
chlad ička chlad ička
FKU 1800 FKU 1805

stati ká ez ve tilátoru stati ká, erez dveře

raz ička raz ička
GGU 1400 GGUesf 1405

stati ká ez ve tilátoru stati ká, erez dveře

model rozměry v cm VxŠxH
FKU 1800 bílá 85 x 60 x 60

FKU 1805 nerez dveře 85 x 60 x 60

GGU 1400 bílá 83 x 60 x 61,5

GGUesf 1405 nerez dveře 83 x 60 x 61,5

Akce platí od 1.4. do 30.6.2021.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. home.liebherr.cz

obsah 180 l, digitální ukazatel teploty, +2°C až +10°C , nerezové dveře, en.třída B

obsah 143 l, 3 výparníkové police, optický a akustický alarm, −15 °C až −32 °C

obsah 143 l, 3 výparníkové police, optický a akustický alarm, −15 °C až −32 °C

obsah 180 l, digitální ukazatel teploty, +2°C až +10°C, en.třída B

Podporujeme gastronomii
Záruka na Liebherr stroje 3 roky !

Chladničky podstolové a podbarové

Mrazničky podstolové a podbarové

 

10.999,- 11.999,-

13.999,- 15.999,-









chlad ička chlad ička
FKDv 4203 001 FKDv 4513

sa ozavíra í dveře

chlad ička raz ička
FKDv 4523 G 5216

sa ozavíra í dveře se 14 šuplíky

model rozměry v cm VxŠxH

FKDv 4203 001 bílá 201 x 60 x 68,7

FKDv 4513 stříbrná 202,7 x 60 x 69,6

FKDv 4523 černá 203 x 60 x 69,6

G 5216 bílá 172,5 x 75 x 75

Akce platí od 1.4. do 30.6.2021.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. home.liebherr.cz

obsah 513, 14 plastových zásuvek, bez zámku, −14 °C až −28 °C, bez zámku

Podporujeme gastronomii
Záruka na Liebherr stroje 3 roky !

Chladničky prosklené na nápoje + mraznička

 

obsah 412 l, prosklené dveře, horizontální LED osvětlení, bez samozavíracích dveří, +2 
°C až +12 °C, světelný panel nahoře, en.tř. C

obsah 449 l, prosklené samozavírací dveře, shora dolů LED osvětlení, +2 °C až +12 °C, 
světelný panel na dveřích, en.tř. C

obsah 449 l, prosklené samozavírací dveře, shora dolů LED osvětlení, +2 °C až +12 °C, 
mechanické ovládání, světelný panel na dveřích, en.tř. D

17.299,- 23.999,-

28.499,- 24.999,-









raz ička NoFrost raz ička NoFrost
GGv 5810 GGv 5860

chlad ička chlad ička
GKv 6410 GKv 6460

na GN 2/1 na GN 2/1

model rozměry v cm VxŠxH

GGv 5810 bílá 206,4 x 74,7 x 79,1

GGv 5810 nerez 206,4 x 74,7 x 79,1

GKv 6410 bílá 206,4 x 74,7 x 79,1

GKv 6460 nerez 206,4 x 74,7 x 79,1

Akce platí od 1.4. do 30.6.2021.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. home.liebherr.cz

ProfiLine, obsah 664 l, digitální ukazatel teploty, +1°C..+15°C, samozavírací dveře, 
optický a akustický alarm, en.třída C

ProfiLine, obsah 664 l, digitální ukazatel teploty, +1°C..+15°C, samozavírací dveře, 
optický a akustický alarm, en.třída C

Podporujeme gastronomii
Záruka na Liebherr stroje 3 roky !

Chladničky a mrazničky pro kuchyň a zázemí

 

ProfiLine, obsah 556 l, digitální ukazatel, −14 °C až −28 °C, samozavírací dveře, 
ventilátor, NoFrost, optický a akustický alarm, en.třída C

ProfiLine, obsah 556 l, digitální ukazatel, −14 °C až −28 °C, vnější plášť nerez, 
samozavírací dveře, ventilátor, NoFrost, optický a akustický alarm, en.třída C
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33.499,- 37.999,-

26.499,- 29.499,-
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