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Kvalita, dizajn a inovácia 

Kvalita
Už viac ako 60 rokov symbolizuje meno Liebherr vysokokva-
litné a inovatívne chladiace a mraziace zariadenia. Od 
samotného koncipovania produktov cez ich vývoj a výrobu 
až po predaj sa koncentrujeme na vytváranie ponuky inova-
tívnych produktov špičkovej kvality. Pritom realizujeme úplne 
nové produktové nápady určené na dokonalé a bezpečné 
skladovanie potravín, ako aj citlivých vzoriek, liečiv alebo 
materiálov na výskum v podmienkach laboratórií. Poznáme 
vaše špeciálne požiadavky a vieme, čo je dôležité, aby ste 
sa mohli absolútne, 24 hodín denne a 365 dní v roku spoľah-
núť na vaše profesionálne chladiace zariadenie. Už v štádiu 
vývoja robíme pri všetkých komponentoch chladiacej, 
mechanickej a elektronickej časti zariadení, testy dlhodobej 
a spoľahlivej funkčnosti a takto zabezpečujeme optimálne 
prevádzkové vlastnosti a bezpečnosť zariadení. Napríklad: 
Kovania dverí musia pri teste kvality zvládnuť minimálne 
100 000 cyklov otvorenia, čo zodpovedá používaniu po 
dobu viac ako 15 rokov. Okrem toho robíme vizuálnu odbe-
rovú kontrolu kvality celkového spracovania. Takto zabezpe-
čujeme, aby boli všetky komponenty navzájom optimálne 
zosúladené so zreteľom na ich maximálnu funkčnosť a 
efektívnosť.

Dizajn
Zariadenia Liebherr na profesionálne použitie sa vyznačujú 
mimoriadnou kombináciou vizuálneho vzhľadu a funkčnosti. 
Vďaka elegantnému a nadčasovému dizajnu spĺňajú chladia-
ce a mraziace zariadenia najvyššie estetické požiadavky. 
Pritom sa výnimočný vizuálny vzhľad našich komerčných zaria-
dení prejavuje v mnohých detailoch: od vyhotovenia z ušľach-
tilej ocele cez výber vysokokvalitných materiálov až po 
vybavenie vnútorného priestoru. Vďaka zosúladeným dizajno-
vým prvkom sa naše profesionálne zariadenia dajú veľmi 
dobre navzájom kombinovať a sú zároveň skutočnou pastvou 
pre oči.

Inovácia
Pre nás znamená neustále napredujúci vývoj našich vyso-
kokvalitných produktov mimoriadne veľa. Preto disponujú všet-
ky závody Liebherr moderne vybavenými vývojovými 
centrami, v ktorých pracujú vysokokvalifikovaní zamestnanci. 
Oblasti výskumu a vývoja prikladáme veľký význam, pretože 
sme presvedčení, že len týmto spôsobom môžeme našim 
zákazníkom ponúkať najlepšiu kvalitu naozaj natrvalo
a zároveň splniť vlastné vysoké nároky na tieto oblasti. Naším 
cieľom je byť vo všetkých ohľadoch najlepšími vo svojej triede. 
Inovácie, či už sa týkajú chladiacej technicky, komfortu alebo 
bezpečnosti, boli v našej histórii vždy dôležitým a nosným 
pilierom našej činnosti a zostanú ním aj v budúcnosti. S mimo-
riadnym nadšením a vytrvalosťou pracujeme na integrácii tých-
to inovácií do našich zariadení s cieľom vytvárania nových 
štandardov v oblasti profesionálnych chladiacich a mraziacich 
zariadení. V neposlednom rade sú naše zariadenia určené na 
používanie v komerčnom sektore vďaka najmodernejšej elek-
tronike spojenej s optimalizovanými chladiacimi okruhmi veľmi 
efektívne a rozhodujúcim spôsobom prispievajú k ekonomicky 
a ekologicky trvale udržateľnému rozvoju.

Liebherr ako špecialista na chladiace a mraziace zariadenia ponúka rozsiahly program 
špeciálnych zariadení s robustnou konštrukciou na komerčné použitie. Unikátna kvalita, 
nadčasový dizajn a inovácie, ktoré charakterizujú naše produkty, sú prejavom našich 
dlhoročných skúseností z výroby moderných chladiacich zariadení. Kompetencie, ktoré 
sme v komerčnej oblasti získali počas minulých desaťročí, môžu naši zákazníci každo-
denne zažiť a využiť so svojím zariadením Liebherr.
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Firemná skupina Liebherr

Firemnú skupinu Liebherr založil v roku 1949 Dr. Hans Liebherr. 
V priebehu viac ako 70 rokov histórie firmy preukázal rodinný 
podnik Liebherr stabilitu a spoľahlivosť. Liebherr patrí medzi naj-
väčších výrobcov stavebných strojov a je okrem toho činný v 
mnohých ďalších odvetviach. Decentrálne organizovaná firem-
ná skupina s viac ako 48 000 zamestnancami po celom svete 
sa člení na samostatne činné jednotky podniku.

Medzičasom zahŕňa firemná skupina 11 produktových odvetví: 
Zemné práce, banská činnosť, autožeriavy, vežové žeriavy, 
betonárske žeriavy, lodné žeriavy, letecká a dopravná technika, 
obrábacie stroje a automatizačné systémy, domáce spotrebiče, 
komponenty a hotely s viac ako 140 spoločnosťami na všet-
kých kontinentoch. Firemnú skupinu zastrešuje akciová spoloč-
nosť Liebherr-International AG so sídlom v Bulle vo Švajčiarsku, 
ktorej akcionári sú výlučne členovia rodiny Liebherr.

Divízia domácich spotrebičov bola založená v r. 1954 v závo-
de v Ochsenhausene a už mnoho rokov zohráva významnú 
úlohu pri rozvoji firemnej skupiny. Už viac ako 60 rokov je diví-
zia Domáce spotrebiče-Liebherr prémiovým výrobcom inovatív-
nych chladiacich a mraziacich zariadení pre domácnosť a pre 
komerčné použitie a s ročnou produkciou viac ako 2,2 mil. 
zariadení patrí k vedúcim európskym predajcom chladiacich 
zariadení. Päť výrobných závodov v Ochsenhausene (Nemec-
ko), Lienzi (Rakúsko), Radinove (Bulharsko), Kluangu (Malajzia) 
a Aurangabad (Austrália) vytvára výrobné zoskupenie oriento-
vané na chladiace a mraziace zariadenia podľa najmodernej-
ších trendov. Divízia domácich spotrebičov Liebherr je aktívna 
na celom svete: Pomocou hustej siete predajných spoločností a 
zastupiteľstiev v Bulharsku, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku, 
Kanade, Malajzii, Rusku, Švajčiarsku, Singapure, Južnej Afrike a 
USA zabezpečuje tento špecialista na chladenie a mrazenie 
kompetentné poradenstvo svojim zákazníkom a profesionálne 
servisné a údržbárske práce priamo na mieste.

BaníctvoZemné práce Mobilné žeriavy

Kozmonautika a dopravná technika

Vežové otočné žeriavy Námorné žeriavyBetonárska technológia

Strojné súčasti a automatické systémy

Komponenty Hotely Chladenie a zmrazovanie
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Úspora energie a trvalo 
udržateľné obchodovanie

Energetická efektívnosť bola a zostáva v spoločnosti Liebherr 
centrálnou témou, ktorá už teraz rozhodujúcou mierou ovplyvňu-
je koncepciu chladiacich a mraziacich zariadení na profesionál-
ne použitie. Používanie vysokokvaliných komponentov umožňuje 
vynikajúci chladiaci výkon v zariadeniach. Tieto na mieru vytvor-
ené komponenty určené na profesionálne použitie okrem toho 
prispievajú aj k úsporám nákladov na elektrickú energiu. Naše 
produkty zohľadňujú životné prostredie v celom svojom život-
nom cykle. Spoločnosť Liebherr bola prvou spoločnosťou, ktorá 
predstavila celý programový rad profesionálnych chladničiek 
a mrazničiek na chladiace prostriedky bez CFC a HFC. Odvte-
dy používame prírodné a ekologické chladiace prostriedky 
R 290 a R 600a. V spojení s výkonnými kompresormi 
a modernými chladiacimi komponentmi tieto prostriedky zabez-
pečujú, aby boli naše zariadenia na profesionálne použitie 
mimoriadne energeticky efektívne a úsporné. S cieľom optimál-
nej recyklácie sú použité plasty označené podľa našich predpi-

sov v súlade s normou ISO 1043 a rovnako aj výrobné procesy 
sú nastavené tak, aby sa zdroje využívali efektívne. V našich 
výrobných závodoch v Európe sa do roku 2030 chceme stať 
klimaticky neutrálnymi. Takto sme už v priebehu dvoch rokov 
dokázali usporiť 62 percent emisií CO². Dodávatelia a poskyto-
vatelia služieb sú už vo včasnej fáze zoznámení s platnými štan-
dardami v oblasti kvality a trvalo udržateľného rozvoja. Náš 
integrovaný systém manažérstva slúži na plnenie týchto poži-
adaviek a pomáha pri dosahovaní zamýšľaných cieľov – jeho 
účinnosť sa pravidelne kontroluje prostredníctvom auditov. Všetky 
európske výrobné závody Liebherr sú certifikované podľa med-
zinárodných noriem systému manažérstva kvality (ISO 9001), 
systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a systému 
energetického manažérstva (ISO 50001). Navyše je Liebherr 
od septembra 2019 držiteľom striebornej medaily certifiko-
vaného hodnotenia EcoVadis, ktorým boli vyznamenané jeho 
výkony v oblasti udržateľného rozvoja v závode Lienz.

Ako rodinný podnik pôsobiaci na celom svete nesie Liebherr veľkú zodpovednosť vo 
vzťahu k spoločnosti, životnému prostrediu, zákazníkom, zamestnancom a dodávate-
ľom. Nad rámec predpisov a zákonných ustanovení znižuje vplyv produktov a výroby 
na životné prostredie a snaží sa o jeho najnižšiu možnú mieru. Preto má v spoločnosti 
Liebherr vo všetkých procesoch vývoja mimoriadny význam zodpovedné zaobchádza-
nie s energiou, ktoré berie do úvahy trvale udržateľný rozvoj.
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Efektívnosť v kocke –
nové energetické štítky

Všetko, čo treba vedieť o 
doterajšom energetickom štítku

S cieľom podporiť predaj energeticky efektívnych zariadení sa od 1. júla 2019 musia 
určité prístroje označovať energetickým štítkom. Na štítku sa uvádza energetická klasifi-
kácia v triedach A+++ až G, spotreba energie v kWh/rok, užitočný obsah v litroch, 
ako aj klimatizačná trieda, pre ktorú je zariadenie určené. 

Energeticky úsporné a neúsporné zariadenia sa teraz dajú ešte lepšie rozlíšiť: K 1. 
marcu 2021 musia byť všetky chladiace a mraziace zariadenia s funkciou priameho 
predaja označené energetickým štítkom. Pre nás je dobré, že tradične nadpriemerne 
vysoké množstvo zariadení Liebherr sa nachádza na špičke stupnice energetickej efek-
tívnosti. No a pre vás je dobré, že tie najefektívnejšie zariadenia nájdete jednoduchšie. 

Parametre

Schválené klimatizačné triedy
Klimatizačná trieda 3 (mierna záťaž):
Teploty okolia +10 °C / +16 °C až +25 °C,
60 % relatívna vlhkosť vzduchu

Klimatizačná trieda 4:
Teploty okolia +10 °C/+16 °C až +30 °C,
55 % relatívna vlhkosť vzduchu

Klimatizačná trieda 5 (vysoká záťaž):
Teploty okolia +10 °C/+16 °C až +40 °C,
40 % relatívna vlhkosť vzduchu

Klimatizačná trieda uvedená na energetickom štítku predsta-
vuje maximálnu teplotu okolia v mieste prevádzky zariadenia. 
Pri tejto teplote sa dodržiavajú požadované teploty 
skladovania. 

Spotreba energie/využiteľný obsah
Spotreba energie sa meria pre všetky dotknuté zariadenia 
bez ohľadu na určenú klimatizačnú triedu ako pri klimatizač-
nej triede 4 (+30 °C/55 % r.v.).

Meranie spotreby energie podlieha norme EN 16825 a na-
riadeniu 2015/1094 - IV.
Využiteľný objem je stanovený v súlade s normou EN 16825.

Chladiace a mraziace zariadenia pre profesionálne použitie 
sa potom znovu klasifikujú podľa stupnice účinnosti od A po 
G. Keďže sa záväzné údaje na štítku menia, pre chladničky 
na nápoje, mraziace truhlice na zmrzlinu, chladiace regály 
v supermarketoch, mrazničky GTL a chladničky na víno existu-

jú rôzne verzie nového štítku. Viac transparentnosti pre efektív-
nosť: Od roku 2019 existuje európska databáza European 
Product Database For Energy Labelling (EPREL). V databáze 
sa v budúcnosti budú registrovať všetky zariadenia, ktoré 
podliehajú povinnosti mať štítok, vrátane triedy účinnosti.

1    Meno alebo
ochranná značka
dodávateľa

2    Identifikátor modelu
dodávateľa

33    Trieda energetickej účinnosť
„A+++“ až „G“

4    Spotreba energie za
365 dní

5    Užitočný objem chladenia

6     Užitočný objem mrazenia

7    Klimatická trieda
(3, 4 alebo 5)

Chladničky

Nariadenie EÚ 2015/1094-IV

Ďalšie informácie o energetickom štítku: 
home.liebherr.com/business/energylabel

1    QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ 
EPREL (European Product Database for Energy 
Labeling).

2    „Model Identifier“ (identifikátor modelu) na 
manuálnu identifikáciu výrobku v databáze EÚ 
EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.

33    Nová stupnica účinnosti od „A“ po „G“. Písmeno 
„G“ je však určené iba pre chladničky na víno.

4    Objem vyjadrený v litroch

5    Hladina hluku sa teraz klasifikuje podľa tried 
„A“ až „D“.

6    Priemerná teplota v poličke sa uvádza 
v stupňoch Celzia.

7    Najvyššia teplota okolia v stupňoch Celzia, 
pri ktorej zariadenie funguje bez chyby.

8    Súčet plôch na prezentáciu tovaru v štvorcových 
metroch (mrazničky). 

9    Minimálna (dolu) a maximálna (hore) teplota 
v regáli vyplývajúca zo základnej teplotnej triedy. 

Nariadenie EÚ 2019/2018

Chladiace zariadenia na 
nápoje

Nariadenie EÚ 2019/2018

Mraziace truhlice EFI/EFE
na zmrzlinu

Nariadenie EÚ 2019/2016

Mrazničky GTL a 
chladničky na víno

FDv/F(v) Chladiace regály 
v supermarketoch – 
mrazničky

Nariadenie EÚ 2019/2018
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Komplexný servis v celom 
svete – dlhodobá dostupnosť 
náhradných dielov

Testovaná kvalita pre najvyššie 
profesionálne požiadavky 

Ako výrobca vysokokvalitných chladiacich a mraziacich zaria-
dení na profesionálne účely chceme dosiahnuť náš cieľ, byť 
kompetentným a spoľahlivým partnerom aj v oblasti servisu a 
zákazníckych služieb.
To od nás očakávajú zákazníci Liebherr a toto očakávanie 
chceme našimi službami aj naplniť. Prichádzajúce otázky 
doručované písomnou formou alebo osobne naši zamestnan-
ci zákazníckej služby – vysokokvalifikovaní odborníci a techni-
ci – zaevidujú v našej zákazníckej databáze a priebežne 
zodpovedajú. Pritom sa stále snažíme ponúknuť našim zákaz-
níkom najlepšie možné riešenie. 

Liebherr je synonymom spoľahlivosti a dlhej životnosti produk-
tov. Preto vo výrobe používame len materiály a komponenty 
najvyššej kvality. Už v priebehu výroby intenzívne testujeme 
kvalitu a funkčnosť každého zariadenia. Nakoľko sa zariade-
nia neustále vyvíjajú, komponenty optimalizujú a dokonale 
opracúvajú, až do detailov, zabezpečujeme týmto spôsobom 
už príslovečnú kvalitu Liebherr a dlhú životnosť našich produk-
tov. A ak predsa len niekedy potrebujete náhradný diel do 
našich z veľkej časti bezúdržbovo koncipovaných zariadení, 
môžete sa vždy spoľahnúť na naše servisné služby. U nás 
dostanete výlučne originálne náhradné diely Liebherr, a to 
dokonca vo väčšine prípadov až po dobu 10 rokov od kúpy 
zariadenia.

Servis Liebherr charakterizuje vysoká miera orientácie na potreby zákazníka. Hlavným cie-
ľom je pritom zabezpečiť spokojnosť zákazníka rýchlym vybavením jeho požiadaviek. V 
celosvetovej sieti zákazníckych služieb sú pre všetky otázky týkajúce sa servisu k dispozícii 
kompetentní odborníci, ktorých je možné kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou. 

V každom zariadení Liebherr sa skrýva veľa know-how, vývojárskej práce a zmyslu pre 
detail. Pred tým, ako sa zariadenie dostane do sériovej produkcie, robili naši inžinieri 
dlhé mesiace výskum a vývoj tak, aby vznikol vysokokvalitný produkt, ktorý bude spĺňať 
všetky požiadavky na profesionálne použitie.

Ako výrobca prémiových produktov máme s našimi zákazník-
mi spoločné niečo podstatné: Na naše zariadenia a kompo-
nenty kladieme najvyššie nároky. Kvalita zariadení Liebherr 
tvorí solídny základ veľkej dôvery, ktorú majú zákazníci v 
značku Liebherr. V našich závodoch pracujeme neustále na 
tom, aby sme pokračovali v ďalšom vývoji a optimalizácii všet-
kých komponentov zariadení a materiálov. Naše profesionál-
ne zariadenia a komponenty sa v celom výrobnom procese 
podrobujú neustálej kontrole kvality. Na zabezpečenie týchto 
vysokých štandardov kvality podrobujeme všetky konštrukčné 
diely náročným testom vyplývajúcim z požiadaviek praxe v 

súvislosti s vysokým zaťažením. Tým zabezpečujeme, že naše 
výrobné linky opúšťajú len zariadenia najvyššej kvality, ktoré v 
plnom rozsahu spĺňajú mimoriadne požiadavky na komerčné 
použitie. V stredobode pozornosti sú pritom aj naši vysokokva-
lifikovaní a vynikajúco vyškolení zamestnanci. Vďaka ich nasa-
deniu určuje Liebherr neustále trendy a zabezpečuje vynikajúcu 
kvalitu. Nie náhodou sú zákazníci na celom svete presvedče-
ní o dlhej životnosti našich profesionálnych chladiacich a mra-
ziacich zariadení. 

Symbolický obrázok
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So SmartMonitoring spoločnosť Liebherr ponúka individuálne a komplexné riešenia pre 
kontrolu profesionálnych chladničiek a mrazničiek. Vďaka spoľahlivým sieťovým kompo-
nentom a využívaniu cloudových služieb je možné kedykoľvek vyvolať a vyhodnotiť 
namerané hodnoty a prevádzkové dáta – s maximálnym zabezpečením dát. V prípade 
porušenia medzných hodnôt budete bezodkladne informovaní a môžete rýchlo zasiah-
nuť. Licenčné moduly SmartMonitoring sú vhodné pre vaše potreby a môžu byť použité 
ako celkové riešenie pre sieťové zariadenia Liebherr, ako aj pre zariadenia iných výrobcov.

1.  Príprava
zariadenia

2.  Zosieťovanie
SmartCoolingHub

3.  Návod na inštaláciu
vrátane registrácie cez MyLiebherr

4.  Nákup licencie 
SmartMonitoring 

5.  Využitie Smart-
Monitoring

Optimálna ochrana tovaru 
a zvýšená bezpečnosť vašich 
procesov

Krok za krokom k profesionálnemu monitorovaniu pre väčšiu bezpečnosť

Doplnok SMS notifikácie a notifikácie hovorom
S týmito doplnkovými funkciami môžete v prípade poplachu 
dostať informáciu SMS správou alebo hovorom, aby ste mohli 
rýchlo reagovať. Funkcia notifikácie sa dá používať vo všetkých 
zariadeniach. Na paneli SmartMonitoring sa dajú pre každé 
zariadenie nakonfigurovať príjemcovia SMS správ/hovorov.

n  Oznámenia prostredníctvom SMS alebo hovorom sa dajú 
voľne nakonfigurovať

n  Možné použitie pre všetky pripojené zariadenia
n  Včasné upozornenie pred skončením platnosti licencie

SmartSensors – univerzálne riešenie pre všetky zariadenia

Nezáleží na tom, či ide o profesionálne chladničky alebo mrazničky značky Liebherr, alebo o zariadenia od iných výrobcov. Vďaka 
modulárne použiteľným snímačom SmartSensors môžete do nášho riešenia SmartMonitoring integrovať všetky zariadenia a jednodu-
cho ich monitorovať. Aj iné prípady použitia, ako napríklad monitorovanie izbovej teploty, je možné zrealizovať jednoducho.

Ak chcete správne a spoľahlivo zosieťovať vaše profesionálne zariadenia Liebherr so zariadením SmartCoolingHub, použite na to naše 
vhodné príslušenstvo. Ak chcete so zariadením SmartCoolingHub prepojiť viacero zariadení, potrebujete pre každé jedno zariadenie 
zvlášť pripájací kábel a vhodný prípojný konektor. (Niektoré zariadenia sú už vybavené prípojným konektorom.)

Doplnková funkcia

Príslušenstvo 

Pripájací kábel RS 485 pre zariade-
nie SmartCoolingHub (dĺžka 5 m)

SmartCoolingHub

           Rozsiahle monitorovanie teploty

So snímačom SmartSensor Temperature môžete dodatočne 
pohodlne doplniť na ľubovoľnom mieste presné a bezporuchové 
monitorovanie teploty.

n  Monitorovanie nezávislé od zariadenia
n  Jednoduchá a flexibilná montáž
n  Rádiový prenos bez potreby použitia káblov
n Digitálny snímač bez potreby kalibrácie
n  Dlhá životnosť – batéria vydrží minimálne 1 rok,

batérie sa dajú ľahko vymieňať
n  Ochrana proti striekajúcej vode a prachotesnosť podľa stupňa 

ochrany krytom IP65
n  Rozmedzie teplôt od -30 °C do +50 °C,

vysoká presnosť merania +/-0,25 °C
n Vysoké zabezpečenie dát – integrovaná 24-hod. dátová pamäť

            Jednoduché sledovanie otvárania dverí
Pre optimálnu ochranu vášho tovaru môžete ľubovoľné miesto 
dodatočne vybaviť snímačom SmartSensor Door. Získate tak 
úplnú transparentnosť a prehľad nielen o otváraní dverí, ale aj 
o správaní pri otváraní dverí, vďaka čomu budete môcť rozpo-
znať potenciálne zdroje chýb.

n  Flexibilné možnosti montáže
n  Rádiový prenos bez potreby použitia káblov 
n  Dlhá životnosť – batéria vydrží minimálne 1 rok,

batérie sa dajú ľahko vymieňať
n  Ochrana proti striekajúcej vode a prachotesnosť podľa stupňa 

ochrany krytom IP65
n Vysoké zabezpečenie dát – integrovaná 24-hod. dátová pamäť

Číslo tovaru 9414927-00Číslo tovaru 6125219-00 Číslo tovaru 6021661-00 

Pripojenie komerčných zariadení do siete: Takto jednoducho to funguje

Kontrola pripojiteľnosti
Skontrolujte na webovej stránke SmartMonitoring, 
či sa aj vaše spotrebiče dajú pripojiť do siete.
home.liebherr.com/smartmonitoring

Prípojný konektor RS 485
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Najvyšší výkon

Chladničky a mrazničky Liebherr 
pre profesionálne použitie ponúkajú 
dokonalé chladenie aj pri vysokých 
teplotách okolia do +40 °C (klimati-
začná trieda 5). Vysokomoderné 
komponenty, výkonné a ekologické 
chladiace prostriedky, ako aj precíz-
ne riadiace systémy sú optimálne 
zosúladené, aby odolali náročným 
praktickým požiadavkám s mnohými 
cyklami otvárania dverí. Tak zostáva 
kvalita a čerstvosť výrobkov spoľah-
livo udržiavaná – a zariadenia sú 
vždy ekonomické.

Nízke prevádzkové náklady 

Vďaka presnej elektronike v spojení 
s optimalizačným chladiacim systé-
mom sú zariadenia Liebherr veľmi 
účinné – pri mimoriadne nízkej spot-
rebe energie. Majú pritom vysokoe-
fektívnu izoláciu, ktorá účinne 
zabraňuje stratám chladu. Tým sa 
chráni životné prostredie a prispieva 
sa k nízkym elektrickým a prevádz-
kovým nákladom. Vysoká kvalita 
zaručuje dlhú životnosť zariadení a 
spoľahlivú prevádzku. Na spotrebi-
če Liebherr sa môžete vždy spoľah-
núť – v každom ohľade!

Robustnosť a kvalita 

Zariadenia Liebherr sú navrhnuté 
špeciálne na intenzívne profesionál-
ne používanie a vďaka kvalitným 
materiálom majú robustné spracova-
nie: Kvalitný materiál a starostlivé 
spracovanie do posledného detailu 
zaručujú špeciálnu kvalitu našich 
zariadení. Kvalita je kontrolovaná 
rozsiahlymi testami a kontrolnými 
postupmi. Všetky elektronické a tech-
nické chladiace komponenty sú 
navzájom optimálne zladené, aby 
zaručovali maximálnu funkčnosť a 
efektivitu – vrátane atraktívneho 
dizajnu.

Dôvody pre výber produktov 
Liebherr

Jednoduché čistenie

Dokonalá hygiena a ľahké čiste-
nie hrajú v profesionálnom sektore 
dôležitú úlohu. Aby to bolo možné 
zabezpečiť, zariadenia Liebherr 
okrem iného disponujú hlboko vtiah-
nutými vnútornými nádobami s veľ-
kými polomermi, ktoré je možné 
ľahko a dôkladne vyčistiť. Výškovo 
nastaviteľné nosné rošty umožňujú 
individuálne prispôsobenie rôznym 
veľkostiam obalov a skladovaných 
produktov. V závislosti od modelu 
slúžia robustné valčeky alebo výš-
kovo nastaviteľné nohy na to, aby 
sa povrchy pod spotrebičom ľahko 
čistili.

Dizajn 

Výkonná technológia v ideálnej 
podobe: Z hľadiska návrhu dizajnu 
je pre Liebherr veľmi dôležité, aby 
estetika, elegancia a kvalita spotre-
bičov boli zosúladené. Špeciálne 
zušľachtené materiály, ako aj pekne 
tvarované konštrukcie sú vyjadrením 
jedinečného štýlu Liebherr. Vďaka 
konzistentnému dizajnu je možné 
spotrebiče Liebherr ľahko kombino-
vať a pritom vždy zaujmú.

Ľahký servis

Vďaka koncepcii údržby premysle-
nej do detailu a vysokej kvalite či 
dlhodobej odolnosti materiálov, ako 
aj komponentov, ktoré sú takmer 
bezúdržbové, profesionálne zaria-
denia Liebherr ponúkajú jednodu-
chú obsluhu. To zaisťuje, že naše 
chladničky a mrazničky je možné v 
každodennom využívaní obsluhovať 
mimoriadne jednoducho a komfort-
ne: a preto sú ideálne pre profesio-
nálne použitie.
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Chladničky a mrazničky pre 
hoteliérstvo, gastronómiu 
a mäsiarstvo

V gastronómii, hoteliérstve a cateringu sú na chladničky a mrazničky kladené mimoriadne vysoké 
požiadavky. Ak si vyberiete zariadenie Liebherr, rozhodnete sa pre spoľahlivú funkčnosť, modernú a 
inovatívnu kvalitu – a pre špičkový dizajn. Liebherr vám ponúka všetky výhody, na ktorých záleží v profe-
sionálnom odvetví: kvalitné komponenty a maximálnu kapacitu, účinný chladiaci výkon, spoľahlivú stálosť 
teploty a exemplárne ľahké čistenie. Zariadenia Liebherr vás však v prvom rade presvedčia nízkou ener-
getickou spotrebou a maximálnou hospodárnosťou. Zariadenia sú pripravené pre zapojenie do koncep-
cie HACCP a zodpovedajú požiadavkám optimálnej potravinárskej hygieny. Na profesionálne modely 
Liebherr sa môžete spoľahnúť 24 hodín denne, 365 dní v roku.

G
as

tro
nó

m
ia



GKPv 6590

 2120  

G
as

tro
nó

m
iaPrehľad výhod

Odmrazovanie horúcim plynom riadené podľa potreby znižuje dobu odmrazovania 

na asi 10 minút a znižuje aj spotrebu energie.

Pre zvýšenie užitočného objemu vnútornej nádoby sa funkčné diely ako ventilátory a 

výparník nachádzajú mimo chladiaceho priestoru. 

Ventil na vyrovnávanie tlaku pre jednoduché otváranie dverí.

Dva vysokoúčinné ventilátory znižujú spotrebu energie a zaisťujú optimálne 

rozdelenie chladenia pomocou ventilačného systému Liebherr.

Vonkajší povrch z ušľachtilej ocele z 

jednodielnych bočníc s izolačnou vrstvou s 

hrúbkou 83 mm je vyhotovený bez štrbín, a 

preto sa veľmi ľahko udržiava a je hygienický. 

Integrovaný nožný pedál pre pohodlné 

otváranie dverí, keď práve máte plné ruky.

Hlboká podlahová vaňa z jedného kusu 

je vyrobená s veľkými polomermi rohov pre 

jednoduché čistenie a s odtokom vody pre 

optimálnu hygienu.

Výklopný, demontovateľný kryt strojného 

priestoru ponúka jednoduchý prístup pri 

servise alebo pri čistení.

Ekologické chladivo R 290 je v spojení s výkonnými kompresormi výkonný a energeticky účinný.

Samozatváracie dvere s jednoducho vymeniteľným 

magnetickým tesnením zabraňujú zbytočnému úniku 

chladu. Ergonomická rukoväť po celej výške dverí 

umožňuje pohodlné otváranie dverí.

Precízne elektronické systémy a 

vysokokvalitné chladiace komponenty za-

isťujú najvyššiu energetickú účinnosť. 

Optický a akustický alarm upozorňujú 

na nekontrolovaný nárast teploty 

a stratu chladu.

Doraz dverí je možné vymeniť bez ďalších častí a 

umožňuje prispôsobenie zariadenia miestu inštalácie.

Hlboká vnútorná nádoba z ušľachtilej ocele podľa gastronomickej 

normy 2/1 bez rušiacich funkčných dielov zvyšuje využiteľný 

vnútorný objem a možno ju ľahko čistiť.

Štandardné výškovo nastaviteľné nohy 

uľahčujú čistenie aj pod zariadením.

Chladnička a mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele

Externá dokumentácia teploty a alarmov a pripojenie na sériové rozhranie a beznapäťový kontakt. 

Možnosť pripojenia k technológii SmartMonitoring prostredníctvom zariadenia SmartCoolingHub. 

(*Pri niektorých modeloch je na napojenie okrem toho potrebný aj menič rozhrania.)

Modely GKPv 1490 / GKPv 1470 / GGPv 1490 / GGPv 1470 sa kvôli jednoduchšej preprave dajú 

demontovať a následne znovu zmontovať. Je nevyhnutné, aby to robil vyškolený technik.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, servisné zastúpenie Liebherr.
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Energeticky úsporné rozmrazovanie horúcim plynom.

Rozmrazovanie je menej časté a rýchlejšie: Zariadenia sa 

odmrazujú iba v prípade potreby, pretože elektronický riadiaci 

systém na základe doby chodu kompresora vypočíta optimálne 

rozmrazovacie cykly. Energeticky efektívny horúci plyn skracu-

je čas odmrazovania z približne 30 na približne 10 minút – pri 

miernom zvýšení teploty v zariadení. Pozitívne vplyvy na kvalitu 

potravín: Počas fázy odmrazovania sa nemusia demontovať 

a nie sú vystavené zbytočným výkyvom teploty.

Stabilná, hlboká vnútorná nádoba.

Hlboká vnútorná nádoba z ušľachtilej ocele je vybavená drážka-

mi pre ukladacie plochy. Okrem toho je odolná voči korózii, je 

hygienická a zabezpečuje mimoriadne jednoduchú údržbu. 

Rošty možno zaťažovať až do 60 kg – ani ťažký tovar nepredsta-

vuje problém. Nádoby podľa gastronomickej normy 2/1 môžu 

byť zasunuté priamo do drážok vo vnútornej skrini. Podlahová 

vaňa vytiahnutá z jedného kusu je vyrobená s veľkým polomer-

mi a čistiacim odtokom pre ľahké odstraňovanie nečistôt.

Podmienky použitia – vysoká klimatizačná trieda.

V kuchyniach môže byť niekedy nielen teplo, ale aj veľmi horú-

co. Preto sú profesionálne zariadenia Liebherr pre klimatizač-

nú triedu 5 navrhnuté na teploty okolia až 40 °C. Aj za takých 

extrémnych podmienok pracujú vždy bezchybne a efektívne. 

Elektronika Profi PremiumLine s integrovaným 

zaznamenávaním teploty.

Ľahko použiteľná elektronika riadi funkciu rozmrazovania podľa 

skutočných potrieb. Zariadenia sa môžu prostredníctvom roz-

hrania RS 485 pripojiť k externému softvéru na zaznamenáva-

nie teploty. Integrovaná dátová pamäť zaznamenáva a ukladá 

minimálnu a maximálnu teplotu vnútorného priestoru pre do-

kumentáciu súladu s HACCP. V prípade teplotných odchýlok, 

napr. v prípade dlhšej doby otvorených dverí, elektronika vydá 

optický a akustický alarm, čím chráni váš tovar. Stabilná fóliová 

klávesnica odoláva nečistotám a ľahko sa čistí.

Samozatváracie dvere.

Pre pohodlné ukladanie alebo odoberanie tovaru zostávajú 

dvere pri uhle otvorenia 90° v otvorenej polohe. Pri uhle otvo-

renia pod 60 ° sa dvere zatvárajú samé – a to spoľahlivo. 

Aby ste mohli mať voľné ruky pri ukladaní tovaru, môžu byť 

prístroje Profi PremiumLine otvárané pomocou nožného pedálu 

(na želanie možno dodať aj pre Profi Line). Tesnenie dverí je 

možné vymeniť bez nástroja a doraz dverí možno bez 

problémov zmeniť.

Špičkový výkon pre profesionálov
Oba vrcholové rady ProfiPremiumline a ProfiLine ponúkajú všetko, čo náročný profesionálny používateľ očakáva od moderných 
chladničiek a mrazničiek: Výkonné chladiace komponenty zaisťujú plynulé ochladenie potravín pri nízkej spotrebe. Elektronika 

Ventil pre vyrovnanie tlaku.

Vnútri chladničiek a mrazničiek vzniká pri opakovanom 

otváraní podtlak, ktorý spôsobuje odpor. Ventil pre vyrovnanie 

tlaku tento podtlak kompenzuje automaticky a ihneď – dvere 

tak možno ľahko otvárať.

Ekologické chladivo.

Používa sa výhradne ekologické chladivo R 290. 

V spojení s vysokoefektívnymi chladiacimi komponentmi 

prístroje Liebherr dosahujú najvyššie miery ekologickosti a 

úspory energie.

Ľahko prístupné chladiace komponenty.

Chladiace komponenty sú integrované v hornej časti zaria-

dení, aby boli ľahko dostupné, čím sa výrazne zvyšuje úžitko-

vý priestor vnútorného priestoru. Pre komfortné čistenie alebo 

prípadné servisné práce sa predná strana jednoducho vyklápa 

nahor. Od uhla otvorenia 45° ju možno úplne vyvesiť.

spĺňajúca normu HACCP umožňuje na stupeň presné nastavenie teploty. Výškovo nastaviteľné rošty a vnútorný priestor bez 
rušivých elementov zaisťujú najlepšiu variabilitu pri skladovaní. 

Chladnička a mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele

Polovičné dvere nad sebou.

Rýchly prístup, nízka strata chladu, zachovanie kvality tovarov: 

Najmä v náročnej stravovacej prevádzke s častým otváraním 

dverí sú presvedčivé zariadenia s polovičnými dverami. V nich 

môžete skladovať často používané suroviny pre rýchly prístup 

v hornej časti zariadenia, zatiaľ čo v dolnej časti nájdete veľa 

miesta pre menej časté tovary. Vďaka polovičným dverám so 

samočinným zatváraním pri otvorení uniká len malá časť stude-

ného vzduchu. Zariadenie je tak teplotne stabilné, vďaka čomu 

možno kvalitnejšie a dlhodobo uchovávať uskladnený tovar.

Systém vedenia vzduchu pre optimálne rozloženie teploty.

Moderný systém vedenia vzduchu zaisťuje optimálne skla-

dovanie čerstvých potravín: Dva ventilátory vedú vzduch cez 

chladiaci výparník a potom je vzduch vedený za vodiacim ple-

chom smerom dole. Tak vzduch trvalo cirkuluje – a rozdelenie 

teploty je rovnomerné. 

Výhody rozmrazovania horúcim plynom
Doba stúpania teploty sa skráti

30 min
Elektrické 

rozmrazovanie

10 min
Rozmrazovanie 
horúcim plynom
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Chladničky GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele
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1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GKPv 6590 ProfiPremiumline

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

A

336 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

−2 °C až +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

Rošt z chróm-niklovej ocele

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

áno

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

129 / 113 kg

7112904

7112908

9590581

9590387

9590407

9590659

9901969

GKPv 1490 ProfiPremiumline

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

1084 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

−2 °C až +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

8

Rošt z chróm-niklovej ocele

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

áno

k dispozícii

áno / vľavo pevné / vpravo pevné

83 – 60 mm

208 / 184 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590387

9590407

9590639

9901969

GKPv 1470 ProfiLine

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

1031 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

−2 °C až +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné / –

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

8

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno / vľavo pevné / vpravo pevné

83 – 60 mm

208 / 184 kg

GKPv 1470 Variant 525

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9086860

9590639

9901969

9592748

GKPv 6570 ProfiLine

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

B

406 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

−2 °C až +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné / –

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

127 / 111 kg

GKPv 6570 Variant 525

7112904

7112908

9590581

9086860

9590659

9901969

9592748

GKPv 6577 ProfiLine

596 / 464 l

700 / 838 / 2120

510 / 650 / 1550

C

578 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

−2 °C až +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné / –

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

130 / 113 kg

7112904

7112908

9590581

9086860

9590659

9592748

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gastronorma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia / Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Nožný pedálový otvárač

Zámok

Samozatváracie dvere / Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

Dostupné aj pre centrálne pripojenie R 134a

Príslušenstvo

CNS podperný rošt

Podperný rošt potiahnutý plastom

Podperná koľajnica tvaru U pravá / ľavá

Valčeky - doplnková výbava

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Sériové rozhranie RS 485

Snímač teploty výrobkov NTC

Nožný pedálový otvárač

Súprava Side-by-Side

Bezpotenciálový výstup alarmu

Chladničky GN 2/1 
s dynamickým chladením
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Chladničky GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele
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Mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Merané pri vypnutom osvetlení.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GKPv 6573
ProfiLine

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1500

C

577 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

137 / 120 kg

7112904

7112908

9590581

9086860

9590659

9901969

9592748

GGPv 6590
ProfiPremiumline

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

B

1165 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

60 dB(A)

1.5 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

Rošt z chróm-niklovej ocele

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

áno

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

134 / 118 kg

7112904

7112908

9590581

9590387

9590407

9590659

9901969

GGPv 1490
ProfiPremiumline

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

3287 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 450 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

8

Rošt z chróm-niklovej ocele

60 kg

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

áno

k dispozícii

áno

vľavo pevné / vpravo pevné

83 – 60 mm

213 / 189 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590387

9590407

9590639

9901969

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gastronorma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

Porucha: Varovný signál

Rozhranie

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

CNS podperný rošt

Podperný rošt potiahnutý plastom

Valčeky - doplnková výbava

Sériové rozhranie RS 485

Nožný pedálový otvárač

Súprava Side-by-Side

Bezpotenciálový výstup alarmu

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gastronorma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Nožný pedálový otvárač

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

CNS podperný rošt

Podperný rošt potiahnutý plastom

Podperná koľajnica tvaru U pravá / ľavá

Valčeky - doplnková výbava

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Snímač teploty výrobkov NTC

Nožný pedálový otvárač

Súprava Side-by-Side

Chladnička GN 2/1 
s dynamickým chladením

Mraznička GN 2/1 
s dynamickým chladením
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Mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele
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1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GGPv 1470 ProfiLine

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

3333 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 450 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

8

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Lišta na rukoväť

120 – 170 mm

k dispozícii

áno

vľavo pevné / vpravo pevné

83 – 60 mm

214 / 189 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9086860

9590639

9901969

9592746

GGPv 6570 ProfiLine

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

C

1874 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Lišta na rukoväť

120 – 170 mm

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

136 / 119 kg

7112904

7112908

9590581

9086860

9590659

9901969

9592746

GGPv 6577 ProfiLine

596 / 464 l

700 / 838 / 2120

510 / 650 / 1550

D

2552 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

62 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Lišta na rukoväť

120 – 170 mm

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

137 / 121 kg

7112904

7112908

9590581

9086860

9590659

9592746

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gastronorma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Rozhranie

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Výškovo nastaviteľné nohy

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

CNS podperný rošt

Podperný rošt potiahnutý plastom

Podperná koľajnica tvaru U pravá / ľavá

Valčeky - doplnková výbava

Sériové rozhranie RS 485

Nožný pedálový otvárač

Súprava Side-by-Side

Bezpotenciálový výstup alarmu

Mraznička GN 2/1 
s dynamickým chladením
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Chladnička a mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z plastu 

Prehľad výhod

Prírodné a bezfreónové chladiace prostriedky R 290 a R 600a sú ekologické 

a v spojení s výkonnými kompresormi veľmi efektívne a v spojení s výkonnými 

kompresormi energeticky mimoriadne účinné.

Technika orientovaná na spotrebu: Vysokovýkonný 

dynamický chladiaci systém pre stabilné a rovno-

merne rozložené teploty vnútorného priestoru. Kon-

taktný spínač dverí ventilátora minimalizuje stratu 

chladu pri otvorení dverí. Vďaka kondenzátoru na 

zadnej stene je systém takmer bezúdržbový. 

Nosné rošty potiahnuté plastom dovoľujú 

variabilné využitie vnútorného priestoru a možno 

ich zaťažiť až do 60 kg, takže tovar je aj pri 

extrémnych záťažiach bezpečne uložený.

Zariadenia sa zo závodu expedujú s namontova-

nými výškovo nastaviteľnými nožičkami 

z ušľachtilej ocele, čo šetrí čas a náklady 

pri uvádzaní do prevádzky. Nožičky sa môžu 

individuálne výškovo nastavovať, aby bolo 

možné pohodlné čistenie aj pod prístrojom. 

Na požiadanie je možné dodať aj valčeky.

Hlboká vnútorná nádoba z polystyrénu bezpeč-

ného pre potraviny v profesionálnom prevedení 

je pachovo neutrálna, veľmi robustná, má veľkú 

životnosť a veľké polomery v rohoch, ktoré 

umožňujú ľahké čistenie pre dokonalú hygienu. 

Rozmrazovanie horúcim plynom GGv. Vysokoúčinný 

horúci plyn rozmrazí zariadenie asi za 10 minút. To 

minimalizuje nárast teploty vo vnútornom priestore

počas fázy rozmrazovania a šetrí energiu.

Vymeniteľný doraz dverí umožňuje prispôsobenie zariadenia 

miestu inštalácie. Všetky potrebné diely sú súčasťou 

dodávky, zmena sa môže bez vynaloženia veľkého 

času vykonať pri inštalácii.

Samozatváracie dvere s jednoducho vymeniteľným magnetickým tesnením. Pre pohodlnú obslu-

hu zostávajú dvere otvorené pod uhlom otvorenia 90°, aby bolo možné pohodlne naložiť alebo odobrať 

väčšie množstvo. Pri uhle otvorenia pod 60° sa dvere spoľahlivo zatvárajú pomocou magnetického 

tesnenia. To zabraňuje strate chladu a prispieva k energetickej účinnosti. 

Presné a ľahko ovládateľné riadenie s 

hygienickou membránovou kontrolou je odolné 

voči nečistotám a s vysokou kvalitou chladiacich 

komponentov pre maximálnu energetickú účin-

nosť. Optický a akustický alarm upozorňujú na 

nekontrolovaný nárast teploty a stratu chladu.

Robustná tyčová rukoväť je navrhnutá na intenzívne používanie, 

je ergonomická, ľahko uchopiteľná a jednoducho sa čistí.

Pomocou odtoku v podlahovej vani možno

rýchlo vypustiť vodu znečistenú po čistení.

30 min
Elektrické 

rozmrazovanie

10 min
Rozmrazovanie 
horúcim plynom
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Ľahké ošetrovanie, vysoká zaťaž, praktickosť. 

Vnútorná nádoba je vyrobená z jedného kusa s veľkými 

vnútornými polomermi, je hygienická a dá sa ľahko čistiť. 

Spoločnosť Liebherr na jej výrobu používa polystyrol na ko-

merčné použitie – je to extrémne masívny materiál s dlhou 

životnosťou, vhodný pre styk s potravinami. Zosilnené rošty 

je možné bez problémov zaťažiť hmotnosťou až 45 kg, resp. 

60 kg. Praktický pri zariadeniach GKv 57 a 64: Dve GN ná-

doby 1/1 je možné namiesto za sebou vložiť vedľa seba.

Energeticky efektívne odmrazovanie horúcim plynom pri 

modeloch GGv.

Rozmrazovanie je menej časté a rýchlejšie: Zariadenie sa 

odmrazuje iba v prípade potreby, pretože elektronický riadia-

ci systém počíta optimálne rozmrazovacie cykly. Energeticky 

efektívny horúci plyn skracuje čas odmrazovania z približne 

30 na približne 10 minút – pri miernom zvýšení teploty v 

zariadení. Pozitívne vplyvy na kvalitu potravín: Počas fázy 

odmrazovania sa nemusia vyberať a nie sú vystavené 

zbytočným výkyvom teploty.

Kvalita v každom detaile
Pre mnoho aplikácií v gastronómii tieto modely ponúkajú dokonalé riešenie. Spájajú veľmi veľký užitočný objem so známymi 
kvalitami Liebherr: sú hygienické, robustné, s dlhou životnosťou a mnohými inovačnými detailami vybavenia. Teplota môže byť 
nastavená na stupeň presne v rozsahu 1 °C až 15 °C, pri zariadeniach GKV 5790 a GKV 5730 dodatočne v rozsahu -2 °C 

BlackSteel: Elegantné a exkluzívne a 

s dokonalým dizajnom.

BlackSteel je vizuálne veľmi atraktívna ušľachtilá oceľ čiernej 

farby vzbudzujúca mimoriadnu pozornosť. V spojení so 

zušľachtením SmartSteel vytvára materiál so špičkovým dizaj-

nom, nadčasovou eleganciou a mimoriadnou hĺbkou. Použitím 

BlackSteel vzniká vďaka drsnému povrchovému opracovaniu 

atraktívny a exkluzívny vzhľad, ktorý robí z týchto modelov sku-

točné hity. Vďaka ušľachtilému opracovaniu dverí a bočných 

stien sa výrazne znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov. Horné 

plochy sa okrem toho dajú ľahko čistiť, a tak sa znižujú celkové 

nároky na ošetrovanie zariadenia.

Ľahko ovládateľná, extrémne precízna – elektronika.

Chladničky a mrazničky sú vybavené presným a ľahko ovláda-

teľným elektronickým riadením s digitálnym displejom. Teploty 

môžu byť nastavené na stupeň presne. Pomocou funkcie pre 

voľbu druhu prevádzky ventilátora možno skladovaciu klímu 

prispôsobiť rozmanitým požiadavkám. Fóliová klávesnica je 

odolná voči nečistotám a ľahko sa čistí. Optimálnej hygiene 

napomáha aj ovládacia membránová plocha vytvorená bez škár. 

V prípade teplotných odchýlok, napr. v prípade dlhšej doby 

otvorených dverí, elektronika vydá optický a akustický alarm, 

čím chráni uložený tovar. Pri chladničkách možno pomocou 

funkcie pre voľbu druhu prevádzky ventilátora prispôsobiť skla-

dovaciu klímu rozmanitým požiadavkám. Rozšírený teplotný 

rozsah od -2 °C do 15 °C pri modeloch GKV 5730 a GKV 5790 

sa ideálne hodí pre produkty, ktoré sa musia skladovať pri 

teplote okolo 0 °C.

až 15 °C. Pokiaľ je k dispozícii málo miesta, sú modely s dynamickým chladením ideálne – vzhľadom na ich kompaktnú kon-
štrukciu je na malej ploche k dispozícii maximum úžitkového objemu. 

Chladnička a mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z plastu 

Výhody rozmrazovania horúcim plynom
Doba stúpania teploty sa skráti

30 min
Elektrické 

rozmrazovanie

10 min
Rozmrazovanie 
horúcim plynom

G
as

tro
nó

m
ia

Koše potiahnuté špeciálnym materiálom (GG 52).

Plast, ktorým sú koše potiahnuté, znesie extrémny chlad, 

takže sa tento plastový poťah nedrobí. 

Veľký úžitkový objem.

Chladiace a mraziace zariadenia s vnútornou nádobou z plastu 

disponujú vďaka špeciálnemu konštrukčnému tvaru veľmi 

veľkým úžitkovým objemom.

Jednoduchá údržba a ekologickosť.

Modely GKv, GGv a GG sú vybavené výkonným a ľahko prí-

stupným kondenzátorom v zadnej stene, čím odpadá výmena 

alebo čistenie fi ltrov. K vysokej energetickej účinnosti zariade-

ní prispieva aj použitie ekologických chladiacich prostriedkov 

R 290 a R 600a.

Predmontované nožičky z ušľachtilej ocele.

Vybrané zariadenia sa dodávajú s nastaviteľnými nožičkami 

namontovanými od výroby. Tie poskytujú dostatočnú svveľkú 

výšku, aby bolo čistenie pod zariadením jednoduché. Na po-

žiadanie je možné dodať valčeky.
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Chladničky GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z plastu

G
as

tro
nó

m
ia

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GKv 6460 ProfiLine

664 / 491 l

747 / 791 / 2064

650 / 581 / 1710

C

706 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

57 dB(A)

2.0 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(priečny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

6

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

150 – 180 mm

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

104 / 95 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 6410 ProfiLine

664 / 491 l

747 / 791 / 2064

650 / 581 / 1710

C

706 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

57 dB(A)

2.0 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(priečny posuv)

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

6

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

150 – 180 mm

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

105 / 96 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKvbs 5760 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

642 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(priečny posuv)

BlackSteel

BlackSteel

Plast strieborný

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

150 – 180 mm

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

93 / 86 kg

GKv 5760

7113057

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 5710 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

642 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(priečny posuv)

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

150 – 180 mm

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

96 / 88 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 5790 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

652 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−2 °C až +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(priečny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

150 – 180 mm

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

96 / 88 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 5730 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

652 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−2 °C až +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(priečny posuv)

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

150 – 180 mm

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

97 / 90 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gastronorma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Dostupné aj v ušľachtilej oceli

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Oporné rošty

CNS podperný rošt

Podlahový rošt CNS

Valčeky - doplnková výbava

Nožný pedálový otvárač

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gastronorma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Oporné rošty

CNS podperný rošt

Podlahový rošt CNS

Valčeky - doplnková výbava

Nožný pedálový otvárač

Chladničky GN 2/1 
s dynamickým chladením

Chladničky GN 2/1 s dynamickým 
chladením a rozšírenou oblasťou teploty
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Chladničky s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z plastu

G
as

tro
nó

m
ia

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GKv 4360 ProfiLine

436 / 327 l

597 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

55 dB(A)

2.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

77 / 70 kg

7112255

7113483

9086527

9086529

GKv 4310 ProfiLine

436 / 327 l

597 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

55 dB(A)

2.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

79 / 74 kg

7112255

7113483

9086527

9086529

GKvesf 5445 ProfiLine

554 / 445 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

D

779 kWh

4

+10 °C až +30 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / strieborná

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

75 / 69 kg

7112449

7113409

9590229

9086381

GKvesf 4145 ProfiLine

373 / 286 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

D

799 kWh

4

+10 °C až +30 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / strieborná

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

5

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

69 / 63 kg

7112537

7113413

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt pokovaný

Podperný rošt potiahnutý plastom

Súprava nastavovacích pätiek

Podstavec s kolieskami

Kolieskové koľajničky

Chladničky 
s dynamickým chladením
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Mraznička NoFrost s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z plastu

G
as

tro
nó

m
ia

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GGv 5860 ProfiLine

556 / 377 l

747 / 791 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−14 °C až −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (priečny posuv)

600 × 400 mm (priečny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

150 – 180 mm

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 mm

117 / 109 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

GGv 5810 ProfiLine

556 / 377 l

747 / 791 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−14 °C až −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (priečny posuv)

600 × 400 mm (priečny posuv)

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

5

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

150 – 180 mm

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 mm

119 / 109 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

GGvbs 5060 ProfiLine

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−14 °C až −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (priečny posuv)

600 × 400 mm (priečny posuv)

BlackSteel

BlackSteel

Plast strieborný

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

150 – 180 mm

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 mm

107 / 99 kg

9086457

7113071

9094502

9792323

GGv 5060 ProfiLine

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−14 °C až −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (priečny posuv)

600 × 400 mm (priečny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

150 – 180 mm

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 mm

108 / 100 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

GGv 5010 ProfiLine

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−14 °C až −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (priečny posuv)

600 × 400 mm (priečny posuv)

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

4

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

150 – 180 mm

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 mm

108 / 101 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gastronorma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Výškovo nastaviteľné nohy

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Valčeky - doplnková výbava

Podperný rošt potiahnutý plastom

Nožný pedálový otvárač

Zásuvka

Mraznička NoFrost 
s dynamickým chladením
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Mrazničky so statickým chladením 75 cm široké Mrazničky so statickým chladením 60 cm široké

G
as

tro
nó

m
ia

1 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GG 5260 ProfiLine

513 / 472 l

747 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

440 kWh

+10 °C až +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −28 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

0

14

7

Dosky odparovača

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

112 / 104 kg

9086457

9792795 / 9792797

9094502

GG 5210 ProfiLine

513 / 472 l

747 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

440 kWh

+10 °C až +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −28 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

0

14

7

Dosky odparovača

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

113 / 108 kg

9086457

9792795 / 9792797

9094502

G 5216 ProfiLine

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

384 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −28 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

riadený množstvom

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

14

0

7

Dosky odparovača

60 kg

6 × 187, 1 × 237

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

vpravo vymeniteľné

110 / 102 kg

9141791 / 7112423

GG 4060 ProfiLine

382 / 348 l

597 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

430 kWh

+10 °C až +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −28 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

0

3

7

Dosky odparovača

60 kg

6 × 224, 1 × 240

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

85 / 79 kg

9086527

9141693

9086529

GG 4010 ProfiLine

382 / 348 l

597 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

430 kWh

+10 °C až +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −28 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

0

3

7

Dosky odparovača

60 kg

6 × 224, 1 × 240

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

87 / 81 kg

9086527

9141693

9086529

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní

Teplota okolia ¹

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

SuperFrost

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Zásuvky

Počet košov

Odkladacie plochy mraziacej časti

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Výška priehradky v mm

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Valčeky - doplnková výbava

Zásuvka / zásuvka krátka

Kôš / kôš krátky

Nožný pedálový otvárač

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní

Teplota okolia ¹

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Zásuvky

Počet košov

Odkladacie plochy mraziacej časti

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Výška priehradky v mm

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Súprava nastavovacích pätiek

Kôš

Kolieskové koľajničky

Mrazničky 
so statickým chladením 75 cm široké

Mrazničky 
so statickým chladením 60 cm široké
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Chladiaco-zmrazovacie kombinácie

Kvalita v každom detaile
Kombinované chladničky GCv sú určené špeciálne pre profesionálne využitie. Sú vybavené dvoma kompresormi a dvoma 
oddelene regulovanými chladiacimi okruhmi, čo umožňuje oddelené nastavovanie teploty v chladiacej časti v rozsahu +1 °C 
až +15 °C a v mraziacej časti v rozsahu -14 °C do -28 °C.

Dvojitý zdroj chladu: Dva oddelené chladiace okruhy,

dva kompresory.

Oproti mnohých domácim kombináciám majú modely GCv dva 

kompresory a dva samostatne regulované chladiace okruhy. 

Teplotné rozsahy môžu byť individuálne nastavené v chladia-

cej časti od +1 °C do 15 °C a mraziacej časti od -14 °C do 

-28 °C. Medzi chladiacim a mraziacim zariadením neprebie-

ha výmena vzduchu, čo účinne bráni vysychaniu produktov a 

prenosu zápachu medzi oboma časťami. Vo všeobecnosti táto 

dvojitá koncepcia disponuje výrazne väčším chladiacim výko-

nom, čo je výhodou pri častom otváraní dverí.

Chladiacu a mraziacu časť je možné uzatvárať samostatne.

Pri zariadeniach GCv je možné chladiacu a mraziacu časť zaria-

denia vždy zatvoriť osobitne. Stabilné zámky sú skonštruované

na extrémne zaťaženia. Tyčová rukoväť má tiež masívnu kon-

štrukciu.

G
as

tro
nó

m
ia

1 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GCv 4060 ProfiLine

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 665 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

529 kWh

+10 °C až +40 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / statický

automatický / manuálny

+1 °C až +15 °C / −14 °C až −28 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

3

Rošty potiahnuté plastom / Sklo

45 kg / 24 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 mm

87 / 81 kg

7113333

7112321

9592756

GCv 4010 ProfiLine

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 665 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

529 kWh

+10 °C až +40 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / statický

automatický / manuálny

+1 °C až +15 °C / −14 °C až −28 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

3

Rošty potiahnuté plastom / Sklo

45 kg / 24 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 mm

88 / 82 kg

7113333

7112321

9592756

Obsah brutto / užitočný obsah chladiaca časť

Obsah brutto / užitočný obsah mraziaca časť

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V) chladiaca časť

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V) mraziaca časť

Spotreba energie za 365 dní

Teplota okolia ¹

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém chladiaca časť / mraziaca časť

Proces odmrazovania chladiaca časť / mraziaca časť

Teplotný rozsah chladiaca časť / mraziaca časť

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch chladiaca časť / mraziaca časť

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy chladiaca časť / mraziaca časť

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Podperný rošt pokovaný

Kolieskové koľajničky

Chladiaco-zmrazovacie kombinácie
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Prehľad výhod

Ekologické chladivo R 600a je 

v spojení s vysoko účinným kompresorom výkonný a energeticky efektívny.

Optický a akustický alarm upozorňujú na nekontrolovaný nárast teploty, 

stratu chladu a otvorené dvere.

Podpultové vyhotovenie. Modely GGU s výškou 83 cm 

je možno ľahko inštalovať pod pracovnú dosku a sú 

priestorovo úsporným a dokonalým riešením. 

Podpultové zmrazovacie zariadenia

Jednodielna hlbokoťahaná vnútorná 

nádoba vyrobená z polystyrénu sa ľahko 

čistí a je bez zápachu. Pretože sa tu nena-

chádzajú rušivé rohy a sú veľké polomery, 

uľahčuje čistenie, čo zaisťuje dokonalú 

hygienu. 

G
as

tro
nó

m
ia

Vysoko kvalitné chladiace komponenty, optimalizovaná izolácia a premyslený dizajn 

zaisťujú maximálnu energetickú účinnosť a nízke prevádzkové náklady. 

Doraz dverí je možné vymeniť bez ďalších komponentov a umožňuje 

prispôsobenie zariadení miestu zostavenia.

Stabilné zámky na mrazničke 

zabraňujú nežiaducemu prístupu.

Robustná tyčová rukoväť. Tyčová rukoväť 

je určená pre intenzívne používanie. 

Je ergonomická s ľavostranným 

alebo pravostranným uchopením 

a jednoducho čistiteľná.

Pevné prepravné koše je možné ľahko 

demontovať, poskytujú rýchly a ľahký 

prístup k tovaru a zaisťujú fl exibilné 

členenie vo vnútornom priestore. 
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 Kvalita v každom detaile
Mraziace zariadenia s možnosťou integrovania pod stôl sú zázračne šetriacim miestom. Pretože, ak je k dispozícii len málo 
miesta na inštaláciu, potom ho treba využiť mimoriadne efektívne, a to bez kompromisov pri chladiacom výkone alebo udržia-
vaní čerstvých potravín. Produkty sa v týchto kompaktných modeloch vždy skladujú v najlepších chladiacich podmienkach z 
pohľadu techniky a pritom sú tieto zariadenia veľmi energeticky účinné a úsporné.

Podpultové zmrazovacie zariadenia

Energeticky účinné s R 600a.

Zariadenia spoločnosti Liebherr sú optimalizované pre najlep-

šiu možnú energetickú efektívnosť a nízke prevádzkové náklady. 

Používa sa v nich výlučne prirodzený a ekologické chladivo R 

600a. V spojení s vysokoúčinnými kompresormi má toto zaria-

denie mimoriadny výkon a kvôli nízkej miere príspevku k tvorbe 

skleníkových plynov aj bezpečnú budúcnosť.

Pod stôl – a ľahko integrovateľný.

Zariadenia je možné integrovať pod pracovnú dosku. V takom 

prípade je na prívod a odvod vzduchu zadnej strany zariadenia 

nutný výrez v pracovnej doske o rozmere min. 200 cm². Bez 

ventilačnej mriežky musí byť priestor na zabudovanie minimál-

ne o 3 cm vyšší ako je výška zariadenia. Zariadenia sú svojou 

výškou 83 cm skonštruované pre špecifi cké výšky pracovných 

plôch v gastronómii.

Praktické koše.

Koše, ktoré je možné ľahko vybrať, ponúkajú dobrý a rýchly 

prehľad o skladovaných tovaroch a zabezpečujú vo vnútornom 

priestore dokonalý poriadok.

Podpultové mrazničky so statickým chladením

G
as

tro
nó

m
ia

1 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GGU 1550 Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

+10 °C až +40 °C

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−9 °C až −26 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

riadený množstvom

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

0

4

4

Dosky odparovača

24 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

3 × 150, 1 × 170

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

41 / 39 kg

7777647

9086607

9790331

GGU 1500 Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

+10 °C až +40 °C

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−9 °C až −26 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

riadený množstvom

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

3

1

4

Dosky odparovača

24 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

3 × 150, 1 × 170

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

41 / 39 kg

9876641

9086607

9141699

9141697

na požiadanie

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−15 °C až −32 °C

Oceľ / strieborná

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

riadený časom

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

0

0

4

Dosky odparovača

24 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

3 × 150, 1 × 170

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

37 / 34 kg

GGU 1400

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní

Teplota okolia ¹

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

SuperFrost

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Zásuvky

Počet košov

Odkladacie plochy mraziacej časti

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Výška priehradky v mm

Zámok

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

K dispozícii aj v bielej farbe ako

Príslušenstvo

Spojovací rám ušľachtilá oceľ (FKUv dole / hore)

Spojovací rám biely (FKUv dole / hore)

Kolieskové koľajničky

Kôš dlhý

Kôš krátky

Zásuvka

Zámok

Podpultové mrazničky 
so statickým chladením
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Príslušenstvo

Kapitola: Chladnička a mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele

G
as

tro
nó

m
ia

V prípade potreby sú ďalšie podperné koľajničky v tvare U k dispozícii ako príslušenstvo.

Podperná koľajnica v tvare U

Nosné rošty sa dajú zaťažovať do hmotnosti 60 kg. 

Oporné rošty

Rošty CNS sú robustné a je možné ich zaťažovať až do hmotnosti 60 kg. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali štandardným 

nádobám až po gastronormu 2/1. 

Podperné rošty CNS

Na zaznamenávanie teplôt výrobkov je ako doplnková výbava k dispozícii NTC snímač teploty výrobkov. Zaregistrované teploty 

sa dajú buď odčítať cez elektroniku alebo preniesť cez existujúce rozhranie RS 485 do externého dokumentačného systému. 

NTC snímač teploty výrobkov

Stabilné valčeky (priemer 100 mm) zaisťujú dobrú pohyblivosť zariadenia a uľahčujú umývanie podlahy pod zariadeniami. 

Každé dva valčeky sú vybavené jednou zaisťovacou brzdou. 

Valčeky - doplnková výbava

Bezpotenciálový výstup alarmu

Súprava Side-by-Side 

Súprava Side-by-Side sa ľahko montuje a podporuje praktické použitie, ako aj vizuálne príťažlivé nastavenie dvoch alebo viace-

rých zariadení vedľa seba. Okrem iného súprava Side-by-Side tiež zabraňuje kondenzácii a tvorbe ľadu medzi dvoma zariadeniami, 

ktoré sú umiestnené vedľa seba bez súpravy Side-by-Side.

Bezpotenciálový výstup alarmu umožňuje preposielanie alarmov do centrálneho zabezpečovacieho systému. Ak vnútorná teplota 

prekročí 15 °C (chladnička s príslušenstvom 9592748) alebo -10 °C (mraznička s príslušenstvom 9592746) alebo sú dvere otvo-

rené dlhšie ako 5 minút, spustí sa alarm. Tým sa zabezpečí rýchly zásah, aby sa zaistilo optimálne skladovanie. Max. hodnota pri-

pojenia: 42V/8A z bezpečného nízkeho napätia (SELV).

Stabilné valčeky (priemer 80 mm) zaisťujú dobrú pohyblivosť zariadenia, ako aj uľahčujú umývanie podlahy pod zariadeniami. 

Valčeky sú priskrutkované priamo k telesu; každé dva valčeky sú vybavené jednou zaisťovacou brzdou. 

Ak je potrebné zmeniť umiestnenie chladiaceho zariadenia, stabilný podstavec s valčekmi s výškou 117 mm uľahčuje prepravu . 

Aby bolo možné čistenie pod zariadeniami vykonávať ľahko a pohodlne, Kolieskové koľajničky (priemer 25 mm) je možné 

vybaviť dodatočne. 

Podstavec s valčekmi

Kolieskové koľajničky

Valčeky - doplnková výbava

Podperné rošty CNS

Podlahový rošt CNS

Rošty CNS sú robustné, znesú zaťaženie až 60 kg a spĺňajú najvyššie hygienické požiadavky.

K úložný roštom CNS sa ako doplnková výbava hodí stabilný podlahový rošt CNS. Podlahový rošt zaručuje, že sa bude dať 

optimálne využiť aj miesto na podlahe zariadenia. Chráni interiér pred poškodením a udržiava tovar. 

Nosné rošty majú oteruvzdornú povrchovú úpravu a sú zaťažiteľné hmotnosťou až 45 kg (pri zariadeniach so šírkou 60 cm) 

alebo 60 kg (pri zariadeniach so šírkou 75 cm).

Oporné rošty

№ žný pedál dostupný v rámci príslušenstva umožňuje pohodlné otváranie dverí, keď máte plné ruky. 

Nožný pedálový otvárač

Kapitola: Chladnička a mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a 
vnútornou nádobou z plastu
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Kapitola: Podpultové zmrazovacie zariadenia

Príslušenstvo

Kapitola: Chladnička a mraznička GN 2/1 s dynamickým chladením a 
vnútornou nádobou z plastu

Nosné rošty sa dajú zaťažovať do hmotnosti 45 kg. 

Aby bolo možné čistenie pod zariadeniami vykonávať ľahko a pohodlne, Kolieskové koľajničky je možné vybaviť dodatočne. 

Podperný rošt/Kolieskové koľajničky

Všade tam, kde hygiena v priestore zohráva dôležitú úlohu, ponúkajú nastavovacie nohy (výška 150 – 180 mm) dostatok 

svetlej výšky na to, aby ste mohli ľahko a pohodlne poupratovať aj pod zariadením.

№ žný pedál dostupný v rámci príslušenstva umožňuje pohodlné otváranie dverí, keď máte plné ruky. 

Nastavovacie nohy

Nožný pedálový otvárač

Dookola uzatvorené zásuvky sú zhotovené mimoriadne stabilne a ideálne sa hodia na uskladnenie malých zmrazených predmetov.

Zásuvka/zásuvka krátka

Kôš/kôš krátky

Drôtené koše s plastovým poťahom ponúkajú dobrý výhľad na tovar a starajú sa o dobré využitie interiéru.

Zariadenia sú štandardne vybavené jednotnými štandardnými zámkami. Pritom je možné jedným kľúčom uzamknúť viac zariadení. 

K dispozícii sú špeciálne riešenia uzamykania až s desiatimi zámkami a kľúčmi.

Zámok

Kapitola: Chladiaco-zmrazovacie kombinácie

Ak je k dispozícii len málo miesta, je možné kombinovať napríklad gastro mrazničky GGU pomocou spojovacích rámov. Tým 

možno dosiahnuť vzájomné oddelenie rôznych pachov a teplôt. Ak chcete zabezpečiť optimálnu stabilitu zariadení, nesmú byť 

na zariadeniach so spojovacím rámom pripevnené kolieskové koľajničky. Je to prípustné len u samostatne stojacich zariadení.

Spojovací rám

Drôtené koše s plastovým poťahom ponúkajú dobrý výhľad na tovar a starajú sa o dobré využitie interiéru.

Kôš dlhý/krátky

Zásuvka

Dookola uzatvorené zásuvky sú zhotovené mimoriadne stabilne a ideálne sa hodia na uskladnenie malých zmrazených predmetov. 

Stabilné valčeky (priemer 30 mm) zaisťujú ľahkú prepravu pri premiestňovaní zariadenia. Na zabezpečenie optimálnej stability 

zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť pripevnené kolieskové koľajničky. Toto je prípustné len pri samo-

statne stojacich zariadeniach.

Kolieskové koľajničky
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Chladiace a zmrazovacie 
zariadenia pre pekárne a 
cukrárne
V pekárňach a cukrárňach musia chladničky a mrazničky zvládnuť mimoriadne výzvy charakteristické 
pre toto odvetvie. Pre bezpečné chladenie citlivých potravín ponúka spoločnosť Liebherr množstvo 
inovácií, ktoré uľahčujú aj každodennú prácu: Normované plechy (60 cm x 40 cm a 60 cm x 80 cm) 
je možné pohodlne zasúvať na stabilných oporných koľajniciach s profilom L. K dobrému čisteniu a 
optimálnej hygiene prispievajú vnútorné nádoby z chróm-niklovej ocele s rohmi s veľkým polomerom, 
ako aj výškovo nastaviteľné nohy, vďaka ktorým je čistenie priestoru pod zariadením jednoduché. 
Kvalitné spracovanie všetkých komponentov je zárukou toho, že všetky zariadenia suverénne zvládnu 
aj hektický pracovný deň. Na profesionálne zariadenia Liebherr pre pekárne a cukrárne sa môžete 
spoľahnúť 24 hodín denne, 365 dní v roku.
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Prehľad výhod

Chladničky a mrazničky pre pekárske plechy s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele

Energeticky efektívne rozmrazovanie horúcim plynom, ktoré je možné nastaviť podľa 

potreby, zaisťuje rýchle, plnoautomatické odmrazovanie v priebehu približne 10 minút. 

Tým sa obmedzuje kolísanie teplôt a tovar je skladovaný za konštantných podmienok. 

Možnosť nastavenia troch stupňov vlhkosti vzduchu pre optimálne skladovanie

rôznych druhov tovaru.

Prachový filter, ktorý sa ľahko 

čistí, chráni funkčné diely pred 

usadeninami múčky a prachu a 

zvyšuje životnosť zariadenia 

(dostupný ako príslušenstvo).

Prírodný ekologické chladivo R 290 nepredstavuje pre životné prostredie záťaž a 

v kombinácii s výkonnými kompresormi je energeticky účinný.

Izolácia s hrúbkou až 83 mm je vyrobená z bezfreónovej cyklopentánovej peny, 

znižuje únik chladu a podporuje dobrú energetickú účinnosť zariadenia.

Hlboký vnútorný odkladací priestor 

z chróm-niklovej ocele s veľkými 

polomermi v rohoch a s ¾“ čistiacim 

odtokom v podlahovej vani pre 

jednoduché čistenie.

Dva vysokoúčinné a energeticky efektívne ventilátory zabezpečujú optimálnu 

kvalitu chladenia nepriamym vedením vzduchu. Tým sa zabraňuje, aby chladný

vzduch prúdil priamo na tovar.

Pre zvýšenie užitočného objemu vnútornej nádoby sa funkčné diely ako 

ventilátory a výparník nachádzajú mimo chladiaceho priestoru. 

Integrovaný nožný pedál umožňuje 

ľahké a pohodlné otváranie dverí 

(dostupný ako príslušenstvo).

Výparník a chladiaci systém sú 

umiestnené v hornej časti zariadenia, 

čím sa zväčší objem úžitkového 

priestoru. Výklopný demontovateľný 

kryt strojného priestoru umožňuje 

jednoduchý prístup pri servise alebo 

čistení.

Drôtový kondenzátor s odoberateľným filtrom je ideálny pre podmienky v pekárenských a cukrárenských zariadeniach. 

S minimálnymi nákladmi na údržbu sa chladiaci výkon dlhodobo nemení.

Výparník s kataforéznou povrchovou úpravou poskytuje ochranu proti mimoriadne agresívnym a korozívnym

látkam, ako sú soli alebo ovocný cukor, ktoré sa v pekárňach a cukrárňach často vyskytujú.

Samozatváracie dvere s jednoducho vymeniteľným magnetickým 

tesnením sa pri uhle menšom ako 60° automatický zatvoria, čím 

zabraňujú úniku chladu a zaručujú ideálne podmienky na skladovanie 

tovaru. Pre ľahkú manipuláciu ostanú dvere otvorené pri 90°. 

Precízna elektronika spolu s vysokokvalitnými chladiacimi dielmi pre 

minimálnu spotrebu energie. Optické a akustické upozornenie 

na otvorené dvere a teplotný alarm upozorňujú na nekontrolovaný 

nárast teploty a zbytočný únik chladu. 

Pri otváraní dverí na chladničkách a mrazničkách vzniká podtlak, ktorý sťažuje opakované otváranie. 

Tento problém rieši ventil na vyrovnávanie tlaku, ktorý vzniknutý podtlak rýchlo odstráni.

Pevné, do dverí integrované lištové rukoväte  pre komfortné 

ovládanie a príjemné a jednoduché otváranie dverí.

Kryt motora s integrovanou elektronikou, ako aj dvere sú vyhotovené bez zbytočných 

nerovností, vďaka čomu sa mimoriadne ľahko čistia.

Doraz dverí je možné vymeniť bez dodatočných častí a umožňuje 

flexibilné prispôsobenie zariadenia miestu inštalácie.

Zásuvné tesnenie dverí je možné rýchlo a ľahko vymeniť. 

Štandardné, výškovo nastaviteľné nohy CNS od 120 mm do 170 mm uľahčujú 

čistenie aj pod zariadením a umožňujú tak optimálnu hygienu.

Zariadenia sú dimenzované na vysoké teploty okolia (+10 °C až +40 °C) a zaručujú účinnosť a hospodárnosť 

aj v extrémnych teplotných podmienkach, napríklad v horúcich priestoroch pekárne.

Pomocou dvoch tlačidiel SuperCool a SuperFrost je možné tovar čo najrýchlejšie ochladiť (do 1 hodiny v závislosti 

od množstva). To je užitočné, napríklad ak tovar v dôsledku prepravy dosiahne maximálnu povolenú teplotu.
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Kvalita v každom detaile
Chladničky a mrazničky značky Liebherr sú podľa pekárenských noriem ProfiLine vybavené množstvom komfortných prvkov 
výbavy, ktoré uľahčujú každodennú prácu: Po pevných podperných L koľajniciach možno pohodlne zasúvať a vysúvať normované 

Široký rozsah teplôt pre fl exibilitu.

Rozsah teplôt môže byť individuálne nastavený v rozsahu -5 °C 

až +15 °C a -10 °C až -35 °C. To umožňuje maximálnu 

fl exibilitu podľa typu uloženého tovaru a zaručuje vždy ideálnu 

kvalitu chladenia.

Na výber sú tri rozsahy vlhkosti vzduchu.

S troma voliteľnými rozsahmi vlhkosti ponúkajú zariadenia opti-

málne skladovacie podmienky, napríklad pre čokolády, cukrové 

polevy alebo polotovary z cesta. Vďaka tomu sa tovar vždy skla-

duje v ideálnych podmienkach a kvalita zostáva nezmenená.

Energeticky efektívny horúci plyn.

Rozmrazovanie je menej časté a rýchlejšie: Zariadenia sa 

odmrazujú iba v prípade potreby, pretože elektronický riadia-

ci systém vypočíta optimálne rozmrazovacie cykly. Energeticky 

efektívny horúci plyn skracuje čas odmrazovania z približne 

30 na približne 10 minút – pri miernom zvýšení teploty v 

zariadení. Pozitívne vplyvy na kvalitu potravín: Potraviny nie sú 

vystavované zbytočným zmenám teploty.

Komfortná manipulácia – praktická výbava.

Pre komfortnú obsluhu zostávajú dvere pri uhle otvorenia 

od 90° otvorené. Tým je možné pohodlne vložiť alebo vybrať 

aj väčšie množstvo tovaru. Pri uhle otvorenia menšom ako 

60° sa dvere zatvárajú pomocou magnetického tesnenia, 

aby nedochádzalo k zbytočnému úniku chladu. Pevný nožný 

pedál, ktorý je dostupný v rámci príslušenstva, uľahčuje 

vkladanie, keď práve máte plné ruky. Vnútorné priestory z 

chróm-niklovej ocele sú vytvorené tak, aby sa pekárenské 

plechy do nich zasúvali bez problémov. Na nastaviteľných 

podperných koľajniciach s profi lom L sa môžu podľa veľkosti 

zariadenia komfortne zasúvať pekárske plechy s rozmermi 

60 cm x 40 cm, príp. 60 cm x 80 cm. Vnútorný priestor má 

veľký polomer rohov, ¾“ čistiaci odtok v podlahovej vani a je 

ľahko umývateľný. Doraz dverí je možné vymeniť vo všetkých 

zariadeniach.

Precízna elektronika Profi Line pre energetickú účinnosť.

Jednoducho ovládateľná elektronika s prednastavenými 

programami pre teplotný rozsah a reguláciu vlhkosti umožňuje 

presné nastavenie teploty. Okrem toho sa stará o to, aby sa 

zariadenia odmrazovali len v nevyhnutných prípadoch, čo pri-

spieva k správnej energetickej efektívnosti. V prípade teplot-

ných odchýlok, napr. keď sú dvere otvorené dlhšiu dobu, elek-

tronika spustí optický a akustický alarm, čím chráni tovar. 

Fóliová klávesnica elektronického systému je odolná voči zne-

čisteniu a ľahko sa čistí.

Optimálny výkon chladenia – v celom priestore. 

Zariadenia sú navrhnuté pre teplotu okolia od +10 °C do 

+40 °C. Sú preto optimálne použiteľné v horúcich pekáren-

ských priestoroch alebo fi liálkach – vždy poskytujú optimálny 

chladiaci výkon. Pre splnenie náročných požiadaviek praxe s 

mnohými cyklami otvárania dverí sú chladiace systémy a 

komponenty navzájom optimálne zosúladené. 

Vhodné pre pekárne: navrhnuté pre vysoké teploty okolia. 

Zariadenia vďaka veľkej hrúbke izolácie a použitým kompo-

nentom bez problémov odolávajú teplote okolia v rozsahu od 

+10°C do +40°C. Sú preto ideálne na profesionálne využitie 

– aj na inštaláciu v pekárňach.

Plechy podľa noriem.

Vnútorné priestory z chróm-niklovej ocele sú vytvorené tak, 

aby sa do nich pekárenské plechy optimálne zasúvali. Na 

nastaviteľných podperných koľajniciach s profi lom L sa môžu 

podľa veľkosti zariadenia komfortne zasúvať pekárske plechy s 

rozmermi 60 cm x 40 cm, príp. 60 cm x 80 cm.

Špeciálne vedenie vzduchu, maximálne možnosti zasunutia. 

Dva vysokoúčinné a energeticky úsporné ventilátory zaisťu-

jú nepriamym vedením vzduchu optimálny účinok chladenia 

vo vnútornom priestore. Tým sa zabraňuje tomu, aby chladný 

vzduch prúdil priamo na citlivý tovar a nepriaznivo ovplyvňoval 

kvalitu toriet, zákuskov alebo polotovarov z cesta. Štandardne 

sú zariadenia vybavené maximálnym počtom oporných uholní-

kov pre pekárensky normované plechy, nevznikajú tak žiadne 

dodatočné náklady.

pekárenské plechy (60 cm x 40 cm a 60 cm x 80 cm). Výkonný vzduchový cirkulačný systém a precízna elektronika umožňujú 
presné ovládanie teploty, ako aj konštantné a rovnomerné chladenie tovaru – pre dokonalú kvalitu skladovania. 

Vymeniteľný doraz dverí.

Doraz dverí sa dá ľahko a bez akýchkoľvek ďalších častí vyme-

niť. Zariadenia je možné ľahko prispôsobiť miestu inštalácie.

Chladničky a mrazničky pre pekárske plechy s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele
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Chladničky pre pekárenské plechy s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele Mrazničky pre pekárske plechy s dynamickým chladením a vnútornou nádobou z ušľachtilej ocele

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

BKPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

765 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−5 °C až +15 °C

600 × 800 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

25

Podperné koľajnice L z chróm-niklovej ocele

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

171 / 152 kg

BKPv 8420

9590581

9590659

9590247

9086860

9592748

BKPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

410 / 650 / 1550

C

542 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−5 °C až +15 °C

400 × 600 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

20

Podperné koľajnice L z chróm-niklovej ocele

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

149 / 132 kg

BKPv 6520

9590581

9590659

9590247

9086860

9901969

9592748

BGPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

1997 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −35 °C

600 × 800 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

25

Podperné koľajnice L z chróm-niklovej ocele

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

174 / 155 kg

BGPv 8420

9590581

9590659

9590247

9086860

9592746

BGPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

516 / 650 / 1550

D

1874 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −35 °C

400 × 600 mm (pozdĺžny posuv)

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

RS 485 voliteľné

predinštalované, potrebný prídavný konvertor rozhrania

20

Podperné koľajnice L z chróm-niklovej ocele

120 – 170 mm

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

83 – 60 mm

153 / 136 kg

BGPv 6520

9590581

9590659

9590247

9086860

9592746

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Pekárenská norma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Rozhranie

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

K dispozícii aj v bielej farbe ako

Príslušenstvo

Valčeky - doplnková výbava

Nožný pedálový otvárač

Jemný prachový filter

Sériové rozhranie RS 485

Súprava Side-by-Side

Bezpotenciálový výstup alarmu

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Pekárenská norma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Rozhranie

SmartCoolingHub

Odkladacie plochy mraziacej časti

Materiál odkladacích plôch

Výškovo nastaviteľné nohy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

K dispozícii aj v bielej farbe ako

Príslušenstvo

Valčeky - doplnková výbava

Nožný pedálový otvárač

Jemný prachový filter

Sériové rozhranie RS 485

Bezpotenciálový výstup alarmu

Chladničky pre pekárenské plechy 
s dynamickým chladením

Mrazničky pre pekárske plechy 
s dynamickým chladením
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Prehľad výhod

Systém vedenia vzduchu značky Liebherr s vysokoúčinným ventilátorom 

zaisťuje optimálnu kvalitu chladenia a znižuje spotrebu energie. Ventilátor 

cirkulácie vzduchu sa zastaví po otvorení dverí, čo znižuje únik studeného 

vzduchu a prispieva k úspore energie.

10 podperných koľajníc 

s profi lom L v rastri 25 mm 

ponúka vysokú fl exibilitu a 

umožňuje optimálne využitie 

vnútorného priestoru. 

Nízka spotreba energie vďaka 

izolácii s hrúbkou 60 mm 

s cyklopentánovou penou 

(bez HFC plynov).

Jednodielna hlboká vnútorná 

plastová nádoba s veľkým po-

lomerom rohov sa ľahko čistí a 

umožňuje dokonalú hygienu. 

Výber z dvoch rozsahov vlh-

kosti vzduchu modelov BKv pre 

ideálne skladovacie podmienky, 

napríklad pre čokolády, cukrové 

polevy alebo polotovary z cesta.

Výškovo nastaviteľné nohy 

(105 mm – 150 mm), ktoré sa 

dodávajú ako súčasť príslušenstva,

zabezpečujú ľahké čistenie aj 

v priestoroch pod zariadením.

Ekologické chladivá R 290 a R 600a sú ekologické a 

v kombinácii s výkonnými kompresormi aj veľmi energeticky efektívne.

Doraz dverí je vymeniteľný (bez dodatočných častí) a 

umožňuje prispôsobenie zariadenia miestu inštalácie.

Vysoký chladiaci výkon vďaka prispôsobeniu teplote okolia v rozsahu +10 °C až +40 °C umožňuje 

optimálne použitie napríklad v horúcich priestoroch pekárne, cukrárne alebo obchodnej prevádzky.

Veľký povrch výparníka vo vnútornom priestore umožňuje rýchle 

ochladenie tovaru a zaisťuje vysokú vlhkosť vzduchu, 

čo predlžuje trvanlivosť tovaru.  

Energeticky efektívna technológia SmartFrost (BG 5040) znižuje množstvo námrazy vo 

vnútornom priestore a na mrazených potravinách – preto nie je potrebné 

časté rozmrazovanie a je zabezpečené rovnomerné chladenie. 

Po otvorení dverí mrazničky BG 5040 dochádza k výmene vzduchu, čo spôsobuje podtlak – dvere sa po 

zatvorení ťažko otvárajú. Ventil na vyrovnanie tlaku v modeli BG 5040 rýchlo 

vyrovná podtlak a umožní opätovné ľahké otvorenie dverí.

Mechanické ovládanie s digitálnym ukazovateľom teploty je robustné a ľahko sa ovláda.

Chladničky a mrazničky pre pekárske plechy s vnútornou nádobou z plastu
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Chladničky a mrazničky pre pekárske plechy s vnútornou nádobou z plastu

Kvalita v každom detaile
U profesionálnych chladničiek a mrazničiek sú kvalita a hospodárnosť rozhodujúce faktory pre úspešné používanie. S model-
mi BKV 5040 a BG 5040 ponúka Liebherr dve ďalšie zariadenia pre špeciálne požiadavky v pekárňach a cukrárňach: Tieto 
modely ponúkajú vynikajúci chladiaci výkon vďaka optimalizovanej izolácii a dynamickému chladiacemu systému. Sú navrh-
nuté pre teplotu okolia od +10 °C do +40 °C. Vďaka normovaniu je možné aj zasunutie plechov (60 cm x 40 cm). Elektronic-
ká riadenie a vnútorná nádoba bez škár zaručujú komfortné ovládanie zariadení, ako aj ľahké čistenie pre dokonalú hygienu v 
pekárni.

Pevné podperné koľajnice.

Mimoriadne únosné podporné koľajnice ponúkajú miesto pre 

maximálne 22 normovaných pekárenských plechov (60 cm x 

40 cm), na ktorých možno prehľadne skladovať chladené vý-

robky. K základnej výbave zariadenia patrí 10 párov podpor-

ných koľajníc. Sú výškovo prestaviteľné po 25 mm a dovoľujú 

fl exibilné využitie vnútorného priestoru podľa potreby. 

Vnútorná nádoba z plastu, ktorú možno ľahko ošetrovať.

Hlboká vnútorná nádoba z jedného kusu plastu s veľkými 

polomermi v rohoch uľahčuje jednoduché a hygienické čistenie. 

Plechy podľa normy pre použitie v pekárňach

a cukrárňach.

Vnútorné nádoby z plastu sú skonštruované tak, aby sa do nich 

pekárenské plechy optimálne zasúvali. Na nastaviteľných pod-

perných koľajniciach L môžu byť podľa veľkosti zariadenia kom-

fortne zasúvané pekárenské plechy s rozmermi 60 cm x 40 cm.

Ideálne skladovacie podmienky.

S dvoma voliteľnými rozsahmi vlhkosti vzduchu ponúka mo-

del BKV ideálne skladovacie podmienky, napríklad pre čoko-

lády, cukrové polevy alebo polotovary z cesta. Vďaka tomu sa 

tovar vždy skladuje v ideálnych podmienkach a kvalita zostá-

va nezmenená.

Vynikajúci chladiaci výkon.

Zariadenia sú navrhnuté pre teplotu okolia od +10 °C do 

+40 °C. Sú preto optimálne použiteľné v horúcich pekáren-

ských priestoroch alebo fi liálkach – vždy poskytujú optimálny 

chladiaci výkon. Pre splnenie náročných požiadaviek praxe 

s mnohými cyklami otvárania dverí sú chladiace systémy a 

komponenty navzájom optimálne zosúladené. 

Komfortná manipulácia – výber roštov pri otvorení 

dverí na 90°.

Pre komfortnú obsluhu zostávajú dvere pri uhle otvorenia od 

90° otvorené. Tým je možné pohodlne vložiť alebo vybrať aj 

väčšie množstvo tovaru. 

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

BKv 5040

491 / 375 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

D

753 kWh

5

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +15 °C

600 × 400 mm (priečny posuv)

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

10

Podperné koľajnice L z chróm-niklovej ocele

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

85 / 79 kg

9006231

9006229

9086365

9590229

BG 5040

491 / 378 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

614 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−9 °C až −26 °C

600 × 400 mm (priečny posuv)

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

10

Podperné koľajnice L z chróm-niklovej ocele

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

93 / 86 kg

9006231

9006229

9086365

9590229

na požiadanie

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Pekárenská norma

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Rukoväť

Zámok

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperná koľajnica tvaru L pravá

Podperná koľajnica tvaru L ľavá

Podstavec s kolieskami

Nastavovacie nohy

Zámok

Pe
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ňChladničky a mrazničky pre pekárenské 

plechy
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Príslušenstvo

Kapitola: Chladničky a mrazničky pre pekárske plechy s dynamickým chladením a vnútornou nádobou 
z ušľachtilej ocele BKPv/BGPv

Bezpotenciálový výstup alarmu

Nožný pedálový otvárač

Podstavec s valčekmi

Kapitola: Chladničky a mrazničky pre pekárske plechy s vnútornou nádobou z plastu BKv/BG

Pre využitie plechov podľa pekárenských noriem (60 cm x 40 cm) sú dostupné ďalšie podperné koľajnice tvaru L. 

Bezpotenciálový výstup alarmu umožňuje preposielanie teplotných alarmov do centrálneho alarmového systému. Ak je preko-

naná defi novaná teplota, spustí sa alarm, aby sa zabezpečil rýchly zásah a optimálne skladovanie. 

Robustný podstavec s valčekmi s výškou 125 mm umožňuje ľahkú prepravu, ak je potrebné zariadenie premiestniť. Jeho 

vyhotovenie a dobrá kvalita zaručujú dlhú životnosť. 

Nožný pedál dostupný v rámci príslušenstva umožňuje pohodlné otváranie dverí, keď máte plné ruky. 

Podperné koľajnice tvaru L

Nastavovacie nohy

Jemný prachový filter

Jemný prachový fi lter chráni chladiaco-technické komponenty pred usadzovaním prachu, napríklad z pomúčeného cesta, 

a zaručuje používanie takmer bez nutnosti údržby. Integrovaná kovová fi ltračná rohož sa dá po zabudovaní vybrať a vyčistiť 

bez použitia nástrojov. Možnosť umývania v umývačke riadu do teploty 50 °C.

Tam, kde každodenná hygiena priestoru zohráva dôležitú úlohu, ponúkajú výškovo nastaviteľné nohy (105 – 150 mm) dosta-

točnú svetlú výšku a zaručujú, že čistenie sa dá ľahko a pohodlne vykonať aj pod zariadením. 

Zámok

Zariadenia sú štandardne vybavené jednotnými štandardnými zámkami. Pritom je možné jedným kľúčom uzamknúť viac zariadení. 

K dispozícii sú špeciálne riešenia uzamykania až s desiatimi zámkami a kľúčmi.

Súprava Side-by-Side 

Súprava Side-by-Side sa ľahko montuje a podporuje praktické použitie, ako aj vizuálne príťažlivé nastavenie dvoch alebo 

viacerých zariadení vedľa seba. Okrem iného súprava Side-by-Side tiež zabraňuje kondenzácii a tvorbe ľadu medzi dvoma 

zariadeniami, ktoré sú umiestnené vedľa seba bez súpravy Side-by-Side.

Valčeky - doplnková výbava

Stabilné valčeky (priemer 100 mm) zaisťujú dobrú pohyblivosť zariadenia a uľahčujú umývanie podlahy pod zariadeniami. Každé 

dva valčeky sú vybavené jednou zaisťovacou brzdou. 
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Chladiace zariadenia 
nápojový priemysel
Naša nová generácia chladničiek na fľaše je tu: Chladničky na komerčné použitie od spoločnosti Liebherr. 
Zariadenia disponujú špeciálnymi doplnkami, ktoré z hľadiska chladenia, optimálnej prezentácie tovaru a 
ergonomickej manipulácie spĺňajú aj tie najnáročnejšie predstavy. V skratke: Optimálne a efektívne chlade-
nie nápojov, ideálne skladovanie a prezentácia tovaru, a to všetko v robustných a energeticky úsporných 
zariadeniach určených pre nepretržitú prevádzku. Nové chladničky na komerčné použitie: So zaručeným 
dôrazom na chladenie, efektivitu a váš tovar.
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Zvýšte popularitu 
vašej značky
Či už individuálnym vzhľadom značky alebo špeciálnymi prvkami výbavy: Zariadenia Liebherr spĺňajú takmer každú požiadav-
ku. Široký výber modelov a obsiahla paleta príslušenstva uľahčujú nájdenie ideálneho riešenia pre každý účel použitia.
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360° prezentácia:

Nezávisle od toho, či ide o fotorealistické znázornenie vášho produktu, 
umelecký motív, alebo perfektne spracované firemné logo – vďaka možnosti 
360° stvárnenia môžete umiestniť pútavé texty na celom povrchu zariadenia.

Digitálna priama tlač: Takto nadchnete zákazníkov svojou značkou 

Rozmanité možnosti: Pri digitálnej tlači sa vaše reklamné oznámenia alebo váš motív vytlačí podľa výberu priamo na 
teleso. Či už fotorealistické stvárnenie produktu, umelecký motív, alebo perfektne znázornené logo spoločnosti – takto 
môžete šikovne uviesť svoju spoločnosť alebo značku na scénu. Podľa vašich vlastných potrieb vám vyrobíme aj malé 
počty kusov. Používame pritom farebný model CMYK, teda aktuálne platný výrobný štandard presne pre digitálnu tlač so 
štyrmi základnými farbami. 

Výhody v skratke:

• Optické zušľachtenie zariadení vďaka brilantným farbám, vysokému rozlíšeniu, ostrosti farieb a plastickému zobrazeniu

• Individuálna a flexibilná úprava s pútavými reklamnými textami

• Zvýšenie obratu a popularity na trhu

• 180° branding: Dizajn sa presne a v plnej ploche tlačí priamo na povrch a vedie cez hrany zariadenia

• Ľahko sa čistí, odolný voči poškriabaniu a UV žiareniu

• Možnosť vyhotovenia malého počtu kusov

• Pevné spojenie so značkou: Neúmyselné alebo úmyselné odstránenie nie je možné

• Na ochranu dizajnu: Expedícia zariadenia s fóliou

Uzavretá zadná stena 

Vďaka voliteľne dodávanej uzav-
retej zadnej stene (v závislosti od 
variantu) je zvlášť vhodné použiť 
zariadenie ako voľne stojace. 
V mieste inštalácie harmonicky 
dopĺňa prostredie a okrem toho 
vám ponúka možnosť umiestniť 
reklamné texty na celom povrchu 
zariadenia.
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LED osvetlenie integrované
do presklených dverí 

Individuálny motív môže byť 
vyrytý v presklených dverách a 
môže byť aj osvetlený. Osvetlený 
je pritom iba motív, ktorý veľmi 
pôsobivo vyniká. Gravírovanie 
sa nachádza medzi dvoma izo-
lačnými tabuľami (dostupné pre 
modely FKv 50 a FKv 30).

Potlač presklených dverí 

Na presklené dvere sa môžu 
nalepiť nálepky s individuálne 
vytvorenými motívmi. Tie sú k dispo-
zícií aj ako „dočasné“ nálepky, 
ktoré je možné bez problémov a 
bez zbytkov kedykoľvek odstrániť.

3D branding

Možnosti 3D brandingu dodávajú zariadeniu mimoriadne príťažlivý vzhľad 
a otvárajú nové možnosti pre kreatívne použitie obrázkov. Špeciálnou 
metódou je možné vyrábať kvalitné nálepky v 3D tlači (lentikulárna tlač). 
Okrem toho pracujeme s rôznymi úrovňami a vrstvami tlače na zasklení, 
ktoré v kombinácii so správnym osvetlením zozadu vytvára 3D efekt. Každé 
zariadenie sa tak stáva individuálnym pútačom a podnecuje k impulzívnemu 
nákupu.

Individuálne farebné 
vyhotovenie 

Upravte svoje zariadenie tak, ako 
sa vám páči! Výnimočné možnosti 
budovania firemnej značky nám 
pri digitálnej priamej tlači umožňu-
jú vyhotoviť vo výrobe zariadenia 
vo variante podľa špeciálnych 
želaní zákazníka. Pritom dokáže-
me splniť takmer každú požiadav-
ku a každý účel použitia. 

PVC nálepky

Pri tejto veľmi rozšírenej a doteraz 
najčastejšie používanej technike 
sa požadovaná téma aplikuje 
v závislosti od počtu kusov a motí-
vu na vhodnú nálepku (väčšinou 
PVC fólia). Tá sa presne natiahne 
na napenené teleso truhlice 
alebo skrine.

Lentikulárna tlač 3D efekt

Vaša značka v správnom svetle
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Prehľad výhod

Dynamický chladiaci systém (s ventilátorom) 

ochladzuje čerstvo uložené nápoje na príjemnú 

teplotu vo veľmi krátkom čase a zaisťuje konštantnú 

teplotu vo vnútornom priestore.

Variabilný teplotný rozsah umožňuje individuálnu reguláciu teploty.

LED displej zaručuje veľké upútanie pozornosti 

na obsah. Pole displeja si môže zákazník 

individuálne prispôsobiť.

Podperné rošty potiahnuté plastom sú výškovo nastaviteľné a dovoľujú variabilné využitie vnútorného 

priestoru pre uskladnenie fliaš a nádob rôznych veľkostí. Integrovaná aretácia roštov (FKDv 4503/.. 13/.. 23) 

umožňuje bezpečné plnenie zariadenia a zaisťuje pevné usadenie roštov a zabraňuje zošmyknutiu.

Vysokoúčinná izolácia znižuje spotrebu energie a 

zaisťuje stálu teplotu vo vnútornom priestore.

Po otvorení dverí funkcia automatického zastavenia ventilátora

minimalizuje únik chladného vzduchu.

Samostatne pripojiteľné LED osvetlenie 

vnútorného priestoru je energeticky efektívne 

a posúva výrobky do stredobodu pozornosti, 

čo zaručuje optimálnu prezentáciu tovaru.

Vymeniteľný doraz dverí umožňuje 

prispôsobenie miestu inštalácie. 

Sklenené izolačné dvere ponúkajú dokonalý výhľad, 

zaisťujú optimálnu energetickú účinnosť 

a podporujú efektívnu prezentáciu tovaru.

Dvere sú vybavené ľahko vymeniteľným magnetickým tesnením.

Prezentačné chladničky s dynamickým chladením

Robustná rukoväť umožňuje rýchly prístup a 

zaručuje stabilitu aj pri častom otváraní dverí.

Hlboká vnútorná nádoba z plastu je bez 

zápachu, robustná, odolná a ponúka dokonalú 

hygienu vďaka veľkým rohovým polomerom, 

ktoré sa ľahko čistia. 

Štýlová kombinácia dizajnu a funkčnosti: 

Dizajn HardLine s bočnými svetelnými hranami 

spĺňa najvyššie nároky na eleganciu. 

Súlad s požiadavkami RoHS a WEEE vďaka použitiu ekologických materiálov v 

spojení s optimálnou schopnosťou recyklácie. 

Prírodný a bezfreónový ekologické chladivo R 600a je ekologický a v spojení s výkonnými 

kompresormi dosahuje vysokú energetickú účinnosť. 

Teleso vyrobené z oceľového plechu s práškovým nástrekom je vyhotovené bez medzier, 

a preto je mimoriadne robustné, odolné voči nárazom a jednoducho sa čistí. Zvýšené bočné 

steny je možné individuálne navrhnúť a použiť na účely brandingu.
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FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513

FKDv 4203 / 4503

FKDv 4513

FKDv 4203 / 4211 / 4213

FKDv 4523

FKDv 4503

FKDv 4523
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Kvalita v každom detaile
Prezentačné chladničky od spoločnosti Liebherr majú ideálne predpoklady pre upútanie pozornosti a reklamnú prezentáciu 
tovaru. Od LED displeja cez prepínateľné LED osvetlenie vnútorného priestoru až po variabilný vnútorný priestor – tieto 
zariadenia ponúkajú veľa možností pre prezentáciu uložených produktov. Displej je možné individuálne nastaviť rôznymi

LED osvetlenie vnútorného priestoru.

Samostatne pripojiteľné LED osvetlenie interiéru je energeticky efektívne a posúva 

výrobky do stredobodu pozornosti, čo zaručuje optimálnu prezentáciu tovaru. 

Prehľad našich variantov:

Obojstranné pozdĺžne LED osvetlenie optimálne zvýrazní tovar svetelnými 

zvýrazňujúcimi prvkami z dvoch strán. Osvetlenie vnútorného priestoru podčiarkuje 

exkluzivitu vášho tovaru (FKDv 4523).

Jednostranné pozdĺžne LED osvetlenie umožňuje dokonalú prezentáciu tovaru

(FKDv 4211/4213/4503/4513).

Priestorovo úsporné integrované stropné osvetlenie LED poskytuje zvýraznené 

osvetlenie vnútorného priestoru zhora (FKDv 4203/4503).

Najlepšia energetická účinnosť, nízke prevádzkové náklady. 

Všetky prezentačné chladničky majú inovatívne LED osvetlenie. Prostredníctvom 

vysokej účinnosti LED osvetlenia sa znižuje celková spotreba energie o 13 až 25 % 

oproti porovnateľným modelom, ktoré sú osvetlené pomocou žiariviek. Prevádzko-

vé náklady sú tak podstatne nižšie a vyššia nákupná cena prezentačných chladni-

čiek s LED osvetlením sa vráti v krátkom čase.

Atraktívny svetelný displej.

Spoločnosť Liebherr ponúka atraktívne možnosti, ako upútať 

pozornosť na zariadenia, spotrebiče a vašu značku. Displej je 

možné zákazníkom individuálne upraviť podľa potreby. 

V ponuke sú štyri varianty displejov:

Transparentný displej LightGuide, inštalovaný na vnútornej 

strane dverí. Displej (FKDv 4523) je čiastočne osvetlený. 

To umožňuje dobrý výhľad na tovar a súčasne púta značnú 

pozornosť na vašu značku.

Plne osvetlený displej LightGuide (FKDv 4513) pripevnený 

na vonkajšej strane dverí dáva vašu značku do popredia 

a priťahuje pozornosť. Osvetlenie nevyžaduje samostatný 

napájací zdroj.

Samolepka umiestnená na vnútornej strane dverí (FKDv 4503) 

je pre zvýraznenie osvetlená pomocou stropného svietidla.

Podsvietený displej LED (FKDv 4203/4211/4213) sa stará o 

vysoký dôraz na značku.

atraktívnymi reklamnými variantmi. Výškovo nastaviteľné rošty umožňujú flexibilné prispôsobenie rôznym veľkostiam fliaš a 
nádob. Dynamický systém chladenia prispieva k rýchlemu ochladeniu – a tým aj k rýchlemu predaju.

Spotreba energie za 24 hodín
so zapnutým osvetlením

Dynamický systém chladenia.

Dynamický systém chladenia (s ventilátorom) ochladzuje 

práve vložený tovar a zaisťuje určitú konštantnú teplotu vo 

vnútornom priestore. Po otvorení dverí funkcia automatického 

zastavenia ventilátora minimalizuje únik chladného vzduchu.

Optimalizované vystavenie produktov. 

Zvýšené presklené izolačné dvere umožňujú dobrý výhľad na 

zariadenie a optimálnu prezentáciu tovaru. Okrem toho je k 

dispozícii podstatne váčší užitočný obsah. Špeciálne sklo 

zaisťuje dobrú izoláciu a podporuje nízku spotrebu energie 

(FKDv 4503/4513/4523). 

Špeciálne vybavenie ako variant na želanie zákazníka

Elektronické riadenie EMS.

Štandardné riadenie EMS v prípade modelu FKDv 4523 (v prípade iných 

prezentačných chladiacich zariadení dostupné ako prvok špeciálnej výbavy) je 

komfortná technológia pre vyššiu energetickú účinnosť. Riadiaci systém naprí-

klad rozpoznáva cykly otvárania dverí, na ktoré reaguje chladiaca technológia 

chladením podľa potreby. To v kombinácii s funkciou vypínania svetla vedie 

k výraznej úspore energie.

Prezentačné
chladničky
so žiarivkou

Prezentačné
chladničky

s LED
osvetlením

až -25 %

Prezentačné chladničky s dynamickým chladením
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Prezentačné chladničky s presklenými dverami a dynamickým chladením

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Merané podľa normy EN 16902:2016.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

FKDv 4523
PremiumPlus

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

687 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / čierna

Sklenené izolačné dvere

Plast strieborný

elektronické riadenie

vo vnútri digitálny

Pozdĺžne LED osvetlenie, zapínateľné 

súčasne s displejom, obojstranné

6

Rošty pokovené, priehľadné s 

práškovým nástrekom

304 / 7

608 / 7

45 kg

Hliníková rukoväť masívna

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

94 / 85,6 kg

7112585

7113265 / 7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9902462

FKDv 4523 Var. 875
PremiumPlus

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

680 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / čierna

Sklenené izolačné dvere

Plast strieborný

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

Pozdĺžne LED osvetlenie, zapínateľné 

súčasne s displejom, obojstranné

6

Rošty pokovené, priehľadné s 

práškovým nástrekom

304 / 7

608 / 7

45 kg

Hliníková rukoväť masívna

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

93 / 88 kg

7112585

7113265 / 7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9902462

FKDv 4513
Premium

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

580 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / sivá

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

Pozdĺžne LED osvetlenie, zapínateľné 

súčasne s displejom

6

Rošty potiahnuté plastom

304 / 7

608 / 7

45 kg

Hliníková rukoväť masívna

možnosť dodatočného vybavenia

áno / vpravo vymeniteľné

93 / 86 kg

7113267

7113265 / 7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9590067

FKDv 4503
Premium

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1800

614 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / sivá

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED stropné a pozdĺžne osvetlenie

6

Rošty potiahnuté plastom

304 / 7

608 / 7

45 kg

Hliníková rukoväť masívna

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

92 / 86 kg

7113267

7113265 / 7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

FKDv 4213
Comfort

403 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

547 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

Pozdĺžne LED osvetlenie, zapínateľné 

súčasne s displejom

5

Rošty potiahnuté plastom

256 / 7

512 / 7

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

– / vpravo vymeniteľné

86 / 79 kg

FKDv 4213 Variant 744

7113267

7113265 / 7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

na požiadanie

9902275

FKDv 4203
Comfort

403 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

527 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

Stropné osvetlenie LED, paralelné 

spínanie s displejom

5

Rošty potiahnuté plastom

256 / 7

512 / 7

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

– / vpravo vymeniteľné

85 / 78 kg

7113267

7113265 / 7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

na požiadanie

9902275

FKDv 4211
Comfort

387 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

472 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

Pozdĺžne LED osvetlenie, zapínateľné 

súčasne s displejom

5

Rošty potiahnuté plastom

256 / 7

512 / 7

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

– / vpravo vymeniteľné

73 / 68 kg

7113267

7113265 / 7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

na požiadanie

9902275

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l / vystavenie PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l / vystavenie dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere / Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

k dispozícii aj v čiernej farbe ako

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Podperné rošty pokovené, priehľadné s práškovým nástrekom

Podlahový rošt / Drevený rošt

Odkladacia plocha z perforovaného plechu

Snímacie koľajničky

Vyťahovací žliabok na fľaše

Pevný žliabok na fľaše

Ochranný strmeň

Valčeky pre ochranné strmene

Zámok / Špeciálny zámok

Súprava Side-by-Side

Prezentačné chladničky s presklenými 
dverami a dynamickým chladením
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Chladničky s dynamickým chladením

Prehľad výhod

LED osvetlenie regulovateľné spínačom 

poskytuje dobré osvetlenie vnútorného 

priestoru a prezentuje tovar v najlepšom 

svetle. 

Nastavte teplotu v závislosti od modelu 

individuálne v rozsahu +2 °C až +9 °C

alebo +1 °C až +15 °C. Tak pohodlne 

regulujete teplotu svojho tovaru.

Ak chcete jednoducho naložiť alebo vybrať tovar, dá sa doraz dverí ľahko vymeniť 

a zariadenie možno prispôsobiť príslušnému miestu inštalácie.

Na denné používanie je vnútorný priestor vyhotovený veľmi robustne. Vďaka hlbokým 

úložným rebrám, veľkým rohovým polomerom a vnútorným nádobám z jednoliateho 

materiálu sa dá ľahko čistiť a umožňuje optimálnu hygienu.

Stabilné nosné rošty sa dajú ľahko prestaviť 

a umožňujú vysokú variabilnosť vnútorného 

priestoru. Na optimálne využívanie sa dá 

flexibilne upravovať podľa nádob rôznych 

veľkostí alebo fliaš.

Vďaka zarážke na vysúvaní uprostred nosných roštov je váš tovar uložený 

bezpečne – náhodné vytiahnutie nie je možné. Okrem toho výstužný prút 

na nosnom rošte chráni tovar a označuje priestor na umiestnenie.
Nový dizajn dverí v kombinácii s optimalizovaným svetelným konceptom zabezpečuje optimálnu 

prezentáciu tovaru. Vďaka svojej kvalite a vynikajúcemu spracovaniu sú zariadenia 

Liebherr vhodnou voľbou pre špičkové produkty.

Pri uhle menšom ako 90° sa dvere zatvárajú automaticky, zabraňujú úniku chladu a podporujú 

dobrú energetickú účinnosť zariadenia. Pri uhle väčšom ako 90°

ostávajú otvorené – takto môžete pohodlne dopĺňať tovar.

Zapustený úchyt umiestnený na boku uľahčuje otváranie dverí 

a zabraňuje neúmyselnému zachyteniu.

O bezpečnosť a stabilitu sa stará tvrdené a nerozbitné jednovrstvové 

bezpečnostné sklo osadené zvnútra a zvonku dverí.

Optimalizované vystavenie produktov prostredníctvom 

zvýšených presklených izolačných dverí umožňuje dobrý výhľad 

a optimálnu prezentáciu produktu v popredí.

Voliteľne dodávaná uzavretá zadná stena vám poskytuje možnosť 

sprostredkovať reklamné texty alebo reklamné logá pre 360° branding

prostredníctvom celej plochy zariadenia.

Teleso je robustné, odolné voči nárazom, ľahko sa čistí a dá sa individuálne upravovať 

podľa vašich vlastných požiadaviek.

Dynamický systém chladenia zabezpečuje 

efektívne a rýchle chladenie uskladneného tovaru 

a takmer konštantné rozdelenie teploty.

Nastavovacie nohy a kolieska sa dajú veľmi rýchlo namontovať, čo umožňuje pohodlné 

čistenie pod zariadením alebo jednoduché premiestnenie zariadenia.

Digitálne zobrazenie teploty funguje bez batérií, 

dá sa dobre čítať a informuje vás 

na stupeň presne o nastavenej teplote.
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Kvalita v každom detaile
Naše vysoké požiadavky na kvalitu platia aj pri najmenších detailoch. Už počas výroby našich nových chladiacich 
zariadení so značkou produktu máme všetky komponenty celkom pod drobnohľadom. Pri každodennom používaní zaria-
dení vám to príde vhod. Zlepšené osvetlenie, stabilné rošty, ale aj zväčšená sklená plocha vo dverách poskytujú okrem 

Chladničky s dynamickým chladením

optimalizovaného systému chladenia aj energeticky efektívne chladenie, dlhú životnosť, ergonomické ovládanie a kvalitnú 
prezentáciu vašich produktov.

Samozatváracie dvere/zapustený úchyt/bezpečnostné sklo.

Efektívne a bezpečné: Ak je uhol otvárania dverí menší ako 90°, 

dvere sa zatvárajú vďaka samozatváraciemu mechanizmu, čím 

prispievajú k energeticky efektívnej prevádzke. Ak je uhol otvárania 

väčší ako 90°, ostávajú otvorené. Tak môžete napríklad pohodl-

ne doplniť tovar. Okrem toho majú dvere na boku zapustený úchyt, 

aby sa dali ľahko otvárať. Náhodné zachytenie o úchyt nie je 

možné. Stabilitu a bezpečnosť zabezpečuje tvrdené a nerozbitné 

jednovrstvové bezpečnostné sklo.

Dynamický systém chladenia.

Efektívnosť: Dynamický systém chladenia s ventilátorom ochladzuje 

práve vložený tovar a zaisťuje takmer konštantnú teplotu vo vnútor-

nom priestore. Po otvorení dverí minimalizuje funkcia automatické-

ho zastavenia ventilátora únik chladného vzduchu a pomáha tým 

pri úsporách energie.

Osvetlenie.

Osobitosť: Prostredníctvom nového systému osvetlenia s energe-

ticky úsporným stropným svetlom LED alebo vertikálnym svetelným 

stĺpom LED (voliteľne aj dva svetelné stĺpy vľavo a vpravo) sa vnú-

torný priestor maximálne osvetlí tak, že tovar možno odprezentovať 

v tom najlepšom svetle.

Prezentácia tovaru.

Výrazné predvedenie: Teraz máte lepší prehľad o chladených 

nápojoch, pretože vďaka väčšej sklenej ploche na dizajne dverí 

sa tovar zákazníkom prezentuje pútavejším spôsobom. V kom-

binácii s energeticky úspornou technológiou LED osvetlenia 

je vnútorný priestor optimálne nasvietený a je tak perfektnou 

scénou pre fľaše a nádoby. Zákazník tak rýchlo dostane chuť 

po nich siahnuť.  

Ergonómia.

Pekne praktická: Dvere môžete úplne ľahko otvárať pomocou 

ergonomického zapusteného úchytu. Výškovo nastaviteľnými 

odkladacími plochami ich jednoducho prispôsobíte 

vnútornému priestoru – podľa veľkosti fl iaš alebo obalov. 

Zákazník dostane chuť rýchlo po nich siahnuť, čo podporuje 

predaj. Na ergonomickú manipuláciu majú dvere okrem toho 

samozatvárací mechanizmus, ktorý podporuje energeticky 

efektívnu prevádzku: Ak je uhol otvorenia menší ako 90°, 

dvere sa zatvárajú automaticky, ak je uhol väčší, ostávajú 

otvorené. Je to výhodou pri plnení zariadenia. 

Vylepšené nosné rošty.

Bezpečne uskladnené: Nosné rošty potiahnuté plastom majú ote-

ruvzdornú povrchovú úpravu, sú výškovo nastaviteľné a ponúka-

jú variabilné využitie vnútorného priestoru. Rošty s malými okami 

sa dajú zaťažiť váhou až do 60 kg. Garantuje to spoľahlivé uloženie 

rôznych fl iaš a nádob. Zarážka na vysúvaní uprostred roštov zabrá-

ni tomu, aby sa nechcene úplne vytiahli a aby tovar vypadol. 

Vymedzovacia tyč na prednej hrane roštov okrem toho pomáha ako 

podpera a zároveň defi nuje priestor na umiestnenie tovaru – pre 

dobrú prezentáciu. 
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Chladničky s presklenými dverami a dynamickým chladením

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Merané podľa normy EN 16902:2016.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

MRFvd 5511

569 l

747 / 769 / 1684

625 / 536 / 1459

535 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / sivá

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne zapínateľný

4

Rošty potiahnuté plastom

354 / 9

708 / 9

60 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

99 / 92 kg

7113233 / 7113236 / 7113310

7113314 / 7113240 / 7113238

7435210

9086926

9086924

7790513

7790761

na požiadanie

MRFvd 4011

400 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

566 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / sivá

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne zapínateľný

5

Rošty potiahnuté plastom

253 / 7

506 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

84 / 78 kg

MRFvd 4011 Variant 003

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790512

7790761

na požiadanie

MRFvd 4011 Variant 744

400 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

566 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / čierna

Sklenené izolačné dvere

Plast strieborný

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne zapínateľný

5

Rošty pokovené, priehľadné s práškovým nástrekom

253 / 7

506 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

84 / 78 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790512

7790761

na požiadanie

MRFvd 3511

347 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

532 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / sivá

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne zapínateľný

4

Rošty potiahnuté plastom

207 / 7

414 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

77 / 72 kg

MRFvd 3511 Variant 003

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790505

7790761

na požiadanie

MRFvd 3511 Variant 744

347 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

532 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / čierna

Sklenené izolačné dvere

Plast strieborný

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne zapínateľný

4

Rošty pokovené, priehľadné s práškovým nástrekom

207 / 7

414 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

77 / 72 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790505

7790761

na požiadanie

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l / vystavenie PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l / vystavenie dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

k dispozícii aj ako

Príslušenstvo

Kovový rošt / čierna / biela

Podlahový kovový rošt / čierna / biela

Šmykľavka na fľašu výsuvné / pevné

Flexibilná cenovková lišta

Drevený rošt

Odkladacia plocha z perforovaného plechu

Valčeky - doplnková výbava

Sada pre dodatočnú montáž nastaviteľných nôh

Ochranný rám

Valčeky pre ochranný rám

Špeciálny zámok

Chladničky s presklenými dverami 
a dynamickým chladením
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Chladničky s plnými dverami a dynamickým chladením

 Kvalita v každom detaile
Naše vysoké požiadavky na kvalitu platia aj pri najmenších detailoch. Už počas výroby našich nových chladiacich zariadení 
so značkou produktu máme všetky komponenty celkom pod drobnohľadom. Pri každodennom používaní zariadení vám to 
príde vhod. Zlepšené osvetlenie alebo aj stabilné rošty poskytujú okrem optimalizovaného systému chladenia aj energeticky 
efektívne chladenie, dlhú životnosť, ergonomické ovládanie a kvalitnú prezentáciu vašich produktov.

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Merané podľa normy EN 16902:2016.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

MRFvd 5501

544 l

747 / 769 / 1684

625 / 536 / 1459

388 kWh

CC3 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / sivá

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne 

zapínateľný

4

Rošty potiahnuté plastom

354 / 9

708 / 9

60 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

80 / 74 kg

7113233 / 7113236 / 7113310

7113238 / 7113240 / 7113314

7435210

9086926

9086924

7790513

7790761

na požiadanie

MRFvd 4001

377 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

396 kWh

CC3 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / sivá

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne 

zapínateľný

5

Rošty potiahnuté plastom

253 / 7

506 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

67 / 60 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790512

7790761

na požiadanie

MRFvd 3501

327 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

373 kWh

CC3 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický / automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / sivá

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

LED svetelný stĺp vľavo, samostatne 

zapínateľný

4

Rošty potiahnuté plastom

207 / 7

414 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vymeniteľné vpravo

62 / 57 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790505

7790761

na požiadanie

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l / vystavenie PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l / vystavenie dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kovový rošt / čierna / biela

Podlahový kovový rošt / čierna / biela

Šmykľavka na fľašu výsuvné / pevné

Flexibilná cenovková lišta

Drevený rošt

Odkladacia plocha z perforovaného plechu

Valčeky - doplnková výbava

Sada pre dodatočnú montáž nastaviteľných nôh

Ochranný strmeň

Valčeky pre ochranné strmene

Špeciálny zámok

Chladničky s plnými dverami 
a dynamickým chladením

Vylepšené nosné rošty.

Bezpečne uskladnené: Nosné rošty potiahnuté plastom majú 

oteruvzdornú povrchovú úpravu, sú výškovo nastaviteľné 

a ponúkajú variabilné využitie vnútorného priestoru. Rošty 

s malými okami sa dajú zaťažiť váhou až do 60 kg. Garantuje 

to spoľahlivé uloženie rôznych fl iaš a nádob. Zarážka na 

vysúvaní uprostred roštov zabráni tomu, aby sa nechcene 

úplne vytiahli a aby tovar vypadol. Vymedzovacia tyč na 

prednej hrane roštov okrem toho pomáha ako podpera 

a zároveň defi nuje priestor na umiestnenie tovaru – pre dobrú 

prezentáciu. 

Osvetlenie.

Osobitosť: Prostredníctvom nového systému osvetlenia s ener-

geticky úsporným stropným LED svetlom alebo vertikálnym 

svetelným LED stĺpom (voliteľne aj dva svetelné stĺpy vľavo 

a vpravo) sa vnútorný priestor maximálne osvetlí tak, že tovar 

možno odprezentovať v tom najlepšom svetle.

Dynamický systém chladenia.

Efektívnosť: Dynamický systém chladenia s ventilátorom 

ochladzuje práve vložený tovar a zaisťuje takmer konštantnú 

teplotu vo vnútornom priestore. Po otvorení dverí minimalizuje 

funkcia automatického zastavenia ventilátora únik chladného 

vzduchu a pomáha tým pri úsporách energie.
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Eventové chladničky s plnými dverami a dynamickým chladením

Kvalita v každom detaile
Myslite na večierok, nie na čistenie. Po večierku je to podobne ako pred večierkom – k  tomu samozrejme patrí upratovanie 
a čistenie. No naše eventové zariadenie vám pomôže čas potrebný na čistenie skrátiť. Vnútorný priestor je koncipovaný tak, že 

sa dá rýchlo vyčistiť hadicou. Okrem toho možno zariadenie ľahko prepravovať a znovu priniesť do skladu. Vďaka tomu vám 
ostane viac času – aby ste sa rýchlo mohli zaoberať plánovaním ďalšieho večierka. No keď už vám toto nezdvihne náladu!

Jednoduché a rýchle čistenie.

To zdvihne náladu aj po večierku! Chceli by ste zariadenie po 

večierku vyčistiť a odložiť až do ďalšej oslavy? Vodotesný vnú-

torný priestor s ventilátorom chráneným proti striekajúcej vode 

môžete pohodlne a rýchlo vyčistiť hadicou a všetky strany kva-

litne zbaviť špiny. Potom ešte vysušiť suchou handrou a zaria-

denie môže ísť do skladu.

Ochranný rám a valčeky.

Pri prekladaní ochráni zariadenie pred poškodením robustný 

strmeň na bočných hranách, ktorý tak napomáha dlhodobé-

mu uchovaniu stability korpusu zariadenia. No a na rých-

lu prepravu z bodu A do bodu B môžete niekoľkými úkonmi 

priamo na ochranný strmeň na zadnej strane umiestniť dva 

stabilné valčeky (dostupné ako príslušenstvo). Zariadenie sa 

tak dá ľahko prepraviť na miesto inštalácie ako na vozíku na 

vrecia a prepravky.

Samozatváracie dvere/zapustený úchyt.

Efektívne a bezpečné: Ak je uhol otvárania dverí menší ako 

90°, dvere sa zatvárajú vďaka samozatváraciemu mechaniz-

mu, čím prispievajú k energeticky efektívnej prevádzke. Ak je 

uhol otvárania väčší ako 90°, ostávajú otvorené. Môžete tak 

napríklad pohodlne doplniť tovar. Okrem toho majú dvere na 

boku zapustený úchyt, aby sa dali ľahko otvárať. Náhodné 

zachytenie o úchyt nie je možné.

Dynamický systém chladenia.

Efektívnosť: Dynamický systém chladenia s ventilátorom 

ochladzuje práve vložený tovar a zaisťuje rovnomerné rozde-

lenie tepla vo vnútornom priestore. 
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Eventové chladničky s plnými dverami a dynamickým chladením

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

MRFec 4001

377 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

390 kWh

CC3 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +9 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

áno

mechanické ovládanie

5

Rošty potiahnuté plastom

253 / 7

506 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

áno

vymeniteľné vpravo

66 / 61 kg

možnosť dodatočného vybavenia

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790512

7790761

MRFec 4001 Variant I47

377 l

608 / 692 / 1908

475 / 423 / 1659

390 kWh

CC3 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +9 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

áno

mechanické ovládanie

5

Rošty potiahnuté plastom

253 / 7

506 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

áno

vymeniteľné vpravo

74,5 / 69,5 kg

predmontované

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790761

MRFec 3501

327 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

367 kWh

CC3 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +9 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

áno

mechanické ovládanie

4

Rošty potiahnuté plastom

207 / 7

414 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

áno

vymeniteľné vpravo

99 / 93 kg

možnosť dodatočného vybavenia

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790505

7790761

MRFec 3501 Variant I47

327 l

608 / 692 / 1708

475 / 423 / 1459

367 kWh

CC3 / K4

+10 °C až +40 °C

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +9 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

áno

mechanické ovládanie

4

Rošty potiahnuté plastom

207 / 7

414 / 7

45 kg

Priehlbina pre rukoväť

áno

vymeniteľné vpravo

107,5 / 101,5 kg

predmontované

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790761

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Interiér odolný voči striekajúcej vode

Typ riadenia

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l / vystavenie PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l / vystavenie dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Ochranný strmeň

Príslušenstvo

Kovový rošt / čierna / biela

Podlahový kovový rošt / čierna / biela

Vyťahovací žliabok na fľaše

Pevný žliabok na fľaše

Flexibilná cenovková lišta

Drevený rošt

Odkladacia plocha z perforovaného plechu

Valčeky - doplnková výbava

Sada pre dodatočnú montáž nastaviteľných nôh

Ochranný strmeň

Valčeky pre ochranné strmene

Eventové chladničky 
s plnými dverami a dynamickým chladením
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Pultová chladnička na podporu predaja

Kvalita v každom detaile
Tak je váš tovar vždy v strede pozornosti: Pultové chladiace zariadenia Liebherr udrú do očí, podporujú predaj a zároveň majú 

efektívne chladenie. Vďaka dynamickému systému chladenia sú nápoje rýchlo ochladené na optimálnu teplotu podávania a 

v celom vnútornom priestore sa udržiava konštantná teplota. Výškovo nastaviteľné nosné rošty umožňujú individuálne prispô-

sobenie pre rozmanité veľkosti fliaš a nádob. Prostredníctvom presklených dverí s veľkou izolačnou schopnosťou je na výrobky 

dobrý výhľad, čo nabáda ku kúpe.

Presklené dvere s rámom z ušľachtilej ocele.

Zariadenie FKv 503 z ušľachtilej ocele je vybavené preskle-

nými dverami s rámom z ušľachtilej ocele – je to kombinácia 

materiálov s mimoriadne vysokým účinkom. 

Vertikálne LED osvetlenie vnútorného priestoru.

Ideálne pre atraktívnu prezentáciu produktu: LED osvetlenie je 

integrované vnútri BCv 1103 a zabezpečuje dobré osvetlenie.

Takže tovar je vždy v centre pozornosti.

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Merané podľa normy EN 16902:2016.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

FKv 503
Premium

44 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

284 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

39 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +12 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Sklenené izolačné dvere

Plast antracitový

mechanické ovládanie

LED stropné osvetlenie, samostatne 

zapínateľné a plynule stmievateľné

2

Rošty pokovené, priehľadné s 

práškovým nástrekom

27

60

30 kg

k dispozícii

vpravo pevné

34 / 30 kg

FKv 503 Var. H48
Premium

44 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

284 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

39 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +12 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Sklenené izolačné dvere

Plast antracitový

mechanické ovládanie

LED stropné osvetlenie, samostatne 

zapínateľné a plynule stmievateľné

2

Rošty pokovené, priehľadné s 

práškovým nástrekom

27

60

30 kg

k dispozícii

vpravo pevné

34 / 30 kg

BCv 1103

106 l

497 / 548 / 816

417 / 391 / 649

312 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

49 dB(A)

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+2 °C až +12 °C

Oceľ / strieborná

Sklenené izolačné dvere

Oceľ

mechanické ovládanie

Pozdĺžne osvetlenie LED vpravo

2

Rošty potiahnuté plastom

51

138

30 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

43,2 / 40,7 kg

7113031

7444050

9875023

9875025

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Vnútorné osvetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Snímacie koľajničky

Súprava spojovacích prvkov vľavo

Súprava spojovacích prvkov vpravo

Pultová chladnička 
s dynamickým chladením

MilkCooler FKv 503 Var. H48.

Dobre vychladené mlieko pre váš kávovar v gastronómii, 

kancelárii alebo v jedálni: Aby ste si mohli vychutnať kávu 

v úplnom pokoji, MilcCooler má vždy pripravené perfektne 

vychladené čerstvé mlieko. Aby ste nemuseli ísť zakaždým 

do chladničky. Vložte mlieko v kartónovom obale alebo vo 

fľaši do zariadenia MilkCooler spoločnosti Liebherr a spojte 

svoj kávovar pomocou hadice na nasávanie mlieka priamo 

so zariadením. Na pohodlné vedenie hadice má MilkCooler 

k tomu dva špeciálne otvory v bočnej stene. Vďaka 

nastaviteľnému teplotnému rozsahu +2 °C až +12 °C ostáva 

mlieko stále pekne čerstvé a chutné. Stlačením tlačidla si 

vychutnáte svoju kávu, kedykoľvek sa vám zachce.
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Prehľad výhod

Podpultové chladiace zariadenia

Podpultové vyhotovenie. Modely FKUv s výškou 83 cm 

je možno ľahko inštalovať pod pracovnú dosku a sú 

priestorovo úsporným a dokonalým riešením. 

Vysoko kvalitné chladiace komponenty, optimalizovaná izolácia a premyslený dizajn 

zaisťujú maximálnu energetickú účinnosť a nízke prevádzkové náklady. 

Robustná tyčová rukoväť. Tyčová rukoväť  

je určená pre intenzívne používanie. 

Je ergonomická s ľavostranným 

alebo pravostranným uchopením 

a jednoducho čistiteľná.

Ekologické chladivo R 600a je v spojení s vysoko účinným kompreso-

rom výkonný a energeticky efektívny.

Optický a akustický alarm upozorňujú na nekontrolovaný nárast teploty, 

stratu chladu a otvorené dvere.

Jednodielna hlbokoťahaná vnútorná nádoba vyrobená z 

polystyrénu sa ľahko čistí a je bez zápachu. Pretože sa tu 

nenachádzajú rušivé rohy a sú veľké polomery, uľahčuje 

čistenie, čo zaisťuje dokonalú hygienu. 

Stabilné zámky na chladničke 

zabraňujú nežiaducemu prístupu.

Sklenené dvere vyrobené z odolného izolačného skla ponúkajú dobrý výhľad, 

podporujú prezentáciu predaja a ponúkajú rýchly prístup k tovaru. 

Samozatváracie dvere s jednoducho vymeniteľným magnetickým tesnením.

Integrovaný mechanizmus pre komfortnú obsluhu a zabránenie stratám energie 

zaisťuje, že sa dvere automaticky zatvoria po každom otvorení.

Doraz dverí je možné vymeniť bez ďalších komponentov a umožňuje 

prispôsobenie zariadení miestu zostavenia.

Stabilné kovové rošty je možné zaťažiť až do 45 kg, 

čo znamená, že tovar je vždy optimálne skladovaný a 

chránený. Ich výškové nastavenie umožňuje fl exibilné 

usporiadanie a využitie vnútorného priestoru. 

Energeticky účinné a úsporné LED v modeloch so 

sklenenými dverami zaisťujú optimálne osvetlenie 

vnútorného priestoru. Nízke emisie tepla znamenajú, 

že nebude narušená kvalita a čerstvosť tovaru.

Automatické odmrazovanie. Moderná a efektívna elektronika zaisťuje, že sa zariadenie odmrazuje 

automaticky, keď sa kompresor nepoužíva. Takže ručné odmrazovanie už nie je potrebné. 
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Podpultové chladiace zariadenia

Kvalita v každom detaile
Chladiace zariadenia s možnosťou integrovania pod stôl sú zázračne šetriacim miestom. Pretože, ak je k dispozícii len málo 
miesta na inštaláciu, potom ho treba využiť mimoriadne efektívne, a to bez kompromisov pri chladiacom výkone alebo udržia-

vaní čerstvých potravín. Produkty sa v týchto kompaktných modeloch vždy skladujú v najlepších chladiacich podmienkach z 
pohľadu techniky a pritom sú tieto zariadenia veľmi energeticky účinné a úsporné.

Pod stôl – a ľahko integrovateľný.

Zariadenia je možné integrovať pod pracovnú dosku. V takom 

prípade je na prívod a odvod vzduchu zadnej strany zariadenia 

nutný výrez v pracovnej doske o rozmere min. 200 cm². 

Bez ventilačnej mriežky musí byť priestor na zabudovanie 

minimálne o 3 cm vyšší ako je výška zariadenia. Zariadenia 

sú svojou výškou 83 cm skonštruované pre špecifi cké výšky 

pracovných plôch v gastronómii. 

LED osvetlenie pri sklených dverách FKUv.

Zariadenia radu FKUv môžete na požiadanie dostať aj so skle-

nými dverami, vďaka čomu máte možnosť dobrého prehľadu 

tovaru alebo jeho prezentácie. Jednodielny dverový rám je 

masívny a vyznačuje sa vysokokvalitným dizajnom. Energeticky 

úsporné LED zabezpečujú harmonické a rovnomerné osvetle-

nie vnútorného priestoru a produktov energeticky najúspornej-

ším možným spôsobom: LED svetlá majú dlhú životnosť a 

v spotrebe energie sú omnoho úspornejšie ako normálne žiarivky. 

Okrem toho, vďaka zníženej spotrebe tepla nie je negatívne 

ovplyvňovaná kvalita potravín. 

Najmodernejšia elektronika.

Modely disponujú vysokokvalitným elektronickým riadením s 

veľkým teplotným displejom a početnými praktickými funk-

ciami. Ovládanie je zabudované do stolovej dosky – teplotu je 

možné nastaviť s presnosťou na jeden stupeň. Pri nekontro-

lovanom náraste teploty, napr. pri otvorených dverách varu-

jú optický a akustický alarm dverí a teploty. Pri rade FKUv zni-

žuje bezkontaktná funkcia zastavenia ventilátora stratu chladu 

pri otvorení dverí a prispieva ku konštantnej teplote. Premys-

lené riadenie rozmrazovania aj za extrémnych podmienok a 

pri častých otvoreniach dverí zabezpečujú prevádzku bez po-

rúch a starostí. Funkcia voľby prevádzkového režimu ventiláto-

ra umožňuje dokonale prispôsobiť klímu skladovania rozličným 

produktom.

Vymeniteľný doraz dverí.

Doraz dverí je možné ľahko vymeniť. Zariadenia je možné 

ľahko prispôsobiť miestu inštalácie.

Dvere s automatickým uzatváraním.

Integrovaná mechanika zabezpečuje automatické zatvorenie 

dverí po každom otvorení. Tak sa predchádza zbytočnej 

strate chladu.

Energeticky účinné s R 600a.

Zariadenia spoločnosti Liebherr sú optimalizované pre najlep-

šiu možnú energetickú efektívnosť a nízke prevádzkové náklady. 

Používa sa v nich výlučne prirodzený a ekologické chladivo R 

600a. V spojení s vysokoúčinnými kompresormi má toto zaria-

denie mimoriadny výkon a kvôli nízkej miere príspevku k tvorbe 

skleníkových plynov aj bezpečnú budúcnosť.
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Podpultové chladničky s dynamickým chladením

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Merané podľa normy EN 16902:2016.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

FKUv 1663 Premium

148 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

353 kWh

CC2 / K4

+16 °C až +35 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Sklenené izolačné dvere

Plast strieborný

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

3

Rošty pokovené, priehľadné s práškovým nástrekom

92

163

45 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

45 / 42 kg

7112321

7777647

9086607

FKUv 1660 Premium

134 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

225 kWh

CC2 / K4

+16 °C až +40 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Plast strieborný

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

3

Rošty pokovené, priehľadné s práškovým nástrekom

92

163

45 kg

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

40 / 37 kg

7112321

7777647

9086607

FKUv 1613 Premium

148 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

353 kWh

CC2 / K4

+16 °C až +35 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

3

Rošty potiahnuté plastom

92

163

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

45 / 42 kg

7113333

7112321

9876641

9086607

na požiadanie

FKUv 1613 Variant 744
Premium

148 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

353 kWh

CC2 / K4

+16 °C až +35 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / čierna

Sklenené izolačné dvere

Plast strieborný

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

3

Rošty pokovené, priehľadné s práškovým nástrekom

92

163

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

45 / 42 kg

7112321

9086607

na požiadanie

FKUv 1610 Premium

134 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

225 kWh

CC2 / K4

+16 °C až +40 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

3

Rošty potiahnuté plastom

92

163

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

38 / 36 kg

FKUv 1610 Variant 744

7113333

7112321

9876641

9086607

na požiadanie

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Porucha: Varovný signál

Vnútorné osvetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

k dispozícii aj v čiernej farbe ako

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Podperný rošt pokovaný

Spojovací rám biely

pojovací rám ušľachtilá oceľ

Kolieskové koľajničky

Zámok

Podpultové chladničky 
s dynamickým chladením
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Podpultové chladničky so statickým chladením Podpultové chladničky s dynamickým chladením

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Merané podľa normy EN 16902:2016.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

FKU 1800

175 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

204 kWh

CC1 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

44 dB(A)

1.0 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

automatický

+2 °C až +10 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

bočná žiarovka

3

Rošty potiahnuté plastom

118

221

50 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

36 / 34 kg

FKU 1800 Variant 737

9910831

9086967

7112064

9007675

FKvesf 1805

171 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

309 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / strieborná

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

bočná žiarovka

3

Rošty potiahnuté plastom

115

217

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

37 / 34 kg

9910831

9086967

7112064

9007675

FKvesf 1803

171 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

406 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

Oceľ / strieborná

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

3

Rošty potiahnuté plastom

115

217

45 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

46 / 43 kg

9086967

7112064

9007675

FKU 1805

175 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

204 kWh

CC1 / K4

+10 °C až +35 °C

R 600a

44 dB(A)

1.0 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

automatický

+2 °C až +10 °C

Oceľ / biela

Ušľachtilá oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

bočná žiarovka

3

Rošty potiahnuté plastom

118

221

50 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

36 / 33 kg

9086967

7112064

9007675

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

k dispozícii aj v antracitovej farbe ako

Príslušenstvo

Dekoračný rám

Valčeky - doplnková výbava

Podperný rošt potiahnutý plastom

Vyťahovací žliabok

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Množstvo PET fliaš 0,5 l

Množstvo dóz 0,33 l

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Dekoračný rám

Valčeky - doplnková výbava

Podperný rošt potiahnutý plastom

Vyťahovací žliabok

Podpultové chladničky 
so statickým chladením

Podpultové chladničky 
s dynamickým chladením
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Chladiace truhlice so statickým chladením

Vďaka tenkému, ale robustnému kryciemu rámu máme 

najväčšiu možnú pozorovaciu plochu pre tovar.

Súlad s požiadavkami ROHS a WEEE vďaka použitiu ekologických 

materiálov v spojení s optimálnou schopnosťou recyklácie. 

Stabilné otočné valčeky uľahčujú 

prepravu, keď musí byť zariadenie 

presunuté, a umožňujú komfortné 

umývanie podlahy pod zariadením.

Individuálny branding zvyšuje povedomie o 

spoločnosti a jej produktoch.

Viacdielny rám s atraktívnym a moderným dizajnom

so zaoblenými rohmi zaisťuje stabilitu

a chráni pri vyberaní tovaru.

Analógový ukazovateľ teploty so stupňovou presnosťou informuje o nastavenej teplote vnútorného priestoru.

Tvrdené jednovrstvové bezpečnostné sklo dodáva tejto chladiacej truhlici stabilitu.

Prehľad výhod

Stabilné posuvné sklenené veko umožňuje dobrý výhľad na 

výrobky a efektívnu a účinnú prezentáciu tovaru. 

Zámok veka sa dodáva na želanie.

Vysokoúčinná izolácia znižuje spotrebu energie a zaisťuje konštantné teploty. 

Prírodný a bezfreónový ekologické chladivo R 600a je ekologický

 a v spojení s výkonnými kompresormi energeticky mimoriadne účinný. 

Jednoduché otváranie a zatváranie veka truhlice pomocou 

špeciálnej klznej vrstvy v tesniacich profiloch. 



 103102  

N
áp

oj
e

Truhlicové chladničky

Kvalita v každom detaile
Truhlicové chladničky na nápoje Liebherr sú optimálne vybavené pre dlhodobé profesionálne používanie. O spoľahlivý výkon 
a efektivitu sa starajú tiché kompresory s dlhou životnosťou a vysokoúčinná izolácia. Stabilné posuvné veká zo skla sa tesne 
zatvárajú aj pri intenzívnom namáhaní, zabraňujú strate chladu a umožňujú dobrý výhľad na tovar. Pomocou plynulej regulá-
cie teploty v rozsahu od 2 °C do 15 °C sa teplota udržiava na konštantnej úrovni. Teleso z oceľového plechu a nerezový 
vnútorný povrch z hliníka zvyšujú odolnosť truhlicových chladničiek proti nárazom a umožňujú ľahké čistenie.

Robustné posuvné sklenené veko.

Sklenené posuvné veká modelu MRHsc 2862 sú vyhotovené z 

tvrdeného bezpečnostného skla a umožňujú účinnú prezentá-

ciu ponuky. Rám má robustný vzhľad.

Stabilné valčeky.

Ak je potrebný častý presun truhlíc, valčeky uľahčujú ich 

prepravu. MRHsc modely sú vybavené vysokokvalitnými 

pogumovanými kolieskovými valčekmi s priemerom 50 mm.

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

MRHsc 2862

296 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

154 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +30 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

+2 °C až +15 °C

Oceľ / biela

Posuvný sklenený kryt

sivá

Hliník

mechanické ovládanie

0

4

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

58,7 / 51,3 kg

7043660

7111081

7111079

na požiadanie

7652063

MRHsc 2852

296 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

134 kWh

CC2 / K4

+10 °C až +30 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

+2 °C až +15 °C

Oceľ / biela

Hliníkový posuvný kryt

sivá

Hliník

mechanické ovládanie

0

4

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

55,6 / 48,1 kg

7042835

7111081

7111079

na požiadanie

7652063

Hrubý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál krytu

Farba krycieho rámu

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Počet košov

Maximálny počet košov

Valčeky

Zámok

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Zástrčkový zámok pre plné veko

Zástrčkový zámok pre sklenený posuvný kryt

Kôš veľký (270 mm)

Kôš malý (210 mm)

Otočný regulátor

Snímacie koľajničky

Truhlicové chladničky
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Príslušenstvo

So súpravou Side-by-Side je možné dve prezentačné zariadenia na chladenie jednoducho premeniť na jedno dvojdverové zariade-

nie široké 120 cm. Displej prebiehajúcimi naprieč obomi zariadeniami zaisťuje dokonalú prezentáciu značky. 

Súprava Side-by-Side 

Nosné rošty majú oderuvzdornú povrchovú úpravu a sú zaťažiteľné hmotnosťou až 45 kg (pri zariadeniach so šírkou 60 cm) alebo 

60 kg (pri zariadeniach so šírkou 75 cm). Stabilný podlahový rošt zaručuje, že vnútorný spodok zariadenia je možné bez problémov 

a bez poškriabania použiť napríklad aj na ťažké predmety, napríklad na prepravky alebo sudy na nápoje. 

Oporné rošty

Stabilné nosné rošty, ako aj ďalšie plochy z perforovaného plechu zaručujú optimálnu stabilitu fl iaš. Nápoje a nádoby sa tak vždy 

bezpečne skladujú. Odkladacie plochy z perforovaného plechu sa dajú extrémne zaťažovať a optimálne sa hodia na uloženie nápojov. 

Odkladacia plocha z perforovaného plechu

Pri preprave (väčších) modelov FK(vsl) chráni robustný rám kondenzátor na zadnej strane, ako aj spodnú stranu zariadenia pred 

nárazmi. Ideálne na prepravu zariadenia nákladným autom.

Ochranný rám

Na uľahčenie prepravy zariadenia sa môžu priamo na ochranný rám namontovať dva stabilné valčeky. Tým je možné zariadenie 

prepravovať tak, ako na vozíku na vrecia a prepravky.

Valčeky pre ochranné rámy

Stabilný drevený rošt z lesného buka je optimálne navrhnutý pre bezpečné skladovanie fl iaš. Prepožičiava vnútornému priestoru 

charakter vysokej kvality a okrem dobrého výhľadu umožňuje ľahký prístup k fľašiam. 

Stabilný drevený rošt z lesného buka je optimálne navrhnutý pre bezpečné skladovanie fl iaš. Prepožičiava vnútornému priestoru 

charakter vysokej kvality a okrem dobrého výhľadu umožňuje ľahký prístup k fľašiam. 

V praktickom žliabku na fľaše sú fľaše s objemom 0,5 l vždy poruke vpredu. Pre potrebu plnenia je možné žliabok vysunúť na 

teleskopických koľajničkách. 

Drevený rošt

Drevený rošt

Žliabok na fľaše

Zariadenia sú štandardne vybavené jednotnými štandardnými zámkami (okrem FKDv 4513). Pritom je možné jedným kľúčom uzamknúť viac zariadení. Pre modely FKDv 42. sú k dispozícii špeciálne 

riešenia uzamykania až s desiatimi zámkami a kľúčmi. Pre model FKDv 4513, ktorý štandardne neobsahuje zámok, je možné objednať zámok ako príslušenstvo.

Zámok

Kapitola: Chladničky s presklenými a plnými dverami

Kapitola: Prezentačné chladničky 

Stabilné nosné rošty, ako aj ďalšie plochy z perforovaného plechu zaručujú optimálnu stabilitu fl iaš. Nápoje a nádoby sa tak vždy 

bezpečne skladujú. Odkladacie plochy z perforovaného plechu sa dajú extrémne zaťažovať a optimálne sa hodia na uloženie nápojov. 

Odkladacia plocha z perforovaného plechu

Na praktických snímacích koľajničkách sa dajú upevniť a optimálne odčítať cenovky a snímacie kódy alebo vaše individuálne 

reklamné oznamy. Všetci zákazníci tak majú rýchly prehľad o cenách produktov. Snímacie koľajničky sa jednoducho nasadzujú na 

prednej strane roštu!

Snímacie koľajničky

Žliabok na fľaše a dózy

Na žliabku na dózy máte dózy vždy poruke vpredu. Pre potrebu plnenia je možné žliabok vysunúť na teleskopických 

koľajničkách.

Stabilný podlahový rošt zaručuje, že vnútorný spodok zariadenia je možné bez problémov a bez poškriabania použiť napríklad aj na 

ťažké predmety, napríklad na prepravky alebo sudy na nápoje.

Spodný podlahový rošt

Nosné rošty majú oteruvzdornú povrchovú úpravu a je možné ich zaťažovať do hmotnosti 45 kg.

Podperný rošt
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Príslušenstvo

Kapitola: Chladničky s presklenými a plnými dverami

Nosné rošty majú oteruvzdornú povrchovú úpravu a je možné ich zaťažovať do hmotnosti 45 kg.

Podperný rošt

Stabilný podlahový rošt zaručuje, že vnútorný spodok zariadenia je možné bez problémov a bez poškriabania použiť napríklad aj na 

ťažké predmety, napríklad na prepravky alebo sudy na nápoje. 

Spodný podlahový rošt

Na zabezpečenie obsahu truhlice sa dá pri všetkých modeloch použiť zástrčkový zámok. Zástrčkový zámok pre penové veko 

vhodné pre MRHsc 2852. Zástrčkový zámok pre posuvné sklenené veko vhodné pre MRHsc 2862.

Dekoratívny rám ponúka ideálne vizuálne zabudovanie chladničky Liebherr do prednej časti kuchyne. Prostredníctvom dekorač-

ného rámu sa dá na dvere zariadenia upevniť vhodná čelná dýha. 

V praktickom žliabku na fľaše sú fľaše s objemom 0,5 l vždy poruke vpredu. Pre potrebu plnenia je možné žliabok vysunúť na 

teleskopických koľajničkách. 

Závesné koše umožňujú prehľadné vystavenie tovaru. 

Externý otočný regulátor uľahčuje prístup k termostatu na truhlici MRHsc, aby bolo možné ľahšie nastavovať teplotu. Dostupný 

je v šiestych farebných variantoch. 

Závesné koše

Externý otočný regulátor

Dekoračný rám z hliníka

Žliabok na fľaše

Doplnková výbava valčekov na pevnú montáž uľahčuje prepravu zariadenia. Do rozsahu dodávky patria štyri valčeky s montáž-

nym príslušenstvom.  

Stabilné valčeky (priemer 30 mm) zaisťujú ľahkú prepravu pri premiestňovaní zariadenia. Na zabezpečenie optimálnej stability 

zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť pripevnené kolieskové koľajničky. Toto je prípustné len pri samo-

statne stojacich zariadeniach.

Valčeky - doplnková výbava/Kolieskové koľajničky

Kapitola: Truhlicové chladničky

Zástrčkový zámok pre penové veko/posuvné sklenené veko

Na praktických snímacích koľajničkách sa dajú upevniť a optimálne odčítať cenovky a snímacie kódy alebo vaše individuálne reklamné oznamy. Všetci zákazníci tak majú rýchly prehľad o cenách produktov.

Snímacie koľajničky

Na praktických snímacích koľajničkách sa dajú upevniť a optimálne odčítať cenovky a snímacie kódy alebo vaše individuálne 

reklamné oznamy. Všetci zákazníci tak majú rýchly prehľad o cenách produktov. Snímacie koľajničky sa jednoducho nasadzujú na 

prednej strane roštu!

Snímacie koľajničky

Kapitola: Podpultové chladiace zariadenia

Pre optimálne využitie dostupného priestoru možno pomocou spojovacích prvkov použiť chladničky alebo mrazničky na pracovnej 

doske, ktoré sú bezpečne umiestnené na sebe.

Zariadenia sú štandardne vybavené jednotnými štandardnými zámkami. Pritom je možné jedným kľúčom uzamknúť viac zariadení. 

K dispozícii sú špeciálne riešenia uzamykania až s desiatimi zámkami a kľúčmi.

Súprava spojovacích prvkov/Zámok

Nastavovacie nohy s výškou 70 – 120 mm, resp. 120 – 150 mm poskytujú dostatočnú svetlú výšku a zaisťujú ľahké a pohodlné 

čistenie pod zariadením. Dajú sa ľahko priskrutkovať na štyri montážne body. Jedna súprava nastavovacích pätiek obsahuje štyri 

kusy. Valčeky uľahčujú prepravu a umožňujú rýchle čistenie aj pod zariadeniami. Jedna súprava obsahuje štyri kusy, dva valčeky 

majú vždy zaisťovaciu brzdu.

Nastavovacie nohy a valčeky

Mechanický zámok chráni váš uložený tovar pred neželaným prístupom. V prípade viacerých používaných zariadení možno kúpiť až desať špeciálnych uzamykaní s rôznymi kľúčmi. 

Ideálny na prepravu zariadenia: Robustný strmeň optimálne chráni zadnú a spodnú stranu zariadenia pred nárazmi. Ak chcete 

uľahčiť prepravu zariadenia, môžu sa priamo na ochranný rám namontovať dva stabilné valčeky. Tým je možné zariadenie poho-

dlne prepravovať ako na vozíku na vrecia a prepravky.

Ochranný strmeň s kolieskami a bez koliesok

Mechanický zámok s rôznymi kľúčmi (10 kusov)
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Zmrazovacie zariadenia 
Chladiarenský a zmrzlinársky 
priemysel
Profesionálna nepretržitá prevádzka kladie na zmrazovacie zariadenia pre chladiarenský a zmrzlinársky priemy-
sel mimoriadne požiadavky. Preto spoločnosť Liebherr pri vývoji týchto zariadení dbá práve na to, aby spĺňala 
požiadavky zákazníkov prostredníctvom vysokej kvality a inovácie. Vysokoizolačné materiály v spojení s výkon-
nými kompresormi, účinnými chladiacimi prostriedkami a optimálne zosúladenými chladiacimi komponentmi, ako 
aj precíznou elektronikou zaisťujú vynikajúci chladiaci výkon – aj za extrémnych podmienok. Zariadenia sa navy-
še čistia jednoducho a mimoriadne hospodárne sa používajú. Individuálnou propagáciou značky a výrobku je 
možné iniciovať rozhodujúce podnety pre impulzívny nákup. Spoločnosť Liebherr disponuje modelmi s veľkým 
počtom programov pre takmer každý účel použitia, ktoré vždy presvedčia o svojej špičkovej kvalite a vrcholo-
vom dizajne. Na profesionálne zariadenia Liebherr sa môžete spoľahnúť 24 hodín denne, 365 dní v roku.
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Zvýšte popularitu 
vašej značky
Spoločnosť Liebherr ponúka veľa možností pre individuálny a účinný branding mraziarenských zariadení. Môžete si zvoliť z 
rôznych procesov a modelov. Na požiadanie pre vás vyvinieme vlastné koncepcie zariadení, ktoré dokonale vyhovujú vašej 
značke a špecifickým požiadavkám.

Individuálne polepenie

Požadované firemné označenie sa aplikuje v závislosti od počtu kusov a motívu na vhodnú nálepku, najčastejšie z PVC fólie, 
a to buď sieťotlačou alebo digitálnou potlačou. Tá je presne natiahnutá na napenené teleso truhlice alebo skrine.

Nálepky na displeji/bočnej stene/dverách

Vďaka individuálnemu farebnému vyhotoveniu sa vaša značka dá odprezentovať tak, aby na seba pútala veľkú pozor-
nosť, a tovar bude ešte lákavejší. Okolo bočných stien, rámu dverí, rukoväte, soklov, rámu displeja a vnútorných nádob 
sa dajú použiť rôzne materiály a efekty podľa želania zákazníka. 

Individuálne farebné vyhotovenie
Vďaka individuálnemu farebnému vyhotoveniu sa vaša značka dá odprezentovať tak, aby na seba pútala 
veľkú pozornosť, a tovar bude ešte lákavejší. Okolo bočných stien, rámu dverí, rukoväte, soklov, rámu displeja 
a vnútorných nádob sa dajú použiť rôzne materiály a efekty podľa želania zákazníka. 

Zm
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EFI 3553

Prehľad výhod

Truhlicové mrazničky

Viacdielny rám vyrobený z plastu a hliníka s atraktívnym a moderným dizajnom so zaoblenými hranami 

zaisťuje stabilitu, ako aj lepšiu hygienu a chráni pri manipulácii s tovarom.

Súlad s RoHS a WEEE vďaka použitiu ekologických materiálov v 

kombinácii s optimálnou schopnosťou recyklácie.

Stabilné valčeky uľahčujú prepravu, keď musí 

byť zariadenie presunuté, a umožňujú komfortné 

umývanie podlahy pod zariadením.

Tvrdené jednovrstvové bezpečnostné sklo je nerozbitné, zaťažiteľné a 

ponúka stabilitu v hornej časti truhlice. Okrem iného je vďaka nižšiemu 

tepelnému žiareniu zaručený optimálny výhľad na skladovaný tovar. 

Pre ľahšiu manipuláciu a čistenie je možné kryt odobrať.

Efektívne LED osvetlenie vnútra zariadenia pre efektívnu a 

presvedčivú prezentáciu ponúkaných výrobkov. Zámok veka sa 

dodáva na želanie.

Oceľová vnútorná nádoba so zaoblenými rohmi sa 

ľahko čistí, je odolná a hygienická a dobre vedie chlad.

Vysokoúčinná izolácia zaisťuje 

konštantnú teplotu a znižuje spotrebu 

energie.

Profi lové tesnenie pre jednoduché otváranie a zatváranie veka.

Stabilné závesné koše umožňujú prehľadnú prezentáciu tovaru.

Zámok veka chráni pred neoprávneným prístupom.

Zm
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Kvalita v každom detaile
Truhlicové mrazničky Liebherr sú navrhnuté špeciálne pre extrémne požiadavky a vysoké zaťaženie v profesionálnom 
sektore. Robustné materiály, hodnotné chladiace komponenty a vysokokvalitné spracovanie zaručujú dlhú životnosť. 

Truhlicové mrazničky

Stabilné koše a dobre viditeľné posuvné sklenené veká prispievajú k účinnej prezentácii tovaru. V rozsiahlom programe preda-
ja truhlíc nájdete správne zariadenie s vhodnými funkciami, ktoré spĺňa všetky požiadavky.

Stabilita a dizajn.

Vďaka kombinácii plastových dielov a hliníkových profi lov majú 

krycie rámy modelov EFI a najmä EFE veľmi atraktívny vzhľad. 

Vnútorná oceľová vložka so zaoblenými rohmi sa ľahko čistí, 

nehrdzavie a je odolná proti poškriabaniu. Vďaka oceľovému 

materiálu má vynikajúcu tepelnú vodivosť.

Účinná prezentácia tovaru.

Truhlicové mrazničky EFI/EFE sú vybavené samostatne 

prepínateľným LED osvetlením vnútorného priestoru. Je 

integrované vodorovne a neosvetľuje prednú časť vnútornej 

nádoby. Pre nanuky a zmrzliny sú k dispozícií pevné koše 

v rôznych veľkostiach. Flexibilným usporiadaním je možné 

vnútorný priestor vždy optimálne využiť. Praktické deliace steny 

sú k dispozícii ako príslušenstvo.

Sklenený kryt. 

Pevný sklenený kryt vyrobený z tvrdeného bezpečnostného skla 

chráni zmrzlinu pred znečistením pri predaji a podporuje atraktívnu 

prezentáciu tovaru. Mimoriadne hlboká predná strana skleneného 

krytu zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť produktov a umožňuje 

zákazníkom mať vždy dobrý výhľad na tovar prezentovaný z rôznych 

uhlov. Tento efekt je pri modeloch EFI 3553 a EFI 4853 zvýraznený 

vnútorným LED osvetlením. Držiaky kornútkov, servítok a ďalších 

dostupných zmrzlinových doplnkov môžete pohodlne umiestniť na 

hladkú odkladaciu policu. (Iba pre príslušenstvo)

Izolované posuvné veko.

Vďaka kompozitnému krytu z hliníka a tvrdeného PVC sú veká 

izolované pevným materiálom z peny a sú mimoriadne 

zaťažiteľné. Vrchná strana je vybavená hliníkovou pracovnou 

plochou odolnou proti poškriabaniu. K dispozícii je posuvné 

veko izolované penou ako alternatíva k posuvným skleneným 

vekám. Súčasťou príslušenstva je aj zástrčkový zámok.

Tichšia prevádzka vďaka vonkajšiemu kondenzátoru. 

Vďaka vonkajšiemu kondenzátoru s penovou izoláciou pracujú 

truhlice na zmrzlinu veľmi ticho a bez vibrácií – skriňa sa 

zároveň ľahko čistí. Okrem toho sa zvonku nevytvára žiadna 

kondenzovaná voda.

Stabilné valčeky. 

Ak je potrebný častý presun truhlíc, valčeky uľahčujú ich 

prepravu. Všetky modely EFE/EFI sú vybavené kvalitnými 

gumovými valčekmi z polyuretánu s priemerom 50 mm.

Zľahka posuvné sklenené veko.

Zľahka prehnuté posuvné sklenené veko truhlice EFI pozostáva 

z tvrdeného jednovrstvového bezpečnostného skla. 

Vďaka profi lovým tesneniam a prostredníctvom plastového 

rámu ohrievaného kompresorom s horúcim vzduchom je 

možné vždy ľahko manipulovať oboma polovicami veka.

Optimálna plocha pre prezentáciu tovaru.

Tenký ale zároveň vysokorobustný krycí rám z plastu a 

hliníka poskytuje najväčšiu možnú plochu na prezentáciu 

tovaru. Zákazníci tak majú optimálny výhľad na produkty vo 

vnútri mraziacej truhlice. Navyše môže byť tovar ešte lepšie 

prezentovaný.
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Predajné truhlice Impuls
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1 Merané podľa normy EN 16901.

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané pri vypnutom osvetlení.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

EFI 5653

408 l

1885 / 680 / 825

1760 / 535 / 490

1,03

1205 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 333 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

8

8

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

90,7 / 80,9 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652174

EFI 4853

355 l

1675 / 680 / 825

1550 / 535 / 490

0,91

990 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 310 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

7

7

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

89,5 / 79,9 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

9809162

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652066

EFI 4453

302 l

1465 / 680 / 825

1340 / 535 / 490

0,79

764 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 222 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

6

6

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

76,4 / 67,4 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652065

Čistý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Prezentačná plocha tovaru v m² (TDA) ¹

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za 365 dní ³

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál krytu

Materiál telesa / farba

Materiál vnútornej nádoby

Farba krycieho rámu

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

Počet košov

Maximálny počet košov (pozri obrázok)

Valčeky

Zámok

Izolácia

Odvod roztopenej vody

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kôš 270 mm

Kôš 210 mm

Deliaca mriežka 270 mm / vysoký raster

Deliaca mriežka 210 mm / vysoký raster

Deliaca mriežka 270 mm / nízky raster

Deliaca mriežka 210 mm / nízky raster

Gumový doraz sivý

Zástrčkový zámok pre sklenený posuvný kryt

Sklenené veko

Nádoba na zmrzlinu

Koše na nádoby so zmrzlinou

Otočný regulátor

Snímacie koľajničky

Predajné truhlice Impuls
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Predajné truhlice Impuls

Zm
rz

lin
a

1 Merané podľa normy EN 16901.

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané pri vypnutom osvetlení.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

EFI 3553

249 l

1255 / 680 / 825

1130 / 535 / 490

0,67

726 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 213 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

5

5

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

68,5 / 60,4 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

9809160

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652064

EFI 2853

196 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 490

0,54

593 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 185 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

4

4

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

61,1 / 53,6 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652063

EFI 2153

143 l

835 / 680 / 825

710 / 535 / 490

0,42

470 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 171 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

3

3

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

56,3 / 49,6 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652062

EFI 1453

90 l

625 / 680 / 825

500 / 535 / 490

0,30

402 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 137 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

2

2

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

47,1 / 41,3 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652061

Čistý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Prezentačná plocha tovaru v m² (TDA) ¹

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za 365 dní ³

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál krytu

Materiál telesa / farba

Materiál vnútornej nádoby

Farba krycieho rámu

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

Počet košov

Maximálny počet košov (pozri obrázok)

Valčeky

Zámok

Izolácia

Odvod roztopenej vody

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kôš 270 mm

Kôš 210 mm

Deliaca mriežka 270 mm / vysoký raster

Deliaca mriežka 210 mm / vysoký raster

Deliaca mriežka 270 mm / nízky raster

Deliaca mriežka 210 mm / nízky raster

Gumový doraz sivý

Zástrčkový zámok pre sklenený posuvný kryt

Sklenené veko

Nádoba na zmrzlinu

Koše na nádoby so zmrzlinou

Otočný regulátor

Snímacie koľajničky

Predajné truhlice Impuls
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Predajné truhlice

Zm
rz

lin
a

1 Merané podľa normy EN 16901.

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané pri vypnutom osvetlení.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

EFE 6052

457 l

1885 / 680 / 825

1760 / 535 / 523

1,03

1111 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 306 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

8

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

92,1 / 81,9 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652174

EFE 5152

398 l

1675 / 680 / 825

1555 / 535 / 523

0,91

1044 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 287 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

7

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

88,9 / 79,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652066

EFE 4652

339 l

1465 / 680 / 825

1340 / 535 / 523

0,78

750 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 223 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

6

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

76,9 / 70,1 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652065

EFE 3852

280 l

1255 / 680 / 825

1130 / 535 / 523

0,66

601 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 218 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

5

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

69,3 / 61,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652064

Čistý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Prezentačná plocha tovaru v m² (TDA) ¹

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za 365 dní ³

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál krytu

Materiál telesa / farba

Materiál vnútornej nádoby

Farba krycieho rámu

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

Počet košov

Maximálny počet košov

Valčeky

Zámok

Izolácia

Odvod roztopenej vody

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kôš 270 mm

Kôš 210 mm

Deliaca mriežka 270 mm

Deliaca mriežka 210 mm

Gumový doraz sivý

Zástrčkový zámok pre sklenený posuvný kryt

Nádoba na zmrzlinu

Koše na nádoby so zmrzlinou

Otočný regulátor

Snímacie koľajničky

Predajné truhlice
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Predajné truhlice

Zm
rz

lin
a

1 Merané podľa normy EN 16901.

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané pri vypnutom osvetlení.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

EFE 3052

222 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

0,54

528 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 192 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

4

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

61,8 / 54,4 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652063

EFE 2252

163 l

835 / 680 / 825

710 / 535 / 523

0,42

422 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 144 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

3

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

55,1 / 48,4 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652062

EFE 1552

104 l

625 / 680 / 825

500 / 535 / 523

0,30

369 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 129 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

2

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

48,5 / 42,6 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652061

EFE 1152

80 l

751 / 481 / 825

605 / 315 / 657

0,16

323 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 123 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Posuvný sklenený kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

LED

0

3

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

42,7 / 39 kg

7112788

7111712

7266707

7043660

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652176

Čistý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Prezentačná plocha tovaru v m² (TDA) ¹

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za 365 dní ³

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál krytu

Materiál telesa / farba

Materiál vnútornej nádoby

Farba krycieho rámu

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

Počet košov

Maximálny počet košov

Valčeky

Zámok

Izolácia

Odvod roztopenej vody

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kôš 270 mm

Kôš 210 mm

Kôš 195 mm

Deliaca mriežka 270 mm

Deliaca mriežka 210 mm

Deliaca mriežka 195 mm

Gumový doraz sivý

Zástrčkový zámok pre sklenený posuvný kryt

Nádoba na zmrzlinu

Koše na nádoby so zmrzlinou

Otočný regulátor

Snímacie koľajničky

Predajné truhlice
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Predajné truhlice

Zm
rz

lin
a

1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

2 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

EFE 5100

449 l

1675 / 680 / 840

1550 / 535 / 585

694 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 196 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Hliníkový posuvný kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

0

7

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

87,9 / 75,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652066

EFE 4600

383 l

1465 / 680 / 840

1340 / 535 / 585

692 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 173 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Hliníkový posuvný kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

0

6

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

73,2 / 63,4 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652065

EFE 3800

318 l

1255 / 680 / 840

1130 / 535 / 585

633 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 157 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Hliníkový posuvný kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

0

5

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

66,1 / 57 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652064

EFE 3000

252 l

1045 / 680 / 840

920 / 535 / 585

546 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 132 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Hliníkový posuvný kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

0

4

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

58,5 / 51 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652063

EFE 2200

186 l

835 / 680 / 840

710 / 535 / 585

413 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Hliníkový posuvný kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

0

3

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

52,2 / 47,5 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652062

EFE 1500

121 l

625 / 680 / 840

500 / 535 / 585

365 kWh

B / C1

+10 °C až +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 119 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −24 °C

Hliníkový posuvný kryt

Oceľ / biela

Oceľ

sivá

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

0

2

Valčeky

možnosť dodatočného vybavenia

60 mm

áno

47,8 / 42 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na požiadanie

na požiadanie

na požiadanie

7652061

Čistý objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia ²

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál krytu

Materiál telesa / farba

Materiál vnútornej nádoby

Farba krycieho rámu

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Počet košov

Maximálny počet košov

Valčeky

Zámok

Izolácia

Odvod roztopenej vody

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kôš 270 mm

Kôš 210 mm

Deliaca mriežka 270 mm

Deliaca mriežka 210 mm

Gumový doraz sivý

Zástrčkový zámok pre plné veko

Nádoba na zmrzlinu

Koše na nádoby so zmrzlinou

Otočný regulátor

Snímacie koľajničky

Predajné truhlice



GTL 6106
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Prehľad výhod

Robustná rukoväť pomáha pri jednoduchom otváraní veka truhlice.

Vysokoúčinná izolácia zabraňuje stratám energie a podporuje dobrú 

energetickú účinnosť truhlice.

Vnútorná nádoba z hliníka so zaob-

lenými rohmi sa ľahko čistí a spĺňa hy-

gienické požiadavky. Vďaka použitiu ne-

hrdzavejúceho hliníka a odolnosti voči 

poškriabaniu má nádoba veľmi dobrú 

vodivosť chladu. 

Analógový ukazovateľ teploty

zobrazuje na stupnici teplotu 

vnútorného priestoru.

Variabilný rozsah teploty s možnosťou nastavenia podľa individuálnej 

potreby v rozsahu od -14 °C do -26 °C.

Dobré osvetlenie vnútorného 

priestoru zaistené účinným 

svietidlom.

Robustný zámok zabraňuje neželanému prístupu.

Prírodný a bezfreónový ekologické chladivo R 600a je v spojení 

s výkonnými kompresormi energeticky úsporný.

Kondenzátor na výrobu chladu je dookola zapenený do vonkajšieho 

povrchu, takže zariadenie pracuje bez vibrácií a hluku. Na skrini sa 

nezráža voda, vonkajší povrch sa ľahko čistí – pre dokonalú hygienu.

Skriňa zariadenia vyrobená z oceľových plechov pokrytých práškovou farbou 

je vyhotovená bez štrbín a je preto veľmi robustná a odolná proti poškriabaniu 

a nárazom.

Systém StopFrost zmenšuje tvorbu námrazy v mraziacom 

priestore a na skladovanom tovare, takže nie je potrebné 

časté odmrazovanie. Aj po otvorení a zatvorení je možné 

truhlicu bez námahy opäť otvoriť, pretože v nej nevzniká podtlak.

Korpus truhlice je vyhotovený veľmi robustne a stabilne. 

Tým je zabezpečené, že truhlice vydržia intenzívne 

zaťaženie a nebudú skrútené.

Stabilné mriežkové koše na 

zavesenie zaisťujú prehľad-

né usporiadanie vo vnútornom 

priestore truhlice a fl exibilné 

rozdelenie tovaru.

Truhlicové mrazničky

Zm
rz
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Truhlicové mrazničky

Zm
rz
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1 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2016.

2 Merané pri vypnutom osvetlení.

3 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

GTL 6106

599 l

1654 / 769 / 905

1520 / 575 / 702

408 kWh

SN-ST

+10 °C až +40 °C

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −26 °C

Ušľachtilá oceľ

Oceľ / biela

Hliník

mechanické ovládanie

analógový vonkajší

LED

3

6

Hliníkový profil

k dispozícii

60 mm

áno

84 / 68 kg

7112727

GTL 6105

599 l

1654 / 769 / 905

1520 / 575 / 702

408 kWh

SN-ST

+10 °C až +40 °C

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −26 °C

Oceľ

Oceľ / biela

Hliník

mechanické ovládanie

analógový vonkajší

LED

3

6

Hliníkový profil

k dispozícii

60 mm

áno

83 / 67 kg

7112727

GTL 4906

483 l

1379 / 769 / 905

1245 / 575 / 702

290 kWh

SN-T

+10 °C až +40 °C

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −26 °C

Ušľachtilá oceľ

Oceľ / biela

Hliník

mechanické ovládanie

analógový vonkajší

LED

2

4

Hliníkový profil

k dispozícii

60 mm

áno

73 / 60 kg

7112727

GTL 4905

484 l

1379 / 769 / 905

1245 / 575 / 702

290 kWh

SN-T

+10 °C až +40 °C

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −26 °C

Oceľ

Oceľ / biela

Hliník

mechanické ovládanie

analógový vonkajší

LED

2

4

Hliníkový profil

k dispozícii

60 mm

áno

73 / 60 kg

7112727

GTL 3006

298 l

1005 / 720 / 905

871 / 526 / 702

232 kWh

SN-T

+10 °C až +40 °C

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −26 °C

Ušľachtilá oceľ

Oceľ / biela

Hliník

mechanické ovládanie

analógový vonkajší

LED

2

3

Hliníkový profil

k dispozícii

60 mm

áno

56 / 46 kg

7112725

GTL 3005

298 l

1005 / 720 / 905

871 / 526 / 702

232 kWh

SN-T

+10 °C až +40 °C

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statický

manuálny

−14 °C až −26 °C

Oceľ

Oceľ / biela

Hliník

mechanické ovládanie

analógový vonkajší

LED

2

3

Hliníkový profil

k dispozícii

60 mm

áno

56 / 47 kg

7112725

Objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ¹

Spotreba energie za 365 dní ²

Klimatická trieda

Teplota okolia ³

Ekologické chladivo

Emisie hluku šíreného vzduchom

Trieda emisií hluku šíreného vzduchom

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál krytu

Materiál telesa / farba

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

Počet košov

Maximálny počet košov

Rukoväť

Zámok

Izolácia

Odvod roztopenej vody

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kôš

Truhlicové mrazničky



FDv 4643
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Prehľad výhod
Vysokoúčinné rozmrazovanie horúcim plynom skracuje čas rozmrazovania na 

približne 10 minút, čo značne znižuje nárast teploty v zariadení. Kvalita potravín sa 

zachováva dlhšie, pretože výrobky sa nemusia počas rozmrazovania vyberať a nie 

sú vystavené zbytočným výkyvom teploty.

Prírodný a ekologické chladivo R 290 neobsahuje látky HFC a v kombinácii s výkonnými kompresormi je 

veľmi energeticky výkonný.

Výkonný dynamický systém chladenia sa 

postará o rýchle vychladenie čerstvo uloženého 

tovaru a rovnomernú teplotu chladenia v celom 

vnútornom priestore.

Stabilné nosné rošty majú maximálnu nosnosť až 50 kg 

a sú potiahnuté plastom. Pohodlné vybratie je možné pri uhle 

otvorenia dverí 90°.

Robustná tyčová rukoväť je ergonomická, 

ľahko uchopiteľná a jednoducho sa čistí.

Air-Stream-Breaker v spodnej časti vnútorného odkladacieho priestoru 

prerušuje prúdenie vzduchu z vnútorného priestoru na sklenenú tabuľu 

a zabraňuje tak kondenzácii vody na dverách. Taktiež vylepšená 

izolácia sklenených dverí zabraňuje kondenzácii na dverách 

a umožňuje tak optimálnu prezentáciu tovaru.

Robustný zámok zabraňuje neželanému prístupu.

Špeciálna fólia proti zahmlievaniu výrazne znižuje zahmlievanie dverí pri otváraní a zatváraní a 

zaisťuje vždy optimálnu viditeľnosť uložených produktov.

Hlboký vnútorný priestor z polystyrénu bezpečného 

pre potraviny je pachovo neutrálny, mohutný a odolný voči 

poškodeniu. Vďaka veľkým rohovým priestorom, ktoré sa 

ľahko čistia, umožňuje dokonalú hygienu. 

Pre komfortnú obsluhu zostávajú sklenené dvere s hliníkovým rámom pri uhle 

otvorenia 90° otvorené. Tým je možné pohodlne vložiť alebo vybrať

aj väčšie množstvo tovaru. Pri uhle otvorenia menšom ako 60° sa dvere zatvárajú 

pomocou magnetického tesnenia, aby nedochádzalo k úniku chladu.

Sklenené izolačné dvere s trojvrstvovým zasklením

zabraňujú úniku chladu a kondenzácii.

Obojstranne umiestnené LED svetlo sa stará o dobré osvetlenie 

vnútorného priestoru a prispieva k podpore predaja prostredníc-

tvom optimálnej prezentácie výrobkov.

Mraziace zariadenia pre podporu predaja

 Podsvietený displej s energeticky výkonnými LED diódami 

zvyšuje atraktivitu zariadenia a jeho obsahu. Displej je možné 

individuálne nastaviť a zapínať paralelne s vnútorným osvetlením. 

Špecifi cký branding okrem toho zvýrazňuje značku alebo produkty. 

Pre skriňu a rám dverí existujú rozmanité farebné varianty.

Modul NoFrost je zabudovaný za displejom a umožňuje maximálne využitie vnútorného priestoru. 

Individuálne možnosti brandingu na displeji, skrini a ráme dverí zvyšujú atraktivitu výrobkov alebo 

značky, a tým podporujú samotný predaj.

Digitálny ukazovateľ teploty poskytuje presný údaj o nastavených hodnotách vo vnútornom priestore. 

Prostredníctvom precíznej elektroniky je možné teplotu nastaviť v rozsahu od -10 °C do -25 °C. 

30 min
Elektrické 

rozmrazovanie

10 min
Rozmrazovanie 
horúcim plynom

Zm
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Optimálna prezentácia tovaru pre hlbo-
ko zmrazené produkty
Atraktívna prezentácia produktov je zásadnou podmienkou pre upútanie pozornosti zákazníkov na výrobky. Moderné a ener-

geticky úsporné sklenené dvere mrazničky s atraktívnym dizajnom v antracitovom a hliníkovom vyhotovení získavajú plusové 

body v podpore predaja: Zvislé LED osvetlenie na oboch stranách vnútorného priestoru sa stará o vynikajúce osvetlenie vnútor-

ného priestoru. Vďaka špeciálnej fólii proti zaroseniu sa po otvorení sklenených dverí výrazne spomaľuje zahmlenie ich vnútor-

ného povrchu, čo umožňuje vždy dokonalú viditeľnosť tovar. Nový integrovaný Air-Stream-Breaker v kombinácii s vylepšenou 

izoláciou sklenených dverí zabraňuje kondenzácii vody na dverách, čo zaručuje vždy najlepšiu viditeľnosť tovaru.

Fólia proti zahmlievaniu pre dobrú viditeľnosť produktov

Špeciálna fólia proti zahmlievaniu výrazne znižuje zahmlieva-

nie dverí pri otváraní a zatváraní a zaisťuje vždy optimálnu 

viditeľnosť uložených produktov.

Nižšia spotreba energie

Vďaka vylepšenej izolácii sklenených dverí sa môže značne 

znížiť spotreba energie. Trojvrstvové sklo okrem toho 

významne prispieva k vynikajúcej energetickej účinnosti 

mraziaceho zariadenia.

Mraziace zariadenia pre podporu predaja

Žiadna tvorba kondenzácie

V spodnej časti vnútornej nádoby umiestnený Air-Stream-

Breaker (FDv 4643) odvádza prúd vzduchu z vnútorného 

priestoru na sklenené tabule, čím zabraňuje kondenzácii 

vody na dverách. Taktiež vylepšená izolácia sklenených 

dverí pomáha znížiť tvorbu kondenzácie na dverách, a tak 

umožňuje optimálnu prezentáciu tovaru.

Zm
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1 Merané podľa normy 23953.

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané pri vypnutom osvetlení.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

Fv 913
Premium

93 / 66 l

497 / 558 / 816

377 / 371 / 611

0,25

1007 kWh

4 / L1

+10 °C až +30 °C

R 290

60 dB(A)

1.5 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −25 °C

Oceľ / strieborná

Sklenené izolačné dvere

Oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

Pozdĺžne osvetlenie LED vpravo

opticky a akusticky

2

Rošty potiahnuté plastom

30 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

60 mm

48,9 / 46,4 kg

7444051

7113033

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

F 913

93 / 77 l

497 / 558 / 816

377 / 430 / 611

0,25

842 kWh

4 / L1

+10 °C až +30 °C

R 290

50 dB(A)

1.5 A / 240 W

50 Hz / 200 – 240V~

statický

manuálny

−10 °C až −25 °C

Oceľ / strieborná

Sklenené izolačné dvere

Oceľ

mechanické ovládanie

vnútorný analógový

Pozdĺžne osvetlenie LED vpravo

2

Rošty potiahnuté plastom

30 kg

Priehlbina pre rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

60 mm

47,8 / 45,3 kg

7444051

7113035

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

FDv 4643

461 / 307 l

670 / 730 / 1957

532 / 568 / 1275

0,73

1453 kWh

4 / L1

+10 °C až +30 °C

R 290

62 dB(A)

4.4 A / 530 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

automatický

−10 °C až −25 °C

Oceľ / biela

Sklo

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

LED

opticky a akusticky

4

Rošty potiahnuté plastom

50 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

2 otočné valčeky a 2 pevné valčeky

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

67 mm

154 / 141 kg

7111758

7111759

7443779

7438722

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Prezentačná plocha tovaru v m² (TDA) ¹

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za 365 dní ³

Klimatická trieda / Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie

Porucha: Varovný signál

prestaviteľné odkladacie plochy

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Valčeky

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Izolácia

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Kôš 30 litrov

Deliaca mriežka pre kôš 30 litrový

Snímacie koľajničky

Podperný rošt potiahnutý plastom

Sada spojovacích prvkov ľavá biela / strieborná

Sada spojovacích prvkov pravá biela / strieborná

Mraziace zariadenia 
pre podporu predaja



 135134  

PríslušenstvoPríslušenstvo

Kapitola: Truhlicové mrazničky

Deliaca mriežka

Koše na nádoby so zmrzlinou

Závesné koše

Zástrčkový zámok pre plné veko 

Zástrčkový zámok pre sklenený posuvný kryt

Deliace mriežky pre koše prispievajú k optimálnej prezentácii tovaru a umožňujú flexibilné usporiadanie vnútorného priestoru. 

Pevné koše na nádoby so zmrzlinou sú špeciálne dimenzované pre truhlice EFI/EFE. Nádoby môžu byť optimálne usporiadané v košoch. 

To umožňuje ideálne vystavenie zmrzlinových produktov. Slúžia tiež na ľahkú manipuláciu so zmrzlinou pri predaji. 

Závesné koše umožňujú prehľadné vystavenie tovaru.

Na zabezpečenie obsahu truhlice sa dá pri všetkých modeloch použiť zástrčkový zámok. Zástrčkový zámok pre plné posuvné 

veko je vhodný pre všetky modely EFE. 

Na zabezpečenie obsahu truhlice sa dá pri všetkých modeloch použiť zástrčkový zámok. Zástrčkový zámok pre posuvné 

sklenené veko je vhodný pre všetky modely EFI a EFE.

Kôš

Deliaca mriežka pre kôš

Snímacie koľajničky

Oporné rošty

Deliace mriežky pre koše prispievajú k optimálnej prezentácii tovaru a umožňujú fl exibilné usporiadanie vnútorného priestoru. 

Stabilný kôš má kapacitu 30 litrov. 

Kapitola: Mraziace zariadenia pre podporu predaja

Na praktických snímacích koľajničkách sa dajú upevniť a optimálne odčítať cenovky a snímacie kódy alebo vaše individuálne 

reklamné oznamy. Všetci zákazníci tak majú rýchly prehľad o cenách produktov. Snímacie koľajničky sa jednoducho nasadzujú 

na prednú stranu roštu.

Nosné rošty potiahnuté plastom sú výškovo nastaviteľné a dovoľujú variabilné využitie vnútorného priestoru pre rôzne hlboko 

zmrazené produkty. Rošty s malými okami sú extrémne odolné a vďaka nim je tovar vždy bezpečne uložený. 

Externý otočný regulátor

Externý otočný regulátor pri truhliciach uľahčuje prístup k termostatu pre jednoduché nastavenie teploty. Dostupný je v šies-

tich farebných variantoch.

Nádoba na zmrzlinu 

Nádoby z nerezovej ocele na kopčekovú zmrzlinu majú objem 5 litrov, sú odolné a ich čistenie je mimoriadne jednoduché. 

Poskytujú dokonalú hygienu a sú vhodné do drôtených košov zmrzlinových truhlíc Liebherr. 

Sklenené veko 

Mohutné sklenené veko vyrobené z jednovrstvového bezpečnostného skla (ESG) chráni zmrzlinu pred znečistením pri predaji 

a pomáha prezentovať obsah atraktívnym spôsobom. Extra hlboká predná strana skleneného veka zaručuje vynikajúcu 

viditeľnosť tovaru, vďaka ktorej majú zákazníci vždy dobrý výhľad na vystavený tovar z rôznych uhlov. K tomu prispieva aj 

vnútorné osvetlenie LED pri zariadeniach EFI 4853 a EFI 3553. Držiak na kornútky, servítky a iné zmrzlinové príslušenstvo 

možno pohodlne umiestniť na odkladaciu plochu. 

Pre optimálne využitie dostupného priestoru možno pomocou spojovacích prvkov použiť chladničky alebo mrazničky na pracovnej 

doske, ktoré sú bezpečne umiestnené na sebe.

Súprava spojovacích prvkov

Zm
rz

lin
a

Snímacie koľajničky 

Na praktických snímacích koľajničkách sa dajú upevniť a optimálne odčítať cenovky a snímacie kódy alebo vaše individuálne reklamné oznamy. Všetci zákazníci tak majú rýchly prehľad o 

cenách produktov.



Ví
no

Bez ohľadu na to, či ide o výrobu vína, jeho uskladnenie alebo ochutnávku, stredobodom pozor-

nosti je vždy správna teplota. Tá je nesmierne dôležitá nielen pre rast hrozna, výrobu, proces zre-

nia a skladovanie vína. Je predovšetkým rozhodujúca aj pre jeho chuť: teplota, pri ktorej sa víno 

bude podávať, rozhoduje o zážitku z jeho vychutnávania.

Ideálna klíma 
pre výberové vína 



WTpes 5972
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Prehľad výhod

Polica uložená na teleskopických koľajniciach

ponúka miesto až pre 30 stojacich fl iaš. Optimálne 

sa môže použiť pre rozlievané víno, ale aj na 

prezentáciu výberových vín. Držiaky fl iaš sa môžu 

ľahko prispôsobiť príslušnému rozmeru fľaše.

Dva vysokoúčinné ventilátory znižujú spotrebu energie a zaisťujú optimálne 

rozdelenie chladenia pomocou ventilačného systému Liebherr.

LED osvetlenie je integrované plošne a pri 

zariadeniach so sklenenými dverami sa dá 

pripojiť natrvalo. Rovnako zaisťuje trvalé 

osvetlenie vnútorného priestoru.

Stabilné drevené poličky na teleskopic-

kých koľajničkách ponúkajú dobrý prehľad 

a pohodlný prístup. Ručne vyrobené poličky 

z prírodného dreva sa optimálne hodia na 

skladovanie fl iaš Bordeaux.

Chladničky na skladovanie vína majú 

ľahko vymeniteľný fi lter z aktívneho 

uhlia FreshAir, ktorý sa stará o optimálnu 

kvalitu vzduchu.

Ergonomická tyčová rukoväť z ušľachtilej ocele zvýrazňuje decentný dizajn.

Samozatváracie dvere s jednoducho vymeniteľným magnetickým 

tesnením zabraňujú zbytočnému úniku chladu.

Zámok zabraňuje neželanému prístupu. Voľne stojaca chladnička 

na víno má sériový zámok integrovaný zboku do dverí. 

Doraz dverí je možné vymeniť bez ďalších komponentov 

a umožňuje prispôsobenie zariadení miestu zostavenia.

Tónované izolačné sklenené dvere nielen bezpečne chránia pred UV žiarením,

ale poskytujú aj dokonalý pohľad na vína. 

Inovatívna dotyková elektronika s LC displejom zabezpečuje konštantné 

udržiavanie zvolených teplôt v jednotlivých priečinkoch na víno. Digitálny 

ukazovateľ teploty s presnosťou na jeden stupeň informuje o nastavených 

hodnotách. Jemným kontaktom s dotykovým používateľským rozhraním 

sa dajú jednoducho a veľmi pohodlne nastaviť všetky funkcie.

Chladničky na víno pre dokonalý pôžitok z vína

Ví
no
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Dokonalý sortiment pre milovníkov vína

Rad Vinidor
Zariadenia radu Vinidor ponúkajú najvyšší stupeň fl exibility v používaní s dvomi 

alebo tromi priečinkami na víno, ktoré sa dajú nezávisle od seba presne nastaviť na 

teplotu od +5 °C do +20 °C. V jednom zariadení s tromi priečinkami na víno sa tak 

dajú naraz a pri optimálnej teplote uložiť červené, biele vína a šampanské. Tieto 

zariadenia okrem toho vytvárajú ideálne klimatické podmienky aj na dlhodobé 

skladovanie vín. Vďaka rôznej veľkosti priečinkov na víno a absolútne fl exibilnému 

nastaveniu teploty sa tieto zariadenia hodia ku každému individuálnemu vínnemu 

sortimentu.

Chladničky na 
skladovanie vína
Chladničky na skladovanie vína ponúkajú podobné podmienky ako vínna pivnica. 

Vo vnútornom priestore takýchto zariadení prevláda konštantná teplota. Tú možno 

podľa potreby nastaviť v rozsahu od +5°C do +20°C. Chladničky na skladovanie 

vína sú optimálne na dlhodobé skladovanie a dozrievanie vín. V závislosti od nasta-

venej teploty možno v týchto zariadeniach udržiavať aj väčšie zásoby vína pri teplo-

te vhodnej na konzumáciu. V radoch GrandCru a Vinothek ponúka Liebherr chlad-

ničky na skladovanie vína v rôznych veľkostiach a vybaveniach.

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

Strana 142
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Ví
no

Chladničky na víno: Najdôležitejšie vlastnosti vybavenia

Inovatívna dotyková elektronika s LC displejom zabezpeču-

je konštantné udržiavanie zvolených teplôt v jednotlivých prie-

činkoch na víno. Digitálny ukazovateľ teploty s presnosťou na 

jeden stupeň informuje o nastavených hodnotách. Jemným 

kontaktom s dotykovým používateľským rozhraním sa dajú 

jednoducho a veľmi pohodlne nastaviť všetky funkcie.

Stabilné drevené police (pri modeloch Vinidor na teleskopic-

kých koľajničkách) sú vyťahovateľné, poskytujú dobrý pre-

hľad a pohodlný prístup. Ručne vyrobené police sú ideálne pre 

bezpečné skladovanie fl iaš s vínom Bordeaux. Flexibilná popi-

sovacia príchytka vytvára rýchly prehľad o zásobách vína.

Prezentačná polica slúži na vystavovanie vyberaných vín a 

temperovanie už otvorených fl iaš. S fl exibilnou policou sa tu 

dá postaviť až 6 fl iaš. Za nimi, resp. vedľa nich môžete skla-

dovať vína na ležato. Čiastočne v rozsahu dodávky, k dispozícii 

ako príslušenstvo pre vybrané zariadenia.

Ideálna teplota uskladnenia pre vína
Keď teplota stúpa, kinetická energia molekúl vína sa zvyšuje. Tým sa zrýchľuje proces zrenia a alkohol začína vyprchávať. V 
dôsledku toho sa pri dlhšom skladovaní vína odporúčajú nižšie teploty medzi +10°C a +12°C. Dôležité je pritom udržiavať 
konštantnú teplotu, pretože jej kolísanie počas skladovania vedie ku zhoršenej kvalite vína. Aj teplota, pri ktorej sa víno konzu-
muje, sa významne podieľa na chuti vína. 

Tónované izolačné sklenené dvere nielen bezpečne chránia 

pred UV žiarením, ale je cez ne aj perfektne vidieť na vína. 

Polica s úplným vysúvaním, uložená na teleskopických 

koľajniciach, ponúka miesto až pre 30 stojacich fl iaš. 

Optimálne sa môže použiť na rozlievané víno, ale aj na 

prezentáciu výberových vín. Držiaky fl iaš sa dajú ľahko 

prispôsobiť príslušnému rozmeru fľaše.
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Viacfázové chladničky na víno Vinidor

Ví
no1 Tieto zariadenia sú určené výhradne na uskladnenie fliaš s vínom. Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané podľa normy EN 16902:2016.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

WTes 5872 Vinidor

503 l

178

700 / 742 / 1920

560 / 520 / 1695

206 / 0,564 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

35 dB(A)

B / SuperSilent

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

3 / 3

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele

Ušľachtilá oceľ

LC displej / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno / áno

Bukové drevo / 13

10

1

HardLine

áno

Hliníková rukoväť s integrovanou mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné / áno

143 / 134 kg

9881291

7112043

9094559

8409030

8409022

WTes 5972 Vinidor

521 l

211

700 / 742 / 1920

560 / 520 / 1695

191 / 0,523 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

38 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

2 / 2

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele

Ušľachtilá oceľ

LC displej / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno / áno

Bukové drevo / 10

8

1

HardLine

áno

Hliníková rukoväť s integrovanou mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné / áno

133 / 123 kg

9881291

7112043

9094559

8409030

8409022

WTpes 5972 Vinidor

521 l

155

700 / 742 / 1920

560 / 520 / 1695

191 / 0,523 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

38 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

2 / 2

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele

Ušľachtilá oceľ

LC displej / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno / áno

Bukové drevo / 6

5

2

HardLine

Rukoväť z ušľachtilej ocele

k dispozícii

vpravo vymeniteľné / áno

132 / 123 kg

9881291

9094559

8409030

8409022

WTes 1672 Vinidor

95 l

34

598 / 575 / 822

510 / 440 / 550

147 / 0,402 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

36 dB(A)

C

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

2 / 2

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele

Ušľachtilá oceľ

MagicEye / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno / áno

Bukové drevo / 5

3

HardLine

Hliníková rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné / áno

60 / 56 kg

9881289

9094397

8409030

8409022

9901071

Objem

Max. počet fliaš Bordeaux 0,75 l ¹

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za rok / 24 h ³

Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Emisie hluku šíreného vzduchom

Trieda emisií hluku šíreného vzduchom

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Prívod čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir

Regulácia vlhkosti cez

Teplotné zóny / Regulovateľné chladiace okruhy

Nastaviteľná oblasť teploty

Dvere

Bočné steny

Typ riadenia / ukazovateľ

Porucha: Varovný signál

Dvere otvorené: Varovný signál

Detská poistka

Vnútorné osvetlenie

trvalo aktivované / stmievateľné

Materiál odkladacích plôch / Odkladacie plochy

  z toho vysúvateľné na teleskopickom vyťahovaní

  z toho prezentačná polica

  z toho vysúvateľná polica pre stojace fľaše

Dizajn

Tlmenie uzatvárania SoftSystem

Rukoväť

Zámok

Doraz dverí / Vymeniteľné tesnenie dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Prezentačná polica (drevená sklápacia polička)

Súprava popisných sponiek

Prostriedky na ošetrovanie ušľachtilej ocele

Prostriedok na čistenie ušľachtilej ocele

Rukoväť pre podsúvateľné spotrebiče

Vinidor 
Temperovanie a uskladnenie
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Chladničky na skladovanie vína GrandCru

Ví
no1 Tieto zariadenia sú určené výhradne na uskladnenie fliaš s vínom. Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané podľa normy EN 16902:2016.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

WKt 6451
GrandCru

614 l

312

747 / 759 / 1930

615 / 560 / 1700

125 / 0,342 kWh

SN-T

+10 °C až +43 °C

R 600a

39 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1 / 1

+5 °C až +20 °C

Plné dvere, terra

terra

MagicEye / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

Bukové drevo / 7

áno

SwingLine

Hliníková rukoväť s integrovanou 

mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

94 / 86 kg

9881291

9094559

WKt 5552
GrandCru

526 l

253

700 / 742 / 1920

578 / 585 / 1640

147 / 0,402 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

39 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1 / 1

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere, rám terra

terra

MagicEye / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno

Bukové drevo / 7

áno

HardLine

Hliníková rukoväť s integrovanou 

mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

áno

108 / 100 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

WKt 5551
GrandCru

500 l

253

700 / 742 / 1920

578 / 560 / 1640

94 / 0,257 kWh

SN-T

+10 °C až +43 °C

R 600a

38 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1 / 1

+5 °C až +20 °C

Plné dvere, terra

terra

MagicEye / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

Bukové drevo / 7

áno

HardLine

Hliníková rukoväť s integrovanou 

mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

áno

96 / 87 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

WKes 4552
GrandCru

436 l

201

700 / 742 / 1650

578 / 585 / 1370

117 / 0,320 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

38 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1 / 1

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele

Ušľachtilá oceľ

MagicEye / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno

Bukové drevo / 6

áno

HardLine

Hliníková rukoväť s integrovanou 

mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

áno

94 / 87 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

8409030

8409022

WKt 4552
GrandCru

436 l

201

700 / 742 / 1650

578 / 585 / 1370

117 / 0,320 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

38 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1 / 1

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere, rám terra

terra

MagicEye / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno

Bukové drevo / 6

áno

HardLine

Hliníková rukoväť s integrovanou 

mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

áno

97 / 88 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

WKt 4551
GrandCru

414 l

201

700 / 742 / 1650

578 / 560 / 1370

94 / 0,257 kWh

SN-T

+10 °C až +43 °C

R 600a

38 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1 / 1

+5 °C až +20 °C

Plné dvere, terra

terra

MagicEye / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

Bukové drevo / 6

áno

HardLine

Hliníková rukoväť s integrovanou 

mechanikou otvárania

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

áno

86 / 79 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

Objem

Max. počet fliaš Bordeaux 0,75 l ¹

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za rok / 24 h ³

Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Emisie hluku šíreného vzduchom

Trieda emisií hluku šíreného vzduchom

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Prívod čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir

Regulácia vlhkosti cez

Teplotné zóny / Regulovateľné chladiace okruhy

Nastaviteľná oblasť teploty

Dvere

Bočné steny

Typ riadenia / ukazovateľ

Porucha: Varovný signál

Dvere otvorené: Varovný signál

Detská poistka

Vnútorné osvetlenie

Osvetlenie trvalo zapojiteľné

Materiál odkladacích plôch / Odkladacie plochy

Výškovo nastaviteľné odkladacie plochy

Dizajn

Rukoväť

Zámok

Doraz dverí

Vymeniteľné tesnenie dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Drevená polička

Prezentačná polica (drevená sklápacia polička)

Súprava popisných sponiek

Súprava popisných sponiek

Prostriedky na ošetrovanie ušľachtilej ocele

Prostriedok na čistenie ušľachtilej ocele

Chladničky na skladovanie vína 
GrandCru
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Chladničky na skladovanie vína Vinothek

Ví
no1 Tieto zariadenia sú určené výhradne na uskladnenie fliaš s vínom. Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané podľa normy EN 16902:2016.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

WKb 4212 Vinothek

402 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

177 / 0,484 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

39 dB(A)

C

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere, rám čierny

čierna

MagicEye / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

zvukový

áno

áno

Bukové drevo

6

áno

HardLine

Tyčová rukoväť čierna

vpravo vymeniteľné

áno

85 / 79 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKr 4211 Vinothek

383 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

108 / 0,295 kWh

SN-T

+10 °C až +43 °C

R 600a

37 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+5 °C až +20 °C

Plné dvere, tmavočervené

čierna

MagicEye / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

zvukový

áno

Bukové drevo

6

áno

HardLine

Tyčová rukoväť čierna

vpravo vymeniteľné

73 / 67 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKb 3212 Vinothek

315 l

164

600 / 739 / 1350

500 / 560 / 1166

171 / 0,468 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

37 dB(A)

C

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere, rám čierny

čierna

MagicEye / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

zvukový

áno

áno

Bukové drevo

4

áno

HardLine

Tyčová rukoväť čierna

vpravo vymeniteľné

áno

71 / 65 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKr 3211 Vinothek

300 l

164

600 / 739 / 1350

500 / 560 / 1166

92 / 0,252 kWh

SN-T

+10 °C až +43 °C

R 600a

37 dB(A)

C

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+5 °C až +20 °C

Plné dvere, tmavočervené

čierna

MagicEye / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

zvukový

áno

Bukové drevo

4

áno

HardLine

Tyčová rukoväť čierna

vpravo vymeniteľné

58 / 53 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKb 1812 Vinothek

135 l

66

600 / 613 / 890

500 / 440 / 710

123 / 0,337 kWh

SN-ST

+10 °C až +38 °C

R 600a

38 dB(A)

C

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere, rám čierny

čierna

MagicEye / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

zvukový

áno

áno

Rošty pozinkované

3

áno

HardLine

Tyčová rukoväť čierna

vpravo vymeniteľné

áno

46 / 43 kg

9881291

7112035

9086723

9094443

WKr 1811 Vinothek

128 l

66

600 / 613 / 890

500 / 440 / 710

76 / 0,208 kWh

SN-T

+10 °C až +43 °C

R 600a

37 dB(A)

C

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+5 °C až +20 °C

Plné dvere, tmavočervené

čierna

MagicEye / vonkajšie digitálne

opticky a akusticky

zvukový

áno

Rošty pozinkované

3

áno

HardLine

Tyčová rukoväť čierna

vpravo vymeniteľné

39 / 36 kg

9881291

7112035

9086723

9094443

Objem

Max. počet fliaš Bordeaux 0,75 l ¹

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za rok / 24 h ³

Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Emisie hluku šíreného vzduchom

Trieda emisií hluku šíreného vzduchom

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Prívod čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir

Regulácia vlhkosti cez

Teplotné zóny

Regulovateľné chladiace okruhy

Nastaviteľná oblasť teploty

Dvere

Bočné steny

Typ riadenia / ukazovateľ

Porucha: Varovný signál

Dvere otvorené: Varovný signál

Detská poistka

Osvetlenie trvalo zapojiteľné

Materiál odkladacích plôch

Odkladacie plochy

Výškovo nastaviteľné odkladacie plochy

Dizajn

Rukoväť

Doraz dverí

Vymeniteľné tesnenie dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Drevená polička

Rošt pozinkovaný

Súprava popisných sponiek

Zámok

Chladničky 
na skladovanie vína Vinothek
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Chladnička na skladovanie vína GrandCru Dizajn a životný štýl

Ví
no

Pre optimálnu prezentáciu tých najlep-

ších vín je Wkes 653  vybavená za-

pojiteľným a stmievateľným LED 

osvetlením. Pretože diódy LED vyžaru-

jú minimum tepla a nevytvárajú UV žia-

renie, môžete vína dlhodobo skladovať 

tak, aby boli osvetlené, ale zároveň ne-

došlo k ich poškodeniu.

 Ideálna teplota skladovania pre dlho-

dobé uschovanie vín je +8 °C až +12 

°C. Biele vína, ktoré sa uschovávajú pri 

teplote, ktorá je vhodná na ich konzu-

máciu, majú mať ideálnu teplotu pod 

+10 °C, zatiaľ čo červené vína sa skla-

dujú pri teplote do +18 °C. Preto mož-

no teplotu presne nastaviť pomocou do-

tykovej elektroniky v rozsahu +5 °C 

až +20 °C.

V dvoch rôzne vysokých prezentač-

ných boxoch môžete jednotlivo ukladať 

cigary. Boxy sú vyrobené zo španielske-

ho cédrového dreva a môžu sa pohodl-

ne vyberať.

Integrovanú nádobu na vodu je možné 

naplniť jedným litrom destilovanej vody. 

Snímače vlhkosti regulujú spotrebu vody 

a zaručujú precízne zvolenú vlhkosť 

vzduchu medzi 68 % a 75 %. Optický 

ukazovateľ včas informuje o potrebe do-

plnenia vody.

1 Tieto zariadenia sú určené výhradne na uskladnenie fliaš s vínom. Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

2 Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 10. V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

3 Merané podľa normy EN 16902:2016.

4 Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.

WKes 653 GrandCru

48 l

12

425 / 478 / 612

350 / 310 / 370

78 / 0,213 kWh

SN

+10 °C až +32 °C

R 600a

37 dB(A)

C

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+5 °C až +20 °C

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele / 

SmartSteel

ušľachtilá oceľ so SmartSteel

LC displej / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno / áno

Bukové drevo

3

1

HardLine

k dispozícii

vpravo pevné

áno

33 / 28 kg

9881287

9094559

9590519

ZKes 453 Humidor

43 / 39 l

425 / 478 / 612

300 / 274 / 340

162 / 0,443 kWh

N

+16 °C až +32 °C

R 600a

40 dB(A)

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamický

áno

pripojiteľný ventilátor

1

1

+16 °C až +20 °C

68% až 75%

Izolačné sklenené dvere s rámom z ušľachtilej ocele / 

SmartSteel

ušľachtilá oceľ so SmartSteel

LC displej / vo vnútri digitálny

opticky a akusticky

zvukový

áno

LED

áno / áno

Španielske cédrové drevo

2

2

HardLine

k dispozícii

vpravo pevné

34 / 30 kg

9881287

9590519

Objem

Max. počet fliaš Bordeaux 0,75 l ¹

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Trieda energetickej účinnosti ²

Spotreba energie za rok / 24 h ³

Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Emisie hluku šíreného vzduchom

Trieda emisií hluku šíreného vzduchom

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Prívod čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir

Regulácia vlhkosti cez

Teplotné zóny

Regulovateľné chladiace okruhy

Nastaviteľná oblasť teploty

Dvere

Bočné steny

Typ riadenia / ukazovateľ

Porucha: Varovný signál

Dvere otvorené: Varovný signál

Detská poistka

Vnútorné osvetlenie

trvalo aktivované / stmievateľné

Materiál odkladacích plôch

Odkladacie plochy

Zásuvka na pomôcky

Dizajn

Zámok

Doraz dverí

Vymeniteľné tesnenie dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Súprava popisných sponiek

Kryt dna pri nástennej montáži

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za rok / 24 h ¹

Klimatická trieda

Teplota okolia 4

Ekologické chladivo

Hladina akustického výkonu

Príkon

Frekvencia / napätie

Chladiaci systém

Prívod čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir

Regulácia vlhkosti cez

Teplotné zóny

Regulovateľné chladiace okruhy

Nastaviteľná oblasť teploty

Rozsah nastavenia vlhkosti

Dvere

Bočné steny

Typ riadenia / ukazovateľ

Porucha: Varovný signál

Dvere otvorené: Varovný signál

Detská poistka

Vnútorné osvetlenie

trvalo aktivované / stmievateľné

Materiál odkladacích plôch

Odkladacie plochy

Prezentačný box

Dizajn

Zámok

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Kryt dna pri nástennej montáži

HumidorChladnička na skladovanie vína 
GrandCru
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Príslušenstvo

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Popisovacia príchytka

Prostriedok na čistenie ušľachtilej ocele

Zápachy v okolí môžu mať výrazný vplyv na víno pri jeho dlhšom skladovaní. Prostredníctvom prívodu čerstvého vzduchu cez 

ľahko vymeniteľný fi lter z aktívneho uhlia FreshAir je zaručená optimálna kvalita vzduchu. Odporúča sa jeho ročná výmena.

Flexibilný systém popisovacích príchytiek vytvára rýchly a usporiadaný prehľad o zásobách vína. S kartičkami, ktoré sa dajú 

prepisovať a ľahko sa vymieňajú.

Prostriedok na čistenie ušľachtilej ocele účinne odstraňuje odtlačky prstov, pruhy a škvrny z povrchov. (Nie na čelnú stranu 

SmartSteel, používať len na predné časti/rámy z ušľachtilej ocele.)

Zámok

Rukoväť pre podsúvateľné spotrebiče

Pre optimálne umiestnenie spotrebiča do určeného kuchynského prostredia je možné pevnú hliníkovú rukoväť vymeniť za užšiu. 

Užšia rukoväť z ušľachtilej ocele zaujme svojím dobrým vzhľadom i pocitom z dotyku.

Zabraňuje neželanému prístupu. Voľne stojace chladničky na víno GrandCru majú sériový zámok integrovaný zboku do dverí. 

Ak sú postavené dve chladničky na víno vedľa seba, je ovládanie bočného zámku obmedzené. V takom prípade môže byť doda-

točný zámok namontovaný na spodnú časť.

Vďaka praktickému držiaku na fľaše je možné uskladniť ešte viac fl iaš.

Prekrýva spodnú stranu a umožňuje atraktívne upevnenie kompaktných zariadení na stenu bez toho, aby bola spodná strana 

viditeľná.

Držiak na fľaše

Spodný kryt pre nástennú montáž

Na ošetrovanie povrchov z ušľachtilej ocele (nepoužívať pri Smart-Steel) po čistení.

Prostriedky na ošetrovanie ušľachtilej ocele

Rošt pozinkovaný

Rošt s možnosťou dodatočného použitia.

Ví
no

Drevená polička

Prezentačná polica (drevená sklápacia polička)

Ručne vyrobená polica z prírodného dreva sa optimálne hodí na bezpečné skladovanie fl iaš Bordeaux. Ak fľaše uložíte oproti 

sebe, môžete naplno využiť objem zariadenia.

Na prezentáciu vybraných vín a na uskladnenie už otvorených fl iaš.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +420 515 247 522

e-mail: sales.sk@liebherr.com · service.sk@liebherr.com
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Dáta BIM sú k dispozícii okamžite
Vďaka spolupráci medzi spoločnosťou Liebherr 
domáce zariadenia a Specifi® majú projektanti 
a obchodníci celosvetový prístup do digitálnej 
knižnice Liebherr domáce zariadenia s BIM 
modelmi pre oblasť Food Service a Scientific. 
Kompatibilný s AutoCAD® und Revit. 
home.liebherr.com/bimdata

Náš katalógový program

Priemyselné zariadenia Liebherr nájdete všade tam, 
kde sa kladie dôraz na servis a poradenstvo: V odbornom obchode!

Prehľad o ďalších zariadeniach značky Liebherr nájdete v našich katalógoch.
Tie možno získať v obchodoch alebo na stránke home.liebherr.com.

Kühlen und Gefrieren

Labor &
Medizin

Wein Special

Kühlen und Gefrieren

Kühlen und Gefrieren

Labor &
Medizin

Wein Special

Kühlen und Gefrieren

Wine Special

Chladenie a zmrazovanie

Chladenie a zmrazovanie

Laboratóriá a
lekárne


