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Chladničky Liebherr
V nápojovém průmyslu jsou na chladničky kladeny vysoké
nároky. Od výběru nejjakostnějších materiálů přes koncepci
chladicích komponentů až po vývoj designu. Liebherr klade
vždy důraz na dlouholeté využívání přístrojů a stejně tak na
přínos pro naše zákazníky: Proto lze modely Liebherr nejen
snadno plnit, ale také jednoduše čistit a pohodlně obsluhovat.
Navíc vykazují úsporu místa a jsou energeticky účinné, a

hospodárné i při trvalém nasazení a umožňují optimální
prezentaci zboží. Díky atraktivním možnostem brandingu
můžete na chladničkách Liebherr účinně představit Vaší
značku a dát výrazný popud k impulznímu nákupu. Liebherr
disponuje rozsáhlým programem modelů vhodných pro
téměř každý účel v nápojovém průmyslu s četnými
pokrokovými nápady, ve špičkové kvalitě a top designu.
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Dobré důvody k tomu, rozhodnout se
pro přístroj Liebherr

Maximální výkonnost

Provozní náklady

Robustnost

Podpora prodeje

Design a půvab

Snadný servis

Chladničky na nápoje Liebherr poskytují perfektní chladicí výkon i za extrémních klimatických podmínek. Přitom hraje
významnou roli energetická účinnost.
Cíleným nasazením nejmodernějších
chladicích komponentů, výkonných a
ekologických chladiv a přesných řízení
je zajištěno, že přístroje pracují vždy
hospodárně a úsporně – výkon pro
profesionály s mnoha svěžími nápady.

Mrazničky Liebherr pracují mimořádně
efektivně: Výkonné kompresory, přesná
elektronika a vysoce účinná izolace ve
spojení s ekologickým a bezfreonovým
chladivem R 600a zajišťují nepatrnou
spotřebu energie a tím nízké provozní
náklady. Vysoká kvalita téměř bezúdržbových přístrojů se snadným servisem
zaručuje dlouhou životnost a bezpečnou funkci.

Přístroje Liebherr jsou koncipovány speciálně pro intenzivní profesionální využití
a jsou provedeny velmi robustně – s nejjakostnějšími materiály a do detailu pečlivým zpracováním všech komponentů.
Příkladná kvalita přístrojů je zajištěna
nákladnými zkouškami. Všechny elektronické a technické chladicí komponenty
jsou navzájem optimálně sladěny, aby
zaručovaly maximální funkčnost a efektivitu – přirozeně včetně atraktivního
designu.

V nápojovém průmyslu je efektní prezentace zboží rozhodující pro dobré tržby.
Proto jsou přístroje Liebherr koncipovány tak, že jsou produkty zobrazeny vždy
optimálně a odpovídajícím způsobem a
vyvolávají chuť ke koupi. Velké skleněné
dveře a účinné, šikovně použité osvětlení
umožňují dobrý pohled do chladničky.
Na výškově nastavitelných ukládacích
roštech lze nápoje atraktivně prezentovat. S firemními logy nebo značkovými
brandingy přístroje upoutají pozornost.

Výkonná technika v nejlepší formě:
Liebherr pokládá u designové koncepce velký důraz na to, aby přístroje vyzařovaly eleganci a hodnotu. Například
pultová chladnička – její znamenitá stabilita je perfektně zvýrazněna designem.
Vysoce jakostní a speciálně zušlechtěné
materiály a dokonale tvarované struktury
jsou znaky jedinečného stylu Liebherr.
Díky spojitému designu lze přístroje
Liebherr velmi dobře navzájem kombinovat a jsou přitom vždy také významnou
reklamou.

Chladničky Liebherr jsou konstruovány
na co nejsnazší servis: Velké rádiusy v
koutech hlubokotažené vnitřní skříně a
snadno vyjímatelné rošty usnadňují hygienické čištění a zajišťují tak zřetelnou
úsporu času. Kromě toho jsou přístroje
Liebherr vzhledem k jejich promyšlené
koncepci téměř bezúdržbové a ovládají
se obzvlášť jednoduše. U všech komponentů, které vyžadují pravidelný servis,
se dbalo na dobrou přístupnost.
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Zvyšte popularitu své značky

3D-efekt

Lentikulární
proces

3D-branding

Ať už svým individuálním vzhledem značky nebo speciálními funkcemi zařízení: Přístroje Liebherr splňují téměř každý požadavek.
Široký výběr modelů a obsáhlá paleta příslušenství usnadňují nalezení ideálního řešení pro každý účel použití.

Proces brandingu
Nálepka PVC
Požadovaný branding (zvýraznění) je
proveden v závislosti na počtu kusů a
motivu buď v sítotisku, nebo digitálním
tiskem na vhodnou nálepku, většinou
na fólii PVC. Ta je přesně natažena na
zapěněné truhly nebo těleso skříně.
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Teplotní sublimace
Dekorace se provádí ve dvou krocích.
Nejprve se vyrobí sublimační papír digitálním inkoustovým (inkjet) procesem.
Potom je design transferován na základní
materiál ve formě desky – rovný, nedeformovaný speciálně potažený plech.

Potisk skleněných dveří
Na skleněné dveře mohou být nalepeny
nálepky s individuálně vytvořenými motivy.
Ty jsou k dispozici také jako „non-permanent (netrvalé)“ nálepky, které lze nechat
kdykoliv bez problémů a beze zbytků
odstranit.

LED-logo
Mezi obě tabulky izolačního skla
dveří může být vyryt individuální
motiv a osvětlen pomocí LED. Efekt
je působivý – motiv je tak skvěle
zvýrazněn.

3D-brandingy poskytují přístroji
mimořádnou přitažlivost a otevírají
zcela nové možnosti kreativnímu
působení obrazů. Speciálním
postupem mohou být vyrobeny
vysoce jakostní nálepky s 3D
tiskem (lentikulární proces). Přitom
pracujeme s různými tiskovými
rovinami a vrstvami na skle,
které v kombinaci se správným
osvětlením zezadu vyvolá
3D-efekt. Tak se každý přístroj
stává individuálním poutačem a
iniciuje k impulzní koupi.

Individuální uspořádání
barev
Individuálním uspořádáním barev
lze prezentovat Vaši značku se
silným zvýrazněním a ještě více
upozornit na zboží. Pro uspořádání bočnic, dveřního rámu, madla,
soklu, rámu displeje a vnitřní skříně
lze využít různé materiály a efekty.
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Chladničky se skleněnými dveřmi

Výhody v přehledu
LED diodami podsvícený displej garantuje
velkou pozornost přístroji a obsahu. Displej lze
ze strany zákazníka individuálně přizpůsobit.

Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje přizpůsobení k místu instalace.

Při otevření dveří minimalizuje automatická funkce zastavení ventilátoru únik chladného vzduchu.

Všechny přístroje jsou standardně vybaveny
zámkem.

Variabilní teplotní rozsah dovoluje individuální regulaci teploty.

Design a funkčnost jsou kombinovány: Elegantní
design SwingLine s bočními světelnými hranami
splňuje nejvyšší nároky ve věci elegance.

Dveře s izolačním sklem nabízí perfektní přehled, poskytují optimální
energetickou efektivitu a podporují účinnou prezentaci zboží.

Dynamický chladicí systém (s ventilátorem)
ochladí v nejkratším čase právě vložené nápoje
na teplotu podávání a zajistí konstantní teplotu
ve vnitřním prostoru.

Zvlášť spínatelné vnitřní osvětlení LED je energeticky účinné a
přispívá k optimální prezentaci produktů.

Povrch z ocelového plechu s práškovým povlakem je proveden bez štěrbin a je tak velmi
robustní, odolný nárazům a snadno čistitelný. Tažené bočnice mohou být uspořádány speciﬁcky podle zákazníka a využity pro účely brandingu.

Nosné rošty s plastovým povlakem jsou výškově nastavitelné a dovolují variabilní využití vnitřního prostoru pro různé velikosti lahví a nádob.
Rošty s malými oky jsou extrémně zatížitelné a produkty jsou na nich bezpečně uloženy.

Ergonomické tyčové madlo umožňuje rychlý
přístup a zaručuje stabilitu i při častém otevírání
dveří.

Hlubokotažená vnitřní skříň z plastu je pachově neutrální, velmi robustní, má dlouhou
životnost a svými velkými snadno čistitelnými rádiusy v koutech.

Shoda s ROHS a WEEE docílená použitím ekologických materiálů ve spojení s optimální
schopností recyklace.

Přírodní a bezfreonové chladivo R 600a je ekologické a ve spojení s výkonnými kompresory
velmi energeticky efektivní.
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Vysoce tlumící izolace snižuje spotřebu energie a zajišťuje konstantní
teplotu ve vnitřním prostoru.

FKDv 3713
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Chladničky se skleněnými dveřmi

Kvalita až do detailu
Chladničky se skleněnými dveřmi Liebherr poskytují ideální předpoklady pro účinnou prezentaci nápojů a pobízejí k rychlému
impulznímu nákupu: Optimální energeticky efektivní osvětlení a atraktivní dveře s izolačním sklem stavějí produkty opticky do popředí.

Perfektní prezentace zboží.
Chladničky Liebherr se skleněnými dveřmi jsou vybaveny
pokrokovou technologií LED osvětlení. Ta zaručuje v kombinaci se speciálními světelnými kryty mimořádně homogenní
a přitom energeticky úsporné osvětlení vnitřního prostoru.
Díky dveřím s izolačním sklem je vždy dobrý přehled o zboží,
které je bezpečně a s prodejní prezentací uloženo na stabilních výškově nastavitelných roštech s malými oky.

Kromě toho vynikají přístroje se skleněnými dveřmi profesionálním výkonem, kterým se vyznačují všechny modely Liebherr s dynamickým chlazením: Uložené nápoje jsou v celém vnitřním prostoru rychle ochlazeny na požadovanou teplotu podávání.

Spotřeba energie za 24 hod
se zapnutým osvětlením

až
-2
5%

Chladničky s
displejem se
zářivkou

Dynamický chladicí systém.
Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) ochladí rychle
právě vložené zboží a zajišťuje přitom konstantní teplotu ve
vnitřním prostoru. Při otevření dveří minimalizuje automatická
funkce zastavení ventilátoru únik chladného vzduchu.
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Ergonomické tyčové madlo.
Robustní tyčové madlo je dimenzováno na intenzivní používání.
Má ergonomickou polohu a lze ho snadno čistit.

Nejlepší energetická účinnost, nízké provozní náklady.
Použití vysoce účinného LED osvětlení snižuje celkovou
spotřebu energie při zapnutém osvětlení o asi 13 až 25 procent oproti srovnatelným modelům vybaveným zářivkami.
Provozní náklady se zřetelně snižují – a vyšší pořizovací
cena přístrojů s displejem a s LED osvětlením se amortizuje
v nejkratší době.

Chladničky
s displejem
s LED
osvětlením

Přijatelné řešení.
Výškově nastavitelné ukládací rošty jsou zatížitelné zátěží
až 60 kg. Dovolují variabilní využití vnitřního prostoru –
optimální pro všechny velikosti lahví a nádob.

Digitální ukazatel teploty.
Digitální ukazatel teploty u modelů FKvsl informuje s přesností na stupeň o vnitřní teplotě v chladničce. Lze ji zvenku
zjistit jedním pohledem.
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Chladničky s displejem se skleněnými dveřmi a dynamickým chlazením

Kvalita až do detailu
Chladničky s displejem Liebherr poskytují ideální předpoklady pro účinnou prezentaci zboží s podporou prodeje. Od LED
podsvětleného displeje nad dveřmi s izolačním sklem po variabilní vnitřní prostor disponují tyto přístroje mnoha možnostmi,
jak perfektně prezentovat uložené produkty. Displej lze individuálně uspořádat s atraktivními variantami brandingu. Výškově
nastavitelné rošty dovolují flexibilní přizpůsobení pro rozmanité velikosti láhví a nádob. Dynamický chladicí systém přispívá
k rychlému snížení teploty – a tím k rychlé prodejnosti.

Atraktivní světelný displej.
Světelný displej, který lze spínat společně s LED vnitřním
osvětlením, přitahuje pozornost k Vašim produktům – nebo
Vaší značce. Displej lze individuálně přizpůsobit vždy podle
potřeby. Použité LED diody jsou zřetelně energeticky úspornější než původní světla.

Přehledné označení cenami.
Lišty na skenovací štítky z vysoce jakostního plastu informují
zákazníky přehledně o cenách. Lze je připevnit k roštům a
jsou k dodání jako příslušenství.

Chladničky s displejem se
skleněnými dveřmi a dynamickým chlazením

FKDv 3713 Premium

BCDv 4313

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin *
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Dveře samozavírací
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí

368 / 292 l
600 / 670 / 1996
464 / 478 / 1435
2,098 kWh

417 / 364 l
600 / 644 / 1990
500 / 507 / 1622
2,000 kWh

dynamický
automatický
+2°C až +15°C
ocel / stříbrná
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
uvnitř analogový
LED podélné osvětlení, spínané paralelně s displejem
5
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
100 / 95 kg
SN-ST
60 dB(A)
R 600a
3.0 A / 320 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+2°C až +12°C
ocel / bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
uvnitř analogový
LED podélné osvětlení, spínané paralelně s displejem
5
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
103,5 / 94,1 kg
SN
55 dB(A)
R 600a
3.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
K dispozici i v klimatické třídě SN-ST

7113473
7790785
7641603

7740756

Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Ochranný rám
Reklamní lišty

7440710

* Změřeno při vypnutém osvětlení

12

13

Chladničky se skleněnými dveřmi a dynamickým chlazením

Chladničky se skleněnými dveřmi
a dynamickým chlazením

FKvsl 5413 Premium

FKvsl 4113 Premium

FKvsl 3613 Premium

FKvsl 2613 Premium

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin *
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Dveře samozavírací
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí

572 / 536 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
1,364 kWh

388 / 359 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
1,273 kWh

348 / 320 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
1,224 kWh

250 / 229 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
1,030 kWh

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
5
rošty potažené umělou hmotou
60 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
100 / 94 kg
SN-ST
48 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
5
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
85 / 79 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
5
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
79 / 74 kg
SN-ST
48 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
4
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
64 / 60 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
9086381
7790739
9590229

7112467

7112467
9086321
7790773
9590233
7641603
9007659

7112467
9086321

Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Sokl s kolečky
Ochranný rám
Nastavitelné nohy
Reklamní lišty
Skluz na láhve

7790747
7641603
9007659

9590233
7641603
9007659

* Změřeno při vypnutém osvětlení
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Chladničky se skleněnými dveřmi a dynamickým chlazením

Chladničky se skleněnými dveřmi
a dynamickým chlazením

FKv 5443

FKv 4143

FKv 3643

FKv 2643

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin *
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí

572 / 536 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
1,364 kWh

388 / 359 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
1,273 kWh

348 / 320 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
1,224 kWh

250 / 229 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
1,030 kWh

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
4
rošty potažené umělou hmotou
60 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
93 / 87 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
5
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
81 / 75 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
4
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
75 / 70 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
LED osvětlení, spínané separátně
3
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
61 / 57 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
9086365

7112467

7112467
9086323
7641603
7790773
9590233
9007659

7112467
9086323
7641603

Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Sokl s kolečky
Reklamní lišty
Ochranný rám
Nastavitelné nohy
Skluz na láhve

7790739
9590229

7641603
7790747
9007659

9590233
9007659

* Změřeno při vypnutém osvětlení
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Chladničky s plnými dveřmi

Výhody v přehledu
Variabilní teplotní rozsah dovoluje individuální regulaci teploty.

Design a funkčnost cool kombinovaná:
Elegantní design SwingLine s bočními světelnými hranami staví
přístroje řady FKvsl do nejvyšší kategorie.

Skříň z ocelového plechu s práškovým povlakem je mimořádně robustní, odolná proti nárazům a jednoduše čistitelná. Tažené bočnice mohou být uspořádány kvůli brandingu speciﬁcky
podle zákazníka.

Při otevření dveří minimalizuje funkce automatického zastavení ventilátoru únik chladného vzduchu.

Shoda s ROHS a WEEE docílená použitím ekologických materiálů ve spojení s optimální schopností recyklace.

Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu.

Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje přizpůsobení
přístroje k místu instalace.

Dynamický chladicí systém (s ventilátorem)
ochladí v nejkratším čase právě vložené nápoje
na teplotu podávání a zajistí konstantní teplotu
ve vnitřním prostoru.

Ergonomické tyčové madlo umožňuje rychlý přístup a zaručuje
stabilitu i při častém otevírání dveří.

Hlubokotažená vnitřní skříň z plastu je pachově neutrální, velmi
robustní, má dlouhou životnost a svými velkými snadno
čistitelnými rádiusy v koutech umožňuje perfektní hygienu.

Nosné rošty s plastovým povlakem jsou výškově
nastavitelné a dovolují variabilní využití vnitřního
prostoru. Rošty s malými oky jsou zatížitelné zátěží
až 45 kg a poskytují bezpečné uložení pro láhve a
nádoby.

Pevná transportní madla, pokud musí být někdy přístroj přemístěn.

Přírodní a bezfreonové chladivo R 600a je ekologické a ve spojení s výkonnými kompresory
velmi energeticky efektivní.

Vysoce efektivní izolace snižuje spotřebu energie a zajišťuje konstantní teploty ve vnitřním
prostoru.

Stabilní podlahový rošt chrání vnitřní skříň před poškozením například přepravkami s pivem nebo sudy.

FKvsl 3610
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Chladničky s plnými dveřmi

Kvalita až do detailu
Optimalizované chladicí komponenty a účinně izolované plné dveře snižují spotřebu energie a přispívají tak k nízkým
provozním nákladům. Výkonný dynamický chladicí systém zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého zboží na teplotu

podávání a rovnoměrnou chladicí teplotu v celé vnitřní oblasti. A díky vnitřní skříni beze spár lze přístroje snadno čistit a
umožňují perfektní hygienu.

Extrémně robustní – pro profesionální použití.
Chladničky Liebherr s plnými dveřmi jsou navrženy speciálně
pro intenzivní profesionální používání: Vysoce jakostní materiály a pečlivé zpracování jim zajišťují spolehlivost a dlouhou
životnost i při vysokých nárocích. Všechny součásti jsou
intenzivně testovány v testech orientovaných na praxi.
Elektronické a technické chladicí součásti jsou navzájem
optimálně sladěny. Tím jsou u přístrojů trvale zaručeny
optimální výkon a hospodárnost.

Dynamická čerstvost se systémem cirkulace vzduchu.
Výkonný dynamický chladicí systém zajišťuje rychlé ochlazení
právě vloženého zboží a rovnoměrnou chladicí teplotu
v celé vnitřní oblasti. Volně nastavitelné rošty poskytují
maximální ﬂexibilitu, například při uskladnění velkých láhví
a balení.

Spotřeba energie za 24 h

Bezpečnost zboží.
Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu. Tak je zboží
vždy co nejlépe chráněno.

Nejlepší energetická účinnost.
S výkonnými kompresory a přesným řízením pracují přístroje
s plnými dveřmi Liebherr velmi energeticky efektivně.
Zesílená a vysoce účinná izolace ve spojení s ekologickým
a výkonným bezfreonovým chladivem R 600a zajišťují
sníženou spotřebu energie. To šetří životní prostředí a
přispívá k nízkým nákladům na elektřinu a provoz.

až
-2
7%

UKS
3600
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FKv
3640

Velký objem – snadné ošetřování.
Pevný podlahový rošt zajišťuje, že i vnitřní podlaha přístroje
může být použita bez problémů a bez poškrabání pro těžké
zboží, např. bedny s nápoji nebo sudy. Hlubokotažená vnitřní
skříň z plastu beze spár je pachově neutrální, velmi robustní,
má velkou životnost a svými velkými snadno čistitelnými rádiusy v koutech umožňuje perfektní hygienu.

Velká mobilita.
Již žádné namáhavé zvedání a nošení: Dvě na zadní straně
přístroje zapěněná madla a kolečka na spodku přístroje
(k dodání jako příslušenství) ulehčují transport.
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Chladničky s plnými dveřmi a dynamickým chlazením

Chladničky s plnými dveřmi
a dynamickým chlazením

FKvsl 5410 Premium

FKvsl 3610 Premium

FKvsl 2610 Premium

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Dveře samozavírací
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh

333 / 307 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
0,947 kWh

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
0,786 kWh

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
ocel / stříbrná
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
5
rošty potažené umělou hmotou
60 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
80 / 73 kg
SN-T
48 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
ocel / stříbrná
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
5
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
62 / 56 kg
SN-T
48 dB(A)
R 600a
1.5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
ocel / stříbrná
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
4
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
52 / 47 kg
SN-T
48 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
9086381
7790739
9590229

7112467
9086321
7790773
9590233
7641603
9007659

7112467
9086321

Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Sokl s kolečky
Ochranný rám
Nastavitelné nohy
Reklamní lišty
Skluz na láhve
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9590233
7641603
9007659
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Chladničky s plnými dveřmi a dynamickým chlazením

Chladničky s plnými dveřmi
a dynamickým chlazením

FKv 5440

FKv 4140

FKv 3640

FKv 2640

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh

373 / 346 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
0,963 kWh

333 / 307 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
0,947 kWh

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
0,786 kWh

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
4
rošty potažené umělou hmotou
60 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
77 / 71 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
5
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
66 / 60 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
4
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
60 / 55 kg
SN-T
48 dB(A)
R 600a
1.5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
3
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
49 / 45 kg
SN-T
48 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
9086365

7112467

7112467
9086323
7641603
7790773
9590233
9007659

7112467
9086323
7641603

Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Sokl s kolečky
Reklamní lišty
Ochranný rám
Nastavitelné nohy
Skluz na láhve
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7790739
9590229

7641603
7790747
9007659

9590233
9007659
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Pultová chladnička pro podporu prodeje

Podstavné chladničky

Výhody v přehledu
Velkorysá skladovací kapacita
na malé ploše.

Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) ochladí v
nejkratším čase právě vložené nápoje na teplotu podávání a zajistí konstantní teplotu ve vnitřním prostoru.

3 x 5 láhví

27 láhví, 0,5 litru

Chromované rošty s malými oky jsou extrémně zatížitelné.
Poskytují produktům dobrou
oporu a lehce se čistí.

Dveře s izolačním sklem poskytují optimální energetickou efektivitu a podporují účinnou prezentaci zboží.

Stříbrná vnitřní skříň v designu
beze spár je snadno čistitelná a
umožňuje perfektní hygienu.

3 x 4 láhví

Zvlášť spínatelné vnitřní osvětlení LED je energeticky účinné,
upoutává na produkty a podporuje účinnou prezentaci produktů.

Variabilní teplotní rozsah nastavitelný podle individuální potřeby v rozsahu +2°C až +12°C.

FKv 503

Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu.
Tak je zboží vždy co nejlépe chráněno.

Podstavné přístroje mohou být jednoduše integrovány pod pracovní desku a jsou tak alternativou šetřící plochu tam, kde je k dispozici málo místa.

Vysoce efektivní a energeticky úsporné automatické odmrazování zajišťuje, že v přístrojích nikdy nevznikne námraza. Existuje možnost spustit proces odtávání i individuálně.

Dveře z pevného izolačního skla poskytují dobrý
přehled, podporují prezentaci prodávaného zboží
a zajišťují rychlý přístup ke zboží.

Přírodní, bezfreonové chladivo R 600a je ekologické a ve spojení s vysoce efektivními kompresory velmi výkonné a velmi energeticky účinné.

28 láhví

49 láhví

46 láhví

123 láhví, 0,2 litru

2
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Nosné rošty s plastovým povlakem dovolují variabilní využití
vnitřního prostoru pro různé velikosti láhví a nádob, jsou bez
problémů zatížitelné zátěží až 45 kg a produkty jsou na nich
bezpečně uskladněny.

LED osvětlení pro dobré osvětlení vnitřního prostoru.
Přispívá k optimální prezentaci zboží a podporuje prodejní prezentaci.

Hlubokotažená vnitřní skříň z polystyrénu bezpečného pro
potraviny v profesionálním provedení je pachově neutrální,
velmi robustní, má velkou životnost a umožňuje perfektní
hygienu svými velkými snadno čistitelnými rádiusy v koutech.
FKUv 1663
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Pultová chladnička s dynamickým chlazením

Kvalita až do detailu
Tak je Vaše zboží vždy ve středu pozornosti: Pultové chladničky Liebherr jsou reklamní poutač a efektivní chladnička v jednom.
Díky dynamickému chladicímu systému jsou nápoje rychle ochlazeny na optimální teplotu podávání a v celém vnitřním prostoru
panuje konstantní teplota. Výškově nastavitelné ukládací rošty umožňují individuální přizpůsobení pro rozmanité velikosti lahví a
nádob. Skleněnými dveřmi s velkou izolační schopností je dobrý, ke koupi povzbuzující pohled na produkty.

Skleněné dveře s nerezovým rámem.
Přístroj FKv 503 z nerezu je vybaven skleněnými dveřmi
s rámem z nerezu – kombinace materiálů, která vyhlíží
mimořádně jakostně.

Pultová chladnička

FKv 503 Premium

BCDv 1003

45 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516
0,763 kWh

85 / 77 l
497 / 548 / 816
430 / 360 / 544
1,300 kWh

dynamický
automatický
+2°C až +12°C
nerezová / nerezová
dveře z izolačního skla
umělá hmota antracit
mechanické
LED stropní osvětlení, spínané separátně a plynule
nastavitelné
2
Rošt chrom
30 kg

dynamický
automatický
+2°C až +15°C
ocel / stříbrná
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
LED stropní osvětlení, spínané paralelně s displejem

s dynamickým chlazením

Plně využitelný vnitřní prostor.
Kompresor je uložen za displejem (u BCDv). Výhoda: Více
místa pro zboží, protože vnitřní prostor může být
kompletně využit.

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin *
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Dveře samozavírací
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí
Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Reklamní lišty

k dispozici
pevné vpravo
32 / 31 kg
SN-ST
39 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

2
rošty potažené umělou hmotou
30 kg
prohlubeň pro madlo
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
38 / 36 kg
SN-ST
53 dB(A)
R 600a
1.0 A / 118 W
50 Hz / 220 – 240V~

7740791
7440727

* Změřeno při vypnutém osvětlení
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Podstavné chladničky

Kvalita až do detailu
V barech a restaurací je často k dispozici jen málo místa. Podstavné chladničky zde poskytují solidní řešení spořící místo: Ať se skleněnými nebo plnými dveřmi, s dobrým pohledem na zboží nebo zavřenou skříní. Přístroje se optimálně přizpůsobí prostorovým

okolnostem a jejich potřebám – bez kompromisů ohledně chladicího výkonu. O to se stará dynamický chladicí systém, který nápoje
rychle ochladí. Rošty lze jednoduše výškově přestavit – praktické pro různé velikosti lahví a nádob.

Maximální energetická účinnost.
Zesílená a vysoce účinná izolace ve spojení s ekologickým
bezfreonovým chladivem R 600a a výkonné kompresory
zajišťují dobrou energetickou efektivitu. K ní přispívá také
přesné řízení a úsporné LED osvětlení.

Přesná elektronika.
Chladničky řady FKUv jsou vybaveny precizním elektronickým řízením s digitálním ukazatelem teploty, který je integrován v horní desce. Teploty lze nastavit s přesností na
stupeň v rozsahu +1°C až +15°C.
Optický a akustický dveřní a teplotní alarm varují při nárůstu
teploty.

LED osvětlení / skleněné dveře u FKUv.
Přístroje se skleněnými dveřmi jsou vybaveny moderním LED
osvětlením. To je zvlášť spínatelné a zaručuje při extrémně
dlouhé životnosti a nepatrné spotřebě energie mimořádně
velkou stabilitu světelného výkonu a barvy světla. Dveře s izolačním sklem (FKUv) dovolují optimální prezentaci produktů.

Samočinně se zavírající dveře.
Pro komfortní obsluhu zůstávají dveře při úhlu otevření od
90° otevřeny. Tak lze pohodlně vložit nebo vyjmout větší množství produktů. Při úhlu otevření pod 60° se dveře
spolehlivě zavírají za pomoci magnetického těsnění samy.
To zabraňuje ztrátě chladu a přispívá k dobré energetické
efektivnosti přístrojů.

Podstavné se skleněnými dveřmi.
Modely se skleněnými dveřmi mohou být integrovány pod
pracovní deskou. Pro odvětrání zadní strany přístroje je potřebný v pracovní desce větrací průřez minimálně 200 cm².
Pokud není větrací mřížka k dispozici, musí být výška výklenku minimálně o 3 cm větší než výška přístroje.
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Možnost změny směru otevírání dveří.
Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje optimální
přizpůsobení přístroje k místu instalace.
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Chladničky s možností podstavby s dynamickým chlazením

Podstavná chladnička s cirkulací vzduchu ve stříbrném provedení

Chladničky s možností
podstavby s dynamickým chlazením

FKUv 1663 Premium

FKUv 1660 Premium

FKUv 1613 Premium

Podstavná chladnička s cirkulací
vzduchu a ve stříbrném provedení

FKvesf 1803

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin *
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Výstražný signál
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Zámek
Dveře samozavírací
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí
Lze získat i s plnými dveřmi

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
0,898 kWh

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
0,698 kWh

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
0,898 kWh

180 / 157 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
1,200 kWh

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
nerezová / nerezová
dveře z izolačního skla
umělá hmota stříbrná
elektronické
vně digitální
optický a akustický
LED osvětlení, spínané separátně
3
Rošt chrom
45 kg
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
46 / 43 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
nerezová / nerezová
nerezová
umělá hmota stříbrná
elektronické
vně digitální
optický a akustický

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
elektronické
vně digitální
optický a akustický
LED osvětlení, spínané separátně
3
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
45 / 42 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Výška bez pracovní desky v mm
Spotřeba energie za 24 hodin *
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí

Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Ukládací rošt chromovaný
Spojovací rámy, bílá (GGU dole / nahoře)
Spojovací rám nerezový (GGU dole / nahoře)
Přídavná sada koleček
* Změřeno při vypnutém osvětlení
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3
Rošt chrom
45 kg
k dispozici
ano
vpravo, lze zaměnit
37 / 35 kg
N-T
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

FKUv 1610

Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou

dynamický
automatický
+1°C až +15°C
ocel / stříbrná
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
uvnitř analogový
LED osvětlení, spínané separátně
3
rošty potažené umělou hmotou
45 kg
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
46 / 44 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112064

7112313
7112321

7112321

7777671
9086607

7777671
9086607

9876691
9086607
* Změřeno při vypnutém osvětlení
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Chladicí truhly se statickým chlazením

Výhody v přehledu
Tvrzené bezpečnostní sklo z jedné tabule poskytuje horní oblasti truhly stabilitu.

Stabilní skleněné posuvné víko umožňuje dobrý pohled
na produkty a účinnou a přesvědčivou prezentaci zboží.
Zámek víka je k dodání jako příslušenství.

Analogový ukazatel teploty informuje s přesností na stupeň o teplotě nastavené ve vnitřním prostoru.

Snadné otevírání a zavírání víka truhly je umožněno
speciální kluznou vrstvou v těsnících proﬁlech.

Jednodílný rám z ABS zajišťuje tvarovou stálost.
Zaoblené kouty zvýrazňují moderní design.

Skříň z ocelového plechu s práškovým povlakem je provedena bez štěrbin a je tak robustní a odolná nárazům.

Shoda s ROHS a WEEE docílená použitím ekologických materiálů
ve spojení s optimální schopností recyklace.

Individuální branding zvyšuje pozornost pro ﬁrmu a produkty.

Vysoce účinná izolace snižuje spotřebu energie a zajišťuje konstantní teploty.

Přírodní a bezfreonové chladivo R 600a je ekologické a ve spojení s výkonnými kompresory velmi efektivní.

Stabilní dvojitá otočná kolečka
ulehčují transport, pokud musí být
truhly přesunuty.

FT 2902
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Truhlicové chladničky

Kvalita až do detailu
Chladicí truhly na nápoje Liebherr jsou optimálně vybaveny pro dlouhodobé profesionální používání. O spolehlivý výkon a
efektivitu se starají tiché kompresory s dlouhou životností a vysoce účinná izolace. Stabilní skleněná posuvná víka se těsně
zavírají i při intenzivním namáhání, zabraňují ztrátě chladu a umožňují dobrý pohled na zboží. Pomocí kontinuální regulace
teploty mezi +2°C a +12°C resp. +2°C a +15°C je teplota udržována konstantní. Plášť z ocelového plechu a nerezový
vnitřní povrch z hliníku zvyšují odolnost chladicích truhel proti nárazům a umožňují snadné čistění.

Robustní posuvné skleněné víko.
Skleněná posuvná víka modelu FT 2902 jsou tvořena
tvrzeným bezpečnostním sklem a umožňují účinnou
prezentaci nabídky.

Mobilní s otočnými kolečky.
Stabilní otočná kolečka ulehčují transport, vždy když
musí být truhly často přesouvány. Proto jsou všechny
modely vybaveny vysoce jakostními pogumovanými
dvojitými kolečky s možností otáčení.

Truhlicové chladničky

FT 2900

FT 2902

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava víka
Povrchová úprava rámů
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Kolečka
Odtok odtáté vody
Zámek
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí

282 / 247 l
1030 / 628 / 910
902 / 500 / 600
0,821 kWh

282 / 247 l
1030 / 628 / 900
902 / 500 / 600
1,233 kWh

statický
ruční
+2°C až +15°C
ocel / bílá
hliník
stříbrná
hliník
mechanické
otočná kolečka
ano
pro dodatečné vybavení
53 / 46 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

statický
ruční
+2°C až +12°C
ocel / bílá
sklo
stříbrná
hliník
mechanické
otočná kolečka
ano
pro dodatečné vybavení
55 / 48 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

Příslušenství
Zásuvný zámek pro plná víka
Zásuvný zámek pro skleněná víka
Koš velký
Koš malý

36

7042835
7112527
7112525

7042845
7112527
7112525
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Příslušenství
Kapitola: Chladničky se skleněnými a plnými dveřmi

Kapitola: Podstavné chladničky

Ukládací rošt

Zámek

Nosné rošty jsou potaženy otěruvzdorným plastem a jsou zatížitelné zátěží až 45 kg (u přístrojů širokých 60 cm) resp. 60 kg

Sériově jsou přístroje vybaveny jednotnými standardními zámky. Přitom může být jedním klíčem uzamčeno současně více přístrojů.

(u přístrojů širokých 75 cm). Vhodné pro modely: FKv(sl).

Pro modely FKUv 1610 a FKUv 1613 lze ale dodat speciální zámky s až deseti různými klíči.

Ochranný rám

Spojovací rám

Robustní rám optimálně chrání u (větších) modelů FKv(sl) při transportu jak kondenzátor na zadní straně přístroje, tak také spodní

Pomocí spojovacího rámu lze na malé ploše docílit pachové a teplotní oddělení. Tak lze například libovolně navzájem kombinovat

stranu proti nárazům. Ideální pro transport přístroje nákladním automobilem. Vhodné pro modely: FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 a FKv(sl) 36.

chladničky s dynamickým chlazením FKUv 16.

Ochranný rám pro ochranu displeje

Koleje s kolečky

Ochranný rám zajišťuje také světelný reklamní displej. Po instalaci přístroje může být ochrana displeje snadno sklopena dolu. Tak

Pevná kolečka o průměru 30 mm představují ulehčení transportu. Solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti. Vhodné pro modely:

nemusí být ochranný rám při častých transportech vždy demontován. Vhodné pro model: FKDv 37.

FKUv.

Lišta na štítky

Ukládací rošt

Na praktické liště na štítky lze optimálně odečítat štítky s cenami a skenovacími kódy. Štítky se jednoduše vsunou na přední straně

Nosné rošty jsou potaženy otěruvzdorným plastem a jsou zatížitelné zátěží až 45 kg. Vhodné pro modely: FKUv.

roštu. Tak má zákazník jedním pohledem rychlý přehled o cenách. Vhodné pro modely: FKDv, BCDv a FKv(sl) 26, 36 a 41.

Nastavitelné nohy
Robustní nastavovací nohy zajišťují dostatečnou výšku nad podlahou a zaručují, že je pod přístrojem možné snadno a pohodlně uklízet.
Vhodné pro modely: FKv(sl) 26, 36 a 54.

Kapitola: Chladicí truhly
Sokl s kolečky

Zásuvný zámek

Pevný sokl s kolečky ulehčuje transport, zejména pokud má být přístroj často přesouván. Díky jeho nadstandardnímu zpracování a

Pro zajištění obsahu truhly může být u všech chladicích truhel použit zásuvný zámek.

kvalitě je zaručena dlouhá životnost. Vhodné pro modely: FKv(sl) 26, 36 a 54.

Skluzy na lahve

Koše

Na praktickém skluzu na lahve se udržují láhve 0,5L vždy vpředu připravené k odebrání. Pro plnění lze skluz vysunout na teleskopic-

S praktickými závěsnými koši lze zboží prezentovat přehledně a zajímavě. Vhodné pro všechny modely.

kých kolejničkách. Vhodné pro modely: FKv(sl) 26, 36, 41.

Kolečka pro ochranný rám
Aby se ulehčil transport přístroje, mohou být na ochranný rám na zadní straně namontována dvě pevná kolečka. Tak lze přístroj snadno transportovat – jako pomocí rudlu.
Vhodné pro modely: FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 a FKv(sl) 36.
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Profesionální přístroje Liebherr najdete všude tam,
kde je kladen důraz na servis a poradenství:
V odborném obchodě!

Chladničky a mrazničky
Gastronomie a hotelnictví

Chladničky a mrazničky
Pekárna

Wine
Special

Mrazničky pro mrazírenský
a zmrzlinářský průmysl

Chladničky a mrazničky
výzkum a laboratoř

Chladničky a mrazničky
Univerzální použití

Chladničky pro
skladování léků

Island merchandiser
Food retail

Chytrá komunikace na všech frontách
Aplikace Media

Aplikace WineGuide

Stáhněte si všechny katalogy a videa do tabletu
snadno a rychle pro okamžitý přístup offl ine.

Stručný přehled o vínech Bordeaux a jejich
producentech, plus paměť pro ukládání informací.

Zjistěte, které aplikace
jsou k dispozici, pro
který operační systém
(Apple, Android atd.),
a pro jaký typ zařízení.
apps.home.liebherr.com

Kanál Liebherr-Hausgeräte na YouTube poskytuje
zajímavá a užitečná videa zobrazující funkce
chladniček a mrazniček Liebherr.

Novinky, produkty na trhu a speciální akce
najdete na naší stránce na Facebooku,
Liebherr blogu a Twitteru.

Zjistěte vše o našich
současných sociálních
mediích a kanálech.

socialmedia.home.
liebherr.com
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