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Superzuinig in energieverbruik
Energie besparen is bĳ Liebherr altĳd al een belangrĳk thema geweest. En nog
steeds speelt dit onderwerp bĳ de ontwikkeling van nieuwe apparaten een
belangrĳke rol.

XXX

XXX L

XXX L

XXX dB

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimaliseerde
kœlcomponenten, efﬁciënte isolatiematerialen en zeer zuinige compressoren
voor het laagst mogelĳke energieverbruik.
Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment kœlen
en vriezen biedt een aantrekkelĳke reeks apparaten in A+ tot en met zuinige
A+++ en A+++-20% energielabels.
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Kwaliteit
Al meer dan 60 jaar is Liebherr de koel- en vriesspecialist op het
gebied van kwaliteit en innovatie. Vanaf het eerste moment van
product design en technische ontwikkeling, productie en marketing focust Liebherr zich op het fabriceren van continu innoverende
producten van de hoogste kwaliteit met een tijdloos en elegant
design. Resultaat: het perfect vers houden van levensmiddelen.
Zichtbare kwaliteit: BioFresh

Bewezen kwaliteit

BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net
boven de 0°C in combinatie met een ideale luchtvochtigheid behouden vele
levensmiddelen hun vitaminen en mineralen aanzienlijk langer in vergelijking met
een traditioneel koeldeel.

Ieder apparaat ondergaat een gedetailleerde kwaliteitsinspectie, waarbij alle koeltechnische, mechanische en elektronische
componenten worden getest. Aanvullend
vindt een visuele inspectie plaats op de
bouwkwaliteit van het apparaat. Alle Liebherr-fabrieken zijn gecertificeerd volgens
de internationale normen voor kwaliteit
ISO 9001 en milieumanagement ISO
14001.

Professionele kwaliteit
Als koel- en vriesspecialist biedt Liebherr
een breed assortiment koel- en vriesapparaten voor huishoudelijk gebruik. Alle
apparaten moeten voldoen aan strenge
voldoen aan strenge eisen op het gebied
van hygiëne, temperatuur en versheid. Het
specialisme dat Liebherr in de jaren heeft
opgebouwd biedt tijdens het dagelijkse
gebruik van de Liebherr apparaten enorme voordelen.

Gegarandeerde kwaliteit
Met twee jaar fabrieksgarantie op arbeid
en onderdelen (exclusief losse kunststof
delen) bent u verzekerd tegen alle kosten
die voortkomen uit materiaal- en fabricagefouten. Exacte garantievoorwaarden
kunt u lezen op www.koelen.nl/garantie.

Geteste kwaliteit
Om 24 uur per dag en 365 dagen per
jaar op uw apparaat te kunnen vertrouwen, worden in de ontwerpfase alle componenten uitvoerig getest op hun werking
voor de lange termijn. Voordat bijvoorbeeld een deurscharnier in productie
gaat moet deze een cyclus ondergaan
van 100.000 openingen en sluitingen
wat overeenkomt met een gebruik van
meer dan 15 jaar.
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Design
Gekarakteriseerd door elegant en tijdloos design voldoen de
Liebherr koel- en vriesapparaten aan de hoogste esthetische
wensen. Het interieur toont vele design-details: van de lichtzuilen
in beide binnenwanden en de hoogwaardige GlassLine binnendeur tot aan de uittrekbare VarioBoxen en de praktische VarioSafe.

Design voor iedere nismaat

Award-winning design

Om een koelkastenleven lang te kunnen
genieten en om het voor u perfecte apparaat te vinden biedt Liebherr een breed
assortiment modellen met verschillende
uitvoeringen van het interieur. Daarbij
zijn alle inbouw-apparaten harmonieus
in moderne keukens en leefruimtes te
integreren.

De design-kwaliteit van onze producten
wordt regelmatig bekroond door talrijke
internationaal gerenommeerde design
prijzen.

Sterk design voor dagelijks gebruik
Bij Liebherr worden design en functionaliteit
volledig op elkaar afgestemd. Via de
schuifladen op telescooprails zijn de
levensmiddelen eenvoudig bereikbaar.
En de GlassLine draagplateaus zijn niet
alleen mooi, maar ook tot 30 kg belastbaar en geschikt voor de afwasautomaat.
Licht-Design
Inbouwapparaten van Liebherr zijn uitgerust met moderne LED-verlichting. Bij het
openen van de deuren wordt het interieur
gelijkmatig verlicht. LED-verlichting heeft
een lange levensduur, is energiezuinig en
geeft nauwelijks warmte af. De LED’s zijn
speciaal geselecteerd om een zachte
verlichting te creëren.
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Innovatie
Veel door Liebherr ontwikkelde ideeën zijn tegenwoordig
standaard binnen de koel- en diepvrieskasten branche. Zoals
de rondom gesloten FrostSafe diepvriesladen die zorgen dat
de koude in de lade blijft bij geopende deur, de gepatenteerde
BioFresh technologie en de SoftSystem deursluiting.
Innovatieve ideeën

Innovaties voor nog meer versheid

Voortdurende productontwikkeling heeft
bij Liebherr een hoge prioriteit. Daarom
heeft iedere productiefaciliteit een zeer
modern design en ontwikkelingscentrum
met gespecialiseerd personeel. Het doel
is de beste te zijn in elk aspect. Zo zijn de
huidige Liebherr apparaten superzuinig in
energieverbruik dankzij geavanceerde
elektronica en geoptimaliseerde koelsystemen.

Moderne koel- en diepvriesapparaten
bieden voor vrijwel ieder product het ideale klimaat. In aanvulling op het normale
koeldeel biedt Liebherr de BioCool box:
een kastbrede lade voor groente en fruit
waarin de luchtvochtigheid geregeld kan
worden. Een stap verder gaat BioFresh
met de Hydro en DrySafe waarin het
ideale klimaat voor vlees, vis, kaas en
zuivel heerst. NoFrost biedt professionele
vrieskwaliteit voor het veilig bewaren van
vers ingevroren levensmiddelen.

Efficiënt assortiment
Een groot deel van het assortiment
bevindt zich in de hoogste energiezuinigheidsklasse. Liebherr richt zich op het
produceren van zeer energiezuinige
modellen zonder compromissen op het
gebied van gebruiksgemak. Een aantal
van de huidige modellen zijn zelfs 20%
zuiniger dan de beste energieklasse
A+++.

Overtuigend tot in detail
De modellen met Touch-display kunnen
eenvoudig met een lichte aanraking worden bediend. Het interieur kan dankzij de
GlassLine draagplateaus naar persoonlijke wens worden ingedeeld. Dranken en
flessen kunnen stabiel in de deur worden
geplaatst. Afhankelijk van het model biedt
een flessendraagrooster, het variabele
flessenplateau of de flessenhouders extra
opbergmogelijkheden.
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Liebherr huishoudelijke
apparaten opgericht in
Duitsland

Introductie van het
FrostSafe systeem

Eerste elektronische
temperatuur regeling

NoFrost techniek:
»nooit meer ontdooien«

Koelsystemen van alle
huishoudelijke modellen
CFK/HFK vrij

Gepatenteerde BioFresh
technologie voor extra
lang bewaren

Introductie LED technologie
voor een energie-efficiënte
verlichting

Vinidor met regelbare
temperatuurzones

SoftSystem voor zachte
sluiting van de deur

DuoCooling – apart
regelbare koelcircuits

Zuinige
inbouwapparaten

TipOpen voor de
greeploze keuken

BluPerformance:
een nieuwe dimensie
in koelen

Superzuinige
inbouwapparaten
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Versheid heeft een
naam: BioFresh
BioFresh is een technologie voor op gezondheid georiënteerde
genieters. Bewaard bij een temperatuur van net boven 0°C en
een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun
smaak, vitaminen en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.
Vitaminen voor een gezonde levensstijl

Het perfecte klimaat

Het is vanzelfsprekend dat vers ingekochte
levensmiddelen zo goed mogelijk koel
moeten worden bewaard, waarmee
vitamines behouden blijven. Vorm, smaak
en kleur van bijna alle groente- en fruitsoorten blijven zichtbaar langer goed bij
koeling in een BioFresh safe. Bijzonder is
dat het vitaminegehalte van veel groenteen fruitsoorten zelfs toeneemt wanneer
deze in de BioFresh HydroSafe worden
bewaard.

De HydroSafe met hoge luchtvochtigheid
biedt het ideale klimaat voor groente en
fruit. Voor bewaren van vlees, vis, kaas en
zuivel is de DrySafe met lage luchtvochtigheid ideaal. Met de schuifregelaar kunt u
zelf de gewenste luchtvochtigheid instellen. BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van
net boven de 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitaminen en mineralen véél langer
dan in een normaal koeldeel.

Meer informatie over houdbaarheid, vitaminen
en voedingsstoﬀen vindt u in de BioFresh- App
of via deze QR-Code op
biofresh.liebherr.com
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LED-zuilen voor een
perfecte verlichting
BioFresh modellen uit de Premium serie zijn herkenbaar aan de
twee geïntegreerde lichtzuilen (Premium modellen zonder
BioFresh hebben één lichtzuil). In de linker en rechter zijwand
zijn tientallen LED’s aangebracht die samen voor een uitstekende interieurverlichting zorgen. De zuilsatinering geeft een
aangenaam en helder licht, waarbij de constructie van deze
lichtzuilen tevens de allerbeste verstelbaarheid van de gehard
glazen draagplateaus biedt.
Bij Premium-modellen met BioFresh zijn de
LED's in het scheidingsplateau geïntegreerd en verlichten zo de inhoud van de
uitgetrokken BioFresh-Safes gelijkmatig en
helder, direct van boven.

Het vriesgedeelte van de Premium koel/
vriescombinaties wordt ook door LED
verlicht. Direct boven de diepvriesladen
bevindt zich een LED-lichtstrip, die een
optimale verlichting van de inhoud van de
transparante laden mogelijk maakt.
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Supercomfortabel,
flexibel interieur
De sterke GlassLine draagplateaus van gehard veiligheidsglas
zijn volledig afgestemd op een maximale verstelbaarheid – elke
4 cm hoogte – en eenvoudige reiniging. De deurvakken van alle
modellen zijn uitgevoerd met een gesatineerde vakbodem van
gehard glas. Bij een aantal Premium modellen biedt VarioSafe
de perfecte bewaarplaats voor kleine levensmiddelen als tubes,
potjes en andere kleine verpakkingen.

De twee uittrekbare VarioBoxen vereenvoudigen het indelen en serveerklaar
bewaren van kleine levensmiddelen en
bieden goed overzicht.

Het deel- en onderschuifbare glasplateau,
dat op ieder niveau in de koelruimte kan
worden geplaatst, biedt nog meer flexibiliteit. Hoge flessen en verpakkingen kunnen op het glasplateau worden geplaatst
wanneer er geen ruimte meer in de deur is.

De hoogwaardige GlassLine binnendeurvakken met een bodem van gehard veiligheidsglas en verstelbare flessenhouder
kunnen op verschillende niveaus worden
geplaatst. Hiermee kunt u ook de indeling
van de binnendeur aanpassen.
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Zo vindt u het passende inbouwapparaat

Onze modelgroepen
Geïntegreerde inbouwapparaten
De apparaten kunnen onzichtbaar achter de deur van het
keukenmeubel worden ingebouwd en dus perfect in de
keuken worden geïntegreerd. Door de integratie van het
apparaat vormt het keukenfront een optisch geheel. Let op
de techniek voor montage van de keukendeur:
Bij deur-op-deurmontage (1) worden meubel- en apparaatdeur vast met elkaar verbonden, de meubeldeur wordt
direct op de apparaatdeur bevestigd.

Integreerbare onderbouw apparaten

1

Door een volledig integreerbare oplossing voor onderbouw apparaten worden koel- en vriesapparaten onder
het werkblad en onzichtbaar achter de deur van het
keukenmeubel ingebouwd. Met deur-op-deurmontage
worden apparaat en meubeldeur met elkaar verbonden.
De luchttoevoer en luchtafvoer verloopt via de plint zodat
geen ventilatiesleuven in het werkblad nodig zijn. De Varioplint biedt de mogelijkheid de apparaten in hoogte en
diepte aan het keukenmeubel aan te passen.

2

Bij sleepdeurmontage (2) is de meubeldeur direct aan de
kast bevestigd en via de geleider met de deur van het
apparaat verbonden. Bij het openen en sluiten glijdt de
meubeldeur over de rails.
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Inbouwapparaten met decorlijsten

Onderbouw apparaten met decorlijsten

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij uw keukenfront passende decorplaat met
een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven.
Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig.

Op de apparaatdeur wordt een bij uw keukenfront
passende decorplaat (dikte tot 4 mm) gemonteerd. Deze
apparaten zijn voorzien van witte decorelementen (ventilatierooster, decorlijst, plint). De luchttoevoer en luchtafvoer
geschiedt via de voorkant van het apparaat. Ventilatiesleuven in het aanrecht zijn daardoor overbodig.

Informatie over andere decorlijst-kleuren en passende
opvulstroken vindt u in het hoofdstuk accessoires.
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Uw eigen koelmeubel
Veel inbouwapparaten van Liebherr beschikken over
verwarmde wanden zodat het risico op condensvorming en
beschadiging van uw keukenmeubel wordt vermeden. Liebherr
inbouwapparaten kunnen hierdoor gerust naast of boven elkaar
worden gecombineerd. Zo kunt u uw eigen koelmeubel uit
koel/vriescombinaties, diepvrieskasten en wijnkasten samenstellen. Alle met „Side-by-Side“ aangemerkte apparaten zijn
geschikt om te worden gebruikt als startpunt om te combineren.
Zo kunt u op één plaats genieten van alle voordelen van
Liebherr: BioFresh voor het extra lang bewaren van levensmiddelen, wijnen op de ideale drinktemperatuur, een ruim
koeldeel en nooit-meer-ontdooien comfort dankzij de
NoFrost diepvrieskast.

Side
by
Side

18

Zelf samen te stellen koelmeubel: koelkast (IKP 1660), NoFrost diepvrieskast
(IGN 1664), wijnklimaatkast (EWTgb 1683) en BioFresh-koeler (SIBP 1650).
Meer informatie over het Side-by-Side concept op de volgende pagina's.
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Onbeperkt combineren

ICN 3386 + SICN 3386

Side-by-Side concept
Twee verwarmde zijwanden

Zo stelt u uw eigen
koelmeubel samen.

De verwarmde zijwanden bij SUIG(N) en
SUIB-apparaten in onderbouw, diepvriezers
SIGN met nishoogte 140 en 178 cm, en
bij koel/vriescombinatie SICN 3386,
maken het mogelijk dat aan beide zijden
apparaten kunnen worden geplaatst in ieder
gewenste nishoogte.
SUIG 1514
SUIGN 1554
SUIB 1550

Om condensatie tussen apparaten met
lage temperaturen (0°C en kouder) of
sterke temperatuurverschillen zoals bijvoorbeeld tussen koel- en vrieskast te voorkomen, beschikken voor Side-by-Side
geschikte apparaten over een ingebouwd verwarmingssysteem in de bovenzijde en/of in de zijwanden.

SIGN 2756

SIGN 3524
SIGN 3556
SIGN 3576

SICN 3386

Zo kunnen verschillende Liebherr modellen probleemloos
verticaal en horizontaal in een multifunctioneel koelmeubel
worden gecombineerd. Alle apparaten en het keukenmeubel zijn daarbij optimaal beschermd.

tot

Combinatievoorbeeld:
BioFresh-koeler IKB 3560 +
diepvrieskast SIGN 3576 +
wijnklimaatkast EWTdf 3553

Diepvriesapparaten met verwarmde bovenzijde
De verwarmde bovenzijde bij diepvrieskasten met nishoogte
72 en 88 cm maakt een verticale combinatie met een koelof wijnkast in een nismaat naar keuze mogelijk.

Verwarmde bovenzijde en wanden
IG 1024
IGN 1064

IG 1624
IGS 1624
EG 1624
IGN 1664

Dankzij de verwarmde bovenzijde en zijwanden kan
BioFresh koeler SIBP 1650 in iedere combinatie worden
opgenomen. Zowel boven als aan beide zijden kunnen
apparaten tot een nishoogte van 178 cm worden
geplaatst.

tot

Combinatievoorbeeld:
koelkast IK 2760 +
diepvrieskast IGN 1064
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tot

SIBP 1650

tot

Combinatievoorbeeld:
koelkast IKP 1660 +
wijnkast EWTdf 1653 +
diepvrieskast IGN 1664 +
BioFresh koeler SIBP 1650
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Koel/vriescombinaties

ICBN 3324

Wilt u extra veel koel- en vriesruimte? Twee koel/vriescombinaties met gelijke
temperatuurbereiken kunnen naast elkaar worden geplaatst.
Meer combinatiemogelijkheden met het Side-by-Side concept zie blz. 22 - 23.

Onze koel/vriescombinaties
in één overzicht
De verschillende Liebherr koel/vriescombinaties bieden voor al uw eisen en wensen
de ideale oplossing. U kunt bij onze koel/vriescombinaties bijvoorbeeld kiezen voor
innovaties als BioFresh of BioCool en NoFrost of SmartFrost. Wanneer u uw keuze
heeft gemaakt, kunt u vervolgens kiezen uit verschillende nishoogtes en uitrustingsniveaus.

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden
groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak
aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.
ICBN 3376

ICBP 3266

ICN 3386

ICP 2924

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van
levensmiddelen te verlengen.

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Dankzij
de luchtcirculatie worden warmte en vocht afgevoerd waardoor er geen ijsvorming
in de vriezer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet met rĳp bedekt,
vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien.

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

26
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Koel/vriescombinaties

Kwaliteit tot in detail

Het GlassLine interieur is sterk, krasvrĳ en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas
gemaakte draagplateaus zĳn afgewerkt met
een edelstalen lĳst en naar behoefte in hoogte
verstelbaar. Met het deel- en onderschuifbare
glasplateau kan het koeldeel verder naar eigen
wens worden ingedeeld.

Het Premium temperatuurdisplay garandeert
een nauwkeurige handhaving van de gekozen
temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig
door het zacht aanraken van het Touch
bedieningspaneel worden gekozen. De in cijfers
weergegeven temperaturen zijn van het
LC-Display af te lezen.

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en
een ideale luchtvochtigheid blijven fruit en groente, vlees, vis en zuivelproducten aanzienlijk langer vers.

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar
eigen wens worden gecombineerd. Warme
wandtechnologie voorkomt condensvorming
tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk.
Meer informatie op bladzijden 22–23.

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling
van verse levensmiddelen. Bij het openen van
de deur schakelt de ventilator uit
en wordt waardevolle energie bespaard.

Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com

DuoCooling: met twee volledig gescheiden
koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en
vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden
ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling
plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en
uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
28
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Koel/vriescombinaties

Kwaliteit tot in detail

De botervloot kan met één hand worden
bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle
Liebherr deurvakken en is geschikt voor de
afwasautomaat.
Een uniek uitrustingsdetail bĳ Premium modellen met BioFresh is het geïntegreerde flessenplateau. Naar wens
kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote
bekers of schalen.

Energiezuinig met een lage warmteafgifte:
duurzame LED’s zorgen voor een perfecte
verlichting van het interieur. De LED verlichting is
plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te
boeten op inhoud.

Bij NoFrost worden diepvriesproducten met
gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht
wordt afgevoerd. Hierdoor blĳft het vriesdeel vrĳ
van ĳs en ontstaat geen rĳp op levensmiddelen.

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de
lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is
gemonteerd op licht lopende rollers. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.

Het Comfort temperatuurdisplay garandeert
een nauwkeurige handhaving van de gekozen
temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig met
druktoetsen worden gekozen. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af
te lezen.

Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com
De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
30

31

Koel/vriescombinaties

Kwaliteit tot in detail

Het FlexSystem voor BioFresh en BioCool-laden
biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel
grote als kleine producten vinden een plaats.
Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort
fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van deze
organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt
voor de afwasautomaat.

De IceMaker met vaste wateraansluiting zorgt
voor iedere gelegenheid automatisch voor
voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit.
Voor een coole drank of een groot feest – in
de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de
knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien
u voor langere tĳd afwezig bent.

Het variabele eierrekje is uittrekbaar. Zo
kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren
worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar
beneden te bewaren of het eierrekje in het
FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te
plaatsen.

De grote ijsblokjeshouder met deksel is
dankzij de vulopening eenvoudig met water te
vullen. Het hermetisch sluitend deksel zorgt
ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog
in de vriezer kan worden gelegd.

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem remt de sluitbeweging van de deur en trekt vervolgens de deur zachtjes
dicht, ook bij een volle deurbelading. Vanaf een openingshoek van ca. 30° wordt de deur automatisch gesloten.

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met SoftTelescopic. De zelfsluiting met zachte demping
maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90°
volledig uittrekbaar en uit te nemen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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Koel/vriescombinaties

91

203

91

ECBN 6256

ECBN 6156

PremiumPlus

PremiumPlus

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 322 kWh
Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l /
Diepvriesgedeelte: 114 l)
Geluidsniveau: 43 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: m
Energieverbruik per jaar: 410 kWh
Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l /
Diepvriesgedeelte: 114 l)
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen links/rechts en LED
plafondverlichting
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, op uittrekbare
telescooprails, zelfsluitend
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
· IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 40 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· Diepvriesladen op telescooprails met
automatische sluiting
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor
en achter
· Deurscharniering links vast/rechts vast
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 4.999

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen links/rechts en LED
plafondverlichting
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

203

Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen op telescooprails met
automatische sluiting
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
· IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 40 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· Diepvriesladen op telescooprails met
automatische sluiting
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor
en achter
· Deurscharniering rechts vast
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 4.699
ECBN 6156 001
met rechtsdraaiende deur
ECBN 6156 617
met linksdraaiende deur

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinatie

76

203

ECBN 5066
PremiumPlus

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar : 287 kWh
Netto inhoud totaal: 379 l (Koeldeel: 276 l / waarvan BioFresh: 57 l / Diepvriesgedeelte: 103 l)
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,0 kg
· IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 30 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.699
ECBN 5066 001 met rechtsdraaiende deur
ECBN 5066 617 met linksdraaiende deur

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties

178

178

178

178

ICBN 3386

ICBN 3376

ICN 3386

ICNP 3366

Premium

Premium

Premium

Premium

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 232 kWh
Netto inhoud totaal: 233 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l /
Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 236 kWh
Netto inhoud totaal: 238 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l /
Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 225 kWh
Netto inhoud totaal: 248 l (Koeldeel: 191 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 153 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, waarvan 1 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
· IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 2.249

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.999

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare
telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, waarvan 1 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IceMaker met watertank
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
· IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.999

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare
telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 20 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

38

39

Koel/vriescombinaties

178

178

178

SICN 3386

ICBN 3324

ICN 3314

Premium

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 237 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l /
Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

·Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare
telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas

·
Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· Warme wanden tweezijdig, geschikt
voor combinatie met andere koel-,
vries en/of wijnkasten
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe

·Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.700

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.699

De diepvriesproducten worden met gekoelde
lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt
afgevoerd. Hierdoor blĳft het vriesdeel vrĳ
van ĳs en ontstaat geen rĳp op levensmiddelen.
Dankzĳ NoFrost hoeft u nooit meer te
ontdooien.

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

·Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.349

De krachtige PowerCooling zorgt voor een
extra snelle afkoeling van verse levensmiddelen
en ook voor een gelijkmatige koeltemperatuur
in het hele interieur. Bij het openen van de deur
wordt deze functie tijdelijk uitgeschakeld
waardoor de koude lucht in de koelkast blijft.

Ook leverbaar zonder warmewand
systeem als ICN 3376 € 1.699

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties

178

178

178

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen
en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden.
Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

ICP 3334

ICP 3324

ICU 3324

Comfort

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 125 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 31 dB(A) Silent
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 156 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

·Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 23 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.599

·Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 23 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.499

·Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.199

Kenmerken van de Comfort GlassLine zĳn
de in hoogte verstelbare deurvakken met
glasbodem en een sterke kunststof omlĳsting.
De vakdiepte biedt ook plaats voor extra
grote verpakkingen van 2 liter.

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties

178

178

178

178

ICNS 3324

ICBS 3324

ICUNS 3324

ICUS 3324

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 240 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l /
Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 224 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.349

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.549

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.249

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties

178

178

178

178

ICS 3334

ICBP 3266

ICBS 3224

ICS 3234

Comfort

Premium

Comfort

Comfort

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l /
Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 232 kWh
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l /
Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 228 kWh
Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)

Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.299

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, waarvan 1 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 27 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.999

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe

Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.499

Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en
akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.299

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties

178

158

158

122

ICUS 3224

ICP 2924

ICUS 2924

ICTS 2231

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 217 kWh
Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 142 kWh
Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 203 kWh
Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 184 kWh
Netto inhoud totaal: 198 l (Koeldeel: 155 l / Diepvriesgedeelte: 43 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes
Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes
Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 23 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes
Vriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· Interieurverlichting
· 2 BioCool-laden
Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 18 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 09, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299
Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

IKBP 3560

SIGN 3576

Koelkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere koel-, diepvries- of
wĳnkasten om zo de ideale Side-by-Side combinatie samen te stellen, bĳvoorbeeld
een koelkast met BioFresh (IKBP 3560) en een diepvrieskast (SIGN 3576).
Meer informatie over de Side-by-Side mogelĳkheden op pagina 22 - 23.

Koelkasten

Overzicht van de koelkasten
Liebherr koelkasten worden gekenmerkt door overtuigende koeltechnieken. Van de
normale groenteladen, naar BioCool met instelbare luchtvochtigheid voor langer
bewaren tot BioFresh voor super lange versheid. Koelkasten met of zonder vriesvak,
volledig integreerbaar met deur op deur-bevestiging, sleepdeur of decorlijsten,
binnen het brede assortiment zit uw perfecte koelkast er zeker tussen.

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden
groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

IKBP 2964

Bij de houdbaarheid van groente en fruit speelt luchtvochtigheid een grote rol. In
het BioCool-gedeelte is vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van
levensmiddelen te verlengen

IK 2320
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Koelkasten

Kwaliteit tot in detail

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en
een ideale luchtvochtigheid blijven fruit en groente, vlees, vis en zuivelproducten aanzienlijk langer vers.
Het elektronisch gestuurde Premium temperatuurdisplay garandeert een nauwkeurige handhaving van de
gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch
bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatige temperatuur in de
gehele koelruimte. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.

Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen
wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen
apparaten met een groot temperatuurveschil en
maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22 – 23.

De botervloot kan met één hand worden
bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle
Liebherr deurvakken en is geschikt voor de
afwasautomaat.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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Koelkasten

Kwaliteit tot in detail

Het FlexSystem voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine
producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren
op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van de organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de
afwasautomaat.

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met SoftTelescopic is praktisch en veilig
in het dagelijks gebruik. De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90° volledig verstel- en uitneembaar.

De twee uittrekbare VarioBoxen vereenvoudigen het indelen en serveerklaar bewaren van kleine levensmiddelen
en bieden goed overzicht. De uittrekstop voorkomt vallen bij het uitnemen van producten.

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem
dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw
handen vol heeft is een klein zetje voldoende
om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht
te laten sluiten. Bij een opening van minder dan
30° wordt de deur automatisch gesloten.

Het variabele eierrekje is uittrekbaar. Zo
kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren
worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar
beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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Koelkasten

178

178

178

178

178

IKBP 3564

IKBP 3524

IK 3524

IKF 3514

IKBV 3264

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Premium

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 160 kWh
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l /
Diepvriesgedeelte: 27 l)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 160 kWh
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l /
Diepvriesgedeelte: 27 l)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 214 kWh
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l /
Diepvriesgedeelte: 27 l)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 214 kWh
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l /
Diepvriesgedeelte: 27 l)

Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 204 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 240 l /
waarvan BioFresh: 66 l / waarvan keldervak: 84 l /
Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 17 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel en keldervak
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden op telescooprails

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
· 2 uitneembare flessenmanden
· 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder,
VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 2 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar
als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic,
waarvan 2 instelbaar als Hydro- of
DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 17 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.949
Ook in n (230 kWh / jaar)
leverbaar als IKB 3564 € 1.849

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· 3 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.549
Ook in n (230 kWh / jaar)
leverbaar als IKB 3524 € 1.449

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 17 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Vriesgedeelte 4
· Bewaartijd bij storing: 17 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

Keldervak
· Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic
· Temperatuur keldervak onafhankelijk van koeldeel
regelbaar van +6°C tot +14°C
· Uitneembare flessenmand
Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 12 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.199
Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

178

178

178

178

IKBP 3560

IKBP 3520

IK 3520

IKF 3510

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 89 kWh
Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 89 kWh
Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 117 kWh
Netto inhoud totaal: 325 l (Koeldeel: 325 l /)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 117 kWh
Netto inhoud totaal: 325 l (Koeldeel: 325 l /)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel
eierrekje, botervloot
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe,
1 FlexSystem

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden op telescooprails

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
· 2 uitneembare flessenmanden
· 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Ook in n (133 kWh / jaar) leverbaar als IKB 3520 € 1.399

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899
Ook in n (133 kWh / jaar) leverbaar als IKB 3560 € 1.799
Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

158

140

140

140

IKBP 2964

IKBP 2764

IKBP 2724

IK 2764

Premium

Premium

Comfort

Premium

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 150 kWh
Netto inhoud totaal: 248 l (Koeldeel: 221 l / waarvan BioFresh: 59 l /
Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 140 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l /
Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 140 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l /
Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 187 kWh
Netto inhoud totaal: 235 l (Koeldeel: 215 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 17 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.799

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.749

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.399
Ook in n (202 kWh / jaar)
leverbaar als IKB 2724 € 1.299

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare
telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.349

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

140

140

140

140

IKBP 2770

IKBP 2760

IKB 2760

IK 2760

Premium

Premium

Premium

Premium

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 67 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 83 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 124 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 109 kWh
Netto inhoud totaal: 251 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe,
1 FlexSystem

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe,
1 FlexSystem

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe,
1 FlexSystem

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.799

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.699

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.399

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 12, 23
Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.299

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

140

Het variabele eierrekje is uittrekbaar. Zo kunnen
tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden
bewaard. Voor een langere houdbaarheid
adviseren wij de eieren met de punt naar
beneden te bewaren of het eierrekje in het
FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te
plaatsen.

De botervloot kan met één hand worden
bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle
Liebherr deurvakken en is geschikt voor de
afwasautomaat (standaard bij Premium modellen).

140

140

IKBP 2720

IKB 2720

IK 2720

Comfort

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 83 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 125 kWh
Netto inhoud totaal: 231 l (Koeldeel: 231 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 109 kWh
Netto inhoud totaal: 252 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

122

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem
dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw
handen vol heeft is een klein zetje voldoende
om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht
te laten sluiten. Bij een opening van minder dan
30° wordt de deur automatisch gesloten.

122

IKBP 2364

IKBP 2324

IKP 2364

Premium

Comfort

Premium

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l /
Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l /
Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 120 kWh
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping
van de BioFresh safes met SoftTelescopic is
praktisch en veilig in het dagelijks gebruik.
De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90°
volledig verstel- en uitneembaar.

122

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.549

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 instelbaar als Hydro- of
DrySafe

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.149

Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: T (van +16°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
· VarioSafe
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare
telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 08, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW &
Recupel: € 1.249

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

122

122

122

122

IKB 2324

IKP 2324

IK 2324

IKS 2334

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 189 kWh
Netto inhoud totaal: 182 l (Koeldeel: 166 l / waarvan BioFresh: 59 l /
Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 120 kWh
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: T (van +16°C tot +43°C)

Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe
Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

122

122

122

122

IKBP 2370

IKBP 2360

IKB 2360

IKP 2360

Premium

Premium

Premium

Premium

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 64 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 80 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 121 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 70 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe,
1 FlexSystem

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe,
1 FlexSystem

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe,
1 FlexSystem

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.649

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Ook in n (121 kWh / jaar) leverbaar als IK 2360 € 1.099

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 23

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

122

122

122

122

IKBP 2320

IKB 2320

IKP 2320

IKS 2330

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 80 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 121 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 70 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 105 kWh
Netto inhoud totaal: 217 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23, 24

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Ook in n (105 kWh / jaar) leverbaar als IK 2320 € 849

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

102

102

102

102

IK 1964

IKP 1960

IKB 1920

IKP 1920

Premium

Premium

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Netto inhoud totaal: 165 l (Koeldeel: 149 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 67 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 116 kWh
Netto inhoud totaal: 157 l (Koeldeel: 157 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 67 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 12, 23

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Ook in n (101 kWh / jaar) leverbaar als IK 1920 € 749

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 23

Ook in n (101 kWh / jaar) leverbaar als IK 1960 € 949

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

88

88

88

88

IKP 1664

IKP 1624

IK 1624

IKS 1624

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 101 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 101 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 151 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 147 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: N (van +16°C tot +32°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden
Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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79

Koelkasten

88

88

88

88

IKP 1660

SIBP 1650

IKP 1620

IKS 1620

Premium

Premium

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 65 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 73 kWh
Netto inhoud totaal: 84 l (waarvan BioFresh: 84 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 65 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 98 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· 4 BioFresh-Safes, waarvan 3 op rolwieltjes, 1 FlexSystem
Uitrustingsvoordelen
· Verwarmde bovenzijde en zijwanden, geschikt voor combinatie met andere
koel-, vries- en/of wijnkasten
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 05, 12

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

Ook in n (98 kWh / jaar) leverbaar als IK 1620 € 649
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81

Koelkasten met decorlijsten

EK 2324

Koelkasten met decorlijsten

122

122

88

88

EK 2324

EK 2320

EK 1624

EK 1620

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 105 kWh
Netto inhoud totaal: 217 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 151 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 98 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799
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85

Onderbouw

UIKo 1560

Onderbouw koelkasten

82-88

82-88

82-88

SUIB 1550

UIKo 1560

UIKo 1550

Premium

Premium

Premium

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 71 kWh
Netto inhoud totaal: 80 l (waarvan BioFresh: 80 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 91 kWh
Netto inhoud totaal: 123 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 91 kWh
Netto inhoud totaal: 123 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte
· variabel eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
· LED plafondverlichting
· 1 groente- en fruitlade
· LiftUp-Box

Koelgedeelte
· variabel eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
· LED plafondverlichting

Koel- en BioFresh-gedeelte
· 1 GlassLine draagplateaus
· 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
· Uitneembare schaal in de bodem, 4 liter inhoud
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 05, 12

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

Met de LiftUp-Box wordt de ruimte onder de uittrekbare koellade optimaal benut. De box kan
eenvoudig uitgenomen worden en biedt 8 liter
bruikbare inhoud. Bij het uittrekken van de koellade komt de LiftUp-box uit de bodem omhoog en
biedt goed overzicht en eenvoudig toegang tot
de levensmiddelen.

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Op de volledig uittrekbare glasplateaus
kunnen levensmiddelen veilig en snel bereikbaar
worden bewaard. De railverdelers kunnen
worden gebruikt om de glasplateaus,
afhankelijk van de verpakkingsgrootte, in te
delen.

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Onderbouw koelkasten

82-88

82-88

82-88

82-88

82

82

UIKP 1554

UIK 1514

UIKP 1550

UIK 1510

UK 1524

UK 1720

Premium

Comfort

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 92 kWh
Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l /
Diepvriesgedeelte: 15 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 138 kWh
Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l /
Diepvriesgedeelte: 15 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: s
Energieverbruik per jaar: 62 kWh
Netto inhoud totaal: 136 l

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 92 kWh
Netto inhoud totaal: 136 l

Decorframe / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: m
Energieverbruik per jaar: 118 kWh
Netto inhoud totaal: 150 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Decorframe / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: m
Energieverbruik per jaar: 176 kWh
Netto inhoud totaal: 132 l (Koeldeel: 116 l /
Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: N (van +16°C tot +32°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
· Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder,
VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 2 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 groente- en fruitlade

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 groente- en fruitlade

Koelgedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder,
VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 groente- en fruitlade

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 groente- en fruitlade

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente- en fruitladen

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente- en fruitladen
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Vriesgedeelte 4
· 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij storing: 12 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Vriesgedeelte 4
· 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur
· Bewaartijd bij storing: 12 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Vriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij storing: 12 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 08
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Diepvrieskasten

Alle diepvrieskasten met nishoogte 140 en 178 cm kunnen perfect worden
gecombineerd met koel- en wĳnkasten voor de ideale Side-by-Side combinatie.
IKB 3560
SIGN 3576

Meer informatie over de Side-by-Side mogelĳkheden op pagina 22 - 23.

Diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail

De IceMaker met vaste wateraansluiting zorgt
voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Voor
één gekoeld drankje of een groot feest – in
de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de
knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien
u voor langere tĳd afwezig bent.

Het Premium temperatuurdisplay garandeert
een nauwkeurige handhaving van de
gekozen temperatuur. Alle functies kunnen
eenvoudig worden gekozen door het zacht
aanraken van het Touch bedieningspaneel.
De in cijfers weergegeven temperaturen zijn
van het LC-Display af te lezen.

Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. VarioSpace: het handige
systeem voor een extra hoge opbergruimte,
zodat zelfs voor de allergrootste ĳstaart een
plaats kan worden gecreëerd.

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem
dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw
handen vol heeft is een klein zetje voldoende
om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht
te laten sluiten. Bij een opening van minder dan
30° wordt de deur automatisch gesloten.

De vriesladen op telescooprails kunnen moeiteloos worden geopend, zelfs bij zware belading. De laden
garanderen een optimaal overzicht, bieden uitstekende bewaarmogelijkheden en zijn gemakkelijk uitneembaar.

Bij NoFrost worden diepvriesproducten met
gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht
wordt afgevoerd. Hierdoor blĳft het vriesdeel vrĳ
van ĳs en ontstaat geen rĳp op levensmiddelen.
Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten,
vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen
wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen
apparaten met een groot temperatuurveschil en
maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer
informatie op bladzijden 22 - 23.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
94

95

Diepvrieskasten

178

178

178

140

88

SIGN 3576

SIGN 3556

SIGN 3524

SIGN 2756

IGN 1664

Premium

Premium

Comfort

Premium

Premium

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 241 kWh
Netto inhoud totaal: 209 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 244 kWh
Netto inhoud totaal: 213 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 244 kWh
Netto inhoud totaal: 213 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 207 kWh
Netto inhoud totaal: 157 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 84 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte 4
· 9 diepvriesladen, waarvan 5 op uittrekbare
telescooprails, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
· IJsblokjesvoorraad: 1,5 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, waarvan 6 op uittrekbare
telescooprails, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 6 diepvriesladen, waarvan 4 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 11, 12

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Vriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Diepvrieskasten

88

72

88

72

IG 1624

IGS 1624

IGN 1064

IG 1024

Comfort

Comfort

Premium

Comfort

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 100 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 100 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 146 kWh
Netto inhoud totaal: 63 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 144 kWh
Netto inhoud totaal: 73 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

98

99

Diepvrieskasten

82-88

82-88

88

SUIGN 1554

SUIG 1514

EG 1624

Premium

Comfort

Comfort

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 148 kWh
Netto inhoud totaal: 79 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 148 kWh
Netto inhoud totaal: 95 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: n
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 100 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Optisch en akoestisch deuralarm

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· 2 koude accu’s
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Vriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 12

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 12

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

SUIGN1554 + UIKP1550
Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Overzicht van de wijnkasten
+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

Vinidor serie
De Vinidor serie biedt twee wijnsafes waarin de temperatuur onafhankelijk kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en
witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook voor langdurig opslaan
bieden deze apparaten de ideale condities.
vanaf pagina 108

+5°C tot +20°C

Wijnbewaarkasten

Alle wĳnkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere wĳnkasten of koel- en
diepvrieskasten voor de ideale Side-by-Side combinatie. Bĳvoorbeeld een wĳnkast
(EWTgw 3583) met een diepvrieskast (SIGN 3586) en een koelkast (IKBP 3560).

De wijnbewaarkasten zijn ontworpen voor het langdurig opslaan
van grote hoeveelheden wijn, maar zijn ook zeer geschikt voor
het bewaren op drinktemperatuur. De temperatuur kan worden
ingesteld van +5°C tot +20°C en in de wijnbewaarkasten wordt
de temperatuur voor de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.
vanaf pagina 115

Meer informatie over de Side-by-Side mogelĳkheden op pagina 22 - 23.

103

Wijnkasten

Kwaliteit tot in detail

Het innovatieve elektronisch gestuurde temperatuurdisplay garandeert een nauwkeurige handhaving van de
gekozen temperatuur in de afzonderlijke wijnsafes. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het
zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display
af te lezen.

Iedere wĳnsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het complete
interieur gelĳkmatig wordt verlicht. Dankzĳ de
minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook
voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd;
de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar
eigen wens worden gecombineerd. Warme
wandtechnologie voorkomt condensvorming
tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk.
Meer informatie op bladzijden 22 - 23.

Stabiele houten plateaus op telescooprails bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voorraad.
De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met
Bordeauxformaat. Als de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van de wĳnkast
worden benut. Plateauclips met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wĳnvoorraad.

De TipOpen techniek van Liebherr is perfect
voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte
aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder
openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele
seconden niet verder wordt geopend, dan sluit
deze weer automatisch dankzij het SoftSystem.

Het SoftSystem dempt de beweging bij deursluiting. Het systeem garandeert bijzonder zacht
sluiten en voorkomt trillingen die invloed kunnen
hebben op de kwaliteit van de wijn. Bij een opening van ca. 45° wordt de deur automatisch
gesloten.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
104
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Wijnkasten

Kwaliteit tot in detail

Het geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert
de circulerende lucht en verwijdert onaangename
geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.
De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan
direct onder de WKE 5-wijnklimaatkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge WKE 5-wijnklimaatkast
komt de totale nishoogte op 60 cm.
Leverbaar met wit glasfront (9901 086), zwart glasfront (9901 085) of edelstaal front (9901 084).

Met het hoogwaardige roestvrijstalen deurframe kunnen alle EWTdf modellen stijlvol in
iedere keuken geïntegreerd worden. De deur
kan met de edelstalen greep eenvoudig
worden geopend.

De voorzijde van het presentatieplateau kan
schuin worden geplaatst , ideaal om maximaal
5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is
ook bijzonder handig om geopende flessen
geconditioneerd te bewaren.

De plateauclips bieden u de mogelĳkheid om
een nog beter overzicht over uw voorraad van
verschillende wijnsoorten aan te brengen. Deze
clips zĳn naar wens te verschuiven over het front
van de houten plateaus. Extra clips zĳn als
accessoire te bestellen.

De wijnkasten met greeploze isolatieglasdeur
en TipOpen techniek van Liebherr zijn perfect
voor plaatsing in greeploze keukens.
Het isolatieglas biedt bescherming tegen
UV-straling die invloed kan hebben op de
kwaliteit van de wijn.

Als accessoire verkrijgbaar.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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Wijnkasten

178

EWTdf 3553 met edelstaal kader /- greep (Accessoires)

Het geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de
circulerende lucht en verwijdert onaangename
geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

178

178

EWTgb 3583

EWTgw 3583

EWTdf 3553

Vinidor

Vinidor

Vinidor

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83
Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83
Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 80
Bruto- / netto inhoud totaal: 289 / 254 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.599

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.599

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 20
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a
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Wijnkasten

122

EWTgw 2383

Het presentatieplateau is ideaal om maximaal
5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is
ook bijzonder handig om geopende flessen
geconditioneerd te bewaren.

122

122

EWTgb 2383

EWTgw 2383

EWTdf 2353

Vinidor

Vinidor

Vinidor

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 152 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51
Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l
Geluidsniveau: 32 dB(A) Silent
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 152 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51
Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 152 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 48
Bruto- / netto inhoud totaal: 183 / 158 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 20
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.549

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a
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Wijnkasten

88

EWTgb 1683

Met het Side-by-Side concept kunt u door het
combineren van meerdere wijnkasten of wijnkasten met koel- en diepvrieskasten uw ideale combinatie samenstellen. Meer informatie over
Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22 - 23.

88

88

EWTgb 1683

EWTgw 1683

EWTdf 1653

Vinidor

Vinidor

Vinidor

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33
Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33
Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 30
Bruto- / netto inhoud totaal: 117 / 97 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails,
waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 20
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.149

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a
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Wijnkasten

GrandCru

82-87

82-87

82-87

UWTgb 1682

UWTes 1672

UWKes 1752

Vinidor

Vinidor

GrandCru

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 144 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34
Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: B
Energieverbruik per jaar: 196 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34
Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 46
Bruto- / netto inhoud totaal: 135 / 110 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
· Verwisselbaar deurrubber
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· Aluminium greep
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
· Verwisselbaar deurrubber

Uitrustingsvoordelen
· Aluminium greep
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
· Verwisselbaar deurrubber
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

UWTgb 1682

TipOpen-Technologie. De glasdeur opent
bĳ het aanraken 7 cm. Wordt de deur na
3 seconden niet verder geopend, dan wordt
deze automatisch door het SoftSystem gesloten.

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.349

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 13, 14, 16

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 13, 14, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.799

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a
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Wijnkasten GrandCru

45

WKEgb 582

In de opberglade kunnen accessoires en
wijnbestek handig onder de WKE 5 wijnbewaarkasten worden opgeslagen. De totale nishoogte
is dan 60 cm. Leverbaar met wit glasfront
(9901 086), zwart glasfront (9901 085) of
edelstaal front (9901 084).

45

45

WKEgb 582

WKEgw 582

WKEes 553

GrandCru

GrandCru

GrandCru

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: m
Energieverbruik per jaar: 106 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: m
Energieverbruik per jaar: 106 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met edelstaal kader, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Neerklapbare deur met TipOpen
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· Neerklapbare deur met TipOpen
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken greep
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 28

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 28

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 13, 14, 16, 28

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bĳ plaatsing
in lengterichting. Langere flessen kunnen ook
in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bĳ plaatsing
in lengterichting. Langere flessen kunnen ook
in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

** Max. 18 Bordeaux formaat flessen bĳ plaatsing in lengterichting.
Langere flessen kunnen met meegeleverde houders ook in de
breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Inbouw woordenlijst

Nismaten

Nivelleringsstrips
Inbouwapparaten vanaf nis 140 cm beschikken over twee nivelleringsstrips links en rechts aan de onderzijde. Daarnaast
beschikken alle apparaten over twee in hoogte verstelbare pootjes aan de voorzijde. Hiermee kan het apparaat optimaal
in het keukenmeubel worden gesteld, met als resultaat een perfecte uitlijning en sluiting van de deuren.

203

178

158

140

122

102

88
–
82

88

82

72

45

178

De nismaten bij inbouwapparaten zijn uniform binnen de branche en gelden als industriestandaard. Daarbij zijn de breedte
en diepte vastgelegd. De nismaat zelf geeft de hoogte van het apparaat aan. De exacte maten van ieder apparaat kunt
u aﬂezen in de inbouwtekeningen op de volgende bladzijden.

Varioplint
Met de Varioplint kunnen de hoogte en diepte van onderbouwmodellen UIK, UIG, UWT en UWK aan het keukenmeubel
worden aangepast. Alle vier stelpootjes zijn vanaf de voorzijde tot 50 mm in hoogte verstelbaar. Bovendien kan de diepte
van het ventilatierooster tot 55 mm worden aangepast.

Klimaatklasse
De klimaatklasse geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij de koelkast en/of diepvriezer optimaal functioneert. De
volgende klimaatklassen zijn gedeﬁnieerd (volgens DIN EN ISO 15502):

SN van +10 °C tot +32 °C
ST van +16 °C tot +38 °C

N van +16 °C tot +32 °C
T van +16 °C tot +43 °C

Montage decorlijst / opvulstroken

Superzuinig

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij het keukenfront passende decorplaat met een
dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig; bruine of witte lijsten
zijn als accessoire leverbaar. Past bij het vervangen van een apparaat de reeds aanwezige decorplaat niet in de hoogte,
dan kan deze worden opgevuld met een opvulstrook in dezelfde kleur als de decorlijst. Afhankelijk van de op te vullen ruimte of om optische redenen kunnen 1 of 2 opvulstroken (boven en/of onder) worden gebruikt. De opvulstroken
zijn leverbaar in drie hoogten (16, 41, 60 mm) en kleuren (bruin, wit, aluminium). Decorlijsten en opvulstroken zijn als
accessoire verkrijgbaar (zie pagina 130).

XXX 1234

Door het toepassen van de modernste elektronica gecombineerd met zeer efficiënte koelsystemen biedt Liebherr voor
alle productgroepen het meest aantrekkelĳke en energiezuinigste assortiment. Met apparaten in de beste energieefficiëntieklassen A+++ en A+++ -20 % kunt u met Liebherr apparaten de grootste energiebesparingen realiseren.

XXX

XXX L

XXX L

XXX dB

Beluchting en ontluchting
De beluchting en ontluchting voor de koeling van de compressor verloopt bij alle onderbouwapparaten via de voorzijde.
Bij onderbouwmodellen loopt de beluchting afhankelijk van het model via de plint of via de bovenzijde van het apparaat.
Voordeel: ventilatiesleuven in het meubel- of werkblad zijn niet meer nodig.
1
2
3
4
5
6

Inbouwapparaten in niet plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via
achterzijde keukenmeubel.
Inbouwapparaten in plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via
ventilatierooster boven.
Voor inbouwapparaten die boven elkaar geplaatst worden (Side-by-Side concept, zie blz. 22 - 23) geldt hetzelfde
als 1 en 2.
Inbouwapparaten ECBN-serie. Beluchting en ontluchting via voorzijde.
Onderbouwapparaten met plintbeluchting en ontluchting via bovenrooster voorzijde.
Onderbouwapparaten met plint be- en ontluchting.

4-puntsbevestiging

1

2

3

4

5

6

Voor een veilige, stabiele en foutloze inbouw van koelapparaten in het keukenmeubel levert Liebherr standaard de
speciale 4-puntsbevestiging op alle apparaten met deur-op-deurmontage. De bevestigingshoeken zorgen er voor dat
het apparaat boven en onder op de perfecte diepte wordt afgesteld en na montage kunnen de bevestigingspunten
netjes worden afgedekt. De inschuifbegrenzing resulteert in een optimale uitlijning en plaatsing van het apparaat in het
keukenmeubel.

Let op: alle ventilatiesleuven moeten minimaal 200 cm2 groot zijn.

118

119

Inbouwtekeningen
Alle inbouwtekeningen staan op aflopende nishoogte.

[ mm ]

62

5

915

61

ECBN 6256 4

*

2027

1146,9
12,7

341,3

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 12 kg ; Vriesgedeelte: 10 kg per lade

6,4

334,9
177,8 max.

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

[ mm ]

[ mm ]

*

*

0

910

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

[ mm ]

[ mm ]

ICBN 3386 4
ICN 3376 4
ICN 3314 4
Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 18 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

ICBS 3324 4
ICUNS 3324 4
ICS 3334 4
ICNS 3324 4
ICUS 3324 4

Maximaal gewicht meubeldeur: 22 kg

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

IKBP 2964 4

[ mm ]

Vaste wateraansluiting

[ mm ]

[ mm ]
*

*

ICBN 3386 4
IKBP 2764 4
IKBP 2724 4
IKBP 2760
IK 2764 4
IK 2760
SIGN 2756 4

ICBP 3266 4

ECBN 5066 4

2027

1146,9

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 16 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg

12,7

341,3

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 27 kg ; Vriesgedeelte: 10 kg per lade

6,4

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Maximaal gewicht meubeldeur: 21 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

334,9
177,8 max.

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")!
3 meter lange waterslang als accessoire leverbaar (artikelnummer 6030 785)

[ mm ]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

[ mm ]

[ mm ]

*

341,3

IKBP 3564 4
IKBP 3524 4
IKF 3514 4
IK 3524 4
SIGN 3576 4
SIGN 3556 4
SIGN 3524 4

334,9

Maximaal gewicht meubeldeur: 26 kg

ECBN 6156 4

2027

1146,9

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

12,7

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 27 kg ; Vriesgedeelte: 10 kg per lade

6,4

177,8

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Vaste wateraansluiting

Vaste wateraansluiting

ECBN 6256 4

ECBN 6156 4
ECBN 5066 4

IKBP 2760
IKBP 2720
IKB 2760
IK 2720
IKB 2720

[ mm ]

*

IKBP 3520
IKBP 3560
IKF 3510
IK 3520

*

IKB 2374 4
IKBP 2364 4
IKBP 2324 4
IK 2324 4
IKP 2364 4
IKP 2324 4
IKB 2324 4

SIGN 3576 4
SIGN 3556 4
SIGN 3524 4
Maximaal gewicht meubeldeur: 26 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

IKBP 2370
IKBP 2360
IKBP 2320
IKB 2360
IKB 2320
IKP 2360
IKP 2324
IKP 2320

Maximaal gewicht meubeldeur: 19 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

*

IKBV 3264 4

IKS 2334 4
IKS 2330
IKS 2324 4

ICUS 2924 4

*

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 18 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Vaste wateraansluiting voor automatische
IceMaker noodzakelijk (3/4")! Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4"

[ mm ]

[ mm ]

*

ICS 3234 4

120

[ mm ]

*

ICN 3314 4
ICBN 3376 4 ICBN 3324 4
ICN 3386 4 ICP 3324 4
ICP 3334 4
ICU 3324 4
ICNP 3366 4 SICN 3386 4
Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 17 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

[ mm ]

*

ICP 2924 4

*

ICTS 2231 4

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 16 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
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Inbouwtekeningen
Alle inbouwtekeningen staan op aflopende nishoogte.

[ mm ]

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[ mm ]

[ mm ]

EWTgb 1683
EWTgw 1683

EWTgb 2383
EWTgw 2383

[ mm ]

UWKes 1752
UWTes 1672

Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluchting via plint, geen
ventilatiesleuven in werkblad nodig.
Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

min.500

min
.55
560 0
*

max.19

559

Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 596/717/39 mm

Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

[ mm ]

[ mm ]

557

**

min.200 cm²

1752

00
min.5

IGN 1064 4
IG 1024 4

min.550

min.500

*

(40)

559

560-570

714-730

min
40 .

1770

1772-1788

max. 2100 mm

1496

m

1816

0
in.50

1770

1772-1788

max. 2100 mm

546

min
40 .

[ mm ]

[ mm ]

max.19

max. 2100

min
.55
560 0
*

min
40 .

Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

0

min. 50

(40)

383

EWTdf 3553

53
3
55
2

EWTdf 1653

EWTdf 2353

51

0
55
3

595

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.

[ mm ]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.

[ mm ]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

712

160

19

Maximaal gewicht meubeldeur: 14 kg
min.200 cm²

54
4

[ mm ]

[ mm ]

*

EK 2324 4
EK 2320

*

IGS 1624 4
IKS 1624 4
IKS 1620

UIKo 1560
UIKo 1550
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 1206/583,
Max. dikte 4 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

[ mm ]

*

*

EG 1624 4
EK 1624 4
EK 1620

IK 1920
IKP 1920

Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing onder
een werkblad is een ventilatierooster noodzakelijk.

Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm
(werkbladhoogte 850 mm) 100-160 mm. Bij apparaathoogte
van 880 mm (werkbladhoogte 900 mm) 163-223 mm.
Plintdiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.

[ mm ]

IK 1964 4
IKP 1960
IKB 1920

WKEgb 582
WKEgw 582

Glasdeur met zwartglas (gb) of witglas (gw) frame,
greeploos. Deurmaten: (B/H/D) 595/450/16 mm.

UK 1524 4
UK 1720

WKEes 553

Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing
onder een werkblad is een ventilatierooster
noodzakelijk.

Maximaal gewicht meubeldeur: 16 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 860/585,
Max. dikte 4 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 16 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
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Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur
gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.

[ mm ]

600
550

597

140

550

22-7
7

820 100 - 160
880 163 - 223

20

UWTgb 1682

820 - 880

820 - 880

SIBP 1650
IKP 1660
IKP 1620
IK 1620

[ mm ]

SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4
UIK 1514 4
UIKP 1554 4 UIK 1510
UIKP 1550
SUIB 1550

200 cm²

max. 60

IGN 1664 4
IG 1624 4
IKP 1664 4
IKP 1624 4
IK 1624 4

*

Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 591/455/16 mm

Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 678/585, Max. dikte 4 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm
(werkbladhoogte 850 mm) 100-160 mm. Bij apparaathoogte
van 880 mm (werkbladhoogte 900 mm) 163-223 mm.
Plintdiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.

Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluchting via plint, geen
ventilatiesleuven in werkblad nodig.




200 cm²

Greeploze glasdeur.
Deurmaten: (B/H/D) 596/ 717/39 mm

123

Accessoires

01

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

05

Botervloot

De botervloot kan gemakkelijk worden geopend en aan het deksel worden opgepakt. De doordachte afmetingen maken
het mogelijk boter van verschillende formaten te bewaren. De botervloot is geschikt voor de vaatwasser en past in alle
Liebherr deurvakken.

Voor alle koel/vriescombinaties en koelkasten

02

9881 170

€ 15

De capaciteit van het variabele eierrekje is aan te passen waardoor er 10 tot 20 kippeneieren of – omgedraaid – tot
28 kwarteleitjes veilig kunnen worden bewaard. Om de houdbaarheid van de eieren te verlengen, kunnen de eieren
met de punt naar beneden worden geplaatst.

03

9881 172

€ 15

De VarioSafe biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine
levensmiddelen zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de in de zijwand
geïntegreerde houders in het koeldeel worden geplaatst.

Voor alle inbouwmodellen met 2-zijdige lichtzuil (uitgezonderd ECBN)

9881 028

€ 60

Voor alle inbouwmodellen met 1-zijdige lichtzuil

9881 156

€ 60

04

9881 140

€ 36

FreshAir koolfilter

Het in de ventilator geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de circulerende lucht en neutraliseert onaangename geuren.
Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.

UWKes 1752; UWTes 1672, UWTgb 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 stuks)

9881 289

€ 45

Alle andere wijnkasten (2 stuks)

9881 291

€ 36

Waterfilter

Vervanging voor een geïntegreerd filter. Zorgt elke dag voor de perfecte waterkwaliteit bĳ modellen met een IceMaker.
De elektronische regeling geeft op het bedieningspaneel aan wanneer het filter moet worden vervangen.

ECBN 6256; ECBN 6156; ECBN 5066

08

Flessendraagrooster

Voor het opbergen van flessen biedt het draagrooster een praktische en fraaie oplossing.

9881 227

€ 75

IJsblokjeshouder met deksel

De grote ijsblokjeshouder met deksel is dankzij de vulopening eenvoudig met water te vullen. Het hermetisch sluitend
deksel zorgt ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog in de vriezer kan worden gelegd.

Premium: IK; IKP; ICN; ICNP

9881 078

Comfort: EK; IK; IKP; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICNS; ICUNS; IKF 3510

9881 030

€ 30

Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS

9881 080

€ 30
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IKB, IKBP, IK 3520, SIBP, SUIB en alle inbouw koel/vriescombinaties (uitgezonderd ECBN en ICTS)

07

VarioSafe

FlexSystem

De organizer voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine
producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op
houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van het FlexSystem zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.

06

Variabel eierrekje

Voor alle koel/vriescombinaties en koelkasten

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

€ 36
Voor alle modellen met 4-sterren vriesvak of diepvriesgedeelte

9881 174

€ 15
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Accessoires

09

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

13

Koude accu

Met een koude accu is bij stroomuitval de bewaartijd van uw diepvriesvoorraad aanzienlijk langer. Ook handig in een
koeltas, om snel bederfelijke levensmiddelen te beschermen.

Voor alle andere inbouw koel/vriescombinaties en inbouw diepvrieskasten

9881 036

€ 18

ICBP 32; ICBS 32, 33; ICP 29, 32, 33; ICS 32, 33; ICUS 29; UG 12; UIG 13

7430 458

€ 12

10

Op het handige invriesplateau kunt u kleine vruchten en kruiden los van elkaar invriezen, waarna het portioneren en
verpakken eenvoudig gaat. Dit plateau kan bovenin een vrieslade worden gehangen.

11

7430 662

€ 10

12

6030 785

8409 030

€ 20

Edelstaal reiniger

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan
(niet te gebruiken bij apparaten met SmartSteel protectie).

250 ml es-modellen (edelstaal zonder SmartSteel protectie)

8409 022

€ 12

Houten flessenplateau

Het handgemaakte beukenhouten plateau is speciaal afgestemd op het bewaren van wijnflessen van Bordeaux-formaat.

Waterslang met rvs gevlochten beschermmantel voor modellen met vaste wateraansluiting 3/4", lengte 3 meter.

Alle modellen met vaste wateraansluiting

250 ml

15

IceMaker slang 3 meter

Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen deuren.

14

Invriesplateau

Inbouwmodellen (uitgezonderd ECBN)

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

€ 100

UWKes 1752

16

Deuropening begrenzing

De standaard deuropeningshoek van 115° kan tot 90° teruggebracht worden. Dit beschermt de deur bij plaatsing
van het apparaat in een nis of direct in een hoek.

7113 625

€ 99

Plateauclips

De plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten
te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de beukenhouten plateaus.

IK(P); IKB(P) 27, 29, 32, 33, 35; IGN 27, 35; UIKP 1550, UIKP 1554

9096 212

€9

ECBN 6156, ECBN 5066

9096 699

€9

voor houten plateaus (5 stuks)

9094 559

€ 12

ECBN 6256, UIK 1510, UIK 1514, SUIG 1514, SUIGN 1554, SUIB 1550

9096 214

€9

voor houten plateaus EWT modellen (2 stuks)

9094 397

€2
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Accessoires

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

17

23

Flessenhouders

UWKes 1752

7436 193

€6

EWTdf 3553

9901 573

€ 499

EWTdf 2353

9901 575

€ 449

EWTdf 1653

9901 577

€ 399

ECBN 6256 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel

9900 323 + 9900 337

ECBN 6156 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel

9900 323 + 9900 333

€ 749

ECBN 5066 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel

9900 283 + 9900 287

€ 699

7420 558

€ 50

SoftSystem voor sleepdeur modellen

Het SoftSystem voor modellen met sleepdeurmontage verhoogt het gebruiksgemak, de deur sluit zacht en stil. Let op: bĳ
reeds ingebouwde apparaten is het SoftSystem moeilĳk achteraf te monteren en voor een correcte montage is een minimale
meubeldiepte van 560 mm vereist. Bĳ koel/vriescombinaties is er 1 SoftSystem per deur nodig.

ICBS; ICS; ICTS; ICUNS; ICUS; IGS; IKS; ICNS

25

Set edelstalen panelen

Met de hoogwaardige, eenvoudig te monteren, edelstalen panelen laten de modellen zich in iedere keuken integreren.

22

Koel/vriescombinaties en koelkasten (uitgezonderd ECBN)

24

Edelstaal paneel met greep

Met de hoogwaardige edelstalen panelen laat de wijnkast zich in iedere keuken integreren. De robuuste edelstalen
handgreep is dankzij de voorgeboorde gaten gemakkelijk te monteren en maakt het openen van de deur met
geringe inspanning mogelijk.

21

Set VarioBoxen

In de uitneembare VarioBoxen kunnen levensmiddelen serveerklaar worden gekoeld. De VarioBoxen zijn net als de
deurvakken op verschillende hoogtes in de deur te plaatsen. Dankzij de uittrek-stop blijft de box bij het pakken van
levensmiddelen veilig hangen.

Met de praktische flessenhouder kunnen 4 extra flessen worden bewaard.

20

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

9096 494

€ 45

Draagrooster

Het draagrooster deelt het 4-sterren vriesvak in twee delen. Levensmiddelen kunnen hierdoor overzichtelijk worden bewaard.

€ 799
IK 3524; IKB 3524, 3564; IKBP 2364, 3564; IKBV 3264; IKF 3514

28

Handgrepen

De robuuste edelstalen handgreep is eenvoudig te monteren en maakt het openen van de deuren met geringe
krachtsinspanning mogelijk.

7112 223

€ 30

Opberglade

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief. 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan
direct onder de WKE 5-wijnklimaatkasten worden geplaatst. De nishoogte van deze combinatie van wijnkast en lade is
60 cm, handig om te combineren met andere inbouwapparatuur.

ECBN 6156 set ronde handgrepen edelstaal

9900 327

€ 179

ECBN 6156 set handgrepen aluminium

9900 329

€ 129

ECBN 6256 set ronde handgrepen edelstaal

9900 339

€ 229

ECBN 5066 set ronde handgrepen edelstaal

9900 279

€ 179

Met wit glasfront voor WKEgw 582

9901 086

€ 449

ECBN 6256 set handgrepen aluminium

9900 513

€ 149

Met zwart glasfront voor WKEgb 582

9901 085

€ 449

ECBN 5066 set handgrepen aluminium

9900 281

€ 129

Met edelstaal front voor WKEes 553

9901 084

€ 449
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Accessoires

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.
Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Decorlijst (standaard kleur: aluminium)
Decorlijst bruin

EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614

9911 410

€ 50

Decorlijst wit

EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614

9911 412

€ 50

Opvulstroken voor decorlijsten
Opvulhoogte

wit

Opvulhoogte

bruin

Opvulhoogte

aluminium

16 mm

9733 035

€ 20

16 mm

9733 032

€ 20

16 mm

9733 050

41 mm

9733 036

€ 25

41 mm

9733 033

€ 25

41 mm

9733 051

€ 25

60 mm

9733 037

€ 30

60 mm

9733 034

€ 30

60 mm

9733 052

€ 30

€ 20

Montage- en verbindingssets
Montageset voor zijdelingse bevestiging

UIK; UIG (behalve UIKo 1550, 1560)

9096 126

€ 15

Montageset voor zijdelingse bevestiging

UIKo 1550, 1560

9096 228

€ 15

Verbindingsset deuren

bij vervanging van apparaat met 2 deuren door apparaat met 1 deur

9086 398

€ 20

9901 647

€ 150

Bevestigingskit
Bevestigingskit Side-by-Side

UWT; UWK

Edelstalen meubelfront met handgreep
Het hoogwaardige edelstalen front met robuuste handgreep is beschikbaar voor nismaat 88, 122 en 178 cm. De
fronten zijn – afgezien van het glazen venster – identiek aan het reeds beschikbare edelstalen frame waardoor
flexibele installatie naast elkaar mogelijk is.

Nismaat 88 cm

906 mm x 595 mm x 19 mm

9901 990

€ 429

Nismaat 122 cm

1233 mm x 595 mm x 19 mm

9901 996

€ 499

Nismaat 178 cm

1816 mm x 595 mm x 19 mm

9902 007

€ 549

IKF 3514
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6 mm

208,5 mm

90 mm

Liebherr Technologie

- Ruime modelkeuze in de energie efﬁciëntieklasse A+++
dankzĳ bĳzonder zuinige koelsystemen

- Optimale luchtvochtigheid voor groente en fruit
- Lade eenvoudig uittrekbaar dankzĳ rolwieltjes of telescooprails

- Groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten blĳven veel langer vers
- Verse producten in één keer voor de hele werkweek inkopen mogelĳk
- Véél minder vaak weggooien van voedsel
- Behoud of zelfs toename van vitamines
(92% hoger dan in normaal koeldeel)

- Temperatuur koel- en vriesdeel kan apart worden ingesteld
- Geen geuroverdracht tussen koel- en vriesdeel
- Koeldeel kan apart uitgeschakeld worden,
handig bĳ het schoonmaken van het koeldeel en energiebesparend
tĳdens langere afwezigheid

- Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting
- Automatische IceMaker met watertank bĳ model ICN 3386
- Ĳsblokjes zĳn gelĳkmatig van vorm en kleven niet aan elkaar
- Lade voor ĳsblokjes wordt automatisch aangevuld, dus altĳd
voldoende ĳsblokjes op voorraad

- Zeer lange levensduur en energiezuinig
- Minimale warmteafgifte
- Afhankelĳk van het model uitgevoerd als lichtzuil, geïntegreerde
plafondverlichting of zĳwand-unit

- Nooit meer ontdooien
- Tekst op verpakkingen blĳft leesbaar
- Producten vriezen niet aan elkaar
- Interieur en laden blĳven vrĳ van ĳs
- Invriezen in iedere lade mogelĳk

- Invriezen in iedere lade mogelĳk
- Sneller ontdooien
- Gemakkelĳk te reinigen dankzĳ gladde binnenwanden

- Deurbeweging wordt gedempt waardoor deur altĳd zachtjes sluit
- Deur sluit automatisch vanaf een openingshoek van ca. 30°
- Deur sluit altĳd volledig

- Laden sluiten laatste gedeelte automatisch
- Laden kunnen volledig worden uitgetrokken voor een goed zicht
op de producten
- Laden kunnen al een bĳ deuropening van 90° worden uitgenomen

- Laden op lichtlopende telescooprails
- Bĳ deuropening van 90° kunnen laden worden uitgetrokken en
indien nodig uitgenomen om schoon te maken

- Bĳ het licht aanraken opent de glasdeur 7 cm
- Wordt de deur niet verder geopend, dan sluit deze weer automatisch
dankzĳ het SoftTelescopic systeem

IKF 3514

- Ideale klimaat voor wĳnen
- Unieke kenmerken voor het langdurig bewaren en serveren
op drinktemperatuur
- Motor trillingsvrĳ opgehangen
- Hogere luchtvochtigheid, regelbaar

- De EWTgb 2383 en de ICP 3334 zĳn dankzĳ hun constructie en
geluidsarme componenten extreem stil en behoren daarmee tot
de stilste in hun productgrœp.
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Interessante Apps

Onze brochures

Inhoudsopgave

Alles over de vrijstaande koel- en vrieskasten van Liebherr vindt u in de
hoofdcatalogus Vrijstaand koelen en vriezen. De Wijn Special biedt
uitgebreide informatie over wijnbewaar- en wijnklimaatkasten. Alle
brochures kunt u ook downloaden als pdf via www.liebherr.be. Op
deze website vindt u snel en eenvoudig uw ideale Liebherr apparaat.

Koel/vriescombinaties

Koelkasten

24 − 49

Vrijstaand
Koelen en vriezen

BioFresh App

Nuttige informatie over het optimaal
bewaren van levensmiddelen en het
behoud van vitaminen en mineralen.
Wijngids App
Een snel overzicht van Bordeaux wijnen,
de producenten en de juiste manier van
bewaren.

Wijn
Special

Kitchen Photo Designer App
U bent uw eigen interieurplanner: maak
een foto van uw keuken, gewenste
Liebherr apparaat kiezen en vervolgens
in de foto van uw keuken plaatsen.

50 − 81

IceCrusher App
Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er
ook de beste recepten voor verse en
heerlijke smoothies.

Koelkasten onderbouw

Ontdek welke App’s voor welk besturingssysteem (Apple, Android, etc.) en voor
welk type apparaat beschikbaar zijn.

86 − 91

apps.home.liebherr.com

Diepvrieskasten onderbouw

92 − 99

Ontdek de wereld van Liebherr in ons
online magazine. Op FreshMAG vindt u
alles op het gebied van voeding, het
bewaren van producten, recepten en
nog veel meer!

Hier gaat u rechtstreeks naar onze
social media kanalen:
socialmedia.home.liebherr.com

101

Wijnkasten

102 − 117

Inbouwtekeningen

120 − 123

Accessoires

124 − 131

Alle informatie over het energieverbruik per jaar volgens
verordening (EU) 1060/2010.
Klimaatklassen (omgevingstemperaturen):
SN: van +10°C tot +32°C ST: van +16°C tot +38°C
N: van +16°C tot +32°C T: van +16°C tot +43°C
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Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr model.

N.V. CINEM – Assesteenweg 117-5 – B-1740 Ternat
Tel. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be
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