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Vestavné kombinované chladniãky s ãástí BioFresh

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

BioFresh část

Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

Vestavné chladniãky s ãástí BioFresh

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

BioFresh část

4-Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

IKB 3650
PremiumPlus BioFresh
Chladicí část, vestavná

245/216 l
99/81 l

182,5 kWh
A

177,2-178,8/56-57/min. 55

IKB 3454
PremiumPlus BioFresh
Chladicí část, vestavná

194/170 l
98/81 l
27/27 l
288,4 kWh
m

177,2-178,8/56-57/min. 55

U řady PremimPlus chladniček
s částí BioFresh jsou ve stěně
integrovány dva svûtelné sloup-
ky. V osvětlení po obou stranách
je použito několik LED diod, které
zajišťují rovnoměrné osvětlení
prostoru chladicí části.

SoftSystem – tlumení pfii za-
vírání dvefií – je inovativní
systém pro větší bezpečnost
a komfort. I při plném naplnění
vnitřního prostoru dveří zaji-
šťuje tento SoftSystem mimo-
řádně měkké zavírání dveří.
Dveře se navíc od úhlu cca. 30°
zavírají automaticky.

44.999,- 44.999,-

ICBN 30560
Premium
BioFresh NoFrost
Kombinovaná chladnička,
vestavná

126/111 l
72/63 l
81/62 l
295,6 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

ICBS 31560
Premium
BioFresh
Kombinovaná chladnička,
vestavná

158/140 l
72/63 l
58/57 l
292 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

ICB 31660
PremiumPlus
BioFresh
Kombinovaná chladnička,
vestavná

158/140 l
72/63 l
58/57 l
292 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

ICBN 30660
PremiumPlus
BioFresh NoFrost
Kombinovaná chladnička,
vestavná

126/111 l
73/63 l
81/60 l
295,6 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

60.999,- 47.999,- 46.999,- 39.999,-

Zásuvky BioFresh zajišťují
dokonalé klima pro dlouhodobé
uchování čerstvosti potravin.
Při teplotě jen těsně nad 0 °C
a ideální vzdušné vlhkosti si
ovoce a zelenina, maso i ryby za-
chovávají svůj obsah vitamínů
až třikrát delší dobu.



Vestavné chladniãky s ãástí BioFresh

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

BioFresh část

4-Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

IKB 2850
PremiumPlus BioFresh
Vestavná chladnička

200/176 l
65/55 l

153,3 kWh
m

139,7-141,3/56-57/min. 55

IKB 2810
Premium BioFresh
Vestavná chladnička

200/176 l
65/55 l

153,3 kWh
m

139,7-141,3/56-57/min. 55

IKB 2614
Premium BioFresh
Vestavná chladnička

159/139 l
64/55 l
20/20 l
255,5 kWh
m

139,7-141,3/56-57/min. 55

Vestavné kombinované chladniãky s NoFrost

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

ICN 30660
Premium NoFrost
Kombinovaná chladnička, vestavná

206/200 l
81/60 l

277,4 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

ICN 30560
Premium NoFrost
Kombinovaná chladnička, vestavná

206/200 l
81/62 l
277,4 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

Pro zachování dlouhodobé čerst-
vosti potravin nabízejí přístroje
NoFrost mrazící v˘kon v pro-
fesionální kvalitě. Kolem potra-
vin cirkuluje ochlazený vzduch
a tím jsou potraviny rychle zmra-
ženy a tak jsou v nich uchovány
cenné vitamíny. Vzdušná vlhkost
je odvedena mimo mrazicí pro-
stor. Díky tomu se mrazicí část
nepokrývá námrazou a odmra-
zování tak již není zapotřebí.

S výrobníkem ledu IceMaker od
firmy Liebherr (KIKNv 30560)
máte k dispozici pro každou pří-
ležitost kostky ledu v nejlepší
kvalitě. Ať už pro chladivý drink
nebo velkou party - ve dvou zásuv-
kách je zásoba kostek ledu dosta-
tečná pro každou příležitost.

Snadno ovladatelná, přehledná
a přesná. Elektronická fiídicí
jednotka udržuje teplotu spo-
lehlivě a přesně na zvolené hod-
notě. Digitální displej informuje
na první pohled o aktuální te-
plotě.

39.999,- 32.999,- 31.999,-

49.999,- 39.999,-



Vestavné kombinované chladniãky

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

ICS 30130
Comfort
Kombinovaná chladnička,
vestavná

Vestavné chladniãky

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

IK 3610
Comfort
Vestavná chladnička

347/330 l

175,2 kWh
A

177,2-178,8/56-57/55 cm

IK 3414
Comfort
Vestavná chladnička

297/282 l
27/27 l
270,1 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

24.999,- 24.999,-

206/200 l
82/81 l
302,9 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

ICUS 29130
Comfort
Kombinovaná chladnička,
vestavná

194/190 l
5857 l
259,1 kWh
m

157,4-159/56-57/55 cm

ICUS 30130
Comfort
Kombinovaná chladnička,
vestavná

206/201 l
82/81 l
288,3 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

ICS 31130
Comfort
Kombinovaná chladnička,
vestavná

237/231 l
58/57 l
292 kWh
m

177,2-178,8/56-57/55 cm

24.999,-* 24.999,-* 19.999,-* 18.999,-*Díky novému systému Smart-
Freeze jsou vnitřní stěny mraz-
ničky hladké a proto se snadno
čistí. Skleněné police a průhled-
né zásuvky jsou vyjímatelné.
Tak můžete využít celý vnitřní
prostor jako VarioSpace i pro
objemné potraviny.

Pro uložení nápojů nabízí po-
liãka na láhve řešení prak-
tické a elegantní zároveň. Zde
můžete rychle zchladit a úsporně
umístit až pět lahví.



Vestavné chladniãky

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

4-Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

IKP 2850
Premium
Vestavná chladnička

272/260 l

138,7 kWh
m

139,7-141,3/56-57/min. 55

IKP 2654
Premium
Vestavná chladnička

231/223 l
20/20 l
171,5 kWh
n

139,7-141,3/56-57/min. 55

S novým LED osvûtlením je
dosaženo nové kvality osvětlení
vnitřního prostoru. Díky LED
technologii je možné světelné
těleso pro úsporu místa zabudo-
vat do vnitřního prostoru.

Nové průhledné pfiihrádky na
zeleninu na koleãkách har-
monicky doplňují vnitřní pro-
stor a poskytují výborný přehled
o uskladněných potravinách.
S novým výsuvným zařízením
můžete přihrádky se zeleninou
pohodlně vytáhnout.

Vestavné chladniãky

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

4-Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

IKS 2450
Comfort
Vestavná chladnička

237/228 l

131,4 kWh
m

122-123,6/56-57/min. 55

IKS 2254
Comfort
Vestavná chladnička

201/194 l
16/16 l
215,3 kWh
m

122-123,6/56-57/min. 55

Nový vnitfiní prostor má nový
systém sloupových opěr: Skle-
něné poličky můžete díky tomuto
systému velmi pružně pře-
misťovat, boční stěny jsou vel-
mi hladké a usnadňují tak
čištění.

Celkový vysoký dojem z vnitř-
ního prostoru doplňuje elegant-
ní vybavení GlassLine. Úložné
police jsou ze skla, přihrádky ve
vnitřním prostoru dveří ze skla
s nerezovými lištami. Použití dě-
litelné skleněné poličky je ještě
flexibilnější.

25.999,- 26.999,-

20.999,- 21.999,-



GIP 1923
Premium
Vestavná mraznička

183/156 l
240,9 kWh
m

139,7-141,3/56-57/min. 55

Hrubý / čistý obsah

Chladicí část

Mrazicí část

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

KIU 1444
Premium
Podstavná chladnička

120/116 l
17/17 l
230 kWh
A

82-87/60/57

KIU 1640
Premium
Podstavná chladnička

158/157 l

153,3 kWh
A

82-87/60/57

GIU 1313
Premium
Podstavná mraznička

115/114 l
292 kWh
B

82-87/60/57

Podstavné chladniãky a mrazniãka
Vestavná mrazniãka

Vestavná / podstavná temperovaná vinotéka

Hrubý obsah

Teplotní rozsah

Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l

Spotřeba el. energie (za 365 dní)

Energetická třída

Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

WTEes 2053 Vinidor
Temperovaná vinotéka, vestavná

195 l
+5 °C až +20 °C
64
150 kWh

122,1-122,5/56-57/min. 55

WTUes 16530 Vinidor
Temperovaná vinotéka, podstavná

127 l
+5 °C až +20 °C
43
220 kWh

82-87/60/min. 56

Optimální uloÏení
Ručně vyrobené police z přírod-
ního dřeva v řadě Vinidor jsou
optimalizovány pro bezpečné
uložení lahví Bordeaux. Pro
prezentaci vín nebo pro uložení
již otevřených lahví je vinotéka
WTEes 2053 vybavena napůl
sklopnými dřevěnými policemi.

Nová a flexibilní: fiada Vinidor
Zařízení řady Vinidor nabízejí dva samostatně regulo-
vatelné prostory na víno. Každý prostor může být na-
staven přesně na jakoukoli teplotu mezi +5 °C a +18 °C.

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, tel.: +420 286 854 368–70, mobil: +420 602 360 120, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz
*Cena neobsahuje PHE ve v˘‰i 300,- Kã vãetnû DPH.

19.999,- 23.999,-

65.999,-

WTI 2050
Temperovaná vinotéka, vestavná

195 l
+5 °C až +20 °C
64
150 kWh

122,1-122,5/56-57/min. 55

52.999,-49.999,-

19.999,-19.999,-


