
S
I



Vsebina

Hladilniki Stran 13

Zamrzovalniki Stran 25 

Hladilniki z zamrzovalnikom Stran 33

Vinske vitrine Stran 43

Splošne funkcije naprav Stran 51

Pregledi in dodatna oprema Stran 64



Hlajenje in zamrzovanje 
v novih dimenzijah.
---



So hladilniki.
In je Liebherr.
---

Kako nam uspe zagotoviti izjemno  
kakovost? Vedno ohraniti prednost na 
področju tehnoloških inovacij? In stalno 
postavljati nove standarde tudi v smislu 
oblikovanja? Tako da se specializiramo 
za področje, ki ga še posebej dobro  
obvladamo: izdelavo hladilnikov in  
zamrzovalnikov.

V vsakem razvoju podjetja Liebherr, vsaki  
novi funkciji, upravljalnem elementu in  
podrobnosti zasnove je združenih več kot  
65 let izkušenj strokovnjakov za hlajenje  
in zamrzovanje. Tudi v našem najvišjem 
segmentu – liniji vgradnih naprav Monolith.

Izjemna kakovost in inovativne tehnologije 
so tukaj združene v aparatu, ki je s ponosno 
višino 2,13 m ekskluzivni poudarek v vaših 
kuhinji. Ti aparati so več kot nova generacija 
vgradnih hladilnikov, zamrzovalnikov in 
vinskih vitrin. So izjava. 

Odkrijte skrivnost linije Monolith.
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ECBN 9673 | FrenchDoor EWT 9175

Kakovost, ki navduši  
vse čute.
---
Od leta 1954 je Liebherr sinonim za vrhunske izdelke in eno 
najširših palet izdelkov. Smo družinsko vodeno podjetje, ki 
želi ljudi navdušiti in jim olajšati življenje. To je mogoče 
občutiti v vsakem detajlu naših aparatov. 

Vrhunski materiali in najkakovostnejše komponente  
zagotavljajo neprimerljivo zanesljivost naših izdelkov.  
V kombinaciji z revolucionarnimi tehnologijami za  
ohranjanje svežine in dobro premišljenimi dodatki  
naše naprave ne ustrezajo le visokim standardom,  
temveč presegajo zahteve naših strank. 

To je tradicija kakovosti.
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Cenimo dober okus.
Tudi glede dizajna.
---
Dizajn Liebherr govori sam zase. Nagrade, kot je  
Red Dot Design Award, iF Design Award ali Interior  
Design Award, povedo več kot veliko besed. Dizajn,  
ki je po eni strani purističen in po drugi ekskluziven,  
se odlično vključi v vsak interier. Tudi v našem  
luksuznem razredu aparatov.

S svojo impozantno velikostjo in čistimi linijami aparati 
Monolith poosebljajo nove dimenzije vgradnih aparatov. 
Ko ga enkrat odprete, ga več ne boste želeli zapreti.  
Nova generacija luksuznih hladilnikov, zamrzovalnikov  
in vinskih vitrin je v smislu tehnologije in udobja daleč 
pred svojim časom. 

Odkrijte, kaj se skriva za tem.
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Inovativno hlajenje.

Monolith hladi. Vendar drugače kot drugi aparati.  
Navdušuje z izjemno svežino živil in prostornostjo. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na izvir vode, ki nikoli 
ne usahne. Pustite se navdihniti.

Hladilniki
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Svežina  
kot prvega dne.
---
Ko je bil leta 1996 predstavljen sistem BioFresh, 
je bil priznan kot prelomna inovacija na področju 
shranjevanja hrane. Liebherr ne bi bil Liebherr, 
če ne bi tehnologije za ohranjanje svežine v tem 
času še nadgrajevali. 

Načelo je tako inteligentno kot učinkovito: 
pri temperaturi malo nad 0 °C in regulirani vlagi 
se vitamini, arome in struktura živil ohranijo dlje 
kot v običajnih hladilnikih. S kombinacijo nizkih 
temperatur in idealne zračne vlage omogoča 
BioFresh popolno klimo za izjemno dolgo  
ohranjanje svežine vaših živil. 

Predal HydroSafe je z visoko zračno vlago 
optimalno primeren za shranjevanje sadja in 
zelenjave, medtem ko so pogoji za shranjevanje 
mesnih in mlečnih izdelkov najboljši v predalu 
DrySafe z nižjo zračno vlago. Po potrebi je 
mogoče oba predala po izbiri nastaviti kot 
HydroSafe ali DrySafe.

Tretji predal pa zagotavlja dodatno ohladitev  
za ribe in morske sadeže. Pri ledeni temperaturi 
−2 °C se njihova trajnost v predalu BioFresh-Plus 
podvoji.

Priročna prednost: vse predale je mogoče  
brez težav izvleci, ko so vrata odprta 90°.

Hladilniki
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Vrhunci fleksibilnosti.
---
InfinityBeam skrbi za stilno osvetlitev, da  
shranjena živila zasijejo v posebni luči. Sistem 
FlexSystem dodatno omogoča prilagodljivo 
sortiranje in hkrati skrbi za preglednost in  
hiter dostop v predalu BioFresh.

Hladilniki
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Kristalno čist izvir vode 
v kuhinji. 
---
Monolith ne poteši le želje po svežini, temveč 
tudi željo po več udobja. Z InfinitySpring postane 
neusahljiv izvir kristalno čiste vode. Plosko 
integriran dozirnik vode je skoraj neviden, ko  
ga ne potrebujete. Ko pa ga, nudi izjemno  
kakovost vode zahvaljujoč izmenljivemu filtru  
za vodo. Dodelan je do najmanjše podrobnosti  
in primeren tudi za večje steklenice ali karafe.

Hladilniki
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Vedno ravno prav hladno. 
---
Navzven preprost, znotraj tehnološko dovršen. 
Vsak aparat Monolith ima tehnologijo SuperCool 
za hitro ohlajanje živil in visokozmogljiv sistem 
PowerCooling. Ta zagotavlja kroženje hladnega 
zraka po celotni notranjosti in celo živila na 
vratih ostanejo prijetno hladna. Vgrajen filter  
z aktivnim ogljem FreshAir čisti vstopni zrak,  
da živila v aparatu Monolith poleg privlačnega 
videza ohranijo tudi svežino in mamljiv vonj.

Hladilniki
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Prava veličina.  
Tudi v notranjosti.
---
Želite v hladilniku shraniti velike posode?  
Z aparatom Monolith to ni problem. V elegantnih 
in trpežnih policah na vratih je dovolj prostora 
celo za velike večlitrne posode. Odlagalne 
površine iz varnostnega stekla pa naj raje 
ostanejo proste za stvari, za katere so bile 
predvidene: na primer sushi ploščo. Ali veliko 
skledo solate. S po višini nastavljivimi policami  
v notranjosti boste aparat lahko popolnoma 
prilagodili svojim potrebam. Za maksimalno 
prilagodljivost pa skrbijo tudi police v vratih.

Hladilniki
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Preprosto. Posebno. 
Zamrzovanje.

Zamrzovanje je umetnost. Odkrijte skrivnost 
zagotovljene dolgoročne svežine, maksimalne 
prilagodljivosti in najvišjega udobja. Monolith 
obvlada kot noben drug.

Zamrzovalne omare

24 25



Preglednost in  
učinkovitost.
---
Odprite, najdite, zaprite. Sistem FrostSafe  
v kombinaciji z LED-osvetlitvijo InfinityBeam 
vam olajša iskanje živil v predalu za zamrzovanje. 
Popolnoma zaprti, prozorni predali za zamrzovanje 
ščitijo zamrznjena živila pred neželeno izmenjavo 
zraka in izgubo ohlajenega zraka. To prepreči 
temperaturna nihanja in posledično izsušitev 
živil. 

Vsi predali se pomikajo po teleskopskih izvlečnih 
vodilih in jih je mogoče izvleci, ko so vrata 
odprta za 90°. Dodatno je uporabljen tudi sistem 
SoftTelescopic: priročen samodejni vlek z nežnim 
sistemom za mehko zapiranje poskrbi, da je 
dnevna uporaba priročna in varna.

Zamrzovalne omare
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Rešitev za več udobja.
---
V aparatih Monolith lahko živila hranite ne le  
v inovativnih, lahko pomičnih zamrzovalnih 
predalih, ampak tudi v vratih. Na individualno 
nastavljivih, prozornih policah je veliko prostora 
za majhna do srednje velika živila. Za večja živila 
pa so predvidene notranje po višini nastavljive 
police. 

Edinstveni koncept zamrzovalnega dela zagotavlja 
prost pretok hladnega zraka. Temperatura 
ostane konstantna in zamrznjena živila bolje 
zaščitena. Tudi notranja obloga iz nerjavnega 
jekla pomaga pri še bolj enakomernem hlajenju. 
Vrata zmorejo več, kot mislimo. Predvsem  
v aparatu Monolith.

Zamrzovalne omare
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Naj dežuje ledene kocke. 
Popolnoma samodejno.
---
IceMaker v aparatih Monolith prebije led  
na vsaki zabavi. V 24 urah zagotovi do 1,6 kg 
filtriranega ledu. Če pa je aktivirana funkcija 
SuperFrost, zmore še več. S fiksnim priključkom 
za vodo in kapaciteto shranjevanja od 1,8 kg  
do 3,5 kg (odvisno od modela) lahko postrežete 
in uživate v neomejenih količinah pijač »on the 
rocks«.

V zamrzovalnem delu pa Monolith ne dovoli 
ledu. Njegova tehnologija NoFrost zamrzne  
živila v ohlajenem okolju in odvaja zračno  
vlago. In kjer ni vlage, ni ledu. Zamrzovalnik  
je tako vedno brez ledu in energijsko učinkovit. 
Vi pa se lahko posvetite prijetnim stvarem in  
ne zapravljate časa z odtajanjem.

Zamrzovalne omare
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Eden za vse. Vse le 
najboljše.

Odkrijte preizkušene funkcije za hlajenje in 
zamrzovanje ter edinstvene posebnosti – z 
dvojnimi vrati FrenchDoor ali v kompaktnem 
formatu LargeDoor.

Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom
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En predal. Veliko svežine.
---
Zdravi užitki, profesionalno hlajenje. S sistemom 
BioFresh-Plus aparati Monolith nudijo veliko 
prostora za uravnoteženo prehrano. In to v le 
enem predalu. Pri pravi temperaturi in zračni 
vlagi ostanejo vitamini, arome in struktura živil 
veliko dlje ohranjeni kot v preostalem delu 
hladilnika.

S pregrado je mogoče predal BioFresh-Plus-Safe 
razdeliti v različna temperaturna območja in ga 
uporabljati za najrazličnejša živila: kot DrySafe  
z nespremenljivo temperaturo malo nad 0 °C, ki 
je odličen za shranjevanje mesnih in mlečnih 
izdelkov. Ali z ledenimi –2 °C v celotnem predalu, 
kar imajo radi ribe in morski sadeži. Po želji pa 
tudi deljeno: levo −2 °C, desno malo nad 0 °C, 
vmes pa pregrada kot meja med temperaturnima 
območjema.

Tudi sadje in zelenjava bosta pri temperaturi 
malo nad 0 °C ostala bistveno dlje sveže kot  
v običajnem hladilnem delu.

Predal BioFresh-Plus lahko preprosto izvlečete, 
že ko so vrata odprta za 90°.

Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom
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Deljeno je dvakrat bolj 
okusno.
---
Kdor obožuje sir, želi uživati v popolni aromi. 
Tehnologija DuoCooling zagotavlja okus brez 
kompromisov. Dva popolnoma ločena hladilna 
krogotoka preprečujeta izmenjavo zraka med 
hladilnim in zamrzovalnim delom. To ščiti živila  
v hladilnem delu tako pred suhim zrakom iz 
zamrzovalnega dela kot tudi pred prenosom 
vonja. Tako ostanejo ribe sveže kot ob ulovu, sir 
pa ohrani svojo aromo in se kar stopi na jeziku.

Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom

36 37



Ledeno hladno  
premišljeno.
---
Aparat Monolith tudi pod ničlo navduši  
z maksimalnim udobjem. Tehnologija NoFrost 
preprečuje nastajanje ledu v zamrzovalnem 
delu, tako da so živila vedno brez zmrzlin.  
Odtajanje pa tako postane lanski sneg.

Posebno udobje zagotavlja tudi zgornji predal  
s sistemom FrostSafe. Popolnoma je zaprt in 
tako ščiti pred neželeno izmenjavo zraka.

Z zadostno zalogo ledu vas bo razvajal  
samodejni IceMaker, ki v 24 urah iz filtrirane 
vode proizvede 1,6 kg ledu. Po potrebi še več,  
če aktivirate funkcijo MaxIce. 

Za zamrzovanje velikih količin svežih živil na 
način, ki ohranja vitamine, izberite funkcijo 
SuperFrost, ki hitro zniža temperaturo.

Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom
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Dvoja vrata.
Eno odkritje.
---
S svojim nenavadnim videzom vas aparat  
Monolith z vrati FrenchDoor vabi v svet svežine. 
Posebno privlačna so predvsem dvokrilna vrata.  
Odpiranje obeh vrat hkrati ni mamljivo le prvič. 
Vendar to sploh ni potrebno. Zahvaljujoč  
edinstvenemu sistemu tesnjenja FrenchDoor 
lahko leva ali desna vrata odprete tudi popolnoma 
neodvisno. Hkrati zagotavlja tudi temperaturno 
ločitev med hladilnim delom in predalom  
BioFresh. To prihrani energijo in skrbi za najboljše  
pogoje shranjevanja.

Enostransko, popolnoma tiho odpiranje vrat  
pa ni edina funkcija, ob kateri boste osupnili.  
Pri odpiranju vas bo prevzela prostornina  
približno 326 litrov, ki je elegantno osvetljena  
z InfinityLight.

40
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Plemenito. Od kapljice 
do shranjevanja.

Kakovostno rdeče ali belo vino in popolna vinska 
vitrina za shranjevanje posebnih kapljic. Preostane 
vam le še, da odprete steklenico in okusite duh  
popolno ohlajenega vina.

Vinske vitrineFrenchDoor

4241



--

Najljubše mesto za  
najljubša vina.
---
Monolith je strokovnjak za izjemne užitke.  
Tudi za vino in šampanjec, saj je na ročno  
izdelanih lesenih deskah dovolj prostora tudi  
za magnum steklenice. Deščice preprosto  
prilagodite individualni širini steklenic. 

Zaradi naravnega, nelakiranega lesa ohranjajo 
dragocene zaklade, ne da bi zaradi izhlapevanja 
vplivale na njihove arome. Hkrati prepričajo zaradi 
velikega udobja: preprosto jih je mogoče izvleci, 
saj so montirane na teleskopskih izvlečnih vodilih  
s prosto gibljivim sistemom SoftTelescopic – že ko 
so vrata odprta za 90°.

Dragocene kapljice vseh velikosti so tako vedno 
pri roki. In zahvaljujoč kakovostni aluminijasti 
letvici z napisom jih boste tudi hitro našli. Tako  
v aparatu Monolith ni vprašanj o sorti in tudi ne 
neizpolnjenih želja. 

Vinske vitrine
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Prava izbira za uživače.
---
Posebnost vinske vitrine Monolith je plošča 
InfinityBoard. Na izvlečno polico lahko za kratek 
čas odložite steklenice, medtem ko razvrščate 
ali dopolnjujete svojo vinsko zbirko. Tako je lažja 
tudi postrežba: odprite in poskusite vina kar 
neposredno na aparatu Monolith.

Vinske vitrine
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Zagotovljena zaščita.
---
Kar prinaša največje veselje, si zasluži tudi 
najboljše pogoje za shranjevanje. Vsakega  
izmed treh predalov za vino lahko med seboj 
neodvisno nastavite na temperaturo od 
+5 °C do +20 °C.  

Dva temperaturna senzorja InfinityProtection  
v vsakem predalu za vino takoj prikažeta kritične 
spremembe in varujeta vino pred prevelikim 
segrevanjem ali prenizkimi temperaturami. 
Hkrati filtri z aktivnim ogljem FreshAir v vsakem 
predalu za vino skrbijo za izvrstno kakovost 
zraka, tako da očistijo dovajani zrak in filtrirajo 
neprijetne vonjave.

Tonirano varnostno steklo z UV-zaščito in  
posebej razviti kompresorji z malo vibracij  
za nežno shranjevanje pa zaokrožijo popolno 
zaščito vaših dragocenih kapljic.

Vinske vitrine
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Majhne stvari naredijo življenje lepše. Presenetljivi 
svetlobni koncepti na primer ali prijetna tišina.  
In nenazadnje dejstvo, da nekdo zagotovo opravi 
svoje delo. Aparati Monolith bodo zagotovo  
izboljšali kakovost vašega življenja. In to vsi 
modeli.

Izjemne funkcije so 
obvezni del opreme.

Splošne funkcije naprav

50 51



Vedno najboljše povezani.
---
Aparati Monolith so opremljeni z vsem, kar je 
potrebno za dolgo življenjsko dobo. Dobro so 
pripravljeni na izzive prihodnosti.

S pomočjo vgrajene SmartDeviceBox se povežejo 
s pripadajočo aplikacijo SmartDevice, da jih 
lahko udobno upravljate od koderkoli. 

Tako lahko že med nakupovanjem vklopite 
funkcijo SuperCool ali SuperFrost, da aparat 
pripravi hitro hlajenje vaših svežih živil. Za več 
varnosti pa vas opomni tudi, če vrata hladilnika 
ostanejo odprta ali ko je pijača v zamrzovalnem 
delu ohlajena. Počene steklenice so od zdaj  
naprej preteklost.

Preprosto prenesite našo aplikacijo in vaš 
aparat Monolith bo v vašem pametnem domu 
poskrbel za več svežine in udobja. 

Več o pametnih aparatih SmartDevice* je na 
voljo na spletnem mestu home.liebherr.com/
getsmart

Splošne funkcije naprav

*Funkcije SmartDevice niso na voljo v vseh državah.52 53



En dotik za več udobja.
---
Čeprav aparati Monolith združujejo najnaprednejše 
tehnologije hlajenja, so popolnoma enostavni  
za uporabo in uporabniku prijazni. Za upravljanje 
intuitivnega krmiljenja na dotik je na voljo 
3,5-palčni zaslon na dotik s funkcijo InfinitySwipe.

Splošne funkcije naprav
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Igra svetlobe.
---
Prava lepota se skriva v notranjosti. To velja tudi 
za aparate Monolith. Za brezčasnim dizajnom se 
skriva doživetje za vse čute, vključno z vgrajeno 
stransko LED-osvetljavo. Krmiljeni InfinityLight 
ustvarja elegantno, enakomerno stransko svetlobo, 
ki jo je mogoče individualno prilagoditi in temelji 
na času dneva. Tako lahko aparat Monolith 
podnevi zasije v mehki, svetli svetlobi, zvečer  
pa se svetloba samodejno prijetno zatemni. 
Osvetlitev InfinityLight ni le izrazna, temveč 
oddaja tudi manj toplote – kar pomaga ohraniti 
kakovost živil. 

Splošne funkcije naprav
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Steber moči.
---
Aparati Monolith znova presegajo vsa pričakovanja. 
Tudi ko gre za dvigovanje uteži. Odvisno od 
modela je nosilnost tečajev vrat do 40 kg, zaradi 
česar so dovolj močni za težke fronte vrat in 
hkrati polno napolnjena vrata. Masivni tečaji  
se odpirajo do 115° za poln dostop, hkrati pa  
se nežno in tiho zapirajo zahvaljujoč mehkemu 
zapiranju SoftSystem. Še dobro, navsezadnje 
ne želite, da bi med nočnim prigrizkom zbudili 
vso hišo.

Splošne funkcije naprav
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Močni, vendar tihi.
---
Velikost aparatov Monolith ni sorazmerna z 
glasnostjo. Prav nasprotno. Že pri načrtovanju 
veliko pozornosti namenjamo tihim komponentam 
in izolirnim materialom. Tako velikan navduši  
z izjemno tihim delovanjem.  
 
Da bi zagotovili čim nižjo raven hrupa, vsak 
aparat preizkusimo v profesionalnih zvočnih 
komorah. Misija izpolnjena: linija Monolith je 
med najbolj tihimi aparati na trgu.

Splošne funkcije naprav

60 61



Trajnost od  
proizvodnje.
---
Vsi govorijo o trajnosti. Pri nas je serijsko del 
vsakega aparata. Nenehno razvijamo okolju bolj 
prijazne metode izdelave kakovostnih in trajnostnih 
izdelkov. V ospredju pa ni le visoka energijska 
učinkovitost, temveč tudi dolga življenjska doba. 
To ni le obljuba, ampak tudi naša dolžnost.

Z naprednimi postopki smo že veliko dosegli,  
kot je embalaža, ki jo je mogoče 100-odstotno 
reciklirati, ali rekuperacija ter ponovna uporaba 
energije za ogrevanje zgradb. Prav tako tudi 
čistimo vodo po proizvodnji, da iz nje odstranimo 
škodljive snovi. Naši aparati so proizvedeni v 
skladu z najvišjimi standardi kakovosti ISO 9001 
in hkrati ustrezajo mednarodnemu standardu 
ravnanja z okoljem ISO 14001.

Uporabljamo naravno in okolju prijazno hladilno 
sredstvo R600a. Zasnovano je posebej za  
visokoučinkovite kompresorje in skrbi tudi  
za manjšo porabo energije in nizke stroške 
električne energije. Kar začnemo v tovarni,  
nadaljujemo tudi doma: trajnostno hlajenje  
in zamrzovanje.

Splošne funkcije naprav
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Značilnosti
---

Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom

Hladilniki Zamrzovalne omare LargeDoor FrenchDoor Vinske vitrine

EGN 9171 EWT 9175

EKB 9271 EGN 9271 EWT 9275

EKB 9471 EGN 9471 ECBN 9471

EKB 9671 EGN 9671 ECBN 9671 ECBN 9673

Tehnologija za ohranjanje 
svežine

BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling 
NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling
NoFrost

FreshAir

Udobje in prilagodljivost SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent 
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost 
Sistem FrenchDoor

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent
InfinityBoard

Dizajn InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight

InfinitySwipe

Povezljivost SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice 

Led in voda InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Sistem FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Sistem FrostSafe

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
Sistem FrostSafe

Shranjevanje InfinityProtection 
UV-zaščita

Pregled
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Primeri (vsi aparati so prikazani s fronto iz nerjavnega jekla in pravokotnim ročajem iz krtačenega aluminija, ki sta na voljo 

kot dodatna oprema) 

Širina izreza 106,7 cm Širina izreza 121,9 cm

Neskončno možnosti
---
Serija Monolith ponuja široko paleto možnosti za novo sanjsko 
kuhinjo: kot samostojni aparat ali kombinacija Side-by-Side,  
sestavljena iz dveh ali več aparatov. Nevidno vgrajen za kuhinjsko 
fronto ali dopolnjen s frontami iz legiranega jekla brez leska in 
izbranimi ročaji je pravi vrhunec oblikovanja: na izbiro je neskončno 
možnosti za optimalno skladiščenje živil in vin.

Nekatere pogoste kombinacije so v nadaljevanju navedene kot 
primeri. 

Pregled

Širina izreza 137,2 cm Širina izreza 152,4 cm

Širina izreza 182,9 cm 

Širina izreza 243,8 cm 

Širina izreza 213,4 cm

Širina izreza 274,3 cm
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Hladilniki in zamrzovalniki Vinske vitrine

Okrogli ročaj 
iz nerjavnega 
jekla

Oglati ročaj 
iz krtačenega  
aluminija

Različice ročajev Ploščati ročaj  
iz krtačenega 
aluminija

Fronte iz nerjavnega jekla

LargeDoor  
(2-delni komplet)

FrenchDoor  
(3-delni komplet)

Izbirna dodatna 
oprema
---
Za več informacij o dodatni opremi  
stopite v stik s svojim partnerjem  
za aparate Monolith.

Pregled
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EWT 9275 | EWT 9275
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