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DESIGN SPECIAL

Nové trendy ve
Vaší kuchyni

Chladící a mrazící přístroje od Liebherra 
najdete  všude tam, kde je kladen velký důraz
na servis a poradenství. V odborném obchodě!

Mc TREE a.s, Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, T.: 28685 4368 - 70, 
F.: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Mc TREE SR a.s., Námestie M. Benku 6, 811 07 Bratislava, T.: 02/55 64 64 55, 
F.: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk

Váš odborný prodejce Vám rád a odborně poradí
při výběru správného přístroje.

Vše o volně stojících a vestavných přístrojích 
Liebherr se dozvíte v příslušném hlavním katalogu.

Speciální prospekty obsahují rozsáhlé informace o
sortimentu Design modelů chladniček na víno a
přístrojích Side-by-Side.

Více radosti z čerstvých potravin

WINE SPECIALBIOFRESH SPECIAL

Perfektní klima 
pro ušlechtilá vína

Více radosti z 
čerstvosti s funkcí
BioFresh
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Chladící technika pro
komerční účely
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Pokrokové myšlenky v
top designu a špičkové
kvalitě
Individualita je u zařízení více než trend. Je součástí moderního
životního stylu. A vlastní kuchyň je právě to správné místo, pro
uskutečnění myšlenek a vlastní seberealizaci. Kombinací materiálů,
barev a tvarů plnou fantazie vznikají příjemné prostory s nezaměni-
telným vzhledem. Atraktivní přístroje z Design-edice od Liebherru
jsou vrcholem osobité kuchyně.
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CBNes 50670

BioFresh -
pro aktivní gurmány
Pro moderní fitness-kuchyni jsou nejlepším receptem
čerstvost, bohatství vitamínů a rozmanitost. Čím
jsou potraviny čerstvější, tím cennější jsou pro
zdravou výživu. O důvod více rozhodnout se pro
BioFresh od Liebherru. S funkcí BioFresh zůstávají
velmi dlouho zachovány cenné vitamíny, delikátní
vzhled a čerstvá chuť.
V úspěšném programu Liebherr-BioFresh najdete
přístroje vhodné pro každou potřebu.

Zásuvky BioFresh-Safes zaručují perfektní klima pro velmi
dlouhou čerstvost. Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti
vzduchu si udržují ovoce, zelenina, maso a ryby své vitamíny,
aroma a chutný vzhled až třikrát déle než v klasické chladící
části.
Technologie BioFresh od Liebherru nabízí trvanlivost na
míru: DrySafe s nižší vlhkostí vzduchu je ideální pro skladování
masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se optimálně
skladují ve schránce HydroSafe s vyšší vlhkostí vzduchu.
Přesná elektronika zaručuje přesné dodržování teploty těsně
nad 0 °C. Tím je zbráněno nežádoucímu namrzání potravin.
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I pro vyšší nádoby lze rychle vytvořit prostor pomocí 
podsouvatelných odkládacích ploch. Ve vnitřku dveří mohou
být pohodlně umístěny 1,5 l láhve. Praktické řešení pro 
ukládání nápojů nabízí polička na láhve. Zde lze úsporně
uchovávat až šest lahví.

Nový elektronický displej nabízí
svým moderním designem, jednoduchou
obsluhou a přehledným menu ještě více
informací a komfortu pro individuální
zážitek z čerstvosti. LCD displej o
velikosti 60 x 60 mm s elegantním 
designem prezentuje své rozmanité
možnosti. Menu displeje Vás dovede ke
všem ovladatelným funkcím přístroje.
V oblasti trvanlivostí máte například k

dispozici detailní informace o doporučeném způsobu uložení a
trvanlivosti jednotlivých potravin.

Kombinované chladničky s 
funkcí BioFresh

Pro bezpečné dlouhodobé uchovávání svěžesti nabízíme kombi-
nované chladničky NoFrost s chladícím výkonem v profe-
sionální kvalitě. Mražené produkty jsou ochlazovány cirkulujícím
ledovým vzduchem, a tak jsou rychle zmraženy s maximálním
ohledem na uchování vitamínů. Vzdušná vlhkost je odváděna
mimo mrazící prostor. Přístroj tak již nenamrzá a není nutné odm-
ražování. Chladnička má přitom svůj vlastní chladící okruh.
Nedochází tedy k výměně vzduchu mezi chladící a mrazící částí.
Jsou tak vyloučeny přenosy pachů a vysušování potravin ulože-
ných v chladící části vlivem suchého vzduchu z mrazicí části.
Nosné police v mrazničce jsou z bezpečnostního skla a lze je vyjí-
mat. Tak vzniká VarioSpace, praktický systém pro objemný
ukládací prostor. Tak se najde dost místa i pro největšího krocana.

S automatickým zařízením IceMaker od Liebherru s připojením
k vodovodnímu řádu máte k dispozici pro každou příležitost ledové
kostky v té nejvyšší kvalitě. Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou
párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná zásoba ledových
kostek pro každou příležitost.

Variabilní vnitřní prostor s vybavením GlassLine
přesvědčí svou elegancí a kvalitou a lze ho kdykoliv
přizpůsobit individuálním požadavkům. Hladké
odkládací plochy a dveřní poličky jsou totiž výškově
nastavitelné. Elegantní odkládací plochy GlassLine
jsou nerozbitné, odolné proti poškrábání a snadno
čistitelné. Vysoce kvalitní nerezové lišty završují
celkový harmonický vzhled.



Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladicí okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Zmrazovací podnos

Povrchová úprava

222/200 l

126/103 l

127/119 l

460 kWh

A

SN-T

200/75/63

2

2

•

nerezová ocel

179/148 l

95/80 l

101/83 l

383,3 kWh

A

SN-ST

198,2/60/63,1

2

1

•
•
nerezová ocel

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladicí okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Zmrazovací podnos

Povrchová úprava

175/151 l

99/82 l

92/91 l

306,6 kWh

m

SN-ST

198,2/60/63,1

2

1

•
nerezová ocel

Kombinované 
chladničky

CBNes 50670
Premium BioFresh NoFrost

CBNes 38570
Premium BioFresh NoFrost

Kombinované 
chladničky

CBPes 40560
Premium BioFresh

8 9

Zásuvky BioFresh-Safes
garantují optimální klima pro 
velmi dlouhou čerstvost potravin.
Při teplotě těsně nad 0 °C a 
ideální vlhkosti vzduchu si udržují 
ovoce, zelenina, maso a ryby své
vitamíny, aroma a chutný vzhled
až třikrát tak déle.

Kombinované chladničky s funkcí BioFresh Kombinované chladničky s funkcí BioFresh

2 samostatně regulovatelné chladící
okruhy

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty
• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperFrost, FrostControl a 
dětské pojistky

• Teplotní alarm pro mrazící část -
optický a akustický

Chladící část
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Odkládací dveřní poličky GlassLine

s držáky na láhve a konzervy
• Přihrádka na máslo/sýry s dózou

na máslo a nádobou na vejce
• Polička na láhve
• Přihrádka na jižní ovoce
• Vnitřní osvětlení

Část BioFresh
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem

• Zásuvky BioFresh vysouvatelné 
na teleskopických kolejničkách

• Zásuvka DrySafe - pro ryby, 
maso a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• Zásuvka HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

Mrazící část
• SmartFreeze systém
• Systém FrostSafe s obvodově uza-

vřenými, průhlednými zásuvkami
• 2 akumulátory chladu
• Zmrazovací podnos
• Miska na ledové kostky

Přednosti výbavy
• Design SwingLine 
• Tyčová madla Slimline s 

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří
• Odvětrání zepředu umožňuje 

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu

Elektronické ovládání
• LCD-displej
• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperCool, SuperFrost, 
FrostControl a dětské pojistky

• Teplotní alarm - optický a akustický
• Rozhraní pro připojení na domácí

sběrnici a modul TeleSafe

Chladící část
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Odkládací dveřní poličky GlassLine

s držáky na láhve a konzervy
• Přihrádka na máslo/sýry s dózou

na máslo a nádobou na vejce
• Polička na láhve
• Přihrádka na jižní ovoce
• Vnitřní osvětlení

Část BioFresh
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Zásuvka BioFresh vysouvatelná na

teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe - pro ryby, 

maso a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• Zásuvka HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

Mrazící část NoFrost
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem

• Systém FrostSafe s obvodově 
uzavřenými, průhlednými zásuvkami

• 2 akumulátory chladu

Přednosti výbavy
• SwingLine-design
• Tyčová madla Slimline s 

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří
• Odvětrání zepředu umožňuje 

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu a transportní kolečka a
madla vzadu
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NoFrost - 
profesionální 
technologie chlazení
Novým trendem v moderní kuchyni je tvůrčí vaření
a užívání si v rodinném kruhu a v kruhu přátel.
Předměty výbavy jsou dnes vybírány s podstatně
větší pečlivostí; je vytvářen individuální pocit
domova. Chladničky a mrazničky se přitom stále
více stávají bodem zájmu. Superúsporné NoFrost-
kombinace od Liebherra nabízí radost z čerstvých
potravin s „komfortem - již nikdy odmrazování“.
A o chladné nápoje se ve vybrané kombinaci NoFrost
stará integrovaný automatický IceMaker.
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Kombinované chladničky s 
funkcí NoFrost

Promyšleným komfortem ve spojení s nejmodernější
technologií chlazení zaručují NoFrost modely od
Liebherru chladící výkon té nejvyšší kvality.
Klasickou mrazicí část je nutné nejméně dvakrát
ročně odmrazovat. NoFrost-technologie od Liebherru
nahrazuje tuto námahu navždy. Mimoto jsou
NoFrost-přístroje obzvlášť úsporné.V každém ohledu
přesvědčivý argument pro náročné uživatele -
profesionální komfort mražení v perfektní kvalitě.

Mražené produkty jsou chlazeny cirkulujícím ledovým 
vzduchem, a tak jsou rychle zmraženy se zachováním vitamínů.
Vzdušná vlhkost je odváděna mimo mrazicí část. Přístroj tak
již nenamrzá a není nutné jeho odmrazování. Chladnička má
přitom svůj vlastní chladící okruh. Nedochází tedy k výměně
vzduchu mezi chladící a mrazící částí. Jsou tak vyloučeny 
přenosy pachů a vysušování potravin uložených v chladící části.

Se zařízením IceMaker od Liebherru s připojením k vodo-
vodnímu řádu máte k dispozici pro každou příležitost ledové
kostky v té nejlepší kvalitě. Na jeden chladný nápoj nebo pro
velkou párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná
zásoba ledových kostek pro každou příležitost.



Brutto/užitný objem

Chladící část

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Zmrazovací podnos

Povrchová úprava

276/269 l

101/89 l

401,5 kWh

A

SN-T

198,2/60/63,2

2

1

nerezová ocel

Brutto/užitný objem

Chladící část

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Zmrazovací podnos

Povrchová úprava

349/330 l

127/119 l

464 kWh

A

SN-T

200/75/63

2

2

•

nerezová ocel

349/330 l

127/122 l

464 kWh

A

SN-T

200/75/63

2

2

nerezová ocel

276/269 l

101/89 l

401,5 kWh

A

SN-T

198,2/60/63,2

2

1

•
nerezová ocel

Kombinované 
chladničky

CNes 38030
Premium NoFrost

Kombinované 
chladničky

CNes 50660
Premium NoFrost

CNes 50560
Premium NoFrost

CNes 38660
Premium NoFrost
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Pro bezpečnou dlohodobou čerstvost
potravin nabízí přístroje
NoFrost od Liebherra chladící
výkon v profesionální kvalitě. 
Mražené produkty jsou mraženy 
cirkulujícím vzduchem a vlhkost
vzduchu je odváděna mimo prostor
mrazící části. Tak je mrazící prostor
vždy bez námrazy a potraviny se 
již nemohou pokrýt jinovatkou.
Komfortní NoFrost - již nikdy 
není třeba odmrazovat.

Kombinované chladničky s funkcí NoFrostKombinované chladničky s funkcí NoFrost

2 samostatně regulovatelné chladící
okruhy

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním 

teplotním ukazatelem pro 
chladicí a mrazicí část

• Automatika SuperFrost
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperFrost, a dětské pojistky
• Teplotní alarm - optický a akustický

Chladící část
• Chlazení cirkulujícím vzduchem,

automatické odtávání
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Umělohmotné dveřní poličky s

držáky lahví a konzerv
• Přihrádka na máslo/sýry s 

nádobou na vejce
• Misky na ovoce/zeleninu
• Vnitřní osvětlení

Mrazící část NoFrost
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově 

uzavřenými, průhlednými zásuvkami
• Miska na ledové kostky

Přednosti výbavy
• SwingDesign
• Tyčová madla Slimline s 

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří
• Odvětrání zepředu umožňuje 

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním 

teplotním ukazatelem pro 
chladicí a mrazicí část

• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperCool, SuperFrost, 
FrostControl a dětské pojistky

• Teplotní alarm - optický a akustický

Chladící část
• Chlazení cirkulujícím vzduchem,

automatické odtávání 
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Odkládací dveřní poličky GlassLine

s držáky na láhve a konzervy
• Přihrádka na máslo/sýry s dózou

na máslo a nádobou na vejce
• Polička na láhve, misky na 

ovoce/zeleninu
• Vnitřní osvětlení

Mrazící část NoFrost
• Chlazení cirkulujícím vzduchem,

automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově 

uzavřenými, průhlednými 
zásuvkami

• 2 akumulátory chladu

Přednosti výbavy
• SwingLine-design
• Tyčová madla Slimline s 

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří
• Odvětrání zepředu umožňuje 

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu
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CTPes 32130

Chlazení v 
elegantním stylu
Absolutním středem pozornosti jsou v moderní
kuchyni chladničky a mrazničky v nerezu. Pro indi-
viduální uspořádání nabízí Liebherr v této oblasti
rozsáhlý program nejrůznějších přístrojů. Nerezové
modely přesvědčují svým designem, kvalitou zpra-
cování a komfortem výbavy. Vně elegantní, uvnitř
špičková technika pro hospodárné chlazení a mražení.

Nerezové modely jsou ve dvou provedeních: Řada ‘es’ 
přesvědčuje přitom svými dveřmi, madly a bočními stěnami 
z vysoce jakostního nerezu. Řada ‘esf’ má právě tak jakostní
nerezové dveře a madla, bočnice jsou zde přizpůsobeny
vzhledu nerezu.



Brutto/užitný objem

Chladící část

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Funkce CoolPlus

Design

Nosný rošt

Povrchová úprava

242/236 l

72/71 l

266 kWh

m

SN-ST

169/60/62,8

SwingLine

nerezová ocel

223/217 l

60/59 l

248 kWh

m

SN-ST

155/60/62,8

SwingLine

nerezové dveře

185/183 l

54/54 l

292 kWh

A

SN-ST

140,9/55,2/61,3

•
SwingDesign

•
nerezové dveře

CTPes 32130
Comfort 

Kombinované 
chladničky

CTPesf 29130
Comfort 

CTesf 24210
Comfort 

1918

Design chladniček
Nadčasově elegantní jsou nerezové modely s 
bočními hranami v designu SwingLine. Madlo s
mechanikou otevírání je ergonomicky přizpůsobeno
výšce dveří a zaručuje maximální komfort.
Přístroje přesvědčují perfektní kvalitou materiálu
a zpracování až do posledního detailu - na dveřích
vyraženému nápisu Liebherr .

Variabilní vnitřní prostor s vybavením
GlassLine přesvědčí svou elegancí a
kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit
individuálním požadavkům. Elegantní
odkládací plochy GlassLine jsou výškově
nastavitelné, nerozbitné, odolné proti
poškrábání a snadno čistitelné. Vysoce
kvalitní nerezové lišty završují celkový
harmonický vzhled. I pro vyšší nádoby
lze rychle vytvořit prostor pomocí pod-
souvatelných odkládacích ploch.

SmartFreeze - inteligentní systém
mražení s mnoha výhodami: Systém
Smart Freeze snižuje namrazování 
vnitřního prostoru a mražených produktů
až o 60%. Důsledkem je podstatně nižší
potřeba odmrazování. Vnitřní stěny
jsou obzvlášť hladké a lze je tak velmi
snadno čistit. Všechny skleněné nosné
police a zásuvky lze komfortně vyjímat.
Tak lze v případě potřeby využít celý
vnitřní prostor pro objemné mražené
potraviny. Mimo to jsou tyto přístroje
mimořádně úsporné.

Automatika SuperFrost Vás při
zmrazování potěší svou jednoduchostí a
energetickou úsporností. Zajišťuje rychlé
snížení teploty a tak vytvoření rezervy
chladu pro rychlé zmražení, které tak
uchová vitamíny v potravinách. Jakmile
je zmrazovací proces ukončen, přepne
automatika SuperFrost zpět na normální
provoz a tím přispívá k úspoře energie.

Výkonný systém cirkulace vzduchu
zajišťuje rychlé schlazení čerstvě vlože-
ných potravin a rovnoměrné rozdělení
teploty v celém vnitřním prostoru. Dveřní
kontakt vypíná ventilátor při otevření
dveří. To spoří cennou energii a při ote-
vření dveří tak neproudí dovnitř teplý
vzduch z okolí.

Kombinované chladničky

(CTPesf 32130/29130)
Elektronické ovládání
• MagicEye s LED-ukazatelem teploty
• Automatika SuperFrost
• Kontrolky provozu a SuperFrost

Chladící část
• Automatické odtávání
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Umělohmotné dveřní poličky s

držáky lahví a konzerv
• Přihrádka na máslo/sýry s 

nádobou na vejce
• Misky na ovoce/zeleninu
• Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy
• Tyčová madla Slimline s 

integrovanou mechanikou 
otevírání (CTPes 32130)

• Možnost změny směru otevírání
dveří

• Odvětrání zepředu umožňuje 
zasunutí těsně ke stěně

• Výškově nastavitelné nožičky
vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu



Brutto/užitný objem

Chladící část

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chlazení cirkulujícím vzduchem

Automatika SuperCool

Vnitřní osvětlení

Povrchová úprava

413/398 l

182,5 kWh

A

SN-T

184,1/60/63,1

•

•
nerezová ocel

Brutto/užitný objem

Chladící část

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chlazení cirkulujícím vzduchem

Vnitřní osvětlení chladící části

Povrchová úprava

339/337 l

99/95 l

321 kWh

m

SN-T

184/75/63

•
•
nerezová ocel

276/263 l

92/89 l

302,9 kWh

m

SN-T

198,2/60/63,2

•
•
nerezová ocel

230/221 l

92/89 l

273,8 kWh

m

SN-ST

180,6/60/63,2

•
nerezové dveře

Volně stojící chladnička
Design

Kes 42600
Premium

Kombinované 
chladničky

CPes 46130
Comfort 

CPes 40030
Comfort

CUPesf 35530
Premium

20 21

Kombinované chladničky Volně stojící chladnička

Elegantní vybavení GlassLine
je nerozbitné, odolné vůči poškrabání
a snadno čistitelné. Odkládací plochy
jsou z hlazeného skla. Celkový 
harmonický vzhled je zaoblen pomocí
atraktivních lišt z nerezové oceli.

Elektronické ovládání
• MagicEye s LED ukazatelem

teploty 
• Automatické odtávání 
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná

• Odkládací dveřní poličky 
GlassLine s držáky na láhve a
konzervy

• Přihrádka na máslo/sýry s dózou
na máslo a nádobou na vejce

• Misky na ovoce/zeleninu
• Polička na láhve
• Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy
• Design SwingLine u přístrojů z

nerezu
• Tyčová madla Slimline s integrova-

nou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří

• Odvětrání zepředu umožňuje zasu-
nutí těsně ke stěně

• Výškově nastavitelné nožičky
vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu

Elektronické ovládání
• MagicEye s LED ukazatelem

teploty pro chladicí část
• Automatika SuperFrost
• Kontrolky provozu a SuperFrost
• Teplotní alarm pro mrazící část -

optický a akustický (CPes 46130, 
CPes 40030)

Chladící část
• Automatické odtávání
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Umělohmotné dveřní poličky s

držáky lahví a konzerv
• Přihrádka na máslo/sýry s dózou

na máslo a nádobou na vejce
• Misky na ovoce/zeleninu
• Vnitřní osvětlení
• Chlazení cirkulujícím vzduchem

Mrazící část
• Systém FrostSafe s obvodově 

uzavřenými, průhlednými zásuvkami
• Miska na ledové kostky
• 2 akumulátory chladu 

(mimo CP(es) 40030)

Přednosti výbavy
• SwingDesign (CPes 40030)
• Design SwingLine 
• Tyčová madla Slimline s integrova-

nou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří
• Odvětrání zepředu umožňuje 

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu
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SBSes 7053

Čerstvost ve velkém
stylu s přístroji 
Side-by-Side
Čerstvě nakoupit, s fantazií připravit, s radostí
podávat - zdravý prožitek je aktuální trend moderní
kuchyně. Pro stravování bohaté na vitamíny ve vel-
kém měřítku jsou perfektním řešením kombinace
Side by-Side od Liebherru. Nabízí mnoho místa a
jedinečný komfort. Jejich exkluzivní design může
být sám od sebe atraktivním místem každé kuchyně.
Každý detail výbavy od dveřního madla po ukládací
plochy přesvědčuje svou špičkovou kvalitou.



Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Temperovaná zóna na víno

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Povrchová úprava

273/237 l

132/100 l

135/117 l

143/124 l

525,6 kWh

d
*

SN-ST

184,1/121/63,1

4

2

•
nerezová ocel
*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Side-by-Side SBSes 7053
Premium
Vinidor BioFresh NoFrost

2524

Kombinuje pět klimatických zón

Profesionální ukládání vína
V částech ležících nad a pod izolační přepá-
žkou lze nastavit navzájem nezávisle dvě
teplotní zóny s rozsahem teplot 5-18 °C.
Podle obliby mohou být tak nyní uložena
společně při optimální teplotě pro konzumaci
červená a bílá vína, šampaňské ale i jiná
vína. Skleněná dvířka Vám umožňují pěkný
pohled na Vaši zásobu vína. Pro prezentaci
Vašich vín může být LED osvětlení indivi-
duálně nastaveno a plynule tlumeno. Mini-
mální tvorba tepla z LED diod umožňuje
osvětlovat vína po delší dobu. Tónované izo-
lační sklo nabízí UV ochranu pro Vaše vína.

Ledové kostky zcela automaticky.
S automatickým výrobníkem ledu IceMaker
od Liebherru s připojením k vodovodnímu
řádu máte k dispozici pro každou 
příležitost kostky ledu v nejlepší kvalitě.
Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou
párty je k dispozici ve dvou zásuvkách
dostatečná zásoba ledových kostek pro
každou příležitost.

Trojnásobně dlouhá čerstvost
Zásuvky BioFresh-Safes zaručují perfektní
klima pro velmi dlouhou čerstvost. Při
teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti
vzduchu si udržují ovoce, zelenina, maso a
ryby své vitamíny, aroma a chutný vzhled až
třikrát déle. Různé potraviny potřebují 
pro svou trvanlivost různé klimatické 

poměry. Funkce BioFresh od Liebherru
nabízí proto trvanlivost na míru: DrySafe s
nižší vlhkostí vzduchu je ideální pro 
skladování masa, ryb a mléčných produktů.
Ovoce a zelenina se udržují optimálně
ve schránce HydroSafe s vyšší vlhkostí
vzduchu.

KK  ppřřííjjeemmnněě  pprroožžiittéémmuu  vveeččeerruu  ppaattřříí  ddoobbrréé  vvíínnoo..
KKoommbbiinnaaccee  SSiiddee--bbyy--SSiiddee  SSBBSSeess  77005533  nnaabbíízzíí  ss  ppěěttii
rrůůzznnýýmmii  kklliimmaattiicckkýýmmii  zzóónnaammii  řřaadduu  ppookkrrookkoovvýýcchh
řřeeššeenníí..  VV  ččáássttii  pprroo  tteemmppeerroovváánníí  vvíínnaa  llzzee  nnaappřřííkkllaadd
uucchhoovváávvaatt  vvíínnaa  vvee  ddvvoouu  nnaavvzzáájjeemm  nneezzáávviissllee  rreegguulloo--
vvaatteellnnýýcchh  ččáásstteecchh  ppřřii  ooppttiimmáállnníí  tteepplloottěě  pprroo  kkoonnzzuu--
mmaaccii..  PPrrooffeessiioonnáállnněě  ddlloouuhhoouu  ččeerrssttvvoosstt  nnaabbíízzíí  mmrraazz--
nniiččkkaa  NNooFFrroosstt  ss  aauuttoommaattiicckkýýmm  vvýýrroobbnnííkkeemm  lleedduu

IIcceeMMaakkeerr..  PPrroo  kkaažžddooddeennnníí  ppoottěěššeenníí  zz  ččeerrssttvvoossttii
mmááttee  kk  ddiissppoozziiccii  vveellkkoorryyssoouu  cchhllaaddííccíí  ččáásstt..  OOvvooccee,,
zzeelleenniinnaa,,  mmaassoo,,  rryybbyy  aa  mmllééččnnéé  pprroodduukkttyy  zzůůssttáávvaajjíí  vv
zzáássuuvvkkáácchh  BBiiooFFrreesshh  aažž  ttřřiikkrráátt  ddééllee  ččeerrssttvvéé..  CChhllaazzee--
nníí,,  BBiiooFFrreesshh,,  mmrraažžeenníí  aa  ddvvěě  rrůůzznnéé  tteepplloottnníí  oobbllaassttii
pprroo  vvíínnoo  VVáámm  ddáávvaajjíí  pprroo  kkaažžddoouu  ppoottrraavviinnuu  ooppttiimmááll--
nníí  kklliimmaattiicckkoouu  zzóónnuu..

Side-by-Side

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty pro chladící část, 
temperovanou zónu pro víno 
a pro mrazící část NoFrost

• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperFrost, FrostControl a 
dětské pojistky

• Teplotní alarm pro mrazící část
NoFrost a pro temperovanou zónu
na víno - optický a akustický

Temperovaná zóna na víno
• 2 samostatně řízené teplotní zóny,

každá nastavitelná s přesností na
stupeň v rozsahu 5 °C až 18 °C

• Cirkulace vzduchu se dvěmi 
ventilátory

• Vnitřní osvětlení se samostatným
spínáním a tlumením

• Přívod čerstvého vzduchu přes 
filtr s aktivním uhlím

• Dřevěné poličky výsuvné na 
teleskopických kolejničkách; pro
prezentací vín může být jedna
polička rozdělena, aby bylo možné
ukládání nastojato

• tónované dveře z izolačního skla 
s nerezovými rámy

Mrazicí část NoFrost s IceMaker
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově 

uzavřenými, průhlednými 
zásuvkami

• Variabilní prostor VarioSpace 
s vyjímatelnými zásuvkami a 
skleněnými přepážkami

• 2 akumulátory chladu
• Vypínatelný IceMaker-automatický

výrobník ledových kostek s 
připojením k vodovodnímu řádu 
a bezpečnostním magnetickým
ventilem

Chladící část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Odkládací dveřní poličky 

GlassLine s držáky na láhve 
a konzervy

• Přihrádka na máslo/sýry s dózou
na máslo a nádobou na vejce

• Polička na láhve
• Přihrádka na jižní ovoce
• Nové LED-osvětlení

BioFresh část
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné 

na teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou 
vlhkostí vzduchu

• 2 zásuvky HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

Přednosti výbavy
• SwingLine-design
• Tyčová nerezová madla Slimline s

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost přistavení těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky vpředu,

transportní kolečka a madla vzadu
• Sokl s výškově nastavitelnými

kolečky vzadu
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Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

Povrchová úprava

223/191 l

132/100 l

238/220 l

467,2 kWh
*

SN-T

164,4/121/63,1

2

2

nerezová ocel

*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Side-by-Side SBSes 6102
Premium BioFresh NoFrost

Side-by-Side

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Povrchová úprava

SBSes 70510
Premium BioFresh NoFrost

413/398 l

155/130 l

135/119 l

562,1 kWh

d
*

SN-T

184,1/121/63,1

3

3

•
nerezová ocel
*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Pro bezpečnou dlohodobou čerstvost
potravin nabízí přístroje
NoFrost od Liebherru chladící
výkon v profesionální kvalitě. 
Mražené potraviny jsou mraženy
chlazeným vzduchem a vlhkost
vzduchu je odváděna mimo prostor
mrazící části. Tak je mrazící prostor
vždy bez námrazy a potraviny se 
již nemohou pokrýt jinovatkou. 
Komfortní NoFrost - již nikdy není
třeba odmrazovat.

Side-by-Side Side-by-Side

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním 

teplotním ukazatelem pro 
chladicí a mrazicí část

• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperFrost, SuperCool, 
FrostControl a dětské pojistky

• Teplotní alarm - optický a akustický

Mrazící část NoFrost
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově 

uzavřenými, průhlednými zásuvkami

• Variabilní prostor VarioSpace 
s vyjímatelnými zásuvkami a 
skleněnými nosnými policemi

• Přihrádka na byliny a bobule
• Miska na ledové kostky
• 2 akumulátory chladu

Chladící část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Odkládací dveřní poličky GlassLine

s držáky na láhve a konzervy
• Přihrádka na máslo/sýry s dózou

na máslo a nádobou na vejce

• Polička na lahve
• Přihrádka na jižní ovoce
• Vnitřní osvětlení

BioFresh část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Zásuvka BioFresh vysouvatelná 

na teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe - pro ryby, 

maso a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• 2 zásuvky HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

Přednosti výbavy
• Design SwingLine u přístrojů z

nerezu
• SwingDesign u bílých přístrojů
• Tyčová nerezová madla Slimline s

integrovanou mechanikou otevírání
• Odvětrání zepředu umožňuje 

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu

• Sokl s výškově nastavitelnými
kolečky vzadu

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty pro mrazicí část s funkcí
NoFrost a část BioFresh

• LED-ukazatel teploty pro 
chladicí část

• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperFrost, FrostControl a 
dětské pojistky

• Teplotní alarm pro mrazící část
NoFrost - optický a akustický

BioFresh část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Zásuvka BioFresh vysouvatelná 

na teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe - pro ryby, 

maso a mléčné produkty s nízkou 
vlhkostí vzduchu

• Zásuvka HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

• Polička na šampaňské k rychlému
ochlazení lahví

• Odkládací plochy GlassLine - 
1 dělená a podsouvatelná

Mrazicí část NoFrost s IceMaker
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově 

uzavřenými, průhlednými zásuvkami
• Zmrazovací podnos
• 2 akumulátory chladu

Chladící část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Odkládací plochy GlassLine - 

1 dělená a podsouvatelná
• Odkládací dveřní poličky GlassLine

s držáky na láhve a konzervy
• Přihrádka na máslo/sýry s dózou

na máslo a nádobou na vejce

• Polička na lahve
• Misky na ovoce/zeleninu
• Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy
• SwingLine design
• Tyčová nerezová madla Slimline s

integrovanou mechanikou otevírání
• Odvětrání zepředu umožňuje 

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu

• Sokl s výškově nastavitelnými
kolečky vzadu
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Brutto/užitný objem

Spotřeba energie (365 dní)

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

45/42 l

292 kWh

SN-ST

61,2/42,5/45

FKv 502
ProfiPremiumline

Kompaktní třída -
mnohostranný 
zážitek z designu
Individuální životní styl lze perfektně zachovat s
novým CoolMini od Liebherru - v každém prostoru.
Se svým elegantním designem je kompaktní přístroj
všude středem pozornosti a otevírá uživatelům
nejrozmanitější možnosti.
Ať v obýváku nebo v koupelně, ať v posilovně nebo
v domácí kanceláři: CoolMini od Liebherra je pokro-
ková chladnička, se kterou můžete uskutečňovat v
každém prostoru bytu Vaše svěží nápady.

V obýváku například udržuje CoolMini nápoje vždy při teplotě
vhodné pro podávání hostům. Integrovaný zámek dveří zaji-
šťuje přístup k alkoholickým nápojům pouze pro dospělé.
Svým klasickým tvarem, dveřmi z izolačního skla a vysoce
jakostním pláštěm z nerezu tvoří CoolMini exkluzivní akcent
v každém obytném prostoru.Také zadní stěna je provedena v
nerezu, takže přístroj může být umístěn efektně ve volném
prostoru jako součást obytného zařízení. Je díky nejmoder-
nější bezhlučné technologii supertichý. A mimořádně nízká
spotřeba energie přesvědčí i počtáře.
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Přehled programu
přístrojů Design Brutto/užitný objem

Kombinované chladničky

CBNes 50670 Premium BioFresh NoFrost 220/200 l 126/103 l 127/119 l 460 kWh A SN-T 200/75/63

CBNes 38570 Premium BioFresh NoFrost 179/148 l 95/80 l 101/83 l 383,3 kWh A SN-ST 198,2/60/63,1

CBPes 40560 Premium BioFresh 175/151 l 99/82 l 92/91 l 306,6 kWh m SN-ST 198,2/60/63,1

CNes 50660 Premium NoFrost 349/330 l 127/119 l 464 kWh A SN-T 200/75/63

CNes 50560 Premium NoFrost 349/330 l 127/122 l 464 kWh A SN-T 200/75/63

CNes 38660 Premium NoFrost 276/269 l 101/89 l 401,5 kWh A SN-T 198,2/60/63,1

CNes 38030 Premium NoFrost 276/269 l 101/89 l 401,5 kWh A SN-T 198,2/60/63,1

CPes 46130 Comfort 339/337 l 99/95 l 321 kWh m SN-T 184/75/63

CPes 40030 Comfort 276/263 l 92/89 l 302,9 kWh m SN-T 198,2/60/63,2

Kombinované chladničky

CUPesf 35530 Premium 230/221 l 92/89 l 273,8 kWh m SN-ST 180,6/60/63,2

CTPes 32130 Comfort 242/236 l 72/71 l 266 kWh m SN-ST 169/60/62,8

CTPesf 29130 Comfort 223/217 l 60/59 l 248 kWh m SN-ST 155/60/62,8

CTesf 24210 Comfort 185/183 l 54/54 l 292 kWh A SN-ST 140,9/55,2/61,3

Chladničky

Kes 42600 Premium 413/398 l 182,5 kWh A SN-T 184,1/60/63,1

FKv 502 ProfiPremiumline 45/42 l 292 kWh SN-ST 61,2/42,5/45

Side-by-Side

SBSes 7053 Premium Vinidor BioFresh NoFrost  273/237 l 132/100 l 143/124 l 135/117 l 525,6 kWh d * SN-ST 184,1/121/63,1

SBSes 70510 Premium BioFresh NoFrost 413/398 l 155/130 l 135/119 l 562,1 kWh d * SN-T 184,1/121/63,1

SBSes 6102 Premium BioFresh NoFrost 223/191 l 132/100 l 238/220 l 467,2 kWh SN-T 164,4/121/63,1

*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Přehled modelů Design

Chlad
ící

 čá
st

Část BioFres
h    

 

M
raz

ící
 čá

st

Chlad
ící

 čá
st

na v
íno

Energ
eti

ck
á t

říd
a

Klim
ati

ck
á t

říd
a

Spotře
ba e

nerg
ie

(36
5 d

ní)

Vnějš
í ro

zm
ěry

 

v c
m (V

/Š/H
)


