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10 goede redenen, om te kiezen voor Liebherr

Ervaring die telt 

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt en produceert Liebherr al 60 jaar toon- 

aangevende producten. Het vertrouwen van onze klanten is daarbij onze dagelijkse 

stimulans. Liebherr heeft binnen de selecte groep fabrikanten van groothuishoude-

lijke apparaten verreweg de grootste groep gebruikers die zeer tevreden zijn en bij 

aanschaf van een nieuw model het merk trouw blijven.

Superzuinig

Door het gebruik van moderne elektronica in combinatie met hoogefficiënte  

koelsystemen, biedt Liebherr een breed assortiment zuinige A++ en A+++ modellen. 

Op het gebied van koelen en vriezen is Liebherr toonaangevend met extreem zuinige 

modellen, zowel bij vrijstaande als inbouwapparaten.

Productkwaliteit op het hoogste niveau 

Om de betrouwbaarheid van alle producten te garanderen, gebruikt Liebherr uit- 

sluitend hoogwaardige materialen en componenten tijdens de productie. Al tijdens het 

productieproces wordt elk apparaat meermaals op kwaliteit en functioneren getest. 

De voortdurende ontwikkeling van de apparaten zoals optimalisatie van de verschil-

lende componenten en de perfecte afwerking tot in het detail waarborgen de spreek- 

woordelijke Liebherr kwaliteit – en daarmee een lange levensduur die gedurende vele 

jaren dagelijks overtuigt.

Tijdloos design 

Het gebruik van hoogwaardige materialen in combinatie met klassieke vormen geeft 

de koel- en vrieskasten van Liebherr een elegant design, dat past bij iedere keu-

kenstijl. Het perfect verstelbare GlassLine interieur, de nauwkeurige elektronische 

besturing en het gebruik van hoogwaardig edelstaal waarborgen een tijdloos design 

voor langdurig gebruik.

Puntsbevestiging voor foutloze montage

Liebherr garandeert een sterk en stabiel inbouwsysteem, zonder kans op montage-

fouten. De 4-punts fixatie is mooi weggewerkt in het keukenmeubel en is standaard 

bij alle deur-op-deur modellen. De bevestigingshoeken zorgen voor een diepliggende 

deurkoppeling, boven en onder. Dankzij deze begrenzing ontstaat een perfecte  

uitlijning en stabiele plaatsing in het keukenelement. De modellen met nishoogte  

140 cm of hoger zijn uitgevoerd met 2 nivelleringsstrips, rechts en links   aan de  

onderzijde. Hiermee sluit de koelkast altijd exact aan met naastliggende snijlijnen van 

meubeldeuren, sluit de deur zachtjes en functioneert het apparaat optimaal.

Milieuvriendelijk

Liebherr neemt als producent al vele jaren zijn ecologische verantwoordelijkheid. 

Daarom begint ActiveGreen al in de ontwerpfase van nieuwe modellen. De fabrieken 

gebruiken uitsluitend onderdelen van hoge kwaliteit, voor een lange en zekere  

werking in de allerzuinigste energieklasse. Alle kunststof onderdelen zijn gekenmerkt 

voor volledige recycling. Ook het productieproces is afgestemd op het zo efficiënt 

mogelijk gebruik van hulpbronnen. Alle Liebherr fabrieken zijn volgens de internatio-

nale kwaliteitsnormen ISO 9001 en milieunormen ISO 14001 gecertificeerd.

BioFresh – zichtbaar langer vers 

BioFresh biedt met een temperatuur van net boven 0°C en regelbare luchtvochtigheid 

het ideale klimaat voor het langer bewaren van groente, fruit, vlees, vis en zuivel-

producten. Smaak, kleur en vitaminen blijven behouden, snel bederf behoort tot het 

verleden.

 
NoFrost: professioneel vriezen

Nooit meer ontdooien: NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele  

diepvriestechniek. Verse producten worden met een gekoelde luchtstroom snel  

ingevroren waarbij de warmte en de luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd. 

Hierdoor worden verpakkingen niet meer met rijp bedekt en handmatig ontdooien is 

niet meer nodig.

Het perfecte wijnklimaat

Speciaal ontwikkelde wijnkasten van Liebherr zijn de beste keuze voor het langdurig

bewaren van wijnvoorraden. Een rustige ligging, constante temperatuur en ideale 

luchtvochtigheid vormen de basis voor het optimaal bewaren en laten rijpen van 

goede wijnen. Wijnklimaatkasten zorgen voor wijnen op de gewenste drinktem- 

peratuur. De Vinidor serie combineert bewaren op keldertemperatuur én serveren op 

drinktemperatuur in één apparaat, uitgevoerd als onderbouw of inbouwmodel, met 

edelstaal deurkader, dubbelglas met UV protectie, dimbare LED verlichting en  

acaciahouten draagplateaus op telescooprails.

Aan u de keuze

Een koelkast, vrijstaand of inbouw, met of zonder vriesgedeelte, in wit of  

edelstaal, met BioFresh, NoFrost of SmartFrost, een Side-by-Side combinatie of een  

vrieskist voor grote voorraad. Met een assortiment van ruim 300 verschillende Liebherr  

apparaten vindt ook u zeker uw ideale model!

ICBN 3366 en UIK 1550
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Op deze manier vindt u het passende inbouwapparaat 

De apparaten kunnen onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel worden 

inge bouwd 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:

Integreerbare inbouwapparaten

Sleepdeur-techniek

De meubeldeur is 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.

Deur op deur-bevestiging

Meubel- en apparaatdeur worden vast 

met elkaar verbonden, de meubeldeur 

wordt direct op de apparaatdeur beves-

tigd.

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 aluminium kleurig; bruine of 

witte decorlijsten zijn als optie leverbaar.

Past bij het vervangen van een apparaat de reeds aanwezige decorplaat niet in de 

hoogte, dan kan deze worden aangepast met een opvulstrook in dezelfde kleur 

als de decorlijst. Afhankelijk van de op te vullen maat of om optische redenen 

kunnen 1 of 2 opvul stroken (boven en/of onder) worden gebruikt. De opvulstro-

ken zijn leverbaar in drie hoogten (16, 41 en 60 mm) in de kleuren bruin, wit en 

aluminium .

Meer informatie over opvulstroken vindt u op pagina 89.

Inbouwapparaten met decorlijsten
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Inbouwtekeningen 84

Accessoires 90

* De nismaat bij inbouwapparaten is genormeerd en gerelateerd aan de meubelnissen. Daarbij staan de diepte en breedte vast.
De grootte en hoogte van het apparaat worden dus bepaald door de nismaat. De exacte maten kunt u in de inbouwtekeningen vinden.

Klimaatklasse. De informatie bij de apparaten heeft betrekking op de volgende omgevingstemperaturen:

SN omgevingstemp. van +10 °C tot +32 °C  ·  N omgevingstemp. van +16 °C tot +32 °C  ·  ST omgevingstemp. van +16 °C tot +38 °C  ·  T omgevingstemp. van +16 °C tot +43 °C

203

Extra brede koel/vriescombinaties met BioFresh

Side-by-Side combinaties met BioFreshs

Side-by-Side combinatie

Koel/vriescombinaties

Koelkasten

Diepvrieskasten



06

600mm

82
0 

m
m

600 mm

82
0-

87
0 

m
m

UIK 1620

UK 1720 

Integreerbare onderbouw apparaten

Onderbouw apparaaten met decorlijsten

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

Zo vindt u het passende onderbouw apparaat

Koelkasten UK 1524 67

UK 1720 67

Koelkasten UIK 1550 66

UIK 1424 66

UIK 1620 66

Diepvrieskast UIG 1323 75

Pagina

Pagina

82

82
–

87
  

07

600 mm

82
0-

87
0 

m
m

45
0 

m
m

560 mm 560 mm

12
20

 m
m

UWUWUWUWUWUUWUWWUWWUWWUWUWUWUWUWUWWWUUWWWUWWUWWWUWUWUWUWWWWU T TT TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT 16161616161661666166682828282828282828828228282882WKEgb 582

Wijnkasten

Liebherr biedt verschillende wijnkasten aan die in uw keuken kunnen worden 

geïntegreerd. Apparaten met isolatieglasdeur voor in- en onderbouw die uw

wijnvoorraad mooi uitlichten of een model met deur op deurmontage voor 

volledige integratie in uw keukenmeubel.

Bij de onderbouwmodellen geschiedt de luchttoevoer en - afvoer via de in hoogte 

verstelbare plint zodat er geen ventilatiesleuven in het aanrecht nodig zijn.

Inbouw met glasdeur WTEes 2053 wijnklimaatkast 80

WKEes 553 wijnbewaarkast 83

WKEgb 582 wijnbewaarkast 83

WKEgw 582 wijnbewaarkast 83

Integreerbaar WTI 2050 wijnklimaatkast 80

Onderbouw met glasdeur UWT 1682 wijnklimaatkast 81

UWTes 1672 wijnklimaatkastTT 81

UWKes 1752 wijnbewaarkast 81

Pagina

Beluchting en ontluchting bij onderbouw en inbouwapparww aten:

1 Inbouwapparaten in niet plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan 

voorzijde via plintrooster. Ontluchting via achterzijde keukenmeubel. 

2 Inbouwapparaten in plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde 

via plintrooster. Ontluchting via ventilatierooster boven.

3 Inbouwapparaten met beluchting en ontluchting aan voorzijde.

4 Onderbouwapparaten met beluchting aan voorzijde via plintrooster. 

Ontluchting via ventilatierooster boven.

5 Onderbouwapparaten met beluchting en ontluchting via voorzijde.

1 2 3 4 5 LET OP:  
De minimale grootte van alle ventilatieroosters bedraagt minimaal 200 cm².

82
–

87
  45

122
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Koel- en vriesapparaten 
met ActiveGreen  
technologie

Het voortdurend reduceren van het energieverbruik van alle modellen is bij Liebherr altijd al een 

centraal thema geweest. Dit proces start reeds in de ontwerpfase waarbij het gebruik van de 

modernste elektronica in combinatie met een zeer efficiënt koelsysteem wordt toegepast om het 

energieverbruik tot een minimum te beperken. Hiermee is Liebherr toonaangevend met extreem 

zuinige modellen in energieklasse A++ of A+++.

Alle opgegeven energieverbruikswaarden staan per jaar/per 24 uur vermeld conform EU verordening 1060/2010.  

Het werkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de plaats van het apparaat.

Bij alle wijnkasten worden energieverbruiken gemeten bij een omgevingstemperatuur van +25°C, een uitgeschakelde 

verlichting en een interieurtemperatuur van +12°C.

Liebherr neemt al jaren zijn milieuverantwoordelijkheid. Daarom start ActiveGreen al in de ontwerp-

fase van ieder model. Onderdelen van hoge kwaliteit worden gebruikt om een lange levensduur  

en een zo laag mogelijk energieverbruik te kunnen bieden. Waar mogelijk zijn alle onderdelen  

gekenmerkt voor recycling. Het productieproces is toegespitst op een zo laag mogelijk gebruik van 

energiebronnen. Warmte die bijvoorbeeld tijdens de productie ontstaat wordt direct weer gebruikt  

om de gebouwen te verwarmen. Alle Liebherr fabrieken zijn volgens de internationale kwaliteitsnor-

men ISO 9001 en milieunormen ISO 14001 gecertificeerd.
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Verse levensmiddelen bevatten alle vitaminen, mineralen en bouwstoffen die ons lichaam dagelijks 

nodig heeft. Belangrijk is het inkopen van zo vers mogelijke levensmiddelen en daarna het perfect 

gekoeld bewaren thuis. Hiervoor heeft Liebherr de extra temperatuurzone BioFresh ontwikkeld.  

Hierin blijven veel levensmiddelen aanzienlijk langer vers dan in een normaal koelgedeelte.

Een lage luchtvochtigheid in combinatie met een constante 

temperatuur van net boven de 0°C biedt in de DrySafe  

het perfecte klimaat voor het bewaren van verse vis,  

vlees, vleeswaren en zuivelproducten. Alle vissoorten zijn  

bijvoorbeeld 2 dagen langer houdbaar, vlees zelfs 6 dagen.

Een hoge luchtvochtigheid in combinatie met een constante 

temperatuur van net boven de 0°C biedt in de HydroSafe(s) 

het perfecte klimaat voor het bewaren van verse groente en 

fruit, met behoud van waardevolle vitamines en een heerlijke 

smaak. Verse appels en wortelen zijn bijvoorbeeld 80 dagen 

houdbaar.

Met de BioFresh 0°C techniek voorkomt u snelle teruggang 

van kwaliteit, kleur en vorm. Het weggooien van vaak  

kostbare levensmiddelen wordt voorkomen, dit scheelt 

boodschappen doen én u bespaart veel geld. Zuivel- 

producten zoals verse kaas, roomboter of yoghurt kunt u  

zelfs 4 x langer vershouden in de BioFresh DrySafe!

Langer vers met 
BioFresh 

De exacte gegevens ten aanzien van houdbaarheid,  

vitamines en mineralen kunt u vinden in de BioFresh-App.



Dry- en HydroSafe
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In de BioFresh laden heerst het ideale klimaat om superlang verse levensmiddelen te bewaren.  

Bij een temperatuur van net boven de 0 °C en een lage luchtvochtigheid zijn vlees, vleeswaren,  

vis en zuivelproducten zichtbaar langer houdbaar in de DrySafe. Groente en fruit zijn aanzienlijk  

langer te bewaren in de HydroSafe, met behoud van kleur, vitaminen, vorm en smaak. De HydroSafe 

is uitgevoerd met een luchtvochtigheidsregeling waarmee de lade ook als DrySafe is te gebruiken. 

Ook modellen uit de Comfort serie zijn met BioFresh technologie verkrijgbaar.

De BioFresh safes van Premium modellen met SoftTelescopic 

sluiting hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte dem-

ping en zijn praktisch in het dagelijks gebruik. De laden zijn bij 

een deuropening van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.

Onderin de scheidingsplaat van het normale koeldeel is  

LED verlichting aangebracht waarmee de producten in de  

uitgetrokken lade altijd helder worden verlicht.

Bij BioFresh laden met vochtreguleringsplateau kan de  

luchtvochtigheid naar wens worden aangepast waardoor de laden 

als Hydro- of DrySafe kunnen worden gebruikt.

De kracht van BioFresh

Lage luchtvochtigheid en een temperatuur iets boven het 

vriespunt zijn ideaal voor het bewaren van vlees, vis en  

zuivelproducten. BioFresh in combinatie met de instelling 

DrySafe houdt dit klimaat altijd constant.

Groente en fruit blĳven langer vers in de HydroSafe met 

hoge luchtvochtigheid. De nauwkeurige elektronica 

garandeert een temperatuur van net boven 0°C. Op die 

manier wordt voorkomen dat de levensmiddelen bevriezen.

Meer informatie over Liebherr BioFresh

vindt u op biofresh.liebherr.com



LED lichtzuilen
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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. Na het openen van de deur gaat de interieurverlichting langzaam feller  

branden. 

LED - Highlights in  
het interieur

De Comfort serie is uitgevoerd met een in de zijwand  

geïntegreerde LED unit.

De inhoud van de BioFresh laden van alle Premium modellen 

is dankzij de LED verlichting altijd goed zichtbaar. De LED’s zijn 

vlak weggewerkt onderin de scheidingsplaat, de heldere ver-

lichting komt direct van boven.

Het vriesgedeelte van de Premium koel / vriescombinaties 

wordt ook door LED verlicht. Direct boven de vriesladen bevindt 

zich een LED-lichtstrip, die een optimale verlichting van de 

inhoud van de transparante laden mogelijk maakt.



ECBN 6156
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Afhankelijk van jaargetijden en speciale gelegenheden wisselt de voorraad levensmiddelen en  

drank in elke koelkast regelmatig. Alle Liebherr inbouwmodellen bieden een zeer goed verstelbaar 

interieur, gemaakt van sterke materialen met lange levensduur. Schoonmaken is een koud kunstje: 

de achterstrips van de gehard glazen draagplateaus zijn eenvoudig afneembaar, evenals de gehard 

glazen bodem van alle in hoogte verstelbare deurvakken.

De binnendeur van Comfort modellen kenmerkt zich door de 

hoogwaardige Comfort GlassLine. De gehard glazen vakbodem 

zit stevig ingeklemd in twee kunststof houders, inclusief  

verstelbare flessenhouders.

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. 

De Premium GlassLine deurvakken van de Premium modellen

beschikken over edelstalen profielen, sterke hoekelementen en

verschuifbare flessenhouders. Bovenin de Premium deur  

bevinden zich twee transparante VarioBoxen met deksel,  

indien gewenst uitneembaar.

Sterk en handig - het 
nieuwe interieur
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203 203769191 203ECBN 6156 PremiumPlus ECBN 5066 PremiumPlus

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  379 l 

 Koeldeel:  276 l waarvan BioFresh:  57 l 

 Vriesdeel:  103 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 287 / 0,785 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 42 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Deur rechtsdraaiend

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  471 l 

 Koeldeel:  357 l waarvan BioFresh:  68 l 

 Vriesdeel:  114 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: m

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 410 / 1,121 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 42 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Deur rechtsdraaiend

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 10

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 10

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) op telescooprails

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen op uittrekbare telescooprails,  

zelfsluitend

 · Bewaartijd bij storing: 30 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · LED verlichting

 · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4“

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,0 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus

 · LED lichtzuilen en LED plafondverlichting

 · 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) op telescooprails

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerde flessenplateaus

 

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen op uittrekbare telescooprails,  

zelfsluitend

 · Bewaartijd bij storing: 40 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · LED verlichting

 · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4“

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg

ECBN 6256 PremiumPlus

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 10

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  471 l 

 Koeldeel:  357 l waarvan BioFresh:  68 l 

 Vriesdeel:  114 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 322 / 0,881 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 43 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Deurscharniering links vast/rechts vast

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus

 · LED lichtzuilen en LED plafondverlichting

 · 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) op telescooprails

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerde flessenplateaus

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen op uittrekbare telescooprails,  

zelfsluitend

 · Bewaartijd bij storing: 51 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · LED verlichting

 · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4“

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg

ECBN 6156 617 met linksdraaiende deur ECBN 5066 617 met linksdraaiende deur

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 4.699 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 4.599 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 4.999 

Inbouw koel/vriescombinatie  
76 cm breed

Inbouw koel/vriescombinatie  
91 cm breed

Inbouw koel/vriescombinatie  
91 cm breed
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178178SIGN 3566 Premium IKB 3550 Premium

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 03, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

SBS 70I4 Premium

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  209 l 

 Vriesdeel:  209 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 241 / 0,660 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering links / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte 4

 · LCD, achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor vriesdeel

 · 9 diepvriesladen, 5 op uittrekbare telescooprails, 

VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 16 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

 · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4“

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 1,5 kg

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  301 l 

 Koeldeel:  301 l waarvan BioFresh:  90 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 133 / 0,363 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

 · Warmewandsysteem om condensvorming uit te sluiten: 

apparaat links plaatsen

9   PowerCooling. Snelle afkoeling van  

levensmiddelen en een gelĳkmatige  

koeltemperatuur in het interieur.

10   VarioBox. Serveerklaar bewaren van  

levensmiddelen in de koelkast; met apart  

eierrekje.

11   LED lichtzuilen. Gelĳkmatige verlichting 

van de koelruimte door tientallen LED‘s.

12   Premium GlassLine.  De deurvakken  

met edelstalen profielen zĳn in hoogte  

verstelbaar; met apart eierrekje.

13   GlassLine draagplateaus. Draagplateaus 

gemaakt van veiligheidsglas kunnen op 

verschillende niveaus worden geplaatst; het 

deel- en onderschuifbare glasplateau biedt 

extra flexibiliteit.

14   VarioSafe. Ideaal voor het gekoeld bewaren 

van kleine verpakkingen, tubes en potjes.

15   Geïntegreerd flessenplateau. Naar 

behoefte kan deze worden verwisseld met 

het daaronder geplaatste glasplateau voor 

een vlakke bodem.

16     LED BioFresh verlichting.  

Gelĳkmatige en heldere verlichting van  

de BioFresh-Safes direct van boven.

17    SoftTelescopic. Volledig uittrekbare 

BioFresh-Safes met zelfsluiting en zachte 

demping.

18     BioFresh.  Optimale condities voor het  

langer vers bewaren in de Hydro- en  

DrySafe.

19     Nivelleringsstrips en stelpoten. 

Voor een perfecte afstelling van het 

apparaat in het meubel.

Integreerbare Side-by-Side combinatie

Consumentenprijs incl. 21% BTW:  € 3.599
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178178SICN 3356 Premium ICBN 3366 Premium

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  255 l 

 Koeldeel:  193 l 

 Vriesdeel:  62 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,628 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  234 l 

 Koeldeel:  176 l waarvan BioFresh:  67 l 

 Vriesdeel:  58 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 232 / 0,634 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 20 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · IJsblokjeshouder

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01, 03, 04, 05

SBS 66I3 Premium

Vriesgedeelte 4

 · 4 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 18 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

 · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4”

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg

 · Warmewandsysteem om condensvorming uit te sluiten

Integreerbare Side-by-Side combinatie

Consumentenprijs incl. 21% BTW:   € 4.099 
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178178SICN 3356 Premium ICN 3366 Premium

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  255 l 

 Koeldeel:  193 l 

 Vriesdeel:  62 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,628 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  249 l 

 Koeldeel:  191 l 

 Vriesdeel:  58 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 226 / 0,617 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 20 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · IJsblokjeshouder

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

SBS 66I2 Premium

Vriesgedeelte 4

 · 4 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 18 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

 · IceMaker met watertank

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg

 · Warmewandsysteem om condensvorming uit te sluiten

Integreerbare Side-by-Side combinatie

Consumentenprijs incl. 21% BTW:   € 3.599 
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Integreerbare
koel/vriescombinaties

1   LC Display. Temperatuur wordt via  

tiptoetsen ingesteld en nauwkeurig in  

cĳfers weergegeven.

2   VarioBox. Serveerklaar bewaren van 

levensmiddelen in de koelkast; met  

apart eierrekje.

3   PowerCooling. Snelle afkoeling van 

levensmiddelen en een gelĳkmatige  

koeltemperatuur in het interieur.

4   LED lichtzuilen. Gelĳkmatige verlichting 

van de koelruimte door tientallen LED's.

5   GlassLine draagplateaus. Draagplateaus 

gemaakt van veiligheidsglas kunnen op 

verschillende niveaus worden geplaatst; het 

deel- en onderschuifbare glasplateau biedt 

extra flexibiliteit.

6   Premium GlassLine. De deurvakken  

met edelstalen profielen zĳn in hoogte  

verstelbaar; met flessenhouders tegen  

verschuiven van flessen.

7   Geïntegreerd flessenplateau.  

Naar behœfte kan deze worden verwisseld 

met het daaronder geplaatste glasplateau 

voor een vlakke bodem.

8    BioFresh.  Optimale condities voor het  

langer vers bewaren in de Hydro- en  

DrySafe.

9   SoftTelescopic. Volledig uittrekbare 

BioFresh-Safes met zelfsluiting en zachte 

demping.

10   LED BioFresh verlichting. Gelĳkmatige en 

heldere verlichting van de BioFresh Safes, 

direct van boven.

11   SoftSystem. Bĳ een openingshoek van  

ca. 30° sluit de deur automatisch en wordt 

de beweging zacht gedempt.

12   DuoCooling. Twee apart regelbare  

koelsystemen voorkomen overdracht van 

geuren en uitdroging van levensmiddelen. 

Het kœldeel kan volledig worden  

uitgeschakeld.

13   LED verlichting vriesdeel.  

Optimale verlichting van de uitgetrokken 

diepvrieslade.

14   NoFrost. Nooit meer ontdooien.

15   IceMaker met vaste wateraansluiting. 

Voor ieder moment voldoende ĳsblokjes van 

de beste kwaliteit.

16   FrostSafe. Rondom gesloten transparante 

diepvriesladen.

17   VarioSpace. Uitneembare vrieslade en  

glazen tussenplateau voor extra grote  

diepvriesproducten.

18   Nivelleringsstrips en stelpoten. 

Voor een perfecte afstelling van het 

apparaat in het meubel.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties. 025
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Premium elektronica met tiptoetsbediening
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Bedieningsgemak en  
overtuigende details

Deur-op-deur modellen Premium serie

De elektronische besturing zorgt voor een precieze handhaving van 

de gekozen temperaturen. Via een zachte aanraking van het LCD 

tiptoetspaneel zijn alle functies eenvoudig door de gebruiker in te 

stellen. Temperaturen van het koel- en vriesgedeelte zijn digitaal 

afleesbaar.

Voor het gekoeld bewaren van flessen biedt het in hoogte verstel-

bare flessendraagrooster voldoende plaats.

Flessendraagrooster

SoftSystem deursluiting

Bijzonder handig in gebruik is de SoftSystem deursluiting. Dit 

onderin de deur geïntegreerde systeem remt eerst de sluitbeweging 

af en trekt vervolgens de deur zachtjes dicht, ook bij een volle deur-

belading. Bij alle integreerbare deur-op-deur inbouwmodellen sluit 

de deur vanaf een openingshoek van ca. 30° automatisch. Het 

deursluitingssysteem is uitgevoerd in het wit en past zo perfect bij 

de binnendeur.
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178 178178

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01, 03, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

ICBN 3366 Premium ICBN 3356 Premium ICN 3366 Premium

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 20 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · IJsblokjeshouder

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  234 l 

 Koeldeel:  176 l waarvan BioFresh:  67 l 

 Vriesdeel:  58 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 232 / 0,634 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  238 l 

 Koeldeel:  176 l waarvan BioFresh:  67 l 

 Vriesdeel:  62 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 236 / 0,644 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  249 l 

 Koeldeel:  191 l 

 Vriesdeel:  58 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 226 / 0,617 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 

Vriesgedeelte 4

 · 4 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 18 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

 · IceMaker met watertank

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01, 04, 05

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen  · LED verlichting voor BioFresh laden

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · Geïntegreerd flessenplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · 4 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 18 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · LED verlichting  · 2 koude accu’s

 · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4”

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg

Integreerbare koel/vriescombinaties

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.899 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 2.399 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.999 
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178 178178ICNP 3356 Premium ICBN 3314 Comfort ICUN 3314 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 20 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau
 
 
Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  237 l 

 Koeldeel:  175 l waarvan BioFresh:  67 l 

 Vriesdeel:  62 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 235 / 0,643 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  256 l 

 Koeldeel:  194 l 

 Vriesdeel:  62 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · IJsblokjeshouder

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  255 l 

 Koeldeel:  193 l 

 Vriesdeel:  62 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 153 / 0,418 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.699 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.349 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.899 

ICN 3356 in n (230/0,628 kWh)  € 1.699
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Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

ICNS 3314 Comfort ICP 3314 Comfort ICU 3314 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 20 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 30 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  256 l 

 Koeldeel:  194 l 

 Vriesdeel:  62 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  274 l 

 Koeldeel:  194 l 

 Vriesdeel:  80 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 156 / 0,427 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  274 l 

 Koeldeel:  194 l 

 Vriesdeel:  80 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 235 / 0,642 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 26 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Integreerbare koel/vriescombinaties

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.199 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.299 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.549 

Ook leverbaar zonder DuoCooling als ICUNS  3314 € 1.199
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 ·

ICBS 3314 Comfort ICS 3314 Comfort ICUS 3314 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

 

Vriesgedeelte 4

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  255 l 

 Koeldeel:  175 l waarvan BioFresh:  67 l 

 Vriesdeel:  80 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 240 / 0,655 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  274 l 

 Koeldeel:  194 l 

 Vriesdeel:  80 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 235 / 0,642 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  274 l 

 Koeldeel:  194 l 

 Vriesdeel:  80 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 224 / 0,611 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.349 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.049 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.549 
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ICBP 3256

178ICBP 3256 Premium

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  261 l 

 Koeldeel:  204 l waarvan BioFresh:  67 l 

 Vriesdeel:  57 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 162 / 0,442 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01, 04, 05

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen  · LED verlichting voor BioFresh laden

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · Geïntegreerd flessenplateau, VarioSafe

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 36 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · IJsblokjeshouder

 · LED verlichting   · 2 koude accu’s

Integreerbare koel/vriescombinaties

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.999 
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Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  261 l 

 Koeldeel:  204 l waarvan BioFresh:  67 l 

 Vriesdeel:  57 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 232 / 0,635 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  281 l 

 Koeldeel:  224 l 

 Vriesdeel:  57 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 217 / 0,593 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  281 l 

 Koeldeel:  224 l 

 Vriesdeel:  57 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 228 / 0,622 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.499 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.299 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 999 
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158 158 122ICP 2914 Comfort ICUS 2914 Comfort ICTS 2221 Comfort

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  241 l 

 Koeldeel:  184 l 

 Vriesdeel:  57 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 142 / 0,387 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  241 l 

 Koeldeel:  184 l 

 Vriesdeel:  57 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 203 / 0,556 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  198 l 

 Koeldeel:  155 l 

 Vriesdeel:  43 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 184 / 0,502 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-230 V~ / 0,5 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

 · Mechanische regeling in interieur, draaiknop

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · Interieurverlichting

 · 2 groente- en fruitladen

 · Flessendraagrooster

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 18 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg

 · IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 04, 05, 11

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02, 11

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · 2 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 30 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · IJsblokjeshouder

Integreerbare koel/vriescombinaties

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.149 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 999 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.399 
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Koelkasten

1   LC Display. Temperatuur wordt via  

tiptoetsen ingesteld en nauwkeurig in  

cĳfers weergegeven.

2   SoftSystem. Bĳ een openingshoek van  

ca. 30° sluit de deur automatisch en wordt 

de beweging zacht gedempt

3   VarioBox. Serveerklaar bewaren van 

levensmiddelen in de koelkast; met  

apart eierrekje.

4   Premium GlassLine. De deurvakken  

met edelstalen omlĳsting zĳn in hoogte 

verstelbaar; met flessenhouders tegen  

verschuiven van flessen.

5   PowerCooling. Snelle afkoeling van 

levensmiddelen en een gelĳkmatige  

koeltemperatuur in het interieur.

6   Deelbaar glasplateau. Nog meer flexibi-

liteit voor het bewaren van levensmiddelen.

7   LED lichtzuil. Gelĳkmatige verlichting van 

de koelruimte door tientallen LED's. Na het 

openen van de deur gaat de interieurver-

lichting langzaam feller branden.

8   GlassLine draagplateaus. Draagplateaus 

gemaakt van veiligheidsglas kunnen op 

verschillende niveaus worden geplaatst.

9    VarioSafe. De ideale bewaarplaats voor 

kleine levensmiddelen zoals tubes en  

potjes.

10   Variable Flessenplateau. Tot 5 flessen  

kunnen hier snel en plaatsbesparend  

worden opgeborgen. 

11    LED BioFresh verlichting. Gelĳkmatige en 

heldere verlichting van de BioFresh Safes, 

direct van boven. 

12   Telescooprails. Duurzame, lichtlopende 

en uittrekbare telescooprails zĳn praktisch 

en zorgen voor dagelĳks gemak.

13     BioFresh.  Optimale condities voor het  

langer vers bewaren in de Hydro- en  

DrySafe.

14     Nivelleringsstrips en stelpoten. 

Voor een perfecte afstelling van het 

apparaat in het meubel.

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



Premium elektronica met tiptoetsbediening

39

Het interieur: praktisch en flexibel

Direct zichtbaar is de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de 

Premium GlassLine deurvakken. De vakbodem is van gesatineerd 

veiligheidsglas, de afgeronde hoekdragers zijn uit één stuk en de 

profielen van edelstaal. De stabiele verschuifbare flessenhouders en 

de twee VarioBoxen bovenin de deur maken het geheel af.

De gesatineerde GlassLine draagplateaus zijn voorzien van een 

nieuwe vlakke sierlijst: een edelstaal profiel dat past bij de  

uitvoering van de deurvakken.

VarioBoxen

Groente- en fruitlade op telescooprails

Alle Premium modellen vanaf nishoogte 122 cm zijn uitgevoerd  

met een kastbrede groente- en fruitlade op telescooprails;  

lichtlopend en daarmee ideaal voor het dagelijks gebruik. Ook bij 

zware belasting kan de transparante lade soepel worden  

uitgetrokken, een ladestop is aanwezig. Bij een 90° deuropening is 

de lade volledig uittrekbaar en uit te nemen. Dankzij de fabricage uit 

één stuk is de lade makkelijk schoon te maken.
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178IKBP 3554 Premium

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 19 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  284 l 

 Koeldeel:  257 l  waarvan BioFresh:  90 l 

 Vriesdeel:  27 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 160 / 0,438 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Integreerbare koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.999 

Geïntegreerd flessenplateau 41

178 178 178IKB 3554 Premium IKB 3514 Comfort

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 22 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  284 l 

 Koeldeel:  257 l  waarvan BioFresh:  90 l 

 Vriesdeel:  27 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  284 l 

 Koeldeel:  257 l  waarvan BioFresh:  90 l 

 Vriesdeel:  27 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 3 BioFresh-Safes (2 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

 

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 22 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

IK 3514 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

 · Flessendraagrooster

 

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 22 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  306 l 

 Koeldeel:  279 l 

 Vriesdeel:  27 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 214 / 0,584 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.499 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.249 



42

winner

178IKBP 3550 Premium

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  301 l 

 Koeldeel:  301 l waarvan BioFresh:  90 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 89 / 0,242 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

IKBP 3550 is geschikt voor Side-by-Side plaatsing met 

de integreerbare vrieskast SIGN 3566 (vrieskast moet 

dan links geplaatst worden). Zie pagina 21.

Integreerbare koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.899

LED verlichting Premium BioFresh laden 43

winner

178 178 178IKB 3550 Premium IKB 3510 Comfort

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  301 l 

 Koeldeel:  301 l waarvan BioFresh:  90 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 133 / 0,363 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  301 l 

 Koeldeel:  301 l waarvan BioFresh:  90 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 133 / 0,363 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 3 BioFresh-Safes (2 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

IK 3510 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

 · Flessendraagrooster

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  325 l 

 Koeldeel:  325 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 117 / 0,319 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

IKB 3550 is geschikt voor Side-by-Side plaatsing met 

de integreerbare vrieskast SIGN 3566 (vrieskast moet 

dan links geplaatst worden). Zie pagina 21.

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.699 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.399 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.199 
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178 158IKBV 3254 Premium IKBP 2954 Premium

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

 · Geïntegreerd flessenplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 12 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder 

 

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 22 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  259 l 

 Koeldeel:  243 l waarvan BioFresh: 68 l 

   waarvan keldervak: 85 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 206 / 0,563 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,0 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  254 l 

 Koeldeel:  226 l waarvan BioFresh:  60 l 

 Vriesdeel:  28 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 152 / 0,415 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Keldervak

 · Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic

 · Temperatuur onafhankelijk van koeldeel  

regelbaar tussen +6°C en +14°C

 · Uitneembare flessenmand

Integreerbare koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.849 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 2.299
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140 140 140IKBP 2754 Premium IKB 2714 Comfort IK 2754 Premium

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 · Flessendraagrooster

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  216 l 

 Koeldeel:  196 l waarvan BioFresh:  59 l 

 Vriesdeel:  20 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 202 / 0,552 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  235 l 

 Koeldeel:  215 l 

 Vriesdeel:  20 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 187 / 0,512 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  216 l 

 Koeldeel:  196 l waarvan BioFresh:  59 l 

 Vriesdeel:  20 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 140 / 0,382 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.699 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.299 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.299 

IKB 2754 in n (202/0,552 kWh), 37 dB(A) € 1.399
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140 140IKBP 2750 Premium IKB 2750 Premium

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 · VarioSafe

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  230 l 

 Koeldeel:  230 l waarvan BioFresh:  59 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 83 / 0,226 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  230 l 

 Koeldeel:  230 l waarvan BioFresh:  59 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 124 / 0,339 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Integreerbare koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.649 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.349 
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140 140 140

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

IKB 2710 Comfort IK 2750 Premium IK 2710 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 · Flessendraagrooster

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding 

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 · Flessendraagrooster

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  251 l 

 Koeldeel:  251 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 109 / 0,296 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  252 l 

 Koeldeel:  252 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 109 / 0,297 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  231 l 

 Koeldeel:  231 l waarvan BioFresh:  59 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 125 / 0,340 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets 

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.249 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.249 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.099 
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122 122 122IKBP 2354 Premium IKP 2354 Premium IK 2354 Premium

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  181 l 

 Koeldeel:  165 l waarvan BioFresh:  59 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 130 / 0,355 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 33 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  200 l 

 Koeldeel:  184 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 120 / 0,328 kWh

 · Klimaatklasse: T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  200 l 

 Koeldeel:  184 l 

 Vriesdeel:  16 l

 ·  

Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,474 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Integreerbare koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.249 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.149 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.549

IKB 2354 in n (189/0,516 kWh), 37 dB(A) € 1.249
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122 122 122IKB 2314 Comfort IK 2314 Comfort IKS 2314 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) 

op telescooprails

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  182 l 

 Koeldeel:  166 l waarvan BioFresh:  59 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 189 / 0,517 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  201 l 

 Koeldeel:  185 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,476 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  201 l 

 Koeldeel:  185 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,476 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 949 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 849 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.149 
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122 122 122IKBP 2350 Premium IKP 2350 Premium IK 2350 Premium

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 01

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuilen

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

met SoftTelescopic sluiting

 · LED verlichting voor BioFresh laden

 · Geïntegreerd flessenplateau

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 · Flessendraagrooster

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  196 l 

 Koeldeel:  196 l waarvan BioFresh:  59 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 80 / 0,219 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  216 l 

 Koeldeel:  216 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 70 / 0,190 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  216 l 

 Koeldeel:  216 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails  

met LED verlichting

 · Flessendraagrooster

Integreerbare koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.199 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.099 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.499 

IKB 2350 in n (121/0,329 kWh), 38 dB(A) € 1.199
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122 122 122IKB 2310 Comfort IK 2310 Comfort IKS 2310 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  196 l 

 Koeldeel:  196 l waarvan BioFresh:  59 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 121 / 0,329 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  217 l 

 Koeldeel:  217 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  217 l 

 Koeldeel:  217 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 899 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.099 
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102 102IK 1954 Premium IKP 1950 Premium

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 2 groente- en fruitladen

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 2 groente- en fruitladen

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  165 l 

 Koeldeel:  149 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 162 / 0,442 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  181 l 

 Koeldeel:  181 l 

 

 

Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 67 / 0,183 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Integreerbare koelkasten

LED lichtzuil

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.049 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 999

53

102 102 102IK 1950 Premium

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 2 groente- en fruitladen

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  181 l 

 Koeldeel:  181 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 101 / 0,275 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 33 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

IKB 1910 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · PowerCooling en SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe)  

op telescooprails

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  157 l 

 Koeldeel:  157 l waarvan BioFresh:  59 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 116 / 0,317 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

IK 1910 Comfort

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  181 l 

 Koeldeel:  181 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 101 / 0,275 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 33 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 949 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 999 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 799
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88 88 88IKP 1654 Premium IK 1614 Comfort IKS 1614 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 2 groente- en fruitladen

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  134 l 

 Koeldeel:  118 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 101 / 0,275 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 33 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  134 l 

 Koeldeel:  118 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 151 / 0,413 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  134 l 

 Koeldeel:  118 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 147 / 0,401 kWh

 · Klimaatklasse: N

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Integreerbare koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 699Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.049 
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88 88 88IKP 1650 Premium IK 1610 Comfort IKS 1610 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

VarioBoxen, eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED lichtzuil links

 · 2 groente- en fruitladen

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  151 l 

 Koeldeel:  151 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: s

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 65 / 0,177 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  151 l 

 Koeldeel:  151 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 98 / 0,266 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 33 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  151 l 

 Koeldeel:  151 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 98 / 0,266 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 749 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 649 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 999 
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Koelkasten
met decorlijsten

1   LC-Display. Temperatuur wordt via  

druktœtsen ingesteld en nauwkeurig in  

cĳfers weergegeven.

2   Deelbaar glasplateau. Nog meer  

flexibiliteit voor het bewaren van  

levensmiddelen.

3   LED verlichting. Plaatsbesparend en  

midden in het interieur geïntegreerd voor 

meer netto inhoud, meer plaatsings- 

mogelĳkheden en optimale verlichting.

4   Comfort GlassLine deurvakken.  

De binnendeur van Comfort modellen  

kenmerkt zich door de hoogwaardige 

afwerking en mogelĳkheid tot vakplaatsing 

op diverse hoogtes. De gehard glazen  

vakbodem zit stevig ingeklemd in twee 

kunststof houders, inclusief verstelbare 

flessenhouder.

5   GlassLine draagplateaus. 

Draagplateaus van veiligheidsglas kunnen 

op verschillende hoogtes worden geplaatst 

en bĳ 90° deuropening worden uitgenomen.

6   Groente- en fruitlade op rolwieltjes. 

De modellen met nishoogte 122 cm zĳn  

uitgevoerd met 1 kastbrede groente- en 

fruitlade, die dankzĳ de 2 onderliggende  

rolwieltjes eenvoudig naar voren kan  

worden getrokken.

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



Deelbaar glasplateau

59

Het interieur: praktisch en flexibel

Koelkasten met decorlijsten

Comfort GlassLine deurvakken.

De in hoogte verstelbare deurvakken hebben 

een gehard glazen bodem, stevig ingeklemd  

tussen twee kunststof houders.

LED verlichting.

In het midden van de linker zijwand is een LED 

verlichtingsunit geïntegreerd, waardoor er meer 

bruikbare ruimte voor het bewaren van levens-

middelen ontstaat.

Kastbrede groentelade op rolwieltjes.

De modellen met nishoogte 122 cm zĳn  

uitgevoerd met 1 kastbrede groente- en fruitlade, 

die dankzĳ de rolwieltjes moeiteloos uit en in te 

schuiven is.
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EK 2314

122EK 2314 Comfort

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Inbouwapparaat met decorframe

 ·  Netto inhoud totaal:  201 l 

 Koeldeel:  185 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,476 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Koelkasten met decorlijsten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 999 
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122 88 88EK 2310 Comfort EK 1614 Comfort EK 1610 Comfort

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

Koelgedeelte

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 15 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Technische gegevens

 · Inbouwapparaat met decorframe

 ·  Netto inhoud totaal:  217 l 

 Koeldeel:  217 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Inbouwapparaat met decorframe

 ·  Netto inhoud totaal:  151 l 

 Koeldeel:  151 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 98 / 0,266 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Inbouwapparaat met decorframe

 ·  Netto inhoud totaal:  134 l 

 Koeldeel:  118 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 151 / 0,413 kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 02

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 949 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 899 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 849 
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Onderbouw koelkasten

1    LED temperatuuraanduiding.  

Temperatuur wordt via druktoetsen  

ingesteld en nauwkeurig weergegeven. 

2   GlassLine draagplateaus. Draagplateaus 

gemaakt van veiligheidsglas kunnen op 

verschillende niveaus worden geplaatst.

3   LED interieurverlichting. Aangename, 

heldere LED verlichting van de koelruimte.

4   Deelbaar glasplateau. Extra flexibiliteit  

bĳ het bewaren van levensmiddelen. 

5   Comfort GlassLine deurvakken. De in 

hoogte verstelbare deurvakken hebben een 

gehard glazen vakbodem en de draagpla-

teaus van veiligheidsglas zĳn dankzĳ de 

ingenieuze constructie van de binnenkuip 

op vele hoogtes verstelbaar.

6   Groente- en fruitlade. De lade is in  

de bodem verzonken en kan worden  

uitgenomen.

7   Extra diep deurvak. Producten kunnen 

in 2 rĳen worden bewaard, een verschuif-

bare flessenhouder houdt de flessen veilig 

op hun plaats.

8    Plintventilatie voor be- en ontluchting.

Ventilatiesleuven in meubelplaat en aan-

recht zĳn niet meer nodig.

9   Vario-plint. Apparaat  in hoogte en diepte 

aan te passen aan keukenmeubel.  

De 4 stelpoten zĳn aan de voorzĳde  

verstelbaar (0-50 mm).

10   SoftSystem. Bĳ een openingshoek van  

ca. 30° sluit de deur automatisch en  

wordt de beweging zacht gedempt.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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UIK 1550

1    LED temperatuuraanduiding.  

Temperatuur wordt via druktoetsen  

ingesteld en nauwkeurig weergegeven. 

2   Volledig uittrekbare koelwagen.  

De koelwagen beschikt over een prakti-

sche ruimte voor grote flessen. Onder de 

uitneembare groente- en fruitlade is extra 

plaats om kleine producten te bewaren.

3   LED verlichting. De in de zĳwand  

geïntegreerde LED verlichting zorgt  

voor het beste overzicht.

4   Volledig uittrekbare glasplateaus.  

Op beide uittrekbare glasplateaus kunnen 

levensmiddelen veilig en optimaal bereik-

baar worden bewaard - variabele indeling 

mogelĳk middels praktische railverdelers.

5   SoftTelescopic. Comfortabele zelfsluiting 

met zachte demping die dagelĳks gebruik 

praktisch en veilig maakt.

6   Plintventilatie voor be- en ontluchting.

Ventilatiesleuven in meubelplaat en  

aanrecht zĳn niet meer nodig.

7   Vario-plint. Apparaat  in hoogte en diepte 

aan te passen aan keukenmeubel.  

De 4 stelpoten zĳn aan de voorzĳde ver-

stelbaar (0-50 mm).

65

De volledig uittrekbare koelwagen met SoftTelescopic 

sluiting beschikt over een praktisch flessenrek en een 

uitneembare groente- en fruitlade. De grote lade kan 

worden verdeeld in twee gelijke delen. Onder de grote 

lade is extra plaats om producten te bewaren.

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.

Onderbouw koelkast 
met uittrekbaar front

Uittrekbare koelwagen met SoftTelescopic sluiting

Uittrekbare glasplateaus
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82-87 82-87 82-87UIK 1550 Premium UIK 1424 Comfort UIK 1620 Comfort

Koelgedeelte

 · LED temperatuuraanduiding achter de deur, Druktoets

 · SuperCool

 · Eierrekje

 · 2 GlassLine draagplateaus

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade

 · Uittrekbare koelwagen met flessenrek,  

met SoftTelescopic

 · Volledig uittrekbare glasplateaus, flexibele indeling 

dankzij railverdelers

 · Extra bewaarruimte onder uitgetrokken groente-/

fruitlade

Koelgedeelte

 · LED temperatuuraanduiding achter de deur, Druktoets

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade

 · 1 extra diep deurvak

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 12 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · LED temperatuuraanduiding achter de deur, Druktoets

 · SuperCool

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 1 grote groente- en fruitlade

 · 1 extra diep deurvak

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  118 l 

 Koeldeel:  118 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 92 / 0,250 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  113 l 

 Koeldeel:  97 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 137 / 0,374 kWh

 · Klimaatklasse: N-ST

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  135 l 

 Koeldeel:  135 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 93 / 0,254 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Accessoires (zie pagina 90-91) Accessoires (zie pagina 90-91) Accessoires (zie pagina 90-91)

Onderbouw koelkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 899 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 899 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.149 
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82 82UK 1524 Comfort UK 1720 Comfort

Koelgedeelte

 · Elektronische regeling in interieur, Draaiknop

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

 

 

 

Vriesgedeelte 4

 · Bewaartijd bij storing: 12 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

 · IJsblokjeshouder

Koelgedeelte

 · Elektronische regeling in interieur, Draaiknop

 · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, 

eierrekje

 · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

 · LED verlichting

 · 2 groente- en fruitladen

Technische gegevens

 · Onderbouw met decorframe

 ·  Netto inhoud totaal:  132 l 

 Koeldeel:  116 l 

 Vriesdeel:  16 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: m

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 176 / 0,481 kWh

 · Klimaatklasse: N

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Onderbouw met decorframe

 ·  Netto inhoud totaal:  150 l 

 Koeldeel:  150 l 

 

 · Energie-efficiëntieklasse: m

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 118 / 0,321 kWh

 · Klimaatklasse: SN

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Accessoires (zie pagina 90-91) Accessoires (zie pagina 90-91)

Koeler met decorlijsten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 749 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 799
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1 LCD. TemperaTT tuur wordt via tiptœtsen 

ingesteld en nauwkeurig in cĳfers 

weergegeven.

2 SuperFrost automaat. Zorgt voor een 

snelle temperatuurdaling naar -32 °C,

zodat verse producten vitaminevriendelĳk 

worden ingevroren. Hœveelheidgestuurd,

daardoor bĳzonder energiezuinig.

3 LED verlichting. Plaatsbesparend boven

de laden geplaatst. Voordelen: goed

overzicht, energiebesparend en duurzaam.

4   Vriesladen op telescooprails. 

Dankzĳ de metalen telescooprails zĳn 

de laden ook met een zware belading 

volledig uittrekbaar. De laden zĳn 

eenvoudig schoon te maken.

5 NoFrost.  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.

6 FrostSafe. Dankzĳ de rondom gesloten 

laden blĳft bĳ het openen van de deur 

de koele lucht in het apparaat. Hierdoor 

wordt kostbare energie bespaard. Het 

transparante ladefront biedt optimaal 

zicht op de levensmiddelen.

7 VarioSpaceVV . Uitneembare vrieslade en

glazen tussenplateau voor extra grote

diepvriesproducten.

8 SoftSystem.  Bĳ een openingshoek van

ca. 30° sluit de deur automatisch en

wordt de beweging zacht gedempt.

9 Nivelleringsstrips en stelpoten.

Voor een perfecte afstelling van het

apparaat in het meubel.

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

Meeeeeer ir ir infnfnfnfnfformmoo atietie ovovovver er er e

LieLiebheheh rr NoFNoFoFoFFrosrorr t vvindindt ut uu opoopop 

nofnofrosrost.liebebherherh rr.co.cococom
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Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. VarioSpace, het handige systeem voor 

extra hoge diepvriesproducten.

Uitrustingsdetails

71

Het Premium bedieningspaneel met LC Display en cĳferaanduiding waarborgt een nauwkeurige  

handhaving van de gekozen temperatuur. Door een zachte aanraking van het paneel kunnen alle functies 

eenvoudig worden ingesteld.

De laden van de Premium NoFrost modellen met een nishoogte van 72 of 88 cm cm zĳn dankzĳ de  

2 rolwieltjes op de onderliggende glasplaat gemakkelĳk uit te trekken, ook bĳ volle belading.
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178 178 140SIGN 3566 Premium IGN 3556 Premium IGN 2756 Premium

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 9 diepvriesladen, 5 op uittrekbare telescooprails, 

VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 16 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

 · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4“

 · IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

 · IJsblokjesvoorraad: 1,5 kg

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 8 diepvriesladen, 6 op uittrekbare telescooprails, 

VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 16 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 6 diepvriesladen, 4 op uittrekbare telescooprails, 

VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 16 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg

 · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

 · 2 koude accu’s

 · LED verlichting

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  209 l 

 Vriesdeel:  209 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 241 / 0,660 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering links / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  209 l 

 Vriesdeel:  209 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 241 / 0,660 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  151 l 

 Vriesdeel:  151 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 207 / 0,567 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 03, 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

Integreerbare diepvrieskasten

SIGN 3566 is geschikt voor Side-by-Side plaatsing met 

de integreerbare BioFresh koeler IKB 3550 (vrieskast 

moet dan links geplaatst worden). Zie pagina 21.

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.699 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.499 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.900 
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88IGN 1654 Premium

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rollers, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 18 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · 2 koude accu’s

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  84 l 

 Vriesdeel:  84 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,435 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 38 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

SoftSystem deursluiting

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.049 
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88 88 72IG 1614 Comfort IGS 1614 Comfort IGN 1054 Premium

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 4 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 26 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 4 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 26 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rollers, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 18 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

 · 2 koude accu’s

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  100 l 

 Vriesdeel:  100 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,434 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 35 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Sleepdeur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  100 l 

 Vriesdeel:  100 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,434 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  63 l 

 Vriesdeel:  63 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 146 / 0,398 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 37 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

Integreerbare diepvrieskasten 

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 949Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 849 
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72 82-87 88IG 1014 Comfort

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 26 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  73 l 

 Vriesdeel:  73 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 144 / 0,393 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

UIG 1323 Comfort EG 1614 Comfort

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 04, 05

Vriesgedeelte 4

 · LED temperatuuraanduiding achter de deur,  

druktoetsen

 · 3 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 24 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Vriesgedeelte 4

 · LCD achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 4 diepvriesladen, VarioSpace

 · Bewaartijd bij storing: 26 uur

 · Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg

 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

 ·  Netto inhoud totaal:  96 l 

 Vriesdeel:  96 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 148 / 0,404 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Technische gegevens

 · Inbouwapparaat met decorframe

 ·  Netto inhoud totaal:  100 l 

 Vriesdeel:  100 l 

 · Energie-efficiëntieklasse: n

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,434 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Geluidsniveau: 36 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

 · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

 · Deuralarm: akoestisch

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 999 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 899 
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De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

1 TipOpen-TecTT hnologie. De glasdeur opent 

bĳ het aanraken 7 cm. Wordt de deur na 

3 seconden niet verder geopend, dan wordt 

deze automatisch door het SoftClosing 

systeem gesloten.

2    LC Display.yy De temperatuur, apart 

instelbaar voor bovenste en onderste 

zone, wordt via tiptoetsen ingesteld en 

nauwkeurig in cĳfers weergegeven.

3    Greeploze isolatieglasdeur voor een 

naadloze integratie in uw greeploze keuken.

De glasdeur met UV bescherming biedt een 

goed zicht op de opgeslagen wĳnen.

4 LED verlichting. ledere wĳnsafe beschikt 

over dimbare en apart inschakelbare 

LED verlichting.

5 FreshAir koolfilter. rr Iedere wĳnsafe heeft 

een eigen, eenvoudig te verwisselen,

koolfilter die de lucht zuivert van vreemde 

luchtjes.

6 Houten plateaus op telescooprails. 

De draagplateaus met telescooprails zĳn 

afgestemd op het stabiel bewaren van 

flessen van Bordeaux formaat. Samen 

met het flexibele Clip-labelsysteem kunnen 

wĳnflessen snel worden gevonden en 

eenvoudig worden uitgenomen.

7 SoftSystem. Bĳ een openingshoek van 30° 

sluit de deur automatisch en wordt de 

beweging zacht gedempt.

8 Beluchting en ontluchting via de plint. 

Geen ventilatiesleuven in werkblad nodig.

Ventilatierooster wordt bĳ apparaat 

meegeleverd.

9 VarioSokkel. In hoogte en diepte aan te 

passen aan het keukenmeubel met 4 in 

hoogte verstelbare stelpoten (0-50 mm).
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UWTes1672-20_M1_V2 
noch nicht in der BDB

De Vinidor serie
De Vinidor serie combineert de voordelen van de wijn-

bewaar- en wijnklimaatkasten perfect in één apparaat.

Deze serie biedt twee wijnsafes, waarin de temperatuur

onafhankelijk van elkaar nauwkeurig kan worden ingesteld. 

Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat elk 

op hun eigen optimale drinktemperatuur worden bewaard. 

Maar ook als u grote hoeveelheden langdurig wilt opslaan, 

bieden deze apparaten de ideale condities.

De wijnbewaarkasten
Voor het langdurig bewaren van uw wijn voorraad zijn wijn-

bewaarkasten de beste keuze. Maar ook voor het bewaren van 

grotere hoeveelheden op drinktemperatuur zijn deze apparaten 

ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de gekozen temperatuur in 

de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant aangehouden.

Alleen onder perfecte omstandigheden kan een goede wijn zich tot een werkelijk excellente wijn 

ontwikkelen. Hier bieden wijnbewaar- en wijnklimaatkasten van Liebherr de perfecte oplossing. Ze 

leveren met moderne koeltechnologie de ideale condities om wijn in alle rust te  laten rijpen, zodat 

het karakter van de wijn volledig tot zijn recht kan komen. Met de  modernste elektronica, speciale 

compressoren en talrijke uitrustingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het FreshAir koolfilter en de 

speciale glasdeuren met UV-bescherming zijn deze apparaten optimaal geschikt voor het bewaren 

van wijnen. 

+55+5°C°CC  tottot t +2+2+20000°C

++55°CC totoot tt +2+2222+20000°CCCCCC

+55°C tot +20°CCC

Meer informatie over 

Liebherr wijnkasten vindt u op 

wein.liebherr.com

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

Maximale Bordeauxfl essen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 

(H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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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.

De uitvoering van de handgemaakte houten plateaus 

is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van  

flessen met Bordeauxformaat. Verschuifbare plateau-

clips met etiket zorgen voor een goed overzicht van de 

wijnvoorraad.

Alle houten plateaus liggen op metalen telescooprails, 

waarmee u een uitstekend overzicht heeft en u uw 

favoriete wijn makkelijk kunt pakken.

De TipOpen techniek van Liebherr is handig en ook 

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 

SoftClosing systeem.
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122 122

 · LED verlichting

WTEes 2053 Vinidor WTI 2050 Vinidor

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 06, 07, 08, 09

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 06, 07

Wijngedeelte

 · LC-Display achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor zowel bovenste 

als onderste temperatuurzone

 · 2 Temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C

 · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

 · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

 · 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels  

telescooprails, inclusief 2 presentatieplateaus

 · LED verlichting apart schakelbaar met dimstanden

Wijngedeelte

 · LC-Display achter de deur, Druktoets

 · Digitale temperatuuraanduiding voor zowel bovenste 

als onderste temperatuurzone

 · 2 Temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C

 · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

 · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

 · 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels  

telescooprails, inclusief 2 presentatieplateaus

Technische gegevens

 · Inbouwapparaat

 · Isolatieglasdeur met edelstalen frame

 · Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 64

 · Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 184 l

 · Energie-efficiëntieklasse: A

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 155 / 0,423 kWh

 · Klimaatklasse: SN-ST

 · Nisafmetingen in cm (h/b/d): 122,1-122,5/56-57/min. 55

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Technische gegevens

 · Deur op deur / integreerbaar apparaat

 · Staal / Deur-op-deur

 · Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 55

 · Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 184 l

 · Energie-efficiëntieklasse: A

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 140 / 0,383 kWh

 · Klimaatklasse: SN-T

 · Nisafmetingen in cm (h/b/d): 122-123,6/56-57/min. 55

 · Geluidsniveau: 39 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Wijnbewaar- en wijnklimaatkasten

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 2.099 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 2.499 
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82-87 82-87 82-87UWT 1682 Vinidor UWTeTT s 167277 Vinidor UWKeKK s 1752 GrandCru

Accessoires (zie pagina 90-91)

· 06, 07

Accessoires (zie pagina 90-91)

· 06, 07, 08, 09

Accessoires (zie pagina 90-91)

· 06, 07, 08, 09, 12

Wijngedeelte

· LC-Display achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor zowel bovenste 

als onderste temperatuurzone

· 2 TemperaTT tuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C

· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

· 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels 

telescooprails

· LED verlichting apart schakelbaar met dimstanden

Wijngedeelte

· LC-Display achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· 1 TemperaTT tuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C

· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

· 4 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels 

telescooprails

· LED verlichting apart schakelbare verlichting

Technische gegevensTT

· Onderbouw apparaat

· Isolatieglasdeur met edelstalen frame

· Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34

· Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l

· Energie-efficiëntieklasse: B

· Energieverbruik per jaar / 24 uur: 196 / 0,535 kWh

· Klimaatklasse: SN-ST

· Nisafmetingen in cm (h/b/d): 82-87 / 60 / min. 58

· Geluidsniveau: 38 dB(A)

· Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,8 A

· Deurscharniering rechts / wisselbaar

· Beluchting en ontluchting aan voorzijde via sokkel

Technische gegevensTT

· Onderbouw apparaat

· Isolatieglasdeur met edelstalen frame

· Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 46

· Bruto- / netto inhoud totaal: 135 / 110 l

· Energie-efficiëntieklasse: A

· Energieverbruik per jaar / 24 uur: 145 / 0,396 kWh

· Klimaatklasse: SN-ST

· Nisafmetingen in cm (h/b/d): 82-87 / 60 / min. 58

· Geluidsniveau: 38 dB(A)

· Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,8 A

· Deurscharniering rechts / wisselbaar

· Beluchting en ontluchting aan voorzijde via sokkel

Technische gegevensTT

· Onderbouw apparaat

· Isolatieglasdeur, greeploos, TipOpen

· Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34

· Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l

· Energie-efficiëntieklasse: A

· Energieverbruik per jaar / 24 uur: 144 / 0,392 kWh

· Klimaatklasse: SN-ST

· Nisafmetingen in cm (h/b/d): 82-87 / 60 / min. 58

· Geluidsniveau: 36 dB(A)

· Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,8 A

· Deurscharniering rechts / wisselbaar

· Beluchting en ontluchting aan voorzijde via sokkel

Wijngedeelte

· LC-Display achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor zowel bovenste 

als onderste temperatuurzone

· 2 TemperaTT tuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C

· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

· 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels 

telescooprails

· LED verlichting apart schakelbaar met dimstanden

· Slot

· Slot

· Deuropening door aanraking glas (TipOpen)

Scan deze code met uw 

Smartphone en ontdek 

meer over de UWT 1682.

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 2.349 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 2.099 
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WKEgb 582

83

45 45 45WKEes 553 GrandCru WKEgb 582 GrandCru WKEgw 582 GrandCru

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 06, 07, 08, 09

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 06

Accessoires (zie pagina 90-91)

 · 06

Wijngedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitaal temperatuurdisplay

 · 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C

 · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

 · FreshAir actief koolfilter, simpel te wisselen

 · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

 · 3 draagplateaus, waarvan 2 op telescooprails

 · 2 verticale LED lichtzuilen apart schakelbaar  

met dimstanden

 · Flessen in de breedte leggen mogelijk,  

zonder aparte onderdelen

Technische gegevens

 · Inbouw model

 · Getinte isolatieglasdeur met zwartglas frame

 · Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*

 · Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l

 · Energie-efficiëntieklasse:m

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 106 / 0,290  kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Nisafmetingen in cm (h/b/d): 45 / 56 / min. 55

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,5 A

 · Neerklapbare deur met TipOpen

Technische gegevens

 · Inbouw model

 · Isolatieglasdeur met witglas frame

 · Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*

 · Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l

 · Energie-efficiëntieklasse:m

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 106 / 0,290  kWh

 · Klimaatklasse: ST

 · Nisafmetingen in cm (h/b/d): 45 / 56 / min. 55

 · Geluidsniveau: 34 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,5 A

 · Neerklapbare deur met TipOpen

Wijngedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitaal temperatuurdisplay

 · 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C

 · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

 · FreshAir actief koolfilter, simpel te wisselen

 · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

 · 3 draagplateaus, waarvan 2 op telescooprails

 · 2 verticale LED lichtzuilen apart schakelbaar  

met dimstanden

 · Flessen in de breedte leggen mogelijk,  

zonder aparte onderdelen

Wijngedeelte

 · LCD achter de deur, Tiptoets

 · Digitale temperatuuraanduiding

 · 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C

 · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter

 · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie

 · 3 draagplateaus, waarvan 2 op telescooprails

 · LED verlichting apart schakelbaar met dimstanden

Technische gegevens

 · Inbouw model

 · Isolatieglasdeur met edelstalen frame

 · Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*

 · Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l

 · Energie-efficiëntieklasse: A

 · Energieverbruik per jaar / 24 uur: 130 / 0,356 kWh

 · Klimaatklasse: SN

 · Nisafmetingen in cm (h/b/d): 45 / 56 / min. 55

 · Geluidsniveau: 32 dB(A)

 · Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,5 A

 · Deurscharniering rechts / wisselbaar

Wijnbewaarkasten

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bĳ plaatsing  

 in lengterichting. Langere flessen kunnen met  

 meegeleverde houders 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 ook  

 in de breedte worden  geplaatst (max. 12 flessen).

 

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.799 Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.499 

Leverbaar 2e kwartaal 2016 Leverbaar 2e kwartaal 2016
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82-87

553

· IG 1014 4

· IGN 1054 4

WKEgb 582

WKEgw 582

· UK 1524 4

· UK 1720

· UIK 1620

· UIK 1424 4

· UIK 1550

· UIG 1323 4

Inbouwtekeningen

Vanaf de nishoogte 140 cm of hoger zijn een aantal apparaten uitgevoerd met 2 nivellerings-

strips, rechts en links  aan de onderzijde. Hiermee kan het apparaat worden afgesteld in het 

keukenmeubel, met perfecte uitlijning en sluiting van de deuren.

Met behulp van de 2 stelpootjes aan de voorzijde kunnen Liebherr apparaten met een nishoogte 

vanaf 88 cm altijd volledig recht in de meubelnis worden geplaatst. Koelprestaties en deursluiting 

zijn hiermede gegarandeerd. Geïntegreerde onderbouwmodellen zijn met 4 stelpootjes uitge-

voerd, bereikbaar vanaf de voorzijde.

De VarioplintVV   zorgt voor de hoogte en dieptet
aanpassing bij onderbouw plaatsing van de

UIK en UIG modellen. De 4 pootjes zijn tot

50 mm in hoogte verstelbaar. De diepte van

het plintventilatierooster kan tot 55 mm 

worden aangepast.

De integreerbare onderbouwmodellen beschikken over frontventilatie voor be- en ontluchting.

Ventilatiesleuven in het werkblad zijn niet nodig.

Opgelet:

Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing 

onder een werkblad is een ventilatierooster 

noodzakelijk.

Glasdeur met edelstalen frame.

Deurmaten: (H/B/D) 455/591/16 mm.

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de  

apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Opgelet:

Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing onder een 

werkblad is een ventilatierooster noodzakelijk.

Glasdeur met zwartglas (gb) of witglas (gw) frame, greeploos.

Deurmaten: (H/B/D) 450/595/16 mm.

Decorplaatmaten in mm:

hoogte/breedte 678/585

Max. dikte 4 mm.

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de  

apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).  

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm (werkbladhoogte 850 mm)

100-170 mm. Bij apparaathoogte van 870 mm (werkbladhoogte 900 mm) 150-220 mm.

Plintdiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.
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122

102

· EK 1614 4

· EK 1610

· EG 1614 4

· UWKes 1752

· UWTes 1672TT

· IG 1614 4

· IGN 1654 4

· IGS 1614 4

· IKP 1654 4

· IKP 1650

· IK 1614 4

· IK 1610

· IKS 1614 4

· IKS 1610

· EK 2314 4

· EK 2310

· IKP 1950
· IK 1950
· IK 1954 4
· IKB 1910
· IK 1910

Onderbouw:

sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.

Be- en ontluchting via plint, geen

ventilatiesleuven in werkblad nodig.

Greeploze glasdeur.

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

Decorplaatmaten in mm:

hoogte/breedte 860/585

Max. dikte 4 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Decorplaatmaten in mm:

hoogte/breedte 860/585

Max. dikte 4 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Onderbouw:

sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.

Be- en ontluchting via plint, geen

ventilatiesleuven in werkblad nodig.

Glasdeur met edelstalen frame.

Deurmaten: (H/B/D)  716/592/38 mm.

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.

Decorplaatmaten in mm:

hoogte/breedte 1206/585

Max. dikte 4 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.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
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122

122

122

122122

140

140

140

158

122

4

· IKS 2310

· IKP 2354 4

· IK 2354 4

· IKP 2350

· IK 2350

· IK 2314 4

· IK 2310

· WTEes 2053

· WTI 2050· ICTS 2221 4

· IGN 2756 4

· IK 2754 4

· IK 2750

· IK 2710

· IKBP 2754 4
· IKB 2754 4
· IKBP 2750
· IKB 2750
· IKB 2714 4
· IKB 2710 

· IKBP 2954 4

· IKBP 2354 4

· IKB 2354 4

· IKBP 2350

· IKB 2350

· IKB 2314 4

· IKB 2310

Inbouwtekeningen

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur 

gemonteerd (deur op deur bevestiging).  

Meubeldeurscharnieren niet nodig.  

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Glasdeur met edelstalen frame.

Deurmaten: (H/B/D) 1225/593/16 mm.

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct 

op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur 

bevestiging).

Meubeldeurscharnieren niet nodig.*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 20 kg 

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur 

gemonteerd (deur op deur bevestiging). 

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 18 kg

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de  

apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 20 kg

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur 

gemonteerd (deur op deur bevestiging).

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 21,5 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.

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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4

· ICUS 2914 4

· ICBN 3366 4

· ICBN 3356 4

· ICBN 3314 4

· ICN 3366 4

· ICNP 3356 4

· ICN 3356 4

· ICBP 3256 4

· ICP 3314 4

· ICU 3314 4

· ICUN 3314 4

· ICNS 3314 4

· ICUS 3314 4

· ICS 3314 4

· ICBS 3314 4
· ICUNS 3314 4

· IGN 3556 4

· ICBS 3214 4

· ICS 3214 4

· ICUS 3214 4

· ICBN 3366

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.

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")!

3 meter lange waterslang als accessoire leverbaar (artikelnummer 6030 785).

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.

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur  

gemonteerd (deur op deur bevestiging).

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 23 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.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
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4

· SBS 70I4 4

  (SIGN 3566 / IKB 3550)

· SBS 66I2 4

  (SICN 3356 / ICN 3366)

· SBS 66I3 4

  (SICN 3356/ ICBN 3366)

· SIGN 3566 4

· ECBN 5066 4

· SIGN 3566

· ICBN 3366 4

· IKBP 3554 4

· IKB 3554 4

· IKBP 3550

· IKB 3550

· IKB 3514 4

· IKB 3510

· IK 3514 4

· IK 3510  

Inbouwtekeningen

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur  

gemonteerd (deur op deur bevestiging).  

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht van elke

meubeldeur: 23 kg

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct  

op de apparaatdeur gemonteerd  

(deur op deur bevestiging).  

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Plaatsing uitsluitend zoals afgebeeld,

inbouw vrieskast moet links staan.

*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.

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de  

apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).

Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 23 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")!

3 meter lange waterslang als accessoire leverbaar (artikelnummer 6030 785).

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")!

3 meter lange waterslang als accessoire leverbaar (artikelnummer 6030 785).

Maximaal gewicht meubeldeur

koelgedeelte: 27 kg

Maximaal gewicht meubeldeur

vriesgedeelte: 10 kg per lade

Luchttoevoer en -afvoer loopt via de plint.

Vaste deurscharniering, twee varianten

· ECBN 5066 001: rechtsdraaiend

· ECBN 5066 617: linksdraaiend

Maximaal gewicht meubeldeur: 23 kg

Opgelet:

De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur  

gemonteerd (deur op deur bevestiging).

Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Maximaal gewicht meubeldeur: 23 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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203

203

4

· ECBN 6156 4

· ECBN 5066

· ECBN 6256 4

· ECBN 6256 4

Decorlijst boven

Decorplaat

Decorlijst zijkant

Decorplaat

Apparaatdeur

Opvul-
strook

Decorlijst 
onder

Opvulstroken
Opvulhoogte A, Artikel-nr. 9733_ _ _

Hoogte Kleuren

mm bruin wit aluminium

16 _ _ _ _032 _ _ _ _035 _ _ _ _050

41 _ _ _ _033 _ _ _ _036 _ _ _ _051

60 _ _ _ _034 _ _ _ _037 _ _ _ _052

Montagetekening

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")!

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4".

Maximaal gewicht meubeldeur

koelgedeelte: 27 kg

Maximaal gewicht meubeldeur

vriesgedeelte: 10 kg per lade

Luchttoevoer en -afvoer loopt via de plint.

Vaste deurscharniering, twee varianten

· ECBN 6156 001: rechtsdraaiend

· ECBN 6156 617: linksdraaiend

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker 

noodzakelijk (3/4")!

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4". Opvulstroken alleen toepasbaar op EK en EG modellen.

Niet bruikbaar bij UK en UG.

Vaste wateraansluiting voor  

automatische IceMaker 

noodzakelijk (3/4")!

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3 /4".

Maximaal gewicht meubeldeur

koelgedeelte: 12 kg

Maximaal gewicht meubeldeur

vriesgedeelte: 10 kg per lade

Luchttoevoer en -afvoer loopt via de plint.

Vaste deurscharniering, twee varianten

· ECBN 6256 001: rechtsdraaiend

· ECBN 6256 617: linksdraaiend
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UWT(es), UWKes, WTEgb, WTEgw 7434 557 € 22,47

Premium: IKBV Comfort: IKB, ICBN, ICBS 7112 504 € 27,21 250 ml es-modellen 8409 022 € 14,74

Inbouwmodellen 

met vaste wateraansluiting 3/4" 6030 785 € 169,65 50 ml es-modellen 8409 028 € 17,94 250 ml es-modellen 8409 030 € 27,21

IKB(P) 2350/2354, ICBN 3356/3366, 

SBS 66I3 7275 118 € 63,79

Inbouwmodellen 7430 662 € 14,74

Set van 5 stuks 9086 709 € 17,94

Comfort: EK, IK, IKS, ICS, ICNS, ICP, ICUS,   

 ICUN, ICUNS, ICU 7112 506 € 22,47

Premium: IK, IKP, ICN, ICNP, SICN 7112 502 € 34,29

ECBN 6256, 6156 en 5066 7440 002 € 91,45

WTEes, WKEes, WTI                 7433 243 € 22,47

ICBS 32/33, ICBP 32, ICP 29/33,  

ICS 32/33, ICU 33, ICUS 29/32/33 7430 458 € 14,74

Inbouwmodellen met sleepdeurmontage 7043 458 € 59,29

UWKes 1752 7113 625 € 139,02

Integreerbare koel/vriescombinaties 

en alle integreerbare diepvrieskasten 7422 838 € 17,94

ICTS 2221 7112 442 € 66,82

FreshAir koolfilter06

Invriesplateau05

01

Flessenrooster02

Koude accu04

Edelstaal reiniger08

IceMaker slang 3 meter Edelstaal onderhoudsmiddel03 09

Het makkelĳk te vervangen koolfilter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in alle wĳnkasten. Het wordt aangeraden  

jaarlĳks te vervangen. Bĳ het lang bewaren van wĳnen kunnen geuren uit de omgeving de wĳn nadelig beïnvloeden.

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.

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

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.

Vervuilde edelstaal vlakken zĳn met deze edelstaal reiniger goed schoon te maken, nieuwe vervuiling wordt tegengegaan.

Waterslang met rvs gevlochten beschermmantel voor modellen met vaste wateraansluiting 3/4", lengte 3 meter. Voor het perfecte onderhoud van edelstaal na reiniging.

Plateauclips07

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 acaciahouten plateaus.

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 LED zuilen 

worden geplaatst.

VarioSafe

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model en servicenummer bekend zijnAccessoires

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.

Waterfilter10

Het als accessoire te bestellen SoftSystem voor modellen met sleepdeur montage verhoogt het gebruiksgemak, de deur sluit zacht 

en stil. Let op: bĳ reeds ingebouwde apparaten is deze sluitdemping mœilĳk 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.

SoftSystem11

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

wegleggen van de flessen, met de hals naar elkaar tœ, ontstaat een maximale en stabiele bergplaats.

Houten plateau12



BioFresh
Special

Wijn
Special

Vrijstaand
Koelen en vriezen

De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt  
u overal waar advies en service op een hoog  
niveau staan.

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.koelen.nl. Op deze website vindt u snel en  

eenvoudig uw ideale Liebherr apparaat. Uitgebreide informatie over BioFresh, NoFrost en wijnapparaten vindt u via de QR codes op de speciale thema 

pagina's.

Onze brochures 

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com

Interessante Apps 

Van wijnadvies tot apparaatkeuze, de apps bieden nuttige informatie  

over interessante thema’s. Nu in de App-Store (zoekterm: Liebherr).

BioFresh Wijngids Kitchen Photo Designer IceCrusher

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr model.

Uw online adviseur voor Liebherr huishoudelijke apparaten

Op www.koelen.nl vindt u snel en eenvoudig uw ideale Liebherr koel- en/of vriesapparaat. Praktische ideeën,  

modern design en doordachte oplossingen voor optimaal bedieningscomfort kenmerken het omvangrijke programma  

van de huishoudelijke apparaten van Liebherr. Liebherr koel- en vrieskasten zijn het symbool voor kwaliteit zowel binnen  

als buiten Europa.

apps.hau.liebherr.comMedia

BURAM ELECTRO B.V. · Handelsweg 30 · 1422 DW Uithoorn

Tel. (0297) 23 99 99 · info@buram.nl · www.koelen.nl
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