby sme sa uistili, že neobsahuje škodlivé 
látky. Naše spotrebiče sa vyrábajú v súlade 
s najvyššou medzinárodnou normou kvality  
ISO 9001 a spĺňajú tiež medzinárodnú normu 
environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Používame prírodný a ekologický chladiaci 
prostriedok R600a. Je špeciálne navrhnutý pre 
vysokoúčinné kompresory a zaisťuje tiež nízku 
spotrebu energie a nízke náklady na elektrickú 
energiu. V tom, s čím sme začali už vo výrobe, 
budete pokračovať aj doma: v trvalo udržateľnom 
chladení a zmrazovaní.

Vybavenie vo všetkých spotrebičoch
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Vybavenie
---

Chladničky s mrazničkou

Chladničky Mrazničky LargeDoor FrenchDoor Vinotéky

EGN 9171 EWT 9175

EKB 9271 EGN 9271 EWT 9275

EKB 9471 EGN 9471 ECBN 9471

EKB 9671 EGN 9671 ECBN 9671 ECBN 9673

Technológia na udržiavanie 
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

Komfort 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

Dizajn InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight

InfinitySwipe

Prepojenie SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice 

Ľad a voda InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Systém FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Systém FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Systém FrostSafe

Skladovanie InfinityProtection 
Ochrana proti UV žiareniu

Prehľad
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Príklady (všetky zobrazené spotrebiče sú vybavené čelom z ušľachtilej ocele a hranatou  

rukoväťou z lešteného hliníka, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo)

Šírka výklenku 106,7 cm Šírka výklenku 121,9 cm

Nekonečné možnosti
---
Spotrebiče radu Monolith ponúkajú širokú škálu možností pre vašu  
novú kuchyňu snov, či už ako samostatné spotrebiče alebo kombinácie 
side-by-side pozostávajúce z dvoch alebo viacerých spotrebičov.  
Nenápadne zabudované za čelami kuchynského nábytku alebo doplnené 
žiarivými matnými čelami z ušľachtilej ocele a vyberanými rukoväťami, 
ktoré sú zrejmou špičkou v oblasti dizajnu: na výber máte nekonečné 
možnosti optimálneho skladovania potravín a vín.

Príklady niektorých bežných kombinácií sú uvedené nižšie. 

Prehľad

Šírka výklenku 137,2 cm Šírka výklenku 152,4 cm

Šírka výklenku 182,9 cm 

Šírka výklenku 243,8 cm 

Šírka výklenku 213,4 cm

Šírka výklenku 274,3 cm
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Chladničky a mrazničky Vinotéky

Okrúhla rukoväť 
z ušľachtilej  
ocele

Hranatá rukoväť
z lešteného  
hliníka

Varianty rukovätí Plochá rukoväť
z lešteného  
hliníka

Čelá z ušľachtilej ocele

LargeDoor (2-dielna súprava)FrenchDoor (3-dielna súprava)

Voliteľné  
príslušenstvo
---
Váš partner pre zariadenia Monolith  
vám rád poskytne informácie o ďalšom 
príslušenstve.

Prehľad
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EWT 9275 | EWT 9275
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