
Chladící technika
pro komerční účely
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Kreativita a čerstvost jsou úspěšné recepty pro gastronomii. Pro chladící
a mrazící přístroje platí proto nejvyšší požadavky na kvalitu a spolehli-
vost. Perfektní zpracování, komfortní ovládání a promyšlené detaily
výbavy přesvědčí při každodenním používání. Pro kuchyně, pekárny,
masny.

Profesionální přístroje
pro gastronomii
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Liebherr – Chladící technika
pro komerční účely:
přístrojprokaždépoužití

GKPv 1470
GKPv 1420
GKPv 6570
GKPv 6572
GKPv 6520
GKPv 6522
GKPv 5570
GKPv 5572
GKPv 5520
GKPv 5522

UGK 6450

UGK 6400

UGK 5750

UGK 5700

UGK 4150

UGK 4100

FKv 3612
FKv 3610
FKv 2612
FKv 2610
FKv 502

FKS 5002
FKS 5000
FKS 3600
FKS 3602
FKS 2602
FKS 2600
FKS 1802
FKS 1800

Chladničky
ProfiLine s cirkulací

vzduchu

Chladničky 
s cirkulací 
vzduchu

Universální
chladničky s cir-
kulací vzduchu

UKS 5050
UKS 5002
UKS 5000
FKv 4360
FKv 4310
UKS 3650
UKS 3600
UKS 3602
UKS 2602
UKS 2600
UKS 1801
UKS 1800

Universální
chladničky s cir-
kulací vzduchu

Universální 
chladničky se sta-
tickým chlazením

GGPv 1470
GGPv 1420
GGPv 6570
GGPv 6520
GGPv 5570
GGPv 5520

TGS 5250
TGS 5200
GS 5203
GG 4360
GG 4310
TGS 4000
GG 1550

GTE 5002
GTE 5000
GTE 4302
GTE 4300
GTE 3702
GTE 3700
GTE 3002
GTE 3000
GTE 2402
GTE 2400
GTE 1501

Mrazničky
ProfiLine 
s cirkulací 
vzduchu

Mrazící skříně Mrazící truhly 

BGP 7470
BGP 7420
BGPv 5570
BGPv 5520

BKv 4002
BKv 4000

Mrazničky 
pro pekárny

ProfiLine 

Chladničky 
pro pekárny 

s cirkulací 
vzduchu

UKSD 4302
FKDv 3712
FKDv 1002
UKS 4302

UKU 1852
UKU 1850
UKU 1800
UKU 1805
FKU 1800
FKU 1805

Chladničky se
světelným

panelem a cir-
kulací vzduchu

Podstavné 
universální
chladničky

WTsw 4277
WTr 4177
WTes 4177
WTr 4176
WTsw 4127
WTr 4127
WTr 4126
WTUes 1653
WTes 1753

Temperované
chladničky na

víno

Klimatizované
chladničky na

víno

Strana 28 až 45 Strana 30-33 34-37 38-41 42-43 44-45

Strana 6 až 19 Strana 8-11 12-17 18-19

Strana 20 až 27 Strana 22-25 26-27 

Strany 46 až 51 Strana 48-49 50-51

Strany 52 až 63 Strana 54-59 60-63

GTI 5003
GTI 4303
GTI 4302
GTI 3703
GTI 3702
GTI 3003
GTI 3002
GTI 2403
GTI 2402

Strany 64 až 71 Strana 64-67 68-71 

Příslušenství Informace o
výrobcích

WKr 5700
WKr 1806
WKr 1802
WKUes 1800

WKr 4677
WKr 4676
WKr 4177
WKes 4177
WKes 4176
WKr 4176
WKA 4176
WKr 2977
WKr 2976

Nejvyšší výkon při mražení

Profesionální přístroje 
pro pekárny

Profesionální přístroje 
pro kuchyně

Příslušenství 

Profesionální přístroje 
pro gastronomii

Chladničky pro nápoje
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V mrazících přístrojích od Liebherra lze dlouhodobě a spolehlivě uložit
velké množství hluboce zmrazených produktů. Profesionální chladící
technologie umožňuje optimální udržení čerstvosti a kvality. Ideálně se
tyto přístroje hodí pro gastronomické provozy, pekárny nebo závodní
stravování.

Nejvyšší mrazící výkon
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Mrazničky s cirkulací vzduchu jsou ideálně vhodné pro
profesionální použití: mají vysoký chladící výkon a 
optimálně využitelný vnitřní prostor. Jsou sériově dimen-
zovány na okolní teploty až 43°C. S možností volby
teplotního rozsahu od -10°Cdo -35 °C umožňují bezpečné
dlouhodobé skladování na míru.

Mrazničky ProfiLine
scirkulací vzduchu

Snadno ovladatelné a precizní
Integrovaná elektronika umožňuje pohodl-
né řízení s digitální přesností. Optický
alarm teploty varuje před nekontrolo-
vaným nárůstem teploty. Řešení s velmi
snadným ovládáním.

Rychle dosažená čerstvost 
s cirkulací vzduchu
Chladící okruh a systém cirkulace vzduchu
jsou dimenzovány na vysoké výkony.
Dokonce i při extrémních podmínkách
jsou k dispozici dostatečné rezervy. Dvoji-
tá ventilace zajišťuje rovnoměrnou teplotu
ve vnitřním prostoru. Dveřní kontakt vypí-
ná ventilátor při otevření dveří. Tím je
ušetřena cenná energie a je omezeno pro-
nikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.
Odmrazovací automatika u GGPv – modelů
zajišťuje, že v přístrojích nikdy nebude
námraza.

Bezpečně uzavřeno
Mimořádně robustní zámek elegantně
zabudovaný chrání bezpečně před 
nežádoucími přístupy.

Gastronorm
Ideální pro použití v gastronomii: Přístroje
jsou při pracovní hloubce 70/80 cm dimen-
zovány na normované nádoby do GN 2/1.

Snadné čištění
Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený z
hlubokotažené chromniklové oceli beze
spár tak také výbava přístroje se vyznačují
obzvlášť snadným ošetřováním a umožňují
hygienické čištění. Mimoto chrání vyměni-
telný prachový filtr kondenzátor před
znečištěním. Těsnění dveří lze v případě
potřeby rychle a snadno vyměnit.

Snadné ovládání dveří
Bezúdržbové vytápění rámu dveří horkým
plynem a vyhřívaný odvzdušňovací ventil
zajišťují snadné otevírání a zavírání dveří.
Směr otevírání dveří lze zaměnit.

Stabilní a flexibilní
Odkládací rošty s povlakem z epoxidové
pryskyřice jsou výškově přestavitelné a
dovolují variabilní využití vnitřního prostoru.

Mražení v gastronomii 
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Příslušenství

Modul HACCP
Modul HACCP, který lze získat jako přís-
lušenství, lze připojit pomocí sériového
rozhraní na standardní elektroniku. Modul
disponuje hodinami reálného času a umo-
žňuje uložit až 127 událostí (alarmů).

Přídavná sada pojezdových koleček
Pevná kolečka umožňují pohyblivost a
snadné mytí podlahy. Vždy dvě kolečka
mají parkovací brzdu.

Rošty z chromniklové oceli
Rošty CNS od Liebherra splňují nejvyšší
hygienické požadavky a jsou odolné proti
kyselinám a jiným chemikáliím.

GGPv 1420
• Povrchová úprava:

ocelový plech s bílým 
práškovým nástřikem

• Brutto objem: 1380 litrů
• Teplotní rozsah:

-10 °C až -26 °C
• Povrchová úprava 2-dílné 

rozložitelné pro transport
• Vhodné pro Gastronorm 

nádoby 2/1
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/153/79,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5 (s dveřmi)/66 

v obsahu dodávky je i 
8 párů U-opěrných kolejniček 
z chromniklové oceli a 
8 odkládacích roštů 

GGPv 1470 bez obr.

Provedení jako GGPv 1420,
avšak vnější povrchová úpra-
va z chromniklové oceli

GGPv 6570
• Povrchová úprava:

chromniklová ocel
• Brutto objem: 650 litrů
• Teplotní rozsah:

-10 °C až -35 °C
• Vhodné pro Gastronorm 

nádoby 2/1
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/76,5/79,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5/66

v obsahu dodávky jsou i 
4 páry U-opěrných kolejniček
z chromniklové oceli a 
4 odkládací rošty

GGPv 5520
• Povrchová úprava:

ocelový plech s bílým 
práškovým nástřikem

• Brutto objem: 550 litrů
• Teplotní rozsah:

-10 °C až -26 °C
• Vhodné pro Gastronorm 

nádoby 1/1
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/76,5/69,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5/56

v obsahu dodávky jsou i 
4 páry U-opěrných kolejniček 
z chromniklové oceli a 
4 odkládací rošty

GGPv 6520 bez obr.

Provedení jako GGPv 6570,
avšak vnější povrchová úpra-
va z ocelového plechu s
bílým práškovým nástřikem

GGPv 5570
• Povrchová úprava:

chromniklová ocel
• Brutto objem: 550 litrů
• Teplotní rozsah:

-10 °C až -26 °C
• Vhodné pro Gastronorm 

nádoby 1/1
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/76,5/69,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5/56

v obsahu dodávky jsou i 
4 páry U-opěrných kolejniček
z chromniklové oceli a 
4 odkládací rošty 

Mrazničky ProfiLine
scirkulací vzduchu

Mražení v gastronomii 
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Mrazničky pro profesionální použití od Liebherra
umožňují bezpečné a hospodárné uskladnění i většího
množství mražených produktů: Statické chlazení může
být nastaveno na teploty od -9 °C do -26 °C.

Mrazící skříně Mražení v gastronomii 

Digitální teploměr
Teploměr nezávislý na elektrickém napáje-
ní ukazuje přesně vnitřní teplotu.

Komfortní udržování zásob
Ve stabilních a prostorných drátěných
koších přístrojů TGS 5200 a TGS 5250 je
možno uchovávat mražené produkty i volně.

Bezpečně uzavřeno
Mrazící přístroje jsou vybaveny robustním
zámkem, který je umístěn nezávisle na
pevném držadle.

Rychlé zmrazení
Desky kontaktního výparníku slouží pro
rychlé mražení. Přístroje se odmrazují
manuálně, takže nejsou citlivé mražené
produkty vystaveny teplotním výkyvům.

Snadné čištění
Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený
beze spár z umělé hmoty tak také výbava
přístroje se vyznačují obzvlášť snadným
ošetřováním a umožňují hygienické čištění.
Těsnění dveří lze v případě potřeby rychle
a snadno vyměnit.

Snadné čištění
Kde je důležitá každodenní hygiena pro-
storu, nabízí od 100 do 150mm výškově
nastavitelné nožky dostatečný prostor nad
podlahou a zaručují snadné a pohodlné
mytí podlahy pod přístrojem.
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TGS 5200
• Brutto objem: 520 litrů
• 7 desek s kontaktním 

výparníkem
• 14 stabilních košů
• Přibaleny 4 umělohmotné 

nastavitelné opěry 
(s výškou 100-150 mm)

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 170,8/75,2/72

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 151,3/64,5/53

TGS 5250
• Povrchová úprava:

nerezová ocel
• Brutto objem: 520 litrů
• 7 desek s kontaktním 

výparníkem
• 14 pevných košů
• Přibaleny 4 umělohmotné 

nastavitelné opěry 
(s výškou 100-150 mm)

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 170,8/75,2/72

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 151,3/64,5/53

Mrazící skříně Mražení v gastronomii 

Kolem dokola uzavřeno
V uzavřeném mrazícím šuplíku přístroje
GS 5203 lze ideálně uložit i nejmenší
mražené produkty.

GS 5203
• Brutto objem: 520 litrů
• 7 desek s kontaktním 

výparníkem
• 14 šuplíků
• Teplotní rozsah:

-16 °C až -26 °C
• Funkce SuperFrost
• Kontrolky provozu, alarmu 

a funkce SuperFrost
• Teplotní akustický hlásič
• Dveřní madlo s integrova-

nou mechanikou otevírání
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 170,8/75,2/72
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 151,3/64,5/53

Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.
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GG 4310
• Brutto objem: 425 litrů
• 7 desek s kontaktním 

výparníkem
• 3 stabilní koše
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 186/60/65
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 161,9/49,2/50,8

Mrazící skříně Mražení v gastronomii 

Praktický v možnosti udržet pořádek
U přístroje TGS 4000 lze na zvlášť robustní
výškově nastavitelné nosné kolejničky
položit nádoby Gastronorm 1/1 a pekařské
plechy (600 x 400 mm). Maximálně 22 sta-
bilních plechů může nést přehledně
uložené mražené produkty.

TGS 4000
• Brutto objem: 400 litrů
• 4 desky výparníků
• Variabilní vnitřní prostor 

s o 35 mm výškově přesta-
vitelnými universálními 
kolejničkami, použitelný 
pro 
Gastronorm 1/1 nebo 
pekařské plechy 
600 x 400 mm

• 6 párů výškově nastavitel-
ných opěrných úhelníků

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 151/75,2/70

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 131,2/61,3/53

Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.

GG 1550
• Vnější plášť nerezová ocel
• Brutto objem: 141 litrů
• 4 deskové kontaktní 

výparníky 
• 4 stabilní koše
• Digitální ukazatel teplo-

ty na vnější straně dveří
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 85,1/60/61,6
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 68,7/47,2/43

Přístroj může být pro
oddělení teplot kombino-
ván s universální chladnič-
kou UKU 1805, UKU 1852
nebo klimatizované chlad-
ničky na víno WKUes
1800.

Odpovídající spojovací rám
lze získat jako příslušenství.

GG 4360
Provedení jako GG 4310
avšak vnější plášť z nere-
zové oceli.
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Mrazící truhlyprovelkézásoby Mražení v gastronomii 

Hladce zapěněno
Kondenzátor pro výměnu tepla je zapěněn
v izolační pěně. Proto jsou truhly přístupné
ze všech stran a pracují zvlášť tiše. Na těle-
se nekondenzuje voda a hladký vnější
povrch lze snadno čistit.

Kolečka
Truhly Liebherr pro profesionální použití
jsou opatřeny dvojitými rejdovacími pojez-
dovými kolečky a lze jimi bez námahy
pohybovat.

Trvale nízká spotřeba energie
63 mm silná izolace truhly je rozhodujícím
přínosem pro hospodárnost přístroje.

Prostorné, v nerezu a snadno udržova-
telné
Truhly Liebherr nabízí maximum užitečné-
ho objemu. Chlazení vnitřního prostoru
probíhá rovnoměrně ze všech stran. Proto
je zboží ideálně prochlazeno i v horní části.
Obložení vnitřního prostoru hliníkovým
plechem je odolné proti opotřebení. Rohy
jsou ve vnitřním prostoru zaobleny, takže
lze vnitřek přístroje snadno a pohodlně
čistit.

Teploměr vnitřní teploty
Teploměr sériově umisťovaný ve vnitřním
prostoru informuje přesně o vnitřní teplotě.

Izolované posuvné víko
Stabilní, lehká a těsně uzavírající: izolovaná
posuvná víka o tloušťce 30 mm tvoří zvlášť
efektivní a energeticky úsporné zakrytí.
Sériově u všech modelů GTE ..00.

Příslušenství
Koše
Ve stabilních, prostorných drátěných
koších lze uchovávat i volně uložené
mražené produkty přehledně a
roztříděné podle druhu.
Tak je zaručeno komfortní udržování 
zásob.  Truhly GTI jsou sériově osazeny
koši.

Zámek
Pro zajištění obsahu truhly může být u
všech modelů použit zasouvací zámek.

Mrazící truhly Liebherr jsou konstruovány pro maxi-
mální výkon. Nejvyšší kvalita zabezpečuje za všech pod-
mínek dlouhou trvanlivost pro velké zásoby. V širokém
programu prodejních pultů od Liebherra najde každý
provoz s jistotou přesně ten správný přístroj pro svou
potřebu. Přístroje mají teplotní rozsah od -10°C do
-24°C.

GTE 1501
• Brutto objem: 146 litrů
• Víko Flip-Flap
• Jednoduchá kolečka s 

možností natáčení
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 89,5/64/54,7

GTE 2400 bez obr.

• Brutto objem: 231 litrů
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,5/83/66,5

GTE 2402         bez obr.

• Brutto objem: 240 litrů
• Posuvné skleněné víko
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 89,5/83/66,5

GTE 3000
• Brutto objem: 296 litrů
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,5/100/66,5

GTE 3002         bez obr.

• Brutto objem: 308 litrů
• Posuvné skleněné víko
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 89,5/100/66,5

GTE 3700         bez obr.

• Brutto objem: 362 litrů
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,5/117/66,5

GTE 3702  bez obr.

• Brutto objem: 376 litrů
• Posuvné skleněné víko
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 89,5/117/66,5

GTE 4300    bez obr.

• Brutto objem: 427 litrů
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,5/134/66,5

GTE 4302         bez obr.

• Brutto objem: 444 litrů
• Posuvné skleněné víko
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 89,5/134/66,5

GTE 5000         bez obr.

• Brutto objem: 493 litrů
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,5/151/66,5

GTE 5002         bez obr.

• Brutto objem: 512 litrů
• Posuvné skleněné víko
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 89,5/151/66,5

GTI 3703             bez obr.

• Brutto objem: 346 litrů
• Zaoblené posuvné 

skleněné víko
• 3 velké koše
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,1/116,9/66,4

GTI 4302              bez obr.

Stejná jako GTI 4303,
posuvné skleněné víko 
však není zaoblené.

GTI 5003    bez obr.

• Brutto objem: 472 litrů
• Zaoblené posuvné 

skleněné víko
• 4 velké koše
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,1/150,9/66,4

GTI 2403             bez obr.

• Brutto objem: 220 litrů
• Zaoblené posuvné 

skleněné víko
• 2 velké koše
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,1/82,9/66,4

GTI 2402             bez obr.

Stejná jako GTI 2403,
posuvné skleněné víko 
však není zaoblené.

GTI 3002    bez obr.

Stejná jako GTI 3003,
posuvné skleněné víko 
však není zaoblené.

GTI 3003             bez obr.
• Brutto objem: 283  litrů
• Zaoblené posuvné 

skleněné víko
• 2 velké koše
• 1 malý koš
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,1/100/66,4

GTI 3702             
Stejná jako GTI 3703,
posuvné skleněné víko 
však není zaoblené.

GTI 4303            bez obr.
• Brutto objem: 409 litrů
• Zaoblené posuvné 

skleněné víko
• 3 velké koše
• 1 malý koš
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 90,1/133,9/66,4
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V chladících a mrazících přístrojích dimenzovaných pro pekařské normy
lze profesionálně skladovat polotovary z těsta a připravené pekařské
výrobky všeho druhu. To je předpokladem k tomu, aby se každý den co
nejlépe povedly čerstvý chléb a cukrářské výrobky.

Profi přístroje
pro pekárny

LIE49110_Gew_Kat_CZ  14.01.2005  16:53 Uhr  Seite 20



22 23

Pekařské mrazící přístroje ProfiLine 

Snadno ovladatelné a precizní
Integrovaná elektronika s digitálním uka-
zatelem umožňuje pohodlné řízení a
přesné nastavení teploty. Optický teplotní
alarm varuje při nežádoucích odchylkách
teploty.

Bezpečně uzavřeno
Mimořádně robustní zámek elegantně
zabudovaný v tělese s elektronikou chrání
bezpečně před nežádoucími přístupy.

Výkonná chladící technika
Jak praktické desky s kontaktním výparní-
kem u všech modelů BGP tak i povlakova-
né lamelové výparníky u modelů BGP
zajišťují vysoký chladící výkon.

Snadné čištění
Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený
beze spár z hlubokotažené chromniklové
oceli tak také výbava přístroje se vyznačují
obzvlášť snadným ošetřováním a umožňují
hygienické čištění. Těsnění dveří lze v
případě potřeby rychle a snadno vyměnit.
Vzduchový filtr zabraňuje znečištění kon-
denzátoru a zajišťuje tak rovnoměrnou
spotřebu energie a velkou životnost.

Snadné čištění
Kde je důležitá každodenní hygiena pro-
storu, nabízí od 115 do 165 mm výškově
nastavitelné opěry z chromniklové oceli
dostatečný prostor nad podlahou a zaruču-
jí snadné a pohodlné mytí podlahy pod
přístrojem.

Dveře
Svařovaná konstrukce dveří je zvlášť tuhá.
Dveře zavírají automaticky při úhlu
otevření menším než 45°; pro pohodlné
ovládání přístroje zůstávají dveře při úhlu
90° otevřené. Směr otevírání dveří lze
zaměnit.

Pečení v gastronomii Speciálně pro pekařské normy zkonstruované mrazící
přístroje ProfiLine nabízí nejvyšší hospodárnost a spo-
lehlivost. Přesvědčují svojí rezervou výkonu a robustní
dlouhodobou kvalitou, které vyhovují nejtvrdším pro-
fesionálním požadavkům. Jejich chladící systém zajišt’uje
rovnoměrnou teplotu v celém vnitřním prostoru. Teplo-
ta je nastavitelná od -10 °C do -35 °C.
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BGP 7420
Provedení jako BGPv 7470,
avšak vnější povrchová úpra-
va z ocelového plechu s
bílým práškovým nástřikem

Pekařské mrazící přístroje ProfiLine Pečení v gastronomii 

BGP 7470
• Povrchová úprava:

chromniklová ocel
• Vnitřní nádoba:

hliník
se vzorem

• Brutto objem: 740 litrů
• Teplotní rozsah:

-10 °C až -27 °C
• Manuální odmrazování
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/76,5/93,2
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5/81,5
vhodné pro plechy 
BN v cm: Š/H 60/80

součástí dodávky je 10
párů L-opěrných kolejni-
ček z chromniklové oceli

BGPv 5570
• Mrazící přístroj s 

cirkulací vzduchu
• Povrchová úprava:

chromniklová ocel
• Vnitřní nádoba:

chromniklová ocel
• Brutto objem: 550 litrů
• Automatické odmrazování
• Teplotní rozsah:

-10 °C až -35 °C
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/76,5/70
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5/56
vhodné pro plechy BN 
v cm: Š/H 60/40

součástí dodávky je 15 párů
L-opěrných kolejniček z
chromniklové oceli

Příslušenství

Modul HACCP
Modul HACCP, který lze získat jako pří-
slušenství, lze připojit pomocí sériového
rozhraní na standardní elektroniku. Modul
disponuje hodinami reálného času a
umožňuje uložit až 127 událostí (alarmů).

Přídavná sada pojezdových koleček
Stabilní kolečka umožňují pohyblivost a
snadné mytí podlahy. Vždy dvě kolečka
mají parkovací brzdu.

BGPv 5520
Provedení jako BGPv 5570,
avšak vnější povrchová úpra-
va z ocelového plechu s
bílým práškovým nástřikem
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BKv 4000
• Brutto objem: 400 litrů
• Přibaleny 4 umělohmot-

né nastavitelné opěry 
s výškou (100-150 mm)

• Vhodné pro okolní teplo-
ty od +10 °C do +38 °C

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 151/75,2/72

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 131,2/61,3/50,7

součástí dodávky je 10
párů L-opěrných kolejni-
ček z chromniklové oceli

BKv 4002
• Brutto objem: 400 litrů
• Uzamykatelné dveře 

z izolačního skla
• Odděleně spínané vnitřní 

osvětlení
• Přibaleny 4 umělohmot-

né nastavitelné opěry 
s výškou (100-150 mm)

• Vhodné pro okolní teplo-
ty od +16 °C do +32 °C

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 151/75,2/72

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 131,2/61,3/50,7

součástí dodávky je 10
párů L-opěrných kolejni-
ček z chromniklové oceli

Přístroje pro pekárny s cirkulací vzduchu jsou dimenzo-
vány speciálně pro pekařské normy. Na přestavitelné
opěrné kolejničky ve tvaru L lze postavit pekařské ple-
chy (60 x 40 cm). Systém cirkulace vzduchu zaručuje 
v celém vnitřním prostoru konstantní chladící teplotu
od +2 °C do +15 °C.

Chladničky pro pekárnys cirkulací
vzduchu

Pečení v gastronomii 

Příslušenství

Pojezdová konstrukce
Když mají chladící přístroje změnit své
místo, znamená pevný sokl s válečky ulehče-
ní transportu. Jeho solidní kvalita je záru-
kou dlouhé životnosti.

Bezpečně uzavřeno
Sériově montovaný zámek ve dveř í c h
chrání před nežádoucím přístupem.

Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.
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V gastronomii obzvlášť jsou chladící a mrazící přístroje vystaveny
extrémnímu zatížení. Časté otevírání dveří, ukládání velkého množství
potravin a vysoké okolní teploty jsou na denním pořádku. S vysokým
chladícím výkonem a až do detailu zpracovanému a profesionálním
požadavkům vyhovujícímu vybavení nabízí přístroje od Liebherra
výkon v oblasti čerstvosti pro nejvyšší požadavky.

Profi přístroje
prokuchyně
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V řadě chladících přístrojů ProfiLine vyvinul Liebherr
výkonné přístroje, které se svou vysoce kvalitní výbavou
zvládnou bez problémů extrémní požadavky. Jsou sériově
dimenzovány na okolní teploty až 43°C. Vysoce kvalitní
výparník a systém cirkulace vzduchu s dvojitou ventilací
zajišťují vysoký chladící výkon, zaručují také konstantní
teplotu i při častém otevírání. Tento chladící systém
zajišťuje v celém vnitřním prostoru konstantní úroveň
teploty při konstantní vlhkosti vzduchu. Teplotní rozsah
je nastavitelný od +1°C do +15°C. Velký vnitřní objem a
výškově nastavitelné nosné rošty těchto přístrojů nabízí
ideální možnosti pro skladování. Výparník je zvlášť
odolný proti korozi, což zaručuje jeho velkou životnost.

Chladničky ProfiLine 
s cirkulací vzduchu 

Snadno ovladatelné a precizní
Integrovaná elektronika s digitálním uka-
zatelem umožňuje pohodlné řízení a přes-
né nastavení teploty. Optický teplotní alarm
varuje při nežádoucích odchylkách teploty.
Přístroje se odmrazují automaticky.

Bezpečně uzavřeno
Mimořádně robustní zámek elegantně
zabudovaný v tělese s elektronikou chrání
bezpečně před nežádoucími přístupy.

Vysoký chladící výkon zajištěný dyna-
mickým chlazením
Chladící agregát je dimenzován na špičkový
výkon a zaručuje dostatečnou rezervu 
i při extrémních podmínkách. Vyjímatelný 
a snadno čistitelný filtr zabraňuje znečištění
kondenzátoru a zaručuje rovnoměrnou
spotřebu energie, stará se o velkou život-
nost přístroje a trvale vysoký výkon.

Gastronorm
Ideální pro použití v gastronomii: Přístroje
jsou při pracovní hloubce 70/80 cm dimen-
zovány na normované nádoby do GN 2/1.

Snadné čištění
Jak vnitřní prostor vyrobený z hluboko-
tažené chromniklové oceli beze spár tak
také výbava přístroje se vyznačují obzvlášť
snadným ošetřováním a umožňují hygie-
nické čištění. Vnitřní zařízení lze pro čištění
snadno vyjmout. Nosné rošty s povlakem
odolným opotřebení lze snadno čistit.
Kromě toho mají mimořádnou nosnost, lze
je zatížit až 60 kg. Speciální tvar profilu U
nosných kolejniček umožňuje pohodlné
vkládání jak gastronomických nádob tak
nosných roštů.

Dveře
Svařovaná konstrukce dveří je zvlášť tuhá.
Dveře zavírají automaticky při úhlu ote-
vření menším než 45°; pro pohodlné ovlá-
dání přístroje zůstávají dveře při úhlu 90°
otevřené. Směr otevírání dveří lze zaměnit.

Chlazení v gastronomii 
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GKPv 1420
• Povrchová úprava:

ocelový plech s bílým 
práškovým nástřikem

• Brutto objem: 1380 litrů
• 2-dvéřový
• Povrchová úprava 2-dílné 

rozložitelné pro transport
• Vhodné pro Gastronorm 

nádoby 2/1
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/153/79,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5(s dveřmi)/66

v obsahu dodávky je 
i 8 párů U-opěrných kolejniček 
z chromniklové oceli 
a 8 odkládacích roštů

GKPv 5520
• Povrchová úprava:

ocelový plech s bílým 
práškovým nástřikem

• Brutto objem: 550 litrů
• Vhodné pro Gastronorm 

nádoby 2/1
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/76,5/69,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5/56

v obsahu dodávky jsou 
i 4 páry U-opěrných kolejni-
ček z chromniklové oceli 
a 4 odkládací rošty

GKPv 5522 bez obr.

Vybavení jako GKPv 5520,
avšak s dveřmi z izolačního
skla a se zvlášť spínaným
vnitřním osvětlením

GKPv 1470 bez obr.

Výbava jako GKPv 1420,
avšak povrchová úprava 
z chromniklové oceli

GKPv 6520 bez obr.

Vybavení jako GKPv 6570,
avšak vnější povrchová úpra-
va z ocelového plechu 
s bílým práškovým nástřikem

GKPv 5570 bez obr.

Výbava jako GKPv 5520,
avšak povrchová úprava 
z chromniklové oceli

GKPv 5572 bez obr.

Vybavení jako GKPv 5520,
avšak s dveřmi z izolačního
skla a se zvlášť spínaným
vnitřním osvětlením.
Povrchová úprava z 
chromniklové oceli

Chladničky ProfiLine 
s cirkulací vzduchu 

Chlazení v gastronomii 

GKPv 6570
• Povrchová úprava:

chromniklová ocel
• Brutto objem: 650 litrů
• Vhodné pro Gastronorm 

nádoby 2/1
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 200,5/76,5/79,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 144/62,5/66

v obsahu dodávky jsou i 
4 páry U-opěrných kolejni-
ček z chromniklové oceli 
a 4 odkládací rošty

Příslušenství

Modul HACCP
Modul HACCP připojený k sériovému
rozhraní zajišťuje přístrojům splnění
platných směrnic HACCP.

Přídavné zařízení pro -5°C
Pro rozšířený teplotní rozsah do -5°C je
použitelné pro všechny modely GKPv
přídavné zařízení.

Přídavná sada pojezdových koleček
Stabilní kolečka umožňují pohyblivost 
a snadné mytí podlahy. Vždy dvě kolečka
mají parkovací brzdu.

Rošty z chromniklové oceli
Rošty CNS od Liebherra splňují nejvyšší
hygienické požadavky a jsou odolné proti
kyselinám a jiným chemikáliím.

Zvláštní výbava pro pekařské normy
Mřížkové lišty podle pekařských norem a
odkládací kolejničky tvaru L, které umožňují
použití plechů podle pekařských norem,
jsou použitelné u přístrojů GKPv a GGPv.

GKPv 6522 bez obr.

Výbava jako GKPv 6570,
avšak s dveřmi z izolačního
skla a se zvlášť spínaným
vnitřním osvětlením.
Povrchová úprava z ocelové-
ho plechu s bílým práškovým
nástřikem

GKPv 6572 bez obr.

Výbavení jako GKPv 6570,
avšak s dveřmi z izolačního
skla a se zvlášť spínaným
vnitřním osvětlením
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Chladící přístroje s cirkulací vzduchu přesvědčují svým
velkým užitečným objemem a přitom zaberou jen
malou plochu. Přístroje jsou zařízeny pro speciální
požadavky skladování v oboru gastronomie. Jejich
odkládací rošty jsou výškově přestavitelné a dovolují
variabilní využití vnitřního prostoru. Na pevné rošty lze
postavit gastronomické nádoby do velikosti GN 2/1.
Přístroje odpovídají potravinářským a hygienic-kým
předpisům platným pro gastronomii a podnikání.
Teplotní rozsah je od +0 °C do +15 °C. Nízká spotřeba
energie činí tyto přístroje obzvlášť hospodárnými.

Chladničkys cirkulací vzduchu

Digitální teploměr
Teploměr nezávislý na elektrickém napáje-
ní ukazuje přesně vnitřní teplotu. Přístroje
odmrazují komfortně a při snadném servi-
su automaticky s odpařováním odtáté vody.

Rychle dosažená čerstvost se systémem
cirkulace vzduchu
Výkonný systém cirkulace vzduchu
zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého
zboží a rovnoměrnou chladící teplotu v
celém vnitřním prostoru. Dveřní kontakt
vypíná ventilátor při otevření dveří. Tím je
ušetřena cenná energie a je omezeno pro-
nikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.

Zámek
Chladící přístroje Gastronorm s cirkulací
vzduchu jsou vybaveny robustním uzamy-
katelným zámkem, který je umístěn nezá-
visle na pevném držadle.

Snadné čištění
Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený
beze spár z umělé hmoty tak také výbava
přístroje se vyznačují obzvlášť snadným
ošetřováním a umožňují hygienické
čištění.Těsnění dveří je vyměnitelné.

Snadné čištění
Kde je důležitá každodenní hygiena pro-
storu, nabízí od 100 do 150 mm výškově
nastavitelné opěry z chromniklové oceli
dostatečný prostor nad podlahou a zaruču-
jí snadné a pohodlné mytí podlahy pod
přístrojem. Dvě madla nahoře na zadní
stěně skříně usnadňují v případě potřeby
transport.

Chlazení v gastronomii 
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UGK 6450
• Povrchová úprava:

nerezová ocel
• Brutto objem: 638 litrů
• 6 nosných roštů,

1 podlahový rošt
• Přibaleny 4 umělohmotné 

nastavitelné opěry 
(s výškou 100-150 mm)

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 190,7/75,2/71

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 171,5/65,8/54,2

UGK 6400
• Brutto objem: 638 litrů
• 6 nosných roštů,

1 podlahový rošt
• Přibaleny 4 umělohmotné 

nastavitelné opěry 
(s výškou 100-150 mm)

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 190,7/75,2/71

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 171,5/65,8/54,2

UGK 5700
• Brutto objem: 562 litrů
• 5 nosných roštů,

1 podlahový rošt
• Přibaleny 4 umělohmotné 

nastavitelné opěry 
(s výškou 100-150 mm)

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 170,8/75,2/71

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 151,5/65,8/54,2

• Je možné postavení 
Side-by-Side s přístrojem 
TGS 5200

UGK 4100
• Brutto objem: 413 litrů
• 4 nosné rošty,

1 podlahový rošt
• Přibaleny 4 umělohmotné 

nastavitelné opěry 
(s výškou 100-150 mm)

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 130,5/75,2/71

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 111,5/65,8/54,2

UGK 5750 bez obr.

Provedení jako UGK 5700,
avšak vnější povrchová
úprava z nerezu
Je možné postavení 
Side-by-Side s přístrojem
TGS 5250

UGK 4150 bez obr.

Provedení jako UGK 4100,
avšak vnější povrchová
úprava z nerezu

Chladící přístroje scirkulací vzduchu Chlazení v gastronomii 

Příslušenství

Pojezdová konstrukce
Pro pohodlné přesouvání přístroje je k 
dispozici jako příslušenství pevný sokl 
s kolečky.

Závěsná konzole
Pro chlazení zvěřiny je k dispozici jako
příslušenství závěs na zvěřinu, odkapávací
miska a řeznický hák.

Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.
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Universální chladící přístroje s cirkulací vzduchu od
Liebherra jsou ideální, pokud je potřebné rychlé 
ochlazení právě vloženého zboží. To umožňuje například
ochlazení velkého množství osvěžujících nápojů a jejich
následující prodej v podstatně kratší době než se staticky
chlazeným přístrojem. Tento chladící systém zajišťuje v
celém vnitřním prostoru konstantní úroveň teploty při
konstantní vlhkosti vzduchu. Teplota je nastavitelná v
rozsahu od +0 °C do +15 °C.

Universální chladničky scirkulací
vzduchu

Rychle dosažená čerstvost 
se systémem cirkulace vzduchu
Rychlé ochlazení a rovnoměrná teplota
jsou rozhodující výhody pro profesionální
nasazení. Výkonný systém cirkulace vzdu-
chu těchto přístrojů zajišťuje rovnoměr-
nou chladící teplotu a vysokou vlhkost v
celém vnitřním prostoru. Odmrazování
probíhá automaticky.

Digitální teploměr
Ukazatel teploty nezávislý na elektrickém
napájení těchto modelů ukazuje přesně
vnitřní teplotu.

Profesionální výkon v 
profesionálním vzhledu
Atraktivní a zvlášť elegantní jsou přístroje
ProfiPremiumline. Pevné madlo je dimen-
zováno na časté otevírání dveří, zámek
zabraňuje nežádoucímu přístupu.

Dveře
Všechny přístroje jsou k dispozici i s dveřmi
z izolačního skla. Kvůli flexibilní instalaci
lze měnit směr otevírání dveří. Magnetické
těsnění lze v případě potřeby vyměnit.

Zámek
Universální chladící přístroje s cirkulací
vzduchu jsou vybaveny robustním uzamy-
katelným zámkem, který je umístěn nezá-
visle na pevném držadle.

Vnitřní prostor na přání
Prostorný vnitřek přístroje lze využívat
variabilně. Pro optimální rozdělení prosto-
ru jsou stabilní nosné rošty povlakované
umělou hmotou výškově přestavitelné.
Mají nosnost 45 kg, rošty UKS 5000
dokonce 60 kg.

Snadné čištění
Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený
beze spár z umělé hmoty tak také výbava
přístroje se vyznačují obzvlášť snadným
ošetřováním a umožňují hygienické čištění.
Dvě madla nahoře na zadní stěně skříně
usnadňují transport.

Chlazení v gastronomii 
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FKv 3612 ProfiPremiumline
• Brutto objem: 335 litrů
• Vnější plášť a rám skleněných dveří 

ve stříbrné barvě
• Uzamykatelné dveře z izolačního skla 

se samočinným mechanismem zavírání
• Samostatně spínané vnitřní osvětlení
• 5 nosných roštů
• Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/60/61
• Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 145,2/47/45,5

FKv 3610 ProfiPremiumline
• Brutto objem: 335 litrů
• Vnější plášť ve stříbrné barvě
• Dveře se samočinným mechanismem 

zavírání
• Zámek
• 5 nosných roštů
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/60/61
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 145,2/47/45,5

FKv 2612 ProfiPremiumline
• Brutto objem: 335 litrů
• Vnější plášť a rám skleněných 

dveří ve stříbrné barvě
• Uzamykatelné dveře z izolačního skla 

se samočinným mechanismem zavírání
• Samostatně spínané vnitřní osvětlení
• 4 nosné rošty
• Vnější rozměry v cm: V/Š/H 125/60/61
• Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 106,2/47/45,5

FKv 2610 ProfiPremiumline
• Brutto objem: 236 litrů
• Vnější plášť ve stříbrné barvě
• Dveře se samočinným 

mechanismem zavírání
• Zámek
• 4 nosné rošty
• Vnější rozměry v cm: V/Š/H 125/60/61
• Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 106,2/47/45,5

Universální chladničky s cirkulací
vzduchu – ProfiPremiumline

Chlazení v gastronomii

Rychlé dosažení čerstvosti 
s cirkulací vzduchu
Výkonný systém cirkulace vzduchu zajišťuje
rychlé ochlazení právě vloženého zboží.
Dveřní spínač vypíná ventilátor při otevření
dveří. Dveře se samočinným zavíráním
zabraňují, aby se zbytečně větral chladný
vzduch z vnitřního prostoru. Tím je ušetřena
cenná energie. Odmrazování přístroje probí-
há automaticky.

Digitální ukazatel teploty
Ukazatel teploty ProfiPremiumline nezá-
vislý na elektrickém napájení ukazuje
přesnou vnitřní teplotu.

Uzavírání
Přístroje ProfiPremiumline jsou uzamyka-
telné pomocí robustního zámku, který je
umístěn nezávisle na pevném držadle.

Dveře
Pro snadnou instalaci lze měnit u Profi-
Premiumline směr otevírání dveří. V
případě potřeby lze magnetické těsnění
vyměnit.

Pro optimální přehled
Za zvlášť robustními dveřmi z izolačního
skla s kovovým rámem lze přesvědčivě 
prezentovat nabídku. Samostatně spínané
vnitřní osvětlení vrhá zboží do správného
světla – pozvání k uchopení.

Snadné čištění
Jak umělohmotný vnitřek beze spár, tak
také vybavení přístroje jsou snadno
ošetřovatelné a umožňují hygienické
čištění. Dva úchyty na zadní straně přístro-
je ProfiPremiumline ulehčují transport.

Příslušenství

Standardní elektronika
Za pomoci přídavného zařízení lze u přístro-
jů ProfiPremiumline použít standardní
elektroniku.

FKv 502
• Brutto objem: 45 litrů
• Elegantní chladnička na pult
• Vnější plášť z nerezové oceli a rám 

skleněných dvířek s velmi kvalitním potahem
• Kryt zadní stěny umožňuje libovolné 

postavení přístroje
• Podélné otvory na zadní stěně pro 

zavěšení přístroje
• Uzamykatelná dvířka z izolačního skla
• Vnitřní osvětlení se samostatným spínáním
• Postříbřený umělohmotný vnitřek
• Dveře se otevírají vlevo
• 2 pozinkované nosné rošty s ochranným 

lakem
• Vnější rozměry v cm: V/Š/H 61,2/42,5/45
• Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 51,6/33,8/27

Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.
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UKS 5000
• Brutto objem: 491 litrů
• 5 nosných roštů,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 151,6/75,2/71
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 133,8/65,2/53,7

FKv 4310
• Brutto objem: 421 litrů
• 5 nosných roštů,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 186/60/65
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 161,9/49,2/50,8

Vhodné pro instalaci 
Side-by-Side s mrazícím
přístrojem GG 4310

UKS 2600 bez obr.

Provedení jako UKS 2602,
avšak s plnými dveřmi, bez
vnitřního osvětlení

UKS 3650
Provedení jako UKS 3600,
avšak vnější povrchová
úprava z nerezu

Universální chladničky scirkulací
vzduchu

Chlazení v gastronomii 

UKS 2602 bez obr.

• Brutto objem: 252 litrů
• Uzamykatelné dveře 

z izolačního skla
• Odděleně spínané vnitřní 

osvětlení
• 4 nosné rošty,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 121,6/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 104,7/51,3/44,1

UKS 5002 bez obr.

Provedení jako UKS 5000,
avšak s dveřmi z izolačního
skla a se zvlášť spínaným
vnitřním osvětlením

UKS 1800
• Brutto objem: 174 litrů
• 3 nosné rošty,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 88,5/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 73,4/51,3/44,1

UKS 1801 bez obr.

Provedení jako UKS 1800,
avšak s dveřmi z izolačního
skla

Příslušenství
Nastavitelné nohy
Kde je důležitá každodenní hygiena prosto-
ru, nabízí nastavitelné nohy dostatečný
prostor nad podlahou a zaručují snadné a
pohodlné mytí podlahy pod přístrojem.

Pojezdová konstrukce
Když mají chladící přístroje změnit své
místo, znamená pevný sokl s válečky pod-
statné ulehčení transportu. Jeho solidní
kvalita je zárukou dlouhé životnosti.

Přídavná sada pojezdových koleček
Přídavná sada pojezdových koleček ulehč-
uje u modelů UKS 1800 a 1801 transport
přístroje. Sada pojezdových koleček obsa-
huje všechny díly potřebné pro montáž
jako šrouby a podložky.

Ochranný oblouk
U modelů UKS 36.. a 50.. zajišťuje při
transportu ochranný oblouk to, že jsou
výparníky na zadní a spodní straně přístro-
je optimálně chráněny před účinkem nárazu.

UKS 3600 bez obr.

Provedení jako UKS 3602,
avšak s plnými dveřmi, bez
vnitřního osvětlení

UKS 3602
• Brutto objem: 352 litrů
• Uzamykatelné dveře 

z izolačního skla
• Odděleně spínané vnitřní 

osvětlení
• 5 nosných roštů,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 159/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 141,8/51,3/44,1

Všechny zde
zobrazené přístro-
je neobsahují
FCKW/FKW.

UKS 5050        bez obr.

Provedení jako UKS 5000,
avšak vnější plášť z nere-
zové oceli.

FKv 4360
Provedení jako FKv 4310,
avšak vnější plášť z nere-
zové oceli.
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FKS 5000
• Brutto objem: 500 litrů
• 5 odkládacích ploch,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 151,6/75,2/71
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 133,8/65,2/53,7

FKS 3602
• Brutto objem: 360 litrů
• 5 odkládacích ploch,

1 podlahový rošt
• Uzamykatelné dveře 

z izolačního skla
• Odděleně spínané vnitřní 

osvětlení
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 159/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 141,8/51,3/44,1

Universální chladničky sestatickým
chlazením 

Chlazení v gastronomii 

FKS 5002 bez obr.

Výbava jako FKS 5000,
avšak s dveřmi z izolačního
skla a se zvlášť spínaným
vnitřním osvětlením

FKS 3600 bez obr.

Výbava jako FKS 3602,
avšak s plnými dveřmi, bez
vnitřního osvětlení

Chlazení celého prostoru
Modely FKS jsou chlazeny staticky velko-
plošným výparníkem efektivně a spolehlivě.

Snadné čištění
Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený
beze spár z umělé hmoty tak také výbava
přístroje se vyznačují obzvlášť snadným
ošetřováním a umožňují hygienické čištění.
Dvě madla nahoře na zadní stěně skříně
usnadňují transport.

Dveře
Robustní zámek chrání před nedovoleným
přístupem. Těsnění dveří lze v případě
potřeby vyměnit. Všechny přístroje jsou 
k dispozici i s dveřmi z izolačního skla.

Příslušenství 

Nastavitelné opěry
Kde je důležitá každodenní hygiena prosto-
ru, nabízí nastavitelné opěry dostatečný
prostor nad podlahou a zaručují snadné 
a pohodlné mytí podlahy pod přístrojem.

Pojezdová konstrukce
Když mají chladící přístroje změnit své
místo, znamená pevný sokl s pojezdovými
válečky podstatné ulehčení transportu. Jeho
solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti.

Ochranný rám
U modelů FKS 36.. a 50.. zajišťuje při
transportu ochranný oblouk to, že jsou
výparníky na zadní a spodní straně přístro-
je optimálně chráněny před účinkem nárazu.

Robustní kvalita, uvnitř promyšlený komfort: Universální
chladící přístroje od Liebherra jsou určeny pro rozmanité
požadavky živnostenského všedního dne. Povrchová
úprava z ocelového plechu je zvlášť robustní. Zvlášť
pevná ložiska dveří zaručují i při častém otevírání a
zavírání absolutní jistotu funkce.
Možnost změny směru otevírání dveří umožňuje snadný
přístup do přístroje ať se instaluje kdekoliv. Vnitřní
prostor univerzálních chladících přístrojů Vás přesvědčí
svým maximálním využitelným prostorem. Na vnitřním
povrchu nejsou spáry a tak ho lze snadno čistit. Přístro-
je odmrazují automaticky a odtátá voda se odpařuje
teplem kompresoru. Chladící teplotu lze kontinuálně
nastavit od +2 °C do +10 °C.

FKS 2602
• Brutto objem: 260 litrů
• Odděleně spínané vnitřní 

osvětlení
• 4 odkládací plochy,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 121,6/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 104,7/51,3/44,1
FKS 1800
• Brutto objem: 180 litrů
• 3 odkládací plochy,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 88,5/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 73,4/51,3/44,1

FKS 2600 bez obr.

Výbava jako FKS 2602,
avšak s plnými dveřmi, bez
vnitřního osvětlení

FKS 1802 bez obr.
Výbava jako FKS 1800,
avšak s dveřmi z izolačního
skla a se samostatně spí-
naným vnitřním osvětlením.
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 88,5/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 73,4/51,3/44,1
Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.
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Pro požitek z nápojů má rozhodující význam teplota při podávání. Jak 
v přístrojích určených pro zabudování do baru, tak také v atraktivních
volně stojících přístrojích se skleněnými dveřmi a světelným panelem
lze skladovat nápoje všeho druhu při teplotě vhodné pro pití. Se systémem
cirkulace vzduchu může být rychle a spolehlivě ochlazeno i větší
množství vložených nápojů.

Chladničky
pro nápoje
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UKU 1800
• Chlazení s cirkulací 

vzduchu
• Brutto objem: 180 litrů
• 3 nosné rošty,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 85/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 70,2/51,3/44,1
• Teplotní rozsah:

+0° C až +15° C

UKU 1805 bez obr.

Provedení jako UKU 1800,
avšak vnější dveře z nerezu

FKU 1800
• Statické chlazení
• Brutto objem: 180 litrů
• 3 nosné rošty,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 85/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 70,2/51,3/44,1
• Teplotní rozsah:

+2° C až +10° C

FKU 1805
Provedení jako FKU 1800,
avšak vnější dveře z nerezu

Podstavná chladnička od Liebherra je zdrojem čerstvo-
sti v kompaktním formátu. Výběr modelů obsahuje
přístroje s cirkulací vzduchu pro rychlé chlazení
uloženého zboží a přístroje se statickým chlazením.
Přístroje jsou schopné dekorace a mohou tak být
opticky integrovány do každého pracovního prostředí.
Vnitřní prostor přesvědčí svými optimálními možnostmi
využití: Zde lze umístit dokonce jeden normální 50 l
nebo KEG 50 l sud.

Podstavné universální chladničky Nápojové a univerzální
chladící přístroje

UKU 1850
• Chlazení s cirkulací 

vzduchu
• Povrchová úprava:

nerezová ocel
• Brutto objem: 180 litrů
• 3 nosné rošty,

1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 85/60/60
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 70,2/51,3/44,1
• Teplotní rozsah:

+0° C až +15° C

Přístroj může být kvůli
pachovému oddělení a oddě-
lení teplot kombinován 
s dalším UKU 1850, klimatizo-
vacími chladničkami na víno
WKU 1800 nebo mrazícím
přístrojem GG 1550.

Odpovídající spojovací 
rám je k dispozici jako 
příslušenství

Příslušenství

Dekorační rámy
K přístrojům jsou k dispozici dekorační
rámy v bílé nebo hliníkové barvě.

Teploměr
Všechny přístroje jsou vybaveny digitál-
ním teploměrem ve dveřích.

Odnímatelná vrchní deska
Odnímatelná vrchní deska dává všem
modelům možnost integrovat je do linky.
Odvětrání je zajištěno větrací mřížkou v
pracovní desce.

Snadné čištění
Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený 
z umělé hmoty beze spár tak také výbava
přístroje se vyznačují obzvlášť snadným
ošetřováním a umožňují hygienické čištění.
Dvě madla nahoře na zadní stěně skříně
usnadňují transport.

Dveře
V případě potřeby lze změnit směr otevírá-
ní dveří. Robustní zámek plných dveří
chrání před nedovoleným přístupem.

Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.

UKU 1852
• Cirkulace vzduchu
• Brutto objem: 180 litrů
• Vnější plášť a rám 

skleněných dveří 
z nerezové oceli

• Uzamykatelné dveře 
z izolačního skla

• Samostatně spínané 
vnitřní osvětlení

• Teplotní ukazatel na 
boku vnitřního prostoru

• 3 nosné rošty
• 1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 85/60/60
• Výška bez pracovní 

desky v cm: 81,9
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 70,2/51,3/44,1
• Teplotní rozsah:

+0°C až +15°C

Přístroj může být kombi-
nován pro teplotní a
pachové oddělení s dalším
UKU 1850, UKU 1852, kli-
matizovanou chladničkou
na víno WKU1800 nebo
mrazničkou GG 1550.

K tomu vhodný spojovací
rám lze získat jako
příslušenství.
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Chladničky se světelným panelem od Liebherra mají
ideální předpoklady pro prezentaci zboží. Od 
podsvíceného panelu přes dveře z izolačního skla až po
variabilní vnitřní prostor jsou přednosti těchto přístrojů
umožňující vystavování čerstvých výrobků. Přesvědčí
také svým profesionálním výkonem, kterým se vyznačují
všechny chladící přístroje s cirkulací vzduchu od 
Liebherra. Uložené nápoje a potraviny jsou rychle 
ochlazeny a v celém vnitřním prostoru panuje konstantní
teplota. Teplota je nastavitelná v rozsahu od +2 °C do
+15 °C.

Chladničky se světelným panelem 
a cirkulací vzduchu 

Nápojové a univerzální
chladící přístroje

Teploměr
Přesný teploměr ve vnitřním prostoru lze
snadno přečíst i při zavřených dveřích.

Rychle dosažená čerstvost se systémem
cirkulace vzduchu
Výkonný systém cirkulace vzduchu
zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého
zboží a rovnoměrnou chladící teplotu v
celém vnitřním prostoru. Dveřní kontakt
vypíná ventilátor při otevření dveří. Tím je
ušetřena cenná energie a je omezeno pro-
nikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.
Odmrazování přístrojů probíhá automa-
ticky.

Robustní odkládací plochy
Pozinkované a ochranným lakem natřené
odkládací rošty jsou výškově přestavitelné
a dovolují tak variabilní uspořádání
vnitřního prostoru.

Dveře
Směr otevírání dveří lze libovolně zaměnit.
Těsnění s magnety lze v případě potřeby
vyměnit.

UKS 4302
Provedení jako UKSD
4302, avšak displej inte-
grován do dveří z izolač-
ního skla, odděleně
spínané vnitřní osvětlení
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 186/60/65
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 161,9/49,2/50,8

Příslušenství
Reklamní štítky
Cenové štítky a skenovací kódy lze snadno
odečítat na praktických reklamních 
štítcích. Jsou připevněny na přední straně
police.

Skluz na plechovky
Pomocí skluzu na plechovky sklouzávají
osvěžující nápoje vždy samy od sebe do
první řady.

FKDv 3702
• Stříbrný vnější plášť
• Brutto objem: 368 litrů
• Uzamykatelné dveře 

z izolačního skla
• Samostatně spínané 

podélné vnitřní osvětlení
• Světelný panel, spínaný,

spínání současně 
s vnitřním osvětlením

• 5 výškově přestavitelných 
nosných roštů s hustými 
oky

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 199,6/60/67

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 143,5/46,4/47,8

UKSD 4302
• Brutto objem: 421 litrů
• Výparník na zadní stěně 

a stupeň kompresoru
• Uzamykatelné dveře 

z izolačního skla
• Odděleně spínané vnitřní 

osvětlení
• Zezadu podsvícený displej,

spínání současně 
s vnitřním osvětlením

• 5 výškově přestavitelných 
nosných roštů

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 199/60/67

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 161,9/49,2/50,8

FKDv 1002
• Stříbrný vnější plášť
• Brutto objem: 92 litrů
• Uzamykatelné dveře z 

izolačního skla
• Samostatně spínané 

vnitřní osvětlení
• Dveře s integrovaným 

mechanismem samouza-
vírání

• Světelný panel, spínaný
současně s vnitřním 
osvětlením

• Podélné otvory na zadní 
straně pro zavěšení přístroje

• 2 výškové přestavitelné 
nosné rošty

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 83,6/49,7/52,6

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 56,5/43/36

Všechny zde
zobrazené přístro-
je jsou ekologické.
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Kvalita ušlechtilých vín se rozvíjí během zrání. Klimatizované a tempero-
vané chladničky na víno od Liebherra zaručují optimální podmínky pro
profesionální skladování vína. V širokém programu chladniček na víno
od Liebherra jsou k dispozici modely pro každý požadavek. Přístroje
přesvědčují svým perfektním komfortem ovládání a velkou úsporou
energie.

Ideální prostředí pro
ušlechtilá vína
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Chladničky na vínoTemperované chladničky na víno

Optimální kvalita vzduchu
U temperovaných chladniček na víno zaru-
čuje přívod čerstvého vzduchu přes filtr 
s aktivním uhlím optimální kvalitu vzduchu.
Přiložené zařízení na udržování vlhkosti 
s lávovým kamenem udržuje vlhkost 
vzduchu vždy na správné úrovni.

Elegantní SwingDesign
Harmonický SwingDesign od Liebherra
prokazuje se svými zaoblenými hranami
perfektní jemný design a zesiluje mimořád-
ně atraktivní vzhled tohoto přístroje. Tyčo-
vá madla dokonalého tvaru vnášejí 
do designu harmonii.

Více možností ukládání – jednoduché
nastavení
Různé teplotní zóny u temperovaných
chladniček na víno zaručují optimální
teplotu pití pro každé víno. Pohodlně zven-
ku lze nastavit spodní oblast mezi +5 °C až
+7 °C tak jako horní oblast mezi +16 °C až
+18 °C. Tak se mohou zóny uspořádat
podle Vašich potřeb a kontrolovat na
přesném venkovním teploměru.

Požitek v pěti rovinách
V 5 teplotních zónách můžete uvést různá
vína pomalu a rovnoměrně na jejich správ-
né teploty vhodné pro pití. Teplotní oblasti
lze elektronicky regulovat. Aby mohlo být
zaručeno perfektní temperování vín, hlásí
dveřní alarm, pokud zůstává skříň otevřena
příliš dlouho.

Zámek
Aby mohlo být Vaše víno chráněno před
nechtěným přístupem, je do dveří integro-
ván solidní zámek. Směr otevírání dveří lze
měnit podle požadavků příslušného prostoru.

Pouze při správné teplotě pití mohou vína rozvinout
plně svou chuť a aroma. V temperované chladničce na
vína od Liebherra lze vína uvést pomalu a rovnoměrně
na jejich ideální teplotu. Zvláštnost: V pěti teplotních
zónách tohoto přístroje můžete skladovat současně čer-
vená vína, bílá vína a dokonce i šampaňské při optimál-
ní teplotě vhodné pro pití.

WTr 4177 – Vinidor
• Vínové
• SwingDesign
• Dvojitě tónované skleněné dveře
• Brutto objem: 410 litrů
• Přívod čerstvého vzduchu přes filtr 

s aktivním uhlím
• Zařízení na udržování vlhkosti 

s lávovým kamenem
• Elektronická regulace se 2 nastavitel-

nými teplotními rozsahy a dveřním 
alarmem

• Teplotní rozsah:
+5°C (dole) až +18°C (nahoře)

• 3 výškově nastavitelné poličky 
na láhve z přírodního dřeva

• 1 výškově nastavitelná dřevěná 
sklopná polička pro prezentaci 
nebo skladování otevřených láhví

• 1 výškově nastavitelný výsuvný 
dřevěný box

• 1 podlahový rošt
• Vnitřní osvětlení
• Elegantní tyčové madlo
• Uzamykatelné dveře
• Možnost změny směru otevírání 

dveří
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3

Silná červená vína

Lehká červená vína

Růžová vína a lehká,
ušlechtilá bílá vína

Suchá a silná,
ušlechtilá bílá vína

Šampaňské, sekty,
Prosecco a všechna

šumivá vína
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Temperované chladičky na víno
WTr 4176 – GrandCru
• Vínová
• Brutto objem: 410 litrů
• 5 výškově nastavitelných 

dřevěných poliček na láhve
• 1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 146,5/51,3/48,9

WTsw 4277 – Vinidor

• Černá
• SwingDesign 
• Tónované skleněné dveře
• Brutto objem: 410 litrů
• Vnitřní osvětlení
• Elegantní tyčové madlo
• Přívod čerstvého vzduchu 

přes filtr s aktivním uhlím
• Zařízení na udržování 

vlhkosti s lávovým kamenem
• Elektronická regulace se 

2 nastavitelnými teplotními 
rozsahy a dveřním alarmem

• 9 výškově nastavitelných 
teleskopických výsuvných 
poliček z přírodního dřeva

• 1 podlahový rošt
• Uzamykatelné dveře
• Zaměnitelný směr otevírání 

dveří
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3

WTsw 4127 – Vinothek
bez obr.

• Černá
• SwingDesign
• Tónované skleněné dveře
• Brutto objem: 410 litrů
• Vnitřní osvětlení
• Elegantní tyčové madlo
• Přívod čerstvého vzduchu 

přes filtr s aktivním uhlím
• Zařízení na udržování 

vlhkosti s lávovým kamenem
• Ovládací panel nahoře s 

plynulou regulací teploty
• 5 výškově nastavitelných 

roštů na láhve
• 1 podlahový rošt
• Uzamykatelné dveře
• Zaměnitelný směr 

otevírání dveří
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3

WTes 4177 – Vinidor
• Nerezová ocel
• SwingDesign
• Tónované izolační dveře
• Brutto objem: 410 litrů
• Přívod čerstvého vzduchu přes 

filtr s aktivním uhlím
• Zařízení na udržování vlhkosti 

s lávovým kamenem
• Elektronická regulace se 

2 nastavitelnými teplotními 
rozsahy a dveřním alarmem

• Teplotní rozsah:
+5 °C (dole) až +18 °C (nahoře)

• 3 výškově nastavitelné poličky
na láhve z přírodního dřeva

• 1 výškové nastavitelná sklopná 
dřevěná polička pro prezentaci 
nebo skladování otevřených láhví

• 1 výškově nastavitelný výsuvná 
dřevěná polička

• 1 podlahový rošt
• Vnitřní osvětlení
• Elegantní tyčové madlo
• Uzamykatelné dveře
• Zaměnitelný směr otevírání dveří
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3

WTr 4127 – Vinothek
bez obr.
• Vínová
• Dveře z tónovaného 

izolačního skla
• Vnitřní osvětlení samostatně spínané
• Brutto objem: 410 litrů
• 5 výškově nastavitelných roštů
• 1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 146,5/51,3/48,9

WTr 4126 – Vinothek
bez obr.

• Vínová
• Brutto objem: 410 litrů
• 5 výškově nastavitelných 

dřevěných poliček na láhve
• 1 podlahový rošt
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 146,5/51,3/48,9
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• Nerezová ocel
• Skleněné dveře z dvojitě tónovaného

izolačního skla s rámem z nerezové
oceli

• Brutto objem 127 l
• Přívod čerstvého vzduchu filtrem 

s aktivním uhlím
• Elektronická regulace se 2 navzájem

nezávisle nastavitelnými teplotními 
rozsahy a dveřní alarm

• Regulace vlhkosti vzduchu pomocí 
ventilace

• 2 navzájem nezávislé teplotní zóny,
každá nastavitelná v rozsahu 
+5°C až +18°C

WTes 1753 – Vinidor
Temperované chladničky na víno

• 3 vysouvací desky s atraktivním dřevěným
čelem

• Samostatně spínané LED vnitřní 
osvětlení s možností stmívání

• Elegantní nerezové madlo
• Uzamykatelné dveře
• Možnost změny směru otevírání dveří
• Kompresor a ventilátor optimalizované 

z hlediska hluku a vibrací
• Automatické odtávání 
• Vpředu výškově nastavitelné nohy
• Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85,7/60/58

• Nerezová ocel
• Skleněné dveře z tónovaného izolačního

skla s rámem z nerezové oceli
• Brutto objem 127 l
• Samostatně spínané LED vnitřní 

osvětlení s možností plynulého 
stmívání

• Elegantní tyčové madlo
• Elektronická regulace teploty, oblasti 

odděleně regulovatelné vždy v rozsahu 
+5°C až +18°C

• 2 odděleně regulované teplotní zóny
• Cirkulace vzduchu pomocí dvou 

ventilátorů
• Dětská pojistka

WTUes 1653 – Vinidor
Podstavná temperovaná chladnička na víno

• 5 odkládacích přihrádek, z toho 
3 výsuvné rošty s dřevěným čelem

• Přívod čerstvého vzduchu 
filtrem s aktivním uhlím

• Ovládací panel nahoře s 
kontinuální regulací teploty

• Podstavná
• Sokl s výškově nastavitelnými 

šrouby o 50 mm 
• Přívod a odvod vzduchu soklem – není 

nutná větrací mřížka v pracovní ploše
• 1 podlahový rošt
• Uzamykatelné dveře
• Možnost změny směru otevírání dveří
• Vnější rozměry v cm: V/Š/H 82-87/60/58

Temperované chladničky 
na víno

Podstavná temperovaná 
chladnička na víno
Pouze při správné teplotě pro pití odhalí dobrá vína plně své aroma a svou chuť.
V podstavné temperované chladničce na víno jsou vína přivedena pomalu a rov-
noměrně na svou ideální teplotu vhodnou pro pití. Ve dvou navzájem nezávisle
nastavitelných teplotních zónách mohou být uložena současně například červená
a bílá vína při optimální teplotě.
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Bílé, červené nebo růžové – cenná vína potřebují pro
svůj rozvoj a zrání optimální okolí. Každé víno je
během svého rozvoje závislé na třech faktorech: sklado-
vání bez otřesů, ideální vlhkost vzduchu a konstantní
teplota jsou rozhodující předpoklady pro to, aby se víno
optimálně rozvinulo do své kvality. Tyto optimální pod-
mínky pro profesionální dlouhodobé skladování najdou
Vaše vína v klimatizovaných chladničkách.

Klimatizované chladičky na víno Chladničky na víno

Konstantní teploty
Rovnoměrné teploty podporují zrání 
Vašich vín. Doporučené teploty skladování
jsou mezi +8 °C a +12 °C. U klimatizovaných
chladniček na víno Grand Cru od Liebherra
lze zvenku nastavit vnitřní teplotu mezi 
+5 °C a +22 °C, mimo to se o konstantní
teplotu stará bezpečnostní systém s
přídavným termostatem a vytápěním.
Přístroje řady Vinothek jsou nastavitelné
mezi +5 °C a +18 °C.

Elegance v nerezu
Harmonický SwingDesign od Liebherra s
jemně zaoblenými bočními hranami proka-
zuje perfektní design. Výparník na zadní
stěně je zakryt nerezovým krytem prove-
deným s atraktivní dekorací s hrozny. Ele-
gantní tyčové madlo posiluje klasický
vzhled nerezu tohoto přístroje.

Bezpečně uzavřeno
Do dveří integrovaný a mimořádně robust-
ní zámek chrání bezpečně před nežádoucí-
mi přístupy.

Ideální vlhkost vzduchu
S 50 - 80%-ní vlhkostí vzduchu zaručuje
klimatizovaná chladička na víno od Lieb-
herra nejlepší podmínky pro udržení kor-
kových zátek trvale pružných a tím umožní
vínu během zrání dýchat.

Optimální kvalita vzduchu
Víno je přírodní produkt, který se od sběru
až do vypití stále vyvíjí. Kvalita okolního
vzduchu má přitom velký význam pro pro-
ces zrání vína a pro konzervaci vína. Klima-
tické skříně na víno od Liebherra zaručují
přívodem vzduchu přes filtr s aktivním
uhlím a cirkulací vzduchu uvnitř optimální
kvalitu vzduchu.

Praktická řešení
Flexibilitu při instalaci přístrojů zajišťuje
možnost změny směru otevírání dveří.
Madla nahoře na zadní stěně přístroje
usnadňují transport.
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Pro dlouhodobé skladování vín jsou ideálně vhodné 
klimatizované chladičky na víno od Liebherra.
S permanentním přívodem čerstvého vzduchu přes filtr
s aktivním uhlím a chlazením cirkulujícím vzduchem
zaručují tyto přístroje rovnoměrnou vysokou kvalitu
vzduchu během procesu zrání. Speciálně vyvinuté kom-
presory slouží k zvlášť klidnému uložení vín. Klimatizo-
vané chladičky na víno od Liebherra jsou pro každé
množství zásob – v řadě Vinothek v šířkách 60 cm a 75
cm a ve zvlášť úsporné řadě GrandCru se šířkou 66 cm.
Modelová řada dosahuje až do kapacity 267 lahví vína
Bordeaux.

WKr 4676 GrandCru
bez obr.

Vybavení jako WKr 4677,
avšak s plnými dveřmi

WKr 4677 GrandCru
• Vínová
• Brutto objem: 456 litrů
• Dvojité tónované 

skleněné dveře
• Samostatně spínané 

vnitřní osvětlení
• 6 výškově nastavitelných 

dřevěných poliček na láhve
• 1 podlahový rošt
• Teplotní rozsah:

+5 °C až +22 °C
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 184,1/66/68,3
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 166,2/51,3/48,9

Klimatizované chladičky na víno
pro dlouhodobé skladování

Chladničky na víno

Příslušenství 

Pro temperované chladičky na víno se 
šířkou 66 cm jsou k dispozici jako příslu-
šenství sklopné dřevěné poličky, na kterých
můžete prezentovat svoje vína nebo na
nich můžete nechat stát již otevřené láhve.
Pevné výsuvné rošty ze dřeva, které jsou
také nabízeny jako příslušenství, Vám nabí-
zí lepší přehled a pohodlnější přístup 
k Vašim vínům.WKr 2977 GrandCru

bez obr.

Výbava jako WKr 2976
avšak s dveřmi s dvojitým
tónovaným izolačním sklem

WKr 4176 GrandCru
bez obr.

Vybavení jako WKes 4176
avšak ve vínové barvě

WKA 4176 GrandCru
bez obr.

Vybavení jako WKes 4176,
avšak ve vínové barvě s
motivem na dveřích

WKr 2976 GrandCru
• Vínová
• SwingDesign
• Brutto objem: 285 litrů
• Samostatně spínané 

vnitřní osvětlení
• 4 výškově nastavitelné 

poličky na láhve ze dřeva
• 1 podlahový rošt
• Teplotní rozsah:

+5 °C až +22 °C
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 125/66/68,3
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 107,1/51,3/48,9

WKr 4177 GrandCru
bez obr.

Výbava jakoWKes4176
avšak s dveřmi s dvojitým
tónovaným izolačním sklem
a, ve vínové barvě

WKes 4177 GrandCru
bez obr.

Výbava jakoWKes 4176
avšak s dveřmi s dvojitým
tónovaným izolačním sklem

Všechny zde zobrazené
přístroje  jsou ekologické.

WKr 5700 Vinothek  
• Vínová
• Brutto objem: 560 litrů
• 6 výškově nastavitelných 

poliček na láhve
• 1 podlahový rošt
• Teplotní rozsah:

+5 °C až +18°C
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 170,8/74,9/70,3
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 151,5/62,8/54,2

WKr 1802 Vinothek
bez obr.

Vybavení jako WKr 1806,
avšak se dveřmi s dvojitým
tónovaným izolačním
sklem a samostatně 
spínaným vnitřním osvětlením

WKUes 1800 Vinothek
• Povrchová úprava:

nerezová ocel
• Brutto objem: 180 litrů
• Samostatně spínané 

vnitřní osvětlení
• 3 výškově nastavitelné 

poličky na láhve
• 1 podlahový rošt
• Podstavné, což umožňuje 

snímací pracovní plocha 
a větrání z čela (výstup 
vzduchu větrací mřížkou 
v pracovní desce)

• Teplotní rozsah:
+5 °C až +18°C

• Vnější rozměry v cm:
V/Š/H 85/60/60

• Vnitřní rozměry v cm:
V/Š/H 70,2/51,3/44,8

WKr 1806 Vinothek
• Vínová
• SwingDesign
• Brutto objem: 174 litrů
• 3 výškově nastavitelné 

poličky na láhve
• 1 podlahový rošt
• Teplotní rozsah:

+5 °C až +18°C
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 88,9/60/60,5
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 73,4/51,3/44,1

WKes 4176 GrandCru
• Povrchová úprava:

nerezová ocel
• SwingDesign
• Brutto objem: 401 litrů
• Samostatně spínané 

vnitřní osvětlení
• 5 výškově nastavitelných 

dřevěných poliček na láhve
• 1 podlahový rošt
• Teplotní rozsah:

+5 °C až +22 °C
• Vnější rozměry v cm:

V/Š/H 164,4/66/68,3
• Vnitřní rozměry v cm:

V/Š/H 146,5/51,3/48,9

Modely WKr 41.. a WKr 29..
lze získat i v provedení   vino-
téka a mají odpovídající
výbavu (např. kovové poličky
na láhve, mechanické
řízení...)
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Přídavné zařízení standardní elektronika
BU přístrojů ProfiPremiumline lze za pomoci přídavného zařízení
použít v přístroji standardní elektroniku s teplotním alarmem.

Výškově nastavitelné nohy
Tam, kde hraje důležitou roli denní hygiena prostoru, nabízí
výškově nastavitelné nohy dost prostoru nad podlahou a zaručují,
že lze snadno a pohodlně uklízet i pod přístrojem.

Vhodné pro modely FKS, UKS a ProfiPremiumline.

Spojovací rámy
Za pomoci spojovacích rámů se otevírají další možnosti využití. Na
malé ploše lze docílit teplotní a pachové oddělení. Tak lze pomocí
spojovacích rámů libovolně kombinovat následující přístroje: mraz-
ničku GG 1550, universální chladničku s cirkulací vzduchu UKU
1850, universální chladničku s vysoce jakostními skleněnými
dveřmi UKU 1852 a klimatizovanou chladničku na víno WKUes
1800.

Přídavné zařízení pro –5°C (bez obr.)
Pro rozšíření teplotního rozsahu do –5°C lze u všech modelů GKPv
použít přídavné zařízení.

Vhodné pro všechny modely GKPv.

Modul HACCP (bez obr.)
Pomocí sériového rozhraní lze připojit modul HACCP (lze ho získat
jako příslušenství) ke standardní elektronice. Modul je vybaven
hodinami reálného času a je schopen uložit až 127 alarmů. Široká
nabídka příslušenství umožňuje přístroje individuálně vybavit.

Vhodné pro všechny modely GGPv, GKPv, BGPv a BGP.

Ochranné madlo s ochranou displeje 
Toto ochranné madlo zajišťuje dodatečně světelný reklamní
displej. Ochranu displeje lze po instalaci přístroje snadno odklopit
dozadu, takže při častých transportech není nutná demontáž och-
ranného madla.
Vhodné pro FKDv 3712.

Příslušenství pro každou potřebu

Zvláštní výbava pro pekařské normy
Mřížkové lišty podle pekařských norem a odkládací kolejničky
tvaru L, které umožňují použití plechů podle pekařských norem,
jsou použitelné u přístrojů GKPv a GGPv.

Rošty z chromniklové oceli
Rošty CNS od Liebherra splňují nejvyšší hygienické požadavky 
a jsou odolné proti kyselinám a jiným chemikáliím. Dodatečné 
Uopěrné kolejničky tvaru L jsou k dispozici jako příslušenství.

Vhodné pro všechny modely GGPv a GKPv.

Přídavná sada pojezdových koleček
Stabilní kolečka umožňují pohyblivost a snadné mytí podlahy. Vždy
dvě kolečka mají parkovací brzdu.

Vhodné pro všechny modely GKPv, GGPv, BGPv a BGP.

Sokl s kolečky
Když mají chladící přístroje změnit své místo, představuje pevný
sokl s pojezdovými kolečky podstatné ulehčení transportu. Jeho
solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti.

Vhodné pro všechny modely FKS, UKS, a UGK.

Přídavná sada pojezdových válečků
Přídavná sada pojezdových válečků ulehčuje transport přístroje.
Sada válečků pro dodatečnou montáž obsahuje 4 válečky jakož i
díly potřebné pro montáž jako šrouby a podložky.

Vhodné pro modely FKS 18.., FKU 18.., UKS 18.., UKU 18..
a FKZ.

Ochranný rám
Při transportu (větších) modelů FKS a UKS zajišťuje robustní
ochranný rám to, aby byly kondenzátory na zadní a spodní straně
přístroje optimálně chráněny před účinkem nárazu. Je to ideální
například pro transport přístroje nákladním automobilem.
Vhodné pro modely FKS 3600 a 5000 a UKS 3600 a 5000.
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Skluzy na dózy
Skluzy na dózy udržují občerstvovací nápoje automaticky vždy v
první řadě.

Vhodné pro FKDv 3712 a UKS(D) 4302.

Skluzy na láhve
Na praktických skluzech na láhve jsou láhve
0,5 l udržovány vždy vpředu připraveny k ode-
brání. Pro doplnění lze skluzy vytáhnout na
teleskopických kolejničkách.

Vhodné pro modely FKS 18.. - 36.. a UKS 18.. -
36…

Držák slunečníku
Se standardním držákem slunečníku lze na každou truhlu namontovat indivi-
duální reklamní značkový slunečník. Slunečník sám není v obsahu dodávky.

Vhodné pro všechny modely GTE, GTI, FT a FTI.

Zámek
Pro zajištění obsahu truhly může být
u všech modelů použit zasouvací
zámek.

Vhodné pro všechny modely GTE,
GTI, GTV, FT a FTI.

Závěs na zvěřinu
Pro chlazení je k dispozici jako příslušenství
závěs na zvěřinu, odkapávací miska a řeznický hák.

Vhodné pro všechny modely UGK.

Závěsné koše
Se závěsnými koši lzezboží přehledně prezentovat.

Vhodné pro všechny modely GTE.

Dřevěná výsuvná polička
Pevné výsuvné poličky ze dřeva, které jsou také nabízeny jako
příslušenství, Vám nabízí lepší přehled a pohodlnější přístup k
Vašim vínům.

Vhodné pro modely WK 29.., 41.., 46.. a WT 41...

Sklopná dřevěná polička
Pro temperované chladičky na víno se šířkou 66 cm jsou k dispozici
jako příslušenství sklopné dřevěné poličky přihrádky, na kterých
můžete prezentovat svoje vína nebo na nich můžete nechat stát již
otevřené láhve.

Vhodné pro modely WK 29.., 41.., 46.. a WT 41...

Skenovací kolejnička
Reklamní štítky a skenovací kódy lze snadno odečítat na praktické
skenovací kolejničce. Je připevněna na přední straně roštu. Tak vidí
spotřebitel ceny v okamžiku.

Vhodné pro všechny modely FKDv, FKS 18..-36.., FKv, UKS 18..-
43.. a UKSD.
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