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Liebherr denkt aan ons milieu:
energiezuinige apparaten voor professioneel      gebruik

ActiveGreen
ActiveGreen begint bij Liebherr al in de ontwerpfase van de 

professionele koel- en vriesapparaten. Zo gebruikt Liebherr 

uitsluitend onderdelen van hoge kwaliteit voor een betrouw-

bare en zekere werking bij een extreem laag energiever-

bruik, om te voldoen aan de hoge eisen van de professio-

nele markt. Dankzij de combinatie van nauwkeurige bestu-

ringen en hoog efficiënte koelcomponenten zijn de profes-

sionele apparaten van Liebherr bijzonder ener giezuinig. 

Liebherr is het eerste bedrijf dat voor al zijn professionele 

Ervaring die telt!
Met 60 jaar ervaring heeft Liebherr zich gespecialiseerd in 

de ontwikkeling en de productie van hoogwaardige koel- 

en vriesapparaten van topkwaliteit en -design. Voortdurend 

komt Liebherr met innovatieve ideeën om zijn apparaten 

nog gebruiksvriendelijker en energiezuiniger te maken. In 

de markt voor huishoudelijke apparaten was Liebherr in 

1993 de eerste producent die voor zijn gehele assortiment 

vrijstaande apparaten overschakelde op HFK/CFK-vrije 

koelmiddelen.

Ook de productieprocessen bij Liebherr zijn afgestemd op 

het efficiënt benutten van de hulpbronnen. De warmte die 

vrij komt tijdens het productieproces gebruikt Liebherr 

bijvoorbeeld voor de verwarming van gebouwen. Al het 

plaatstaal wordt afgewerkt met milieuvriendelijke, oplos-

middelvrije poederlakken. Hierdoor ontstaat geen afval-

water dat schadelijk is voor het milieu. Ook zijn alle kunst-

stof onderdelen voorzien van een aanduiding die identifi-

catie van het materiaal voor recycling mogelijk maakt.

Productkwaliteit op het hoogste niveau
De productkwaliteit en de daaruit voortvloeiende lange 

gebruiksduur in een professionele omgeving is van door-

slaggevend belang voor de milieubalans van een apparaat. 

Het gebruik van hoogwaardige componenten waarborgt 

een jarenlange gebruiksduur. Om de versheid te behou-

den, die vooral bij professioneel gebruik zo belangrijk is, 

speelt het koelvermogen van apparaten een beslissende 

rol. Daarbij staan snel koelen van de opgeslagen levens-

middelen, een constante temperatuur, goede luchtvochtig-

heid en snelle ontdooiing centraal. Overal waar dagelijks 

grote hoeveelheden levensmiddelen worden verwerkt, 

worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne en Liebherr 

schenkt hier dan ook al bij het ontwerp bijzondere aan-

dacht aan: alle behuizingen worden bijvoorbeeld uitgevoerd 

met zo min mogelijk naden of randen. De binnenkuipen zijn 

diepgetrokken en daardoor gemakkelijk schoon te maken.

Superzuinig
Reeds tijdens de ontwerpfase van Liebherr koel- en vries-

apparaten staat een efficiënt gebruik van energie centraal. 

Al in 2006 won Liebherr bij de ProCool Award drie van de 

vijf prijzen voor energiebesparende en milieuvriendelijke 

professionele koel- en vriesapparaten. Het energiever-

bruik van de bekroonde apparaten lag tot 70 % onder het 

marktgemiddelde. Ook internationaal, zoals in Nederland 

Milieuvriendelijk in twee opzichten
Liebherr is de eerste fabrikant die voor zijn gehele assor-

timent professionele koel- en vriesapparaten is overge-

schakeld op milieuvriendelijke HFK-vrije koel middelen. Er 

wordt uit sluitend gebruik gemaakt van de milieuveilige 

koelmiddelen R 290 en R 600a. En dankzij die omschake-

ling naar milieuvriendelijke koelmiddelen kunnen nog 

efficiëntere koelcomponenten worden gebruikt, zodat het 

gehele assortiment nog energiezuiniger is.

koel- en vriesapparaten overschakelde op de milieu-

vriendelijke koelmiddelen R 290 en R 600a. Die bevatten 

geen HFK’s en tasten de ozonlaag niet aan waardoor ze 

niet bijdragen aan het broeikaseffect. Door gebruik te 

maken van nieuwe hoogefficiënte compressoren verbrui-

ken de apparaten bovendien minder energie. Alle produc-

tielocaties van Liebherr zijn gecertificeerd volgens de 

internationale normen voor Kwaliteit ISO 9001 en 

Milieubeheer ISO 14001.

en in Californië, worden de  professionele apparaten van 

Liebherr beschouwd als kampioenen in energiezuinigheid. 

Het gebruik van isolerende materialen en hoogefficiënte 

compressoren in combinatie met nauwkeurige elektronica 

en geoptimaliseerde koel componenten heeft ertoe geleid 

dat Liebherr apparaten voortdurend energiezuiniger 

 worden.

HFK
vrij

Energieverbruik per 24 uur Energieverbruik per 24 uur

Besparing in 15 jaar tijd: Besparing in 15 jaar tijd: 3.187 € (0,268 €/kWh) 4.955 € (0,268 €/kWh)
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Koelkasten

Apparaten voor 
professioneel 
gebruik

Overal, waar op professioneel gebied kwaliteit en 

versheid op de eerste plaats komen, worden bijzonder 

hoge eisen aan koelkasten gesteld. Liebherr heeft 

daarom een speciaal programma ontworpen waarbij 

de koelkwaliteit en materiaalkeuze aan de hoogste 

eisen voldoen. De Liebherr-apparaten voor professio-

neel gebruik zijn zonder problemen bestand tegen 

het vaak openen van de deur, het opslaan van grote 

hoeveelheden levensmiddelen of dranken en hoge 

omgevingstemperaturen. De combinatie van maxi-

maal koelvermogen, hoogwaardige afwerking en 

professio nele uitvoeringsdetails biedt optimale 

koeling voor de professionele markt.

KoelenHFK
vrij
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Hoogstaande, milieuvriendelijke      koeltechniek
In elke professionele omgeving waar versheid en kwali-

teit vooraan staan, worden aan koel- en vriesapparaten 

bijzonder hoge eisen gesteld. Niet alleen op het vlak van 

koelvermogen, maar ook op het gebied van hygiëne bij 

het dagelijks gebruik. Innovatieve ideeën voor kwaliteit 

en design zijn kenmerkend voor het gehele assortiment 

van de Liebherr apparaten voor de professionele markt. 

Zowel bij de keuze van materialen, bij het ontwerp van 

de koelcomponenten als bij het design concept staat een 

jarenlang probleemloos gebruik in een professionele 

omgeving centraal.

Het koelmiddel R290 is milieuvriendelijk, 

krachtig en energiezuinig.

De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij 

het ingewerkt groefsysteem gemakkelijk te vervangen, 

voor een optimale hygiëne.

Verwisselbare deurscharniering zodat de 

apparaten in elke ruimte goed toegankelijk 

zijn te plaatsen.

Geïntegreerd voetpedaal om de deur 

gemakkelijk te openen.

Standaard in hoogte verstelbare poten 

om optimaal te kunnen schoonmaken onder het apparaat.

Hoogefficiënt koelsysteem om het 

energieverbruik en de bedrijfskosten 

aanmerkelijk te doen dalen.

Het dooiwater wordt verdampt met heet gas: 

snel en energiebesparend.

Grote verdampingsvlakken voor 

een optimale koeling.

Hoogefficiënte ventilatoren 

verminderen het energieverbruik.

Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm 

waarschuwt bij een ongewenste temperatuurstijging 

en onnodig koudeverlies.

Een uiterst doeltreffende isolatielaag van 83 mm dik 

zorgt voor een laag energieverbruik en houdt de temperatuur 

binnenin optimaal gelijkmatig.

RoHs en WEEE conform door toepassing van 

milieuvriendelijke materialen in combinatie met 

een optimale recyclingmogelijkheid.

Opklapbare en demonteerbare afdekplaat voor 

de compressorruimte zodat de koeltechnische onderdelen goed 

bereikbaar zijn voor onderhoud en reiniging.

Nauwkeurige elektronica in combinatie met hoogwaardige 

koelcomponenten voor een minimaal energieverbruik. Voor het 

onderhoudsgemak en de hygiëne is de elektronica geïntegreerd.

De seriële businterfaces, potentiaalvrije contacten en 

infrarood interfaces voldoen aan de HACCP-eisen en maken 

koppeling aan centrale registratie- en alarmsystemen mogelijk.

Liebherr luchtgeleidingsysteem 

voor een optimale koelkwaliteit.

Verdampingsvrije binnenruimte voor een minimale 

temperatuurstijging tijdens het ontdooien en het opslaan 

van grotere hoeveelheden.

Snelle ontdooiing met heet gas beperkt het energieverbruik. 

De hoogefficiënte heetgasontdooiing staat garant 

voor dooitijden van amper 10 minuten. 

Hierdoor wordt energie bespaard en stijgt 

de binnentemperatuur slechts minimaal.

Automatisch uitschakelen van de ventilatie 

bij het openen van de deur beperkt het binnenstromen 

van warme lucht van buiten. Daardoor blijft de koude in het 

apparaat en wordt waardevolle energie bespaard.

De binnenruimte van diepgetrokken chroomnikkelstaal 

met reinigingsafvoer biedt stabiliteit en flexibiliteit, 

en bovendien een goede hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

De behuizingen van edelstaal 

met zijwanden uit één stuk zijn naadloos uitgevoerd en 

daardoor bijzonder hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.

De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies 

en helpt op die manier het energieverbruik te verminderen. 

De ergonomische greep over de gehele deurhoogte zorgt ervoor 

dat de deur gemakkelijk te openen is.

Informatie betreft GKPv 6590 en GKPv 1490

HFK
vrij

KoelenHFK
vrij
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Koelkasten

Kwaliteit tot in het kleinste detail
De ProfiLine-apparaten van Liebherr bieden alle voordelen die de professionele markt van koel- en vriesapparaten 

verlangt. Hoogwaardige materialen, krachtige koelcomponenten en zorgvuldige afwerking tot in het kleinste detail 

garanderen de hoge kwaliteit van Liebherr-apparaten.

Elektronische besturing:
nauwkeurig en potentiaalvrij
Nauwkeurige elektronische besturingssystemen in combinatie met geopti-

maliseerde koelcomponenten garanderen professioneel koel vermogen. Het 

elektronisch besturingssysteem is gebruiksvriendelijk en beschikt over 

potentiaalvrije contacten. Daardoor is een aansluiting op het centrale 

alarmsysteem mogelijk. Bij ongewenste temperatuur veranderingen en bij 

niet  gesloten deur waarschuwt het geïntegreerd deur- en temperatuur-

alarm. De elektronica is hygiënisch achter een folie geïntegreerd.

Makkelijk te reinigen
In ruimtes waarin dagelijks grote hoeveelheden levensmiddelen worden 

verwerkt, speelt hygiëne een bijzonder grote rol. Alle modellen zijn uitge-

voerd met een chroomnikkelstalen interieur met geïntegreerde steunrib-

ben. De binnenwand is daardoor uiterst makkelijk en goed te reinigen 

zonder eerst de draaglijsten te moeten verwijderen. De uit één stuk 

diepgetrokken bodemplaat met afgeronde hoeken is uitgevoerd met een 

reinigingsafvoer.

De stelpoten:
maximale hygiëne
De chroomnikkelstalen stelpoten zijn van 150 mm tot 180 mm in hoogte 

verstelbaar. Dit maakt moeiteloos reinigen van de vloer onder de apparaten 

mogelijk.

SwingLine design:
functioneel en elegant
De SwingLine-deuren zijn dankzij de over de 

gehele deurhoogte geïntegreerde greep ergono-

misch en makkelijk te openen. Er steken geen 

delen uit, zodat het arbeidsproces niet gehinderd 

wordt. De robuuste deur is daardoor bijzonder 

makkelijk te reinigen. De deurrubbers zijn ver-

vangbaar. De deuren blijven bij een openingshoek 

van 90° geopend, onder 75° is de deur zelfslui-

tend. Het geïntegreerde slot is van uitstekende 

kwaliteit en beschermt tegen onbevoegde toe-

gang. De deurscharniering is verwisselbaar.

Professioneel koelvermogen
De compressoren voldoen met hun dynamische 

koeling en nauwkeurige elektronische besturing 

aan de hoogste eisen. Dankzij een speciaal 

ontwikkelde luchtgeleiding in de binnenruimte 

wordt een optimale koelverdeling in het gehele 

apparaat bereikt. Zelfs bij veelvuldig openen van 

de deur en het opslaan van grotere hoeveelheden 

verse levensmiddelen garandeert het effectieve 

luchtcirculatie-koelsysteem met tweevoudige 

ventilatie de door u gewenste temperatuur. Bij 

het openen van de deur wordt de ventilatie uitge-

schakeld. Daardoor blijft de koude lucht in het 

apparaat en wordt waardevolle energie bespaard. 

Het ontdooien geschiedt automatisch.

De koelcomponenten zijn veilig en goed toegan-

kelijk boven in het apparaat geïntegreerd. Voor 

reiniging of onderhoudswerkzaamheden is de 

compressorafdekplaat makkelijk naar boven 

zwenkbaar en garandeert daarmee een zeer 

goede toegangsmogelijkheid. 

Modellen GKPv 1470 en GKPv 6570 kunnen ook 

in centraal gestuurde koelinstallaties worden 

geïntegreerd en worden in dit geval geleverd 

zonder compressoren.

Het interieur:
flexibel en genormeerd
Het gestandaardiseerde interieur is van hoog-

waardig chroomnikkelstaal. Dit garandeert sta-

biliteit, flexibiliteit en optimale, onderhouds-

vriendelijke hygiëne. Gastronorm bakken kunnen 

evenals de draagroosters op de ribben worden 

ingeschoven. Het chroom nikkelstalen interieur is 

afgestemd op Gastronorm 2/1. De draagroosters 

zijn maar liefst tot 60 kg belastbaar.

KoelenHFK
vrij
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Koelkasten GN 2/1 ProfiPremiumline

De ProfiPremiumline gastronorm koelkasten bieden alles, 

wat de professionele markt op het gebied van koeling 

verlangt. De combinatie van moderne elektronica met 

geoptimaliseerde koelcomponenten geeft deze apparaten 

een maximaal prestatievermogen. Zo kan zelfs bij een 

om gevingstemperatuur van +43°C de temperatuur naar 

wens van -2°C tot +16°C worden ingesteld. De 

overzichtelijke HACCP-conforme elektronica is uitgerust 

met een seriële interface en een potentiaalvrij contact 

voor het registreren van de temperaturen. De behuizingen 

van hoogwaardig edelstaal zijn probleemloos te reinigen 

en garanderen de hygiëne, die voor de gastronomie zo 

belangrijk is. Alle ProfiPremiumline modellen werken op 

het bijzonder energiezuinige en milieuvriendelijke 

HFK-vrije koelmiddel R 290. De modellen GKPv 6590 en 

GKPv 1490 met energiespaarventilatoren behoren tot de 

meest energie-efficiënte Gastronorm-koelkasten op de 

markt.

CNS-roosters
De roosters van robuust chroomnikkelstaal zijn 

tot 60 kg belastbaar. Ze zijn ontworpen voor 

normbakken tot maximaal Gastronorm 2/1.

Voetpedaal
Ook als u geen hand vrij heeft, kunnen de appa-

raten comfortabel met het geïntegreerde voet-

pedaal worden geopend. De deuren blijven bij 

een openingshoek van 90° geopend, onder 75° 

is de deur zelfsluitend.

Te integreren in ieder systeem
De overzichtelijke elektronica van de Profi-

Premiumline met geïntegreerde realtime klok 

voldoet aan de HACCP-eisen. De elektronica is 

uitgerust met een seriële businterface, poten-

tiaalvrij contact en infrarood- interface. Dit maakt 

de koppeling aan centrale temperatuur-

registratiesystemen mogelijk, evenals het uitle-

zen van de opgeslagen gegevens direct op het 

display. Ter registratie van producttemperaturen 

kan een optioneel verkrijgbare NTC-product-

temperatuurvoeler aan de elektronica worden 

aangesloten. Voor een eenvoudige bediening zijn 

10 verschillende koelprogramma’s voorge pro-

grammeerd, die temperatuur en luchtvochtigheid 

afstemmen op het specifieke gebruik. Zo kunt u 

bijvoorbeeld eigen programma’s kiezen voor cook 

and chill en vlees- of zuivel producten. Onafhan-

kelijk hiervan kunnen individuele temperatuur-

bereiken worden ingesteld. De elektronica regelt 

het automatische ontdooien door heet gas. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het ont-

dooien handmatig in te schakelen. Voor extra 

veiligheid zorgt het optisch en akoestisch deur- 

en temperatuuralarm. Bovendien worden tem-

peratuur, datum en tijd geregistreerd.

Koelkasten GN 2/1 ProfiPremiumline – modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 

liters 

Buitenmaten in 

mm (b/d/h) 

Binnenmaten in 

mm (b/d/h) 

Behuizing, kleur Passende vriezer

GKPv 6590 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 edelstaal, edelstaal GGPv 6590 pagina 53

GKPv 1490 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 edelstaal, edelstaal GGPv 1490 pagina 53

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

Converter incl. Software (seriële aansluiting)

NTC product-temperatuursensor

Elektrische
ontdooiing

Hete 
gasontdooiing

Koelkasten GN 2/1

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface / potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Voetpedaalopener

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

GKPv 6590  Profi Premiumline GKPv 1490  Profi Premiumline

KoelenHFK
vrij

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

0,728 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +16°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

4

chroomnikkelstaal

60 kg

150 – 180 mm

greep

ja

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

135 / 119 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

1,917 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +16°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

8

chroomnikkelstaal

60 kg

150 – 180 mm

greep

ja

ja

ja

83 – 60 mm

220 / 197 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

7112904

7112908 

9001761 / 9001757 

9590583 

9590389 

9590387 

9590407

7112904

7112908 

9590581 

9590389 

9590387

9590407
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Koelkasten GN 2/1

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend / Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

GKPv 1470  Profi Line GKPv 6570  Profi Line

Professionele kwaliteit en maximaal vermogen kenmer-

ken de Gastronorm ProfiLine-koelkasten. Hoogwaardige 

koelcomponenten in combinatie met een luchtcirculatie-

systeem met tweevoudige ventilatie garanderen in de 

gehele binnenruimte een constante temperatuurverde-

Koelkasten GN 2/1 ProfiLine

ling. Bij een omgevingstemperatuur van +43 °C is de 

temperatuur naar wens van +1 °C tot +15 °C instelbaar. 

Dankzij de grote netto inhoud en de flexibel verstelbare 

roosters bieden deze koelkasten ruimte aan grote voor-

raden verse producten.

Stevige roosters
De stevige draagroosters met kunststof coating 

zijn tot 60 kg belastbaar.

Op de graad nauwkeurige 
elektronica
De ProfiLine-elektronica met digitaal display 

maakt het mogelijk om de temperatuur op de 

graad nauwkeurig in te stellen. De elektronica is 

uitgerust met een potentiaalvrij contact. Dit 

maakt aansluiting op centrale alarmsystemen 

mogelijk. De apparaten worden automatisch 

ontdooid. U heeft daarnaast de mogelijkheid om 

het ontdooien handmatig in te schakelen. Voor 

extra veiligheid zorgt het optisch en akoestisch 

deuren temperatuuralarm.

Afzonderlijk schakelbare LED-
plafondverlichting
Het model GKPv 6573 met isolatieglasdeur is 

uitgerust met een afzonderlijk schakelbare LED-

plafondverlichting. Dit zorgt voor een sneller 

overzicht over de opgeslagen producten.

Ook leverbaar voor centrale aansluiting R 134a 

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

Koelkasten GN 2/1 ProfiLine – modeloverzicht

Model Bruto/netto 

inhoud in liters

Buitenmaten 

in mm (b / d / h)

Binnenmaten 

in mm (b / d / h)

Behuizing, kleur Passende 

vriezer

GKPv 1470 1427 / 1427 l 1430 / 830 / 2150 1240 / 650 / 1550 edelstaal / edelstaal GGPv 1470 pag. 55

GKPv 6573 601 / 601 l 700 / 830 / 2150 510 / 650 / 1550 edelstaal / edelstaal

GKPv 6570 601 / 601 l 700 / 830 / 2150 510 / 650 / 1550 edelstaal / edelstaal GGPv 6570 pag. 55

Swingwielen 
Modellen GKPv 1470, GKPv 6573 en GKPv 6570 

kunnen worden uitgerust met swingwielen voor 

een makkelijke reiniging onder de apparaten en 

flexibel gebruik op verschillende locaties. De rem 

op de voorwielen houdt het apparaat op zijn 

plaats en zorgt voor een optimale stabiliteit, zelfs 

wanneer de draagroosters met belading volledig 

zijn uitgetrokken. Voor transport kunnen de wie-

len worden gedemonteerd, waardoor de hoogte 

van het apparaat met 13 cm wordt verminderd.

GKPv 6573  Profi Line

KoelenHFK
vrij

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

2,702 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

LED-verlichting, apart schakelbaar

optisch en akoestisch

ja

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

greep

ja

ja / rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

144 / 127 kg

ST

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

GKPv 1470 variant 525

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

7112904 

7112908 

9590581

9590659

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

2,315 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

8

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

greep

ja

ja / –

83 – 60 mm

224 / 201 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

GKPv 6570 variant 525

7112904 

7112908 

9590581

9590659

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

1,047 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

greep

ja

ja / rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

133 / 117 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja
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Koelkasten GN 2/1

Wanneer er behoefte is aan professionele koeling maar 

weinig ruimte om de apparaten te plaatsen, zijn de 

Gastronorm koelkasten met geforceerde koeling de per-

fecte oplossing. De roosters zijn in hoogte verstelbaar en 

maken zo een variabel gebruik van de binnenruimte 

mogelijk. De temperatuur kan met een bereik van +1° C tot 

+15 °C op de graad nauwkeurig worden ingesteld. De

apparaten GKv 5790 en GKv 5730 hebben een

temperatuur van -2 °C tot +15 °C. De apparaten voldoen

aan de voor de gastronomie geldende levensmiddelen- en

hygiënevoorschriften. Dankzij het lage energieverbruik

zijn deze apparaten bijzonder zuinig.

Op de graad nauwkeurige elektronica
Dankzij het digitale temperatuurdisplay kan de temperatuur tot op de graad nauwkeurig worden 

ingesteld. Het deur- en temperatuuralarm waar schuwt bij ongewenste temperatuurverandering. Het 

ontdooien geschiedt automatisch tijdens de ruststand van de compressor. Het geïntegreerde slot is 

van uitstekende kwaliteit en beschermt tegen onbevoegde toegang. De luchtvochtigheid kan op 

2 niveaus worden ingesteld.

SwingLine-design
De SwingLine-deuren zijn uitgevoerd met een stevige stanggreep. De robuuste deur is daardoor bijzonder 

makkelijk te reinigen. De deurrubbers zijn vervangbaar. De deuren sluiten vanaf 30° automatisch.

GKv 6460 GKv 6410Koelkasten GN 2/1

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

Accessoires

Draagrooster wit

CNS-draagrooster

Set swingwielen

Paneel voor ombouw naar standaard elektronica

Koelkasten GN 2/1 – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud 

in liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur Passende vriezer

GKv 6460 663/647 l 750/750/2064 650/581/1710 edelstaal, edelstaal GGv 5860 pag. 57

GKv 6410 663/647 l 750/750/2064 650/581/1710 staal, wit GGv 5810 pag. 57

GKv 5790/5760 583/569 l 750/750/1864 650/581/1510 edelstaal, edelstaal
GGv 5060 pag. 57
GG 5260 pag. 59

GKv 5730/5710 583/569 I 750/750/1864 650/581/1510 staal, wit 
GGv 5010 pag. 57
GG 5210 pag. 59

Koelkasten – modeloverzicht

GKv 4360 434/406 l 600/680/1900 475/480/1688 edelstaal, edelstaal GG 4060 pag. 60

GKv 4310 434/406 l 600/680/1900 475/480/1688 staal, wit GG 4010 pag. 60

GKvesf 5445 554/520 l 750/730/1640 600/560/1452 staal, staalgrijs

GKvesf 4145 373/346 l 600/610/1800 470/440/1612 staal, staalgrijs

Makkelijk te reinigen
De naadloze kunststof binnenkast met diepgetrokken reinigingsafvoer is onderhoudsvriendelijk en 

hygiënisch. De afstanden van de ribben maken een variabele indeling van de binnenruimte mogelijk. 

Op de stevige roosters kunnen gastronormbakken tot Gastronorm 2/1 worden geplaatst. De stelpoten 

zijn van 150 mm tot 180 mm in hoogte verstelbaar. Dit maakt moeiteloos reinigen van de vloer onder 

de apparaten mogelijk.

Swingwielen 
Modellen GKv 64.. en GKv 57.. kunnen worden uitgerust met swingwielen voor een makkelijke 

reiniging onder de apparaten en flexibel gebruik op verschillende locaties. 

KoelenHFK
vrij

663 / 647 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

1,298 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

6

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

103 / 95 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

663 / 647 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

1,298 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

6

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

105 / 96 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7113485

7112439

9086457

9086659

ja

7113485

7112439

9086457

9086661
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Koelkasten GN 2/1 Koelkasten GN 2/1

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

Koelkasten GN 2/1

Accessoires

Draagrooster wit

CNS-draagrooster

Set swingwielen

Paneel voor ombouw naar standaard elektronica

Accessoires

Draagrooster wit

CNS-draagrooster

Set swingwielen

Paneel voor ombouw naar standaard elektronica

KoelenHFK
vrij

GKv 5760  

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,206 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

94 / 85 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKv 5730  

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,269 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +15°C

650 x 530 mm

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

96 / 88 kg

SN-ST

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

GKv 5710  

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,206 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

95 / 87 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

jaja

7113485

7112439

9086457 

9086659

7113485

7112439

9086457 

9086661

7113485 

7112439

9086457 

9086661

GKv 5790  

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,269 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +15°C

650 x 530 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

95 / 87 kg

SN-ST

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

7113485

7112439

9086457

9086659
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Koelkasten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Verstelmogelijkheden draagrails

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Accessoires

Gemetalliseerd draagrooster

Rooster wit

10 cm hoge stelpoten

Swingwiellijst

Gastronorm indeling voor 
GKv 4360 en GKv 4310
Op de stabiele en duurzame draagroosters van 

de modellen GKv 4360 en GKv 4310 kunnen 

gastronormbakken tot GN 2/3 worden ge-

plaatst. Het gebruik van ander formaat bakken, 

in combinatie met de fl exibele hoogteverstelling 

van de roosters, resulteert in een maximaal ge-

bruik van de binnenruimte.

Flexibiliteit en stabiliteit
Op de stabiele en duurzame draagroosters van 

de modellen GKvesf 5445 en GKvesf 4145 kun-

nen gastronormbakken tot GN 2/3 worden ge-

plaatst. Het gebruik van ander formaat bakken, 

in combinatie met de fl exibele hoogteverstelling 

van de roosters, resulteert in een maximaal ge-

bruik van de binnenruimte.

Koelkasten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Accessoires

Draagrooster wit

10 cm hoge stelpoten

Koelkasten KoelenHFK
vrij

GKv 4310  

434 / 406 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

0,708 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

79 / 73 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

7113483 

9086527

GKv 4360  

434 / 406 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

0,708 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

78 / 72 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

7113483

9086527

GKvesf 5445

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

edelstaal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

99 / 93 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

 GKvesf 4145

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

0,963 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

edelstaal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

5

metaal, kunststof gecoat

45 kg

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

69 / 64 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112537

7112467

9590233

7112449

7112415

9590235

9086381
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VriezenKoelenHFK
vrij

De nieuwe koel- en vriescombinatie GCv 4060 wordt 

gekenmerkt door topkwaliteit en uitstekende prestaties. 

Het model is uitgerust met een dubbel compressortechno-

logie en houdt daardoor probleemloos stand in omgevings 

temperaturen tot +43 °C. De 60 cm brede behuizing is 

ontworpen voor kleine ruimten en is gemaakt met opge-

trokken zijwanden waardoor ze probleemloos kan worden 

gereinigd. Door het gebruik van de milieuvriendelijke CFK-

vrije koelvloeistof R600a wordt het energieverbruik van 

het toestel duidelijk verminderd, terwijl de rendabiliteit 

van het toestel wordt verhoogd.

Graadnauwkeurige elektronica
De elektronica, die verzonken geïntegreerd is in de front-

behuizing, is afgedekt met een bedieningsfolie en is dus 

uiterst eenvoudig te reinigen. De temperatuur kan zowel 

voor het koel- als voor het vriesgedeelte op de graad 

nauwkeurig worden ingesteld en wordt met digitale 

precisie weergegeven. Het optische en akoestische deur- 

en temperatuuralarm zorgt voor optimale veiligheid. De 

luchtvochtigheid in het koelgedeelte kan indien nodig in 

twee fases worden ingesteld.

Functioneel koelgedeelte
De kunststof binnenkast is naadloos en daardoor bijzonder hygiënisch en eenvoudig te reinigen. 

Voor het flexibel gebruik van het koelgedeelte zijn de stabiele draagroosters in de hoogte 

verstelbaar waardoor verschillende bakken tot gastronorm 2/3 kunnen worden geplaatst. Het 

standaard ingebouwde bodemrooster zorgt voor een maximale bescherming. Zowel de draag-

roosters als het bodemrooster kunnen worden weggenomen als de deur 90° is geopend.

Flexibel vriesgedeelte
Het vriesgedeelte is uitgerust met drie draadkorven in combinatie met twee uitneembare glas-

platen. In de draadkorven kunnen uw ingevroren producten overzichtelijk worden opgeslagen. 

Voor de opslag van grote levensmiddelen is het mogelijk om naast de draadkorven ook de 

glasplaten uit te nemen als de deur 90° is geopend.

HardLine-design
De deuren zijn gemaakt in het moderne en rechtlijnige HardLine-design en zijn voor veelvuldige 

openingen uitgerust met een stabiele stanggreep. Het geïntegreerde zelfsluitingsmechanisme 

draagt bij tot een comfortabele sluiting van de deur. Het uiterst stevige slot, dat in de deur van 

het koel- en vriesgedeelte is geïntegreerd, beschermt tegen ongewenste toegang. De deur-

scharniering is verwisselbaar. 

Koel- en vriescombinatie

Koel- en vriescombinatie

Koel- en vriescombinatie – modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud 

Koelgedeelte in liters

Bruto/netto inhoud 

Vriesgedeelte in liters

Buitenmaten 

in mm (b / d / h)

Binnenmaten Koelgedeelte 

in mm (b/d/h)

Binnenmaten Vriesgedeelte 

in mm (b/d/h)

Behuizing, kleur

GCv 4060 254 / 240 l 107 / 105 l 600 / 615 / 2000 440 / 435 / 1105 431 / 435 / 597 edelstaal, edelstaal

GCv 4060

Bruto / netto inhoud  Koelgedeelte

Bruto / netto inhoud  Vriesgedeelte

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)  Koelgedeelte

Binnenmaten in mm (b / d / h)  Vriesgedeelte

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem   Koelgedeelte / Vriesgedeelte

Ontdooisysteem   Koelgedeelte / Vriesgedeelte

Temperatuurbereik   Koelgedeelte / Vriesgedeelte

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay 

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters   Koelgedeelte / Vriesgedeelte

Belastbaarheid draagroosters Koelgedeelte / Vriesgedeelte

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

254 / 240 l

107 / 105 l 

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

1,300 kWh

dynamisch / statisch

automatisch / handmatig

+1°C tot +15°C / -14°C tot - 28°C

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

3

metaal, kunststof gecoat / glas

45 / 24 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 – 70 mm

89 / 83 kg

SN-T (5)

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200W

50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires

Draagrooster kunststof gecoat 7112313
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Koelkasten bakkerijnorm

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm platen/bakken

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelmogelijkheden draagrails

Materiaal draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

BKPv 8470  Profi Line BKPv 6570  Profi Line

Koelkasten bakkerijnorm, ProfiLine

De ProfiLine bakkerijnorm-koelkasten zijn specifiek ge-

construeerd voor (banket-)bakkerijen. De lucht vochtigheid 

kan worden aangepast aan het toepassings gebied. De 

apparaten met uiterst krachtig lucht circulatiesysteem zijn 

ontworpen voor een omgevings temperatuur tot 43°C. Ze 

kunnen binnen een temperatuur bereik van -5°C tot +15°C 

worden ingesteld.

Op de graad nauwkeurig
en potentiaalvrij
De ProfiLine-elektronica met digitaal display 

maakt het mogelijk om de temperatuur op de 

graad nauwkeurig in te stellen. De elektronica is 

uitgerust met een potentiaalvrij contact. Dit 

maakt aansluiting op centrale alarmsystemen 

mogelijk. De elektronica regelt het automatische 

ontdooien door heet gas. U heeft daarnaast de 

mogelijkheid om het ontdooien handmatig in te 

schakelen. Voor extra veiligheid zorgt het optisch 

en akoestisch deur- en temperatuur alarm. Het 

geïntegreerde slot is van uitstekende kwaliteit en 

beschermt tegen onbevoegde toegang.

Bakkerijnorm
Het interieur van chroomnikkelstaal is speciaal 

ontworpen voor het inschuiven van bakplaten. Op 

de verstelbare L-draagrails kunnen afhankelijk 

van het model bakplaten van 600 x 400 mm tot 

600 x 800 mm worden ingeschoven.

Speciale luchtgeleiding
Dankzij een speciale luchtgeleiding wordt gega-

randeerd, dat de koude lucht niet direct op de 

kwetsbare producten wordt gericht.

Ook in wit leverbaar als 

Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

Koelkasten bakkerijnorm ProfiLine – modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 

liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur Passende vriezer

BKPv 8470 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 edelstaal, edelstaal BGPv 8470 pagina 63

BKPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 edelstaal, edelstaal BGPv 6570 pagina 63

BKPv 6520 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 staal, wit BGPv 6520 pagina 63

Ultra Effi  cient

456 kWh -27 %

(2009) (2014)

KoelenHFK
vrij

856 / 856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

1,474 kWh

dynamisch

automatisch

-5°C tot +15°C

600 x 800 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chroomnikkelstalen L-draagrails

150 – 180 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

181 / 162 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

0,912 kWh

dynamisch

automatisch

-5°C tot +15°C

400 x 600 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

20

chroomnikkelstalen L-draagrails

150 – 180 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

154 / 137 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

9000968 

9000969 

9590581

9590659  

BKPv 6520 

9005067

9005069 

9590581 

9590659  
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Koelkast bakkerijnorm

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm platen/bakken

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal L-draagrails

Materiaal draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

BKv 4000

Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Swingwiellijst

Koelkast bakkerijnorm

De bakkerijkoelkast met geforceerde koeling is speciaal 

afgestemd op de bakkerijnorm. Op de verstelbare 

L-draagrails kunnen bakplaten (600 x 400 mm) worden

geplaatst. Het luchtcirculatiesysteem garandeert in de 

gehele binnenruimte een constante koeltemperatuur van 

+2°C tot +15°C.

Dynamische koeling
Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor 

het snel afkoelen van de verse levensmiddelen en 

een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehele 

binnenruimte. 

L-draagrails
De BKv 4000 heeft uiterst belastbare, in de

hoogte verstelbare draagrails voor bakplaten

(600 x 400 mm). Op maximaal 22 platen kunnen

de levensmiddelen overzichtelijk worden gekoeld.

Veilig sluiten
De bakkerijkoelkast is afsluitbaar met een 

be trouwbaar slot, dat onafhankelijk van de ste-

vige handgreep is aangebracht.

Digitaal temperatuurdisplay
De temperatuurdisplay is niet van stroom afhan-

kelijk en geeft de interieurtemperatuur tot op de 

graad nauwkeurig aan.

Koelkast bakkerijnorm – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in 

liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur Passende vriezer

BKv 4000 400/390 l 752/710/1605 613/507/1312 staal, wit TGS 4000 pagina 60

KoelenHFK
vrij

400 / 390 l

752 / 710 / 1605

613 / 507 / 1312

1,147 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +15°C

600 x 400 mm

staal / wit

staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

10

chroomnikkelstalen L-draagrails

100 – 150 mm

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

76 / 71 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.2 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

9452999 

9452997 

9086957
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Universele koelkasten

Het HFK- koelmiddel is milieuvriendelijk, 

krachtig en energiezuinig.

De behuizing van gepoederlakt staal is naadloos 

uitgevoerd en daardoor uiterst robuust en stootbestendig.

Het dynamisch koelsysteem koelt nieuw ingelegde 

dranken en levensmiddelen snel af en houdt de temperatuur 

in de binnenruimte constant.

Een analoog temperatuurdisplay geeft de ingestelde 

binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.

RoHs en WEEE conform door toepassing van milieuvriendelijke 

materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.

Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten 

in elke ruimte goed toegankelijk zijn neer te zetten.

Isolatieglasdeur voor een doeltreffende 

en aantrekkelijke presentatie van het aanbod.

De apart inschakelbare LED-binnenverlichting 

plaatst de producten in het juiste licht – en nodigt uit om te kopen.

Het kunststof interieur biedt 

flexibiliteit en is hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.

Versterkte isolatie voor een laag 

energieverbruik en constante temperaturen.

De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies 

en helpt op die manier het energieverbruik te verminderen.

Een stevig slot verhindert ongewenste toegang.

Temperatuur instelbaar van +2 °C tot +15 °C.

Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen 

van de deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten.

Informatie betreft model FKDv 3713

De ergonomische stanggreep biedt stabiliteit, 

ook wanneer de deur vaak wordt geopend.

Het display met achtergrondverlichting 

verzekert dat het apparaat en de inhoud de aandacht trekken. 

Het displayveld is aan de eigen huisstijl aan te passen.

De gemetalliseerde en kunststof gecoate draagroosters

zijn in hoogte verstelbaar en bieden een flexibel gebruik van het interieur. 

De roosters hebben een maximale draagkracht van 45 kg.

Lekkere koele drankjes zijn het hele jaar door erg gewild. 

Om die altijd op de juiste temperatuur op voorraad te heb-

ben, heeft u een apparaat nodig dat blijvend, krachtig 

werkt. De universele koelkasten van Liebherr zorgen voor 

een snelle afkoeling van de producten, ook wanneer de 

deur vaak wordt geopend. Ze bieden een groot koel-

vermogen, werken betrouwbaar en gaan door hun hoog-

waardige afwerking bijzonder lang mee. Alle display 

koelkasten werken op het bijzonder energiezuinige en 

milieuvriendelijke HFK vrije koelmiddel R600a.

HFK
vrij

KoelenHFK
vrij



3130

Display koelkasten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

BCDv 4313 FKDv 3713
Premium

FKvsl 4113
Premium

BCDv 1003
Bar model

Display koelkasten

Display koelkasten – modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud 

in liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Verlichting 

verticaal

Verlichting 

horizontaal

BCDv 4313 417 / 364 l 600 / 644 / 1990 •

FKDv 3713 368 / 292 l 600 / 670 / 1996 •

FKvsl 4113 388 / 359 l 600 / 610 / 1800 •

BCDv 1003 85 / 77 l 497 / 548 / 816 •

Display koelkasten van Liebherr zijn perfect om uw aan-

bod optimaal te presenteren. Met het display met achter-

grondverlichting, de isolatieglasdeur en de variabele bin-

nenruimte bieden deze apparaten alle mogelijkheden om 

producten onder de aandacht te brengen. En ze overtui-

gen met de kwaliteit die kenmerkend is voor alle koelkas-

ten van Liebherr. Levensmiddelen of dranken worden snel 

afgekoeld en in de gehele binnenruimte heerst een con-

stante temperatuur. De temperatuur is bij de FKDv 3713 

en BCDv 1003 in een bereik van +2 °C tot +15 °C en bij de 

BCDv 4313 van +2 °C tot +12 °C instelbaar.

Perfecte verlichting 
De display koelkasten van Liebherr zijn uitgerust met een innovatieve LED-verlichtingstechnologie. 

Deze garandeert in combinatie met het gebruik van speciale lichtafdekkingen een uiterst homogene 

verlichting van de binnenruimte terwijl de lichtintensiteit en lichtkleur zeer stabiel blijven. De zeer 

geringe warmteontwikkeling van de LED-componenten in de binnenruimte draagt bovendien bij aan 

een duidelijke vermindering van het energieverbruik.

Robuuste draagplateaus
De draagroosters in de Liebherr display koelkasten  

zijn ontwikkeld voor veelvuldig en intensief gebruik. 

De roosters zijn in hoogte verstelbaar waardoor 

deze plaats bieden aan alle flesformaten.

Display
Het met de LED-binnenverlichting inschakelbare 

lichtdisplay van de FKDv- en BCDv-modellen is 

de perfecte manier om het apparaat en de 

inhoud in een goed licht te zetten. De bedrukking 

van het displayveld kan aan de gewenste huisstijl 

worden aangepast. De achtergrondverlichting 

van het displayveld werkt met LED-technologie.

Accessoires

Beschermbeugel

Scannerrail

Draagrooster kunststof gecoat

Flessenrail

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting ** Ook leverbaar in Klimaatklasse SN-ST 

tot -25 %

Display 
koelkasten 

met LED-
verlichting

Display 
koelkasten 

met 
TL-buizen

Energieverbruik in 24 uur
met ingeschakelde verlichting

KoelenHFK
vrij

Uiterst energiezuinig en lage 
bedrijfskosten 
Door het gebruik van zeer efficiënte LED-verlichting 

wordt het totale energieverbruik bij ingeschakelde 

verlichting afhankelijk van het model tussen de 13% 

en 25% verminderd ten opzichte van vergelijkbare 

modellen met TL-lamp. Dit leidt tot een aanzienlijke 

verlaging van de bedrijfskosten en de hogere aan-

koopprijs van display koelkasten met LED-verlichting 

betaalt zichzelf in een mum van tijd terug.

417 / 364 l

600 / 644 / 1990

500 / 507 / 1622

2,000 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +12°C

staal / wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

analoog, in de kast

LED-zuilverlichting,

parallel inschakelbaar met het display

5

metaal, kunststof gecoat

45 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

104 / 94 kg

SN ** 

55 dB(A)

R 600a

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

368 / 292 l

600 / 670 / 1996

464 / 478 / 1435

2,098 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +15°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

analoog, in de kast

LED-zuilverlichting,

parallel inschakelbaar met het display

5

metaal, kunststof gecoat

45 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

100 / 95 kg

SN-ST

55 dB(A)

R 600a

3.0 A / 320 W

50 Hz / 220 – 240V~

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

LED-verlichting,

apart schakelbaar

5

metaal, kunststof gecoat

50 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

85 / 79 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

85 / 77 l

497 / 528 / 816

430 / 360 / 544

1,326 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +15°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

LED-plafondverlichting, 

parallel inschakelbaar met het display

2

metaal, kunststof gecoat

30 kg

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

38 / 36 kg

SN-ST

53 dB(A)

R 600a

1.0 A / 118 W

50 Hz / 220 – 240V~

7440710

7740756

7790785

7641603 

7113473

7440727

7740791

7790747

7641603

7112467

9007659
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Minibar-koelkast

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

FKv 503  Premium

Minibar-koelkast
FKv 503 

Bij de compacte afmetingen biedt de FKv 503 

een ruime opslagcapaciteit: tot 60 blikjes of 

27 0,5-liter-flessen kunnen probleemloos wor-

den ondergebracht.

Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt 

voor een snel afkoelen van verse levensmiddelen 

en dranken en garandeert een gelijkmatige 

temperatuur in het gehele interieur. 

De binnenruimte is uitgevoerd in elegante 

silverlook en kan geheel naar wens aan de 

individuele behoefte worden aangepast. De 

draagroosters zijn op 3 hoogtes te bevestigen.

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

KoelenHFK
vrij

45 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

0,763 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +12°C

edelstaal / edelstaal

Isolatieglasdeur

kunststof grijs

mechanisch

LED-plafondverlichting, apart schakelbaar en traploos dimbaar

2

metaal, verchroomd

30 kg

ja

rechts

32 / 31 kg

SN-ST

39 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Universele koelkasten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

FKvsl 5410  Premium FKvsl 5413  Premium

Accessoires

Draagrooster kunststof gecoat

Beschermbeugel

10 cm hoge stelpoten

Swingwiellijst

Universele koelkasten

De universele koelkasten met geforceerde koeling van 

Liebherr zijn ideaal wanneer snel afkoelen vereist is. Zo 

kunnen bijvoorbeeld grotere hoeveelheden frisdrank in 

aanzienlijk kortere tijd worden gekoeld en verkocht dan in 

een statisch gekoeld apparaat. Dit koelsysteem creëert in 

de gehele binnenruimte een constant temperatuurniveau 

bij gelijkblijvende hoge luchtvochtigheid. De temperatuur 

is instelbaar van +1 °C tot +15 °C.

Dynamische koeling
Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor een snelle afkoeling van 

blikjes, flessen etc. en de temperatuur in de gehele binnenruimte is gelijk-

matig. Het deurcontact schakelt de ventilator bij het openen van de deur uit. 

Daardoor wordt waardevolle energie bespaard en het binnenstromen van 

warme buitenlucht verhinderd.

Perfecte verlichting 
De apparaten met isolatieglasdeur zijn uitgerust met een innovatieve LED-

verlichtingstechnologie. Deze garandeert bij een extreem lange levensduur 

een zeer hoge stabiliteit van de lichtintensiteit en de lichtkleur. De zeer 

geringe warmteontwikkeling van de LED-componenten in de binnenruimte 

draagt bovendien bij aan een duidelijke vermindering van het energiever-

bruik.

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Universele koelkasten – modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 

liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur

FKvsl 5410 554 / 520 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 staal, staalgrijs

FKvsl 5413 572 / 536 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 staal, staalgrijs

FKvsl 3610 333 / 307 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 staal, staalgrijs

FKvsl 3613 348 / 320 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 staal, staalgrijs

FKvsl 2610 240 / 221 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 staal, staalgrijs

FKvsl 2613 250 / 229 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 staal, staalgrijs

FKBvsl 3640 333 / 307 l 600 / 680 / 1663 470 / 440 / 1452 staal, staalgrijs

tot -30 %

Energieverbruik in 24 uur
met ingeschakelde verlichting

Universele 
koelkasten 

met dynami-
sche koeling 
en LED-ver-

lichting

Universele 
koelkasten 

met dynami-
sche koeling 
en TL-buizen

KoelenHFK
vrij

Uiterst energiezuinig en lage bedrijfskosten 
Door het gebruik van zeer efficiënte LED-verlichting wordt het totale energieverbruik van de FKvsl ..13 

bij ingeschakelde verlichting tot 30% verminderd ten opzichte van vergelijkbare modellen met TL-lamp. 

Dit leidt tot een aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten en de hogere aankoopprijs van universele 

koelkasten met LED-verlichting betaalt zichzelf in een mum van tijd terug.

Design en functionaliteit cool gecombineerd 
Het elegante SwingLine design met afgevlakte deurkanten maakt de apparaten van de FKvsl serie 

de eerste keuze voor de hoogste eisen. Alle apparaten zijn afsluitbaar met een betrouwbaar slot dat 

onafhankelijk van de stevige handgreep is aangebracht. De temperatuurdisplay is niet van stroom 

afhankelijk en geeft de binnentemperatuur met digitale precisie weer.

7112415

7790739 

9590235 

9086381

7112415

7790739 

9590235 

9086381

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

80 / 73 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

LED-verlichting, apart schakelbaar

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

98 / 92 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Universele koelkasten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Universel koelkast

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur 

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

FKvsl 3610  Premium FKvsl 3613  Premium FKvsl 2610  Premium

Universele koelkasten – 60 cm breed

Accessoires

Draagrooster kunststof gecoat

Swingwiellijst

Beschermbeugel

10 cm hoge stelpoten

Scannerrail

Flessenrail

Accessoires

Draagrooster kunststof gecoat

Scannerrail

Flessenrail

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

FKvsl 2613  Premium FKBvsl 3640

KoelenHFK
vrij

7112467

9086321 

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321 

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321 

7790773 

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

5

metaal, kunststof gecoat

50 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

62 / 56 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

LED-verlichting, apart schakelbaar

5

metaal, kunststof gecoat

50 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

79 / 74 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

4

metaal, kunststof gecoat

50 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

52 / 47 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

LED-verlichting, apart schakelbaar

4

metaal, kunststof gecoat

50 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

65 / 61 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

7641603

9007659

333 / 307 l

600 / 680 / 1663

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

5

metaal, kunststof gecoat

45 kg

greep

ja

rechts, wisselbaar

72 / 64 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~



3938

Universele koelkasten 

Robuuste kwaliteit van het exterieur en doordachte details 

in het interieur: Liebherr bedrijfskoelkasten zijn ontwik-

keld voor intensief gebruik en voldoen aan alle eisen van 

dagelijks professioneel gebruik. De ventilator biedt uitste-

kende prestaties en koelt zeer snel grote aantallen 

flessen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 

+1 ° en +15 °C en is aan de buitenzijde afleesbaar op de

stroomonafhankelijke, digitale thermometer. Zo bent u

ervan verzekerd dat de dranken a ltijd op de juiste drink-

temperatuur worden geserveerd.

Opvallende productpresentatie
De apart schakelbare LED verlichting in de glas-

deur modellen zet de producten in het juiste licht 

en zorgt voor een aantrekkelijke presentatie. 

Naast een optimale verlichting van het interieur is 

LED verlichting ook uiterst energiezuinig.

Uiterst energiezuinig en lage bedrijfskosten
Het natuurlijke koelmiddel R600a, de LED verlichting in combinatie met zeer efficiënte componenten 

en een sterke isolatie resulteren in lage energieverbruiken en bedrijfskosten.

Eenvoudig schoon te maken en 
hygiëne
Om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het 

gebied van hygiëne zijn de bedrijfskoelkasten 

dankzij een naadloze binnenkuip eenvoudig te 

reinigen en te onderhouden.

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur **

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar als

Accessoires

Draagrooster kunststof gecoat

Swingwiellijst

Scannerrail (5 stuks)

Beschermbeugel

10 cm hoge stelpoten

Flessenrail

FKv 5440FKv 5443 FKv 3643 FKv 2640Universele koelkasten 

** Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

KoelenHFK
vrij

Universele koelkasten – modeloverzicht

Model Bruto / netto inhoud 

in liters

Buitenmaten in mm 

(b / d / h)

Binnenmaten in mm 

(b / d / h)

Behuizing, kleur

FKv 5443 572 / 536 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 staal, wit

FKv 5440 554 / 520 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 staal, wit

FKv 3643 348 / 320 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 staal, wit

FKv 3640 348 / 320 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 staal, wit

FKv 2643 240 / 221 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 staal, wit

FKv 2640 240 / 221 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 staal, wit

7112467 

9086323

7641603

9590233

9007659

7112467 

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112415 

9086365

7790739

9590235

7112415 

9086365

7790739

9590235

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

LED-verlichting, apart schakelbaar

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

93 / 87 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / wit

staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

77 / 71 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh / * 0,947 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / wit

Isolatieglasdeur / * staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

LED-verlichting, apart schakelbaar / * –

4

metaal, kunststof gecoat

45 kg

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

75 / 70 kg / * 62 / 56 kg 

SN-ST / * SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W / * 1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

*FKv 3640 zonder glasdeur

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh / * 1,030 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / wit

staal / * Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

– / * LED-verlichting, apart schakelbaar

3

metaal, kunststof gecoat

45 kg

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

49 / 45 kg / * 61 / 57 kg

SN-T / * SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W / * 1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

*FKv 2643 met glasdeur



4140

Onderbouwbare koelkasten 
met dynamische koeling

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

FKUv 1660  Premium FKUv 1663  Premium

Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling

De FKUv koelkasten bieden professionele koelprestaties 

in compact formaat. De apparaten zijn ook geschikt om 

onder een werkblad te worden geplaatst. De geïntegreer-

de high perfomance ventilator zorgt voor een snelle afkoe-

ling van de producten en een gelijkmatige temperatuur in 

het interieur. Modellen FKUv 1660 en FKUv 1663 zijn vol-

ledig uitgevoerd in edelstaal.

Extra geïsoleerde zijwanden
Om waardevolle energie te besparen zijn de 

zijwanden voorzien van extra isolatie. Tevens 

kunnen de roosters bij 90° deuropening in 

hoogte versteld of verwijderd worden. De deur 

sluit  automatisch vanaf 40° deuropening.

Elektronische besturing
De koelapparaten van de FKUv-reeks zijn 

uitgevoerd met een nauwkeurige elektronische 

besturing met digitale temperatuurweergave, die 

in het werkblad is geïntegreerd. De temperaturen 

kunnen met deze besturing op de graad nauw-

keurig tussen +1°C en +15°C worden ingesteld. 

Een optisch en akoestisch deur- en temperatuur-

alarm treedt in werking bij ongecontroleerde 

temperatuurstijgingen.

Verbindingsraam
Het verbindingsraam zorgt voor bijkomende 

gebruiksmogelijkheden. Op een kleine plek kan 

hiermee een geur- of temperatuurscheiding 

worden gecreëerd. Met dit verbindingsraam kunt 

u bijvoorbeeld alle FKUv en GGU toestellen naar 

wens combineren.

Onderbouwbare koelkasten – modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 

liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur Passende vriezer

FKUv 1660 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 edelstaal, edelstaal GGU 1550 pagina 61

FKUv 1663 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 edelstaal, edelstaal GGU 1550 pagina 61

FKUv 1610 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 staal, wit GGU 1500 pagina 61

FKUv 1613 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 staal, wit GGU 1500 pagina 61

FKvesf 1805 180 / 160 l 600 / 600 / 850 513 / 441 / 702 staal, staalgrijs

FKvesf 1803 180 / 157 l 600 / 600 / 850 513 / 441 / 702 staal, staalgrijs

Accessoires 

Gemetalliseerd draagrooster

Verbindingsraam RVS

Set rolwielen

Geschikt voor onderbouw
De modellen kunnen onder een werkblad worden 

geplaatst. In dat geval dient het werkblad te 

worden voorzien van een ventilatiesleuf van 

minimaal 200 cm² aan de achterzijde van het 

apparaat. Zonder ventilatiesleuven in het werk-

blad moet er minimaal 30 mm ruimte boven het 

apparaat worden vrijgehouden. 

Dynamische koeling
Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor 

een snel afkoelen van de verse levensmiddelen 

en een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehe-

le binnenruimte. Het deurcontact schakelt de 

ventilator bij het openen van de deur uit. Daardoor 

wordt waardevolle energie bespaard en het bin-

nenstromen van warme buitenlucht verhinderd. 

De apparaten worden automatisch ontdooid.

KoelenHFK
vrij

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof zilvergrijs

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

3

metaal, verchroomd

60 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

37 / 35 kg

N-T

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

edelstaal / edelstaal

Isolatieglasdeur

kunststof zilvergrijs

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

LED-verlichting, apart schakelbaar

3

metaal, verchroomd

60 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

45 / 42 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112321

7777671 

9086607

7112321 

7777671

9086607
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Onderbouwbare koelkasten 
met dynamische koeling

Onderbouwbare koelkasten
met dynamische koeling

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Hoogte zonder werkblad in mm

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

FKUv 1610  Premium FKUv 1613  Premium

KoelenOnderbouwbare koelkasten met dynamische koeling

Accessoires 

Draagrooster kunststof gecoat

Verbindingsraam wit

Set rolwielen

Accessoires 

Draagrooster kunststof gecoat

FKvesf 1805 FKvesf 1803

HFK
vrij

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting * Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

3

metaal, kunststof gecoat

60 kg

ja

ja

rechts, wisselbaar

37 / 34 kg

N-T

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

LED-verlichting, apart schakelbaar

3

metaal, kunststof gecoat

60 kg

ja

ja

rechts, wisselbaar

44 / 41 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112313

9876691 

9086607

7112313 

9876691

9086607 

7112064 7112064

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

0,898 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

edelstaal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

ja

3

metaal, kunststof gecoat

45 kg

ja

rechts, wisselbaar

37 / 35 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

1,200 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

analoog, in de kast

LED-verlichting, apart schakelbaar

3 

metaal, kunststof gecoat

45 kg

ja

rechts, wisselbaar

47 / 44 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Liebherr flessenkoelkisten zijn geconstrueerd voor pro-

fessioneel gebruik en afgestemd op de praktijk, dus op 

continue bedrijf ook onder extreme omstandigheden. Ze 

zijn ontworpen voor de zware belasting van het dagelijks 

bedrijfsleven. De stevige deksels blijven ook bij intensief 

gebruik goed sluitend en beperken het temperatuurverlies 

tot een minimum. De traploze temperatuurregeling zorgt 

ervoor, dat de ingestelde temperatuur in een bereik van 

+2°C tot +12°C / +2°C tot +15°C constant wordt gehouden.

Dankzij de uiterst effectieve isolatie bieden de koelkisten

veel ruimte zonder zelf veel plaats in te nemen. De stalen

behuizing en het roestvrije aluminium interieur maken

deze apparaten robuust en onderhoudsvriendelijk. En voor

een betrouw baar functioneren zorgt de duurzame en

geluidsarme compressor.

Zwenkwielen
Alle koelkisten zijn uitgevoerd met dubbele 

zwenkwielen met rubber coating. Handig wanneer 

de kist vaak van plaats wordt verwisseld.

Glazen schuifdeksels
De uit gehard veiligheidsglas vervaardigde schuifdeksels bieden een duidelijk zicht op de opgeslagen 

producten.

Koelkisten

Koelkisten – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud 

in liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Dekselmateriaal

FT 2900 282/247 l 1030/628/910 902/500/600 aluminium

FT 2902 282/247 l 1030/628/900 902/500/600 glas

Accessoires

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

KoelenHFK
vrij

Koelkisten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deksel

Bovenrand

Materiaal binnenkast

Type besturing

Wielen / type wielen

Afvoer voor dooiwater

Slot

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

FT 2900 FT 2902

7042845

7042835 

282 / 247 l

1030 / 628 / 910

902 / 500 / 600

0,821 kWh

statisch

handmatig

+2°C tot +15°C

staal / wit

aluminium

staalgrijs

aluminium

mechanisch

ja / zwenkwielen

ja

optie

53 / 46 kg

SN-ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240 V~

282 / 247 l

1030 / 628 / 900

902 / 500 / 600

1,233 kWh

statisch

handmatig

+2°C tot +12°C

staal / wit

glas

staalgrijs

aluminium

mechanisch

ja / zwenkwielen

ja

optie

55 / 48 kg

SN-ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240 V~
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Vrieskasten

Maximaal 
invriesvermogen
Overal waar op professioneel gebied kwaliteit en 

versheid op de eerste plaats komen, worden bijzonder 

hoge eisen aan diepvriesapparaten gesteld. Liebherr 

heeft daarom een speciaal programma ontworpen 

waarbij de vrieskwaliteit en materiaalkeuze aan de 

hoogste eisen voldoen. De Liebherr-apparaten voor 

professioneel gebruik zijn zonder problemen bestand 

tegen het vaak openen van de deur, het opslaan 

van grote hoeveelheden levensmiddelen en hoge 

omgevingstemperaturen.  De combinatie van maximaal 

koelvermogen, hoogwaardige afwerking en een 

complete uitrusting biedt optimale mogelijkheden 

voor de professionele markt. In Liebherr vriesapparaten 

kunnen grote hoeveelheden ingevroren producten 

lang en veilig worden opgeslagen.

VriezenHFK
vrij
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Hoogstaande, milieuvriendelijke      diepvriestechniek

Het koelmiddel R290 is milieuvriendelijk, 

krachtig en energiezuinig.

De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het 

ingewerkt groefsysteem gemakkelijk te vervangen, 

voor een optimale hygiëne.

Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten 

in elke ruimte goed toegankelijk zijn te plaatsen.

Geïntegreerd voetpedaal om de deur gemakkelijk 

en comfortabel te openen.

Standaard in hoogte verstelbare poten 

om optimaal te kunnen schoonmaken onder het apparaat.

Hoogefficiënt koelsysteem om het energieverbruik 

en de bedrijfskosten aanmerkelijk te doen dalen.

Het dooiwater wordt verdampt met heet gas: 

snel en energiebesparend.

Grote verdampingsvlakken 

voor een optimale koeling.

Hoogefficiënte ventilatoren 

verminderen het energieverbruik.

Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm 

waarschuwt bij ongewenste temperatuurstijging en 

onnodig koudeverlies.

Een uiterst doeltreffende isolatielaag van 83 mm dik 

zorgt voor een laag energieverbruik en houdt de temperatuur 

binnenin optimaal gelijkmatig.

RoHs en WEEE conform door toepassing van 

milieuvriendelijke materialen in combinatie met 

een optimale recyclingmogelijkheid.

In elke professionele omgeving waar versheid en kwaliteit 

vooraan staan, worden aan koel- en vriesapparaten bij-

zonder hoge eisen gesteld. Niet alleen op het vlak van 

koelvermogen, maar ook op gebied van hygiëne bij het 

dagelijks gebruik. Innovatieve ideeën voor kwaliteit en 

design zijn kenmerkend voor het gehele assortiment 

Liebherr apparaten voor de professionele markt. Zowel bij 

de keuze van materialen, bij het ontwerp van de koelcom-

ponenten als bij het design concept staat een jarenlang 

probleemloos gebruik in een professionele omgeving 

centraal.

Opklapbare en demonteerbare afdekplaat 

van de compressorruimte zodat de koeltechnische onderdelen 

goed bereikbaar zijn voor onderhoud en reiniging.

Nauwkeurige elektronica in combinatie met hoogwaardige 

koelcomponenten voor een minimaal energieverbruik. Voor het 

onderhoudsgemak en de hygiëne werd de elektronica geïntegreerd.

De seriële businterfaces, potentiaalvrije contacten en 

infrarood interfaces voldoen aan de HACCP-eisen en maken 

koppeling aan centrale registratie- en alarmsystemen mogelijk.

Liebherr luchtleidingsysteem 

voor een optimale koelkwaliteit.

Verdampingsvrije binnenruimte 

voor minimale temperatuurstijging tijdens het ontdooien 

en bij het inleggen van grote hoeveelheden.

Kader verwarmd met hete lucht en ontdooien met hete lucht op verzoek 

maken extra energieverbruik overbodig. De hoogefficiënte heetgasontdooiing 

staat garant voor dooitijden van amper 10 minuten. Hierdoor stijgt de temperatuur 

in de binnenruimte marginaal tijdens het ontdooien, wat energie bespaart.

Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen 

van de deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten. 

Daardoor blijft de koude in het apparaat en wordt waardevolle energie bespaard.

De binnenruimte van diepgetrokken chroomnikkelstaal 

met reinigingsafvoer biedt stabiliteit en flexibiliteit, en bovendien 

een goede hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

De behuizingen van edelstaal met zijwanden 

uit één stuk zijn naadloos uitgevoerd en daardoor bijzonder 

hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.

De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en 

helpt op die manier het energieverbruik te verminderen. De ergonomische 

greep over de gehele deurhoogte zorgt ervoor dat de deur gemakkelijk 

en bijzonder comfortabel te openen is.

Informatie betreft GGPv 6590 en GGPv 1490

VriezenHFK
vrij

HFK
vrij



5150

Diepvrieskasten

De ProfiLine-apparaten van Liebherr bieden alle voordelen 

die de professionele markt van betrouwbare diepvries-

apparaten verlangt. Hoogwaardige materialen, krachtige 

koelcomponenten en zorgvuldige afwerking tot in het 

kleinste detail garanderen de hoge kwaliteit van Liebherr-

apparaten.

SwingLine design:
functioneel en elegant
De SwingLine-deuren zijn dankzij de over de 

gehele deurhoogte geïntegreerde greep ergono-

misch en makkelijk te openen. Er steken geen 

delen uit, zodat het arbeidsproces niet ge hinderd 

wordt. De robuuste deur is zeer onder-

houdsvriendelijk. De deurrubbers zijn vervang-

baar. De deuren blijven bij een openingshoek van 

90° geopend, onder 75° is de deur zelfsluitend. 

Het geïntegreerde slot is van uitstekende kwali-

teit en beschermt tegen onbevoegde toegang. De 

deurscharniering is verwisselbaar.

Makkelijk te reinigen
In ruimtes waarin dagelijks grote hoeveelheden 

levensmiddelen worden verwerkt, speelt hygiëne 

een bijzonder grote rol. Alle modellen zijn uitge-

voerd met een binnenkast van chroom nikkelstaal 

met geïntegreerde steunribben. De binnenwand 

is daardoor zonder eerst de draag lijsten te moe-

ten verwijderen uiterst makkelijk en goed te rei-

nigen. De uit één stuk diepgetrokken bodemplaat 

met afgeronde hoeken is uitgevoerd met een 

reinigingsafvoer. 

De stelpoten: maximale hygiëne
De stelpoten van chroomnikkelstaal zijn van 

150 mm tot 180 mm in de hoogte verstelbaar. Dit 

maakt een moeiteloos reinigen van de vloer 

onder de apparaten mogelijk.

Elektronische besturing:
nauwkeurig en overzichtelijk
Nauwkeurige elektronische besturingssystemen 

met geoptimaliseerde koelcomponenten garan-

der en vriescapaciteit voor de professionele 

markt. De bedieningspanelen zijn gebruiks-

vriendelijk en beschikken over potentiaalvrije 

contacten. Daardoor is een aansluiting op het 

centrale alarmsysteem mogelijk. Bij ongewenste 

temperatuurveranderingen en bij niet gesloten 

deur waarschuwt het geïntegreerde deur- en 

temperatuuralarm. De elektronica is hygiënisch 

achter een folie geïntegreerd.

Professioneel vriesvermogen
De compressoren voldoen met hun dynamische 

koeling en nauwkeurige elektronische besturing 

aan de hoogste eisen. Dankzij een speciaal ont-

wikkelde luchtgeleiding in de binnenruimte wordt 

een optimale koudeverdeling in het gehele appa-

raat bereikt. Zelfs bij veelvuldig openen van de 

deur en het opslaan van grotere hoeveelheden 

nieuwe levensmiddelen garandeert de effectieve 

verdamper in combinatie met het lucht-

circulatiesysteem met dubbele ventilator het door 

u gewenste koelvermogen. Bij het openen van de 

deur wordt de ventilatie uitgeschakeld. De koude 

blijft in het apparaat – op waardevolle energie 

kan daardoor worden bezuinigd. De automati-

sche ontdooiing geschiedt uiterst efficiënt en  

energiebesparend. De koelcomponenten zijn vei-

lig en goed toegankelijk boven in het apparaat 

geïntegreerd. Voor reiniging of onderhouds-

werkzaamheden is de compressor-afdekplaat 

makkelijk naar boven zwenkbaar en garandeert 

daarmee een zeer goede toegangsmogelijkheid.

Het interieur:
flexibel en gestandaardiseerd
Het chroomnikkelstalen interieur garandeert 

 stabiliteit, flexibiliteit en een optimale onder-

houdsvriendelijke hygiëne. Gastro normbakken 

kunnen evenals de draagroosters op de ribben 

worden ingeschoven. Het chroomnikkelstalen 

interieur is afgestemd op de Gastronorm 2/1. De 

draagroosters zijn tot 60 kg belastbaar.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

VriezenHFK
vrij
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Diepvrieskasten ProfiPremiumline GN 2/1

Voor de opslag van diepvriesproducten bieden de 

ProfiPremiumline apparaten uitstekend koelvermogen. 

Zo zijn ze ontworpen voor een extreem breed bereik van 

-10°C tot -35°C resp. van -10°C tot -26°C. De over zicht-

elijke, HACCP-conforme elektronica is uitgerust met een

seriële interface en een potentiaalvrij contact voor het

registreren van de temperaturen. De behuizingen van

hoogwaardig edelstaal zijn uitstekend te reinigen en

garanderen de hygiëne die voor de professionele gebruiker 

zo belangrijk is. Alle ProfiPremiumline modellen werken 

op het bijzonder energiezuinige en milieuvriendelijke HFK-

vrije koelmiddel R 290. De modellen GKPv 6590 en GKPv 

1490 met energiezuinige ventilatoren behoren tot de 

meest energie-efficiënte Gastronorm-vrieskasten op de 

markt.

CNS-roosters
De robuuste chroomnikkelstalen roosters zijn tot 

60 kg belastbaar en ontworpen voor normbak-

ken tot maximaal Gastronorm 2/1.

Voetpedaal
Ook als u geen hand vrij heeft, kunnen de appa-

raten comfortabel met het geïntegreerde voetpe-

daal worden geopend. De deuren blijven bij een 

openingshoek van 90° geopend. Onder 75° zijn 

de deuren zelfsluitend.

Elektronische besturing:
nauwkeurig en duidelijk
De overzichtelijke elektronica van de Profi-

Premium line met geïntegreerde realtime klok 

 voldoet aan de HACCP-eisen. De elektronica is 

uit gerust met een seriële businterface, een 

potentiaalvrij contact en een infrarood interface 

waarmee een koppeling met een centraal 

 registratiesysteem kan worden gemaakt. De 

opgeslagen gegevens kunnen ook direct vanaf de 

display worden uit gelezen. Ter registratie van 

producttemperaturen kan een optioneel ver-

krijgbare NTC-producttemperatuurvoeler aan de 

elektronica worden aangesloten. Voor een een-

voudige bediening zijn 3 verschillende vries-

programma’s voorgeprogrammeerd, waarbij de 

temperatuur op het specifieke gebruik is afge-

stemd. Zo staan bijvoorbeeld programma’s ter 

beschikking voor diepvriesproducten, ijsopslag 

en schepijs. Uiteraard kunt u ook eigen tempera-

tuurbereiken instellen. De diep vries kasten wor-

den automatisch ontdooid. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid om het ontdooien handmatig in te 

schakelen. Een optisch en akoestisch deur- en 

temperatuuralarm be schermt de producten tegen 

ongewenste tempe ratuur stijigingen. Temperatuur, 

datum en tijd worden iedere 4 minuten geregis-

treerd.

Elektrische 
ontdooiing

Hete 
gasontdooiing

Diepvrieskasten ProfiPremiumline GN 2/1 – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in 

liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur Passende koelkast

GGPv 6590 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 edelstaal, edelstaal GKPv 6590 pagina 13

GGPv 1490 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 edelstaal, edelstaal GKPv 1490 pagina 13

Diepvrieskasten GN 2/1 

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface / potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Voetpedaalopener

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

GGPv 6590  Profi Premiumline GGPv 1490  Profi Premiumline

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts / links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

Converter incl. software (seriële aansluiting)

NTC product-temperatuursensor

VriezenHFK
vrij

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

3,423 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

4

chroomnikkelstaal

60 kg

greep

ja

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

147 / 130 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

7,903 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -26°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

8

chroomnikkelstaal

60 kg

greep

ja

150 – 180 mm

ja

ja

83 – 60 mm

229 / 205 kg

T

60 dB(A)

R 290

5.0 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

7112904 

7112908

9001761 / 9001757

9590583 

9590389

9590387

9590407

7112904 

7112908

9590581 

9590389 

9590387 

9590407
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Diepvrieskasten Profiline GN 2/1

In de Gastronorm ProfiLine diepvrieskasten kunnen grote 

hoeveelheden diepvriesproducten betrouwbaar worden 

opgeslagen. De temperatuur is bij de GGPv 6570 instel-

baar van -10 °C tot -35 °C en bij de GGPv 1470 van -10 ° tot 

-26 °C  Maximaal koelvermogen in combinatie met een

optimaal te gebruiken binnenruimte garandeert ideale

bewaarmogelijkheden.

Op de graad nauwkeurige 
elektronica
De ProfiLine-elektronica met digitaal display maakt 

het mogelijk om de temperatuur op de graad 

nauwkeurig in te stellen. De elektronica is uitge-

rust met een potentiaalvrij contact. Dit maakt 

aansluiting op centrale alarmsystemen mogelijk. 

De uiterst efficiënte en energiebesparende ont-

dooiing met heet gas garandeert, dat de appara-

ten vrij van rijpvorming blijven. U heeft daarnaast 

de mogelijk heid om het ontdooien handmatig in te 

schakelen. Voor extra veiligheid zorgt het optisch 

en akoestisch deur- en temperatuuralarm.

Diepvrieskasten ProfiLine GN 2/1 – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in 

liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur Passende koelkast

GGPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 edelstaal, edelstaal GKPv 6570 pagina 15

GGPv 1470 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 edelstaal, edelstaal GKPv 1470 pagina 15

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts

Draagrails U-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

Diepvrieskasten GN 2/1 

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

GGPv 6570  Profi Line GGPv 1470  Profi Line

Stevige roosters
De stevige draagroosters zijn kunststof gecoat en 

tot 60 kg belastbaar.

Swingwielen 
Modellen GGPv 1470 en GGPv 6570 kunnen 

worden uitgerust met swingwielen voor een mak-

kelijke reiniging onder de apparaten en flexibel 

gebruik op verschillende locaties. De remmen op 

de voorwielen houden het apparaat op zijn plaats 

en zorgen voor een optimale stabiliteit, zelfs wan-

neer de draagroosters met belading volledig zijn 

uitgetrokken. Voor transport kunnen de wielen 

worden gedemonteerd, waardoor de hoogte van 

het apparaat afneemt met 13 cm.

VriezenHFK
vrij

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

4,513 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

greep

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

146 / 130 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

7112904

7112908 

9590581

9590659 

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

8,397 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -26°C

530 x 650 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

8

metaal, kunststof gecoat

60 kg

greep

150 – 180 mm

ja

ja

83 – 60 mm

229 / 205 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.5 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

7112904

7112908 

9001761 

9001757 

9590583

9590639 
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NoFrost diepvrieskasten met geforceerde koeling

Voor het bewaren van diepvriesproducten zijn de NoFrost 

diep vrieskasten met geforceerde koeling de ideale oplos-

sing. De draagroosters zijn in hoogte verstelbaar en bieden 

daarmee de mogelijkheid flexibel gebruik te maken van de 

binnenruimte. De temperatuur kan nauwkeurig worden 

ingesteld tussen -14°C en -28°C. De apparaten voldoen aan 

de levensmiddelen- en hygiënevoorschriften voor Gastro-

nomie en andere bedrijfsmatige toepassingen. Zo zijn de 

stelpoten in hoogte verstelbaar van 150 mm tot 180 mm 

waardoor de vloer onder het apparaat eenvoudig kan worden 

gereinigd. Alle GGv modellen beschikken over het bijzonder 

energie efficiënte en milieuvriendelijke koelmiddel R 290.

NoFrost diepvriesapparaten met geforceerde koeling – modeloverzicht
Model Bruto/netto 

inhoud in liters

Buitenmaten in 

mm (b/d/h)

Binnenmaten in 

mm (b/d/h)

Behuizing, kleur Passende koelkast

GGv 5860 547/490 l 750/750/2064 610/500/1395 edelstaal, edelstaal GKv 6460 pag. 17

GGv 5810 547/490 l 750/750/2064 610/500/1395 staal, wit GKv 6410 pag. 17

GGv 5060 478/421 l 750/750/1864 610/500/1225 edelstaal, edelstaal GKv 5790 / 5760 pag. 18

GGv 5010 478/421 l 750/750/1864 610/500/1225 staal, wit GKv 5730 / 5710 pag. 19

Flexibel en hygiënisch
Het naadloze kunststof interieur met bodemaf-

voer is hygiënisch en bijzonder eenvoudig te 

reinigen. De draagroosters kunnen naar behoefte 

iedere 85 mm worden verplaatst in hoogte en zijn 

beschermd tegen kantelen. Daarbij biedt de 

geïntegreerde draagrooster-uittrekstop extra vei-

ligheid. De duurzaam gecoate draagroosters 

kunnen bij een deuropening van 90° worden 

verwijderd.

Graadnauwkeurig 
De digitale temperatuurdisplay maakt een 

nauwkeurige temperatuurinstelling mogelijk. Het 

deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij een 

ongewenste temperatuurverandering. De heetgas 

ontdooiing is snel en energie efficiënt. Bovendien 

bestaat de mogelijkheid om het ontdooiproces 

handmatig op te starten.

NoFrost technologie 
Voor het langdurig bewaren zonder ijsaanslag 

biedt de NoFrost-technologie koelvermogen in 

professio nele kwaliteit. De levensmiddelen 

worden met gekoelde circulatielucht ingevroren 

en de luchtvochtigheid wordt afgevoerd. Daardoor 

blijft het vriesgedeelte altijd ijsvrij en op de 

levensmiddelen ontstaat geen rijp. Met NoFrost 

is handmatig ontdooien niet meer nodig.

NoFrost diepvrieskasten 

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Euronorm

Gastronorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

GGv 5860 GGv 5810 GGv 5060 GGv 5010

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

Accessoires

Set swingwielen

Draagrooster wit

Euronorm en GN-bakken
Op de stabiele roosters kunnen zowel Euronorm 

bakken 600 x 400 mm als ook GN bakken van 

verschillende formaten worden geplaatst.

VriezenHFK
vrij

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep van edelstaal

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 – 70 mm

121 / 112 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 – 70 mm

122 / 113 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep van edelstaal

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 – 70 mm

111 / 103 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

4

metaal, kunststof gecoat

60 kg

stanggreep metaal

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 – 70 mm

112 / 104 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

9086457 

7113475

9086457

7113475

9086457

7113475

9086457 

7113475
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Diepvrieskasten met statische koeling

Met de professionele diepvrieskasten van Liebherr kun-

nen ook grote hoeveelheden ingevroren levensmiddelen 

veilig en tegen lage verbruikkosten worden opgeslagen: 

de statische koeling kan tussen de -14°C en -28°C  worden 

ingesteld.

Gebruiksvriendelijk en nauwkeurig
De geïntegreerde elektronica maakt een eenvoudige bediening met digitale precisie mogelijk. 

Een optisch en akoestisch deuralarm waarschuwt bij ongewenste temperatuurstijging.

Veilig sluiten
De diepvrieskasten zijn afsluitbaar met een betrouwbaar slot, dat onafhankelijk van de stevige hand-

greep is aangebracht.

Draagrails
De TGS 4000 is uitgevoerd met zwaar belastbare, in hoogte verstelbare draagrails voor Gastronorm-

bakken GN 1/1 en bakplaten (600x400 mm). Op maximaal 22 platen kunnen de levensmiddelen 

overzichtelijk worden ingevroren.

Schuiflades
De rondom gesloten lades van de modellen G 5216 en GGU 1500 zijn extra stevig. 

Ideaal voor levensmiddelen die klein van formaat zijn.

Geschikt voor onderbouw
De GGU modellen kunnen onder een werkblad worden geplaatst. In dat geval dient het werkblad te 

worden voorzien van een ventilatiesleuf van minimaal 200 cm² aan de achterzijde van het apparaat. 

Wanneer er geen ventilatiesleuf in het werkblad wordt aangebracht, moet de nishoogte minimaal 

860 mm bedragen om voldoende warmteafgifte aan de voorzijde te garanderen.

Diepvrieskasten met statische koeling – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in 

liters

Buitenmaten in 

mm (b/d/h)

Binnenmaten in 

mm (b/d/h)

Aantal 

manden/lades

Passende koelkast

GG 5260 513/472 l 750/750/1864 607/560/1510 14/0 GKv 5790 / 5760 pag. 18

GG 5210 513/472 l 750/750/1864 607/560/1510 14/0 GKv 5730 / 5710 pag. 19

G 5216 513/472 l 750/750/1725 607/560/1510 0/14

GG 4060 382/348 l 600/680/1900 457/480/1686 3/0 GKv 4360 pag. 20

GG 4010 382/348 l 600/680/1900 457/480/1686 3/0 GKv 4310 pag. 20

TGS 4000 400/385 l 752/710/1510 613/530/1312 0/0 BKv 4000 pag. 27

GGU 1550 143/133 l 600/615/830 474/443/676 4/0 FKUv 1663/1660 pag. 41

GGU 1500 143/133 l 600/615/830 474/443/676 1/3 FKUv 1613/1610 pag. 42

GGUesf 1405 143 / 133 l 600 / 615 / 830 474 / 443 / 676 0/0

Diepvrieskasten 
met statische koeling

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

SuperFrost

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Schuifl ades

Aantal manden

Verdamperplaten, vast

Materiaal verdamperplaten

Belastbaarheid

Vakhoogte in mm

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook leverbaar met gemonteerde swingwielen

Accessoires

Set swingwielen

Paneel voor ombouw naar standaard elektronica

Lade / Lade kort

Draadmand / Draadmand kort

Swingwielen 
Modellen GG 52.. kunnen worden uitgerust met swingwielen voor een makkelijke reiniging onder de 

apparaten en flexibel gebruik op verschillende locaties.

VriezenHFK
vrij

GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

0

14

7

aluminium

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

115 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

0

14

7

aluminium

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

116 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ja

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

1,051 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

hoeveelheidgestuurd

digitaal

optisch en akoestisch

14

0

7

aluminium

60 kg

6 x 187, 1 x 237

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

rechts, wisselbaar

111 / 104 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

9086457 

9086659

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9086457 

9086661

9792795 / 9792797
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Onderbouwbare diepvrieskasten met statische koelingDiepvrieskasten met statische koeling

Accessoires

Verbindingsraam RVS

Verbindingsraam wit

Set rolwielen

Draadmand lang

Draadmand kort

Lade

Accessoires

Universele draagrails rechts

Universele draagrails links

Swingwiellijst 

10 cm hoge stelpoten

Draadmand

Diepvrieskasten 
met statische koeling

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm / Bakkerijnorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Schuifl ades

Aantal manden

Verdamperplaten, vast

Materiaal verdamperplaten

Belastbaarheid

Vakhoogte in mm

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Onderbouwbare diepvrieskasten 
met statische koeling

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

SuperFrost

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Schuifl ades

Aantal manden

Verdamperplaten, vast

Materiaal verdamperplaten

Belastbaarheid

Vakhoogte in mm

Slot

Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

VriezenHFK
vrij

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

0

3

7

aluminium

60 kg

6 x 224, 1 x 240

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

89 / 83 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

0

3

7

aluminium

60 kg

6 x 224, 1 x 240

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

92 / 85 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

TGS 4000

400 / 385 l

752 / 710 / 1510

613 / 530 / 1312

1,732 kWh

statisch

handmatig

-9°C tot -26°C

530 x 325  /  600 x 400 mm

staal / wit

staal

kunststof wit

mechanisch

digitaal

0

0

3

aluminium

3 sets draagrails meegeleverd

40 kg

1 x 370, 2 x 350, 1 x 196

stanggreep metaal

ja

rechts, wisselbaar

85 / 80 kg

SN

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGU 1550  Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

statisch

handmatig

-9°C tot -26°C

edelstaal / edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

hoeveelheidgestuurd

digitaal

optisch en akoestisch

0

4

4

aluminium

24 kg

3 x 150, 1 x 170

ja

rechts, wisselbaar

41 / 39 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGU 1500  Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

statisch

handmatig

-9°C tot -26°C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch

hoeveelheidgestuurd

digitaal

optisch en akoestisch

3

1

4

aluminium

24 kg

3 x 150, 1 x 170

ja

rechts, wisselbaar

41 / 38 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

statisch

handmatig

-9°C tot -26°C

staal / staalgrijs

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

tijdgestuurd

digitaal

optisch en akoestisch

0

0

4

aluminium

24 kg

3 x 150, 1 x 170

ja

rechts, wisselbaar

41 / 39 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

7777671 

9086607 

9141699

9141697

9790331

9876691 

9086607 

9141699

9141697

9790331

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

9452007

9452008

9086957

9086527

9141693

9086527

9141693
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Diepvrieskasten bakkerijnorm ProfiLine

Voor een kwalitatieve opslag van bakkerijproducten zoals  

afbakproducten zijn de diepvrieskasten met bakkerijnorm 

en geforceerde koeling de professionele oplossing. Het 

luchtcirculatiesysteem zorgt voor een constante tempera-

tuur in de hele binnenruimte. De temperatuur is van -10 °C 

tot -35 °C instelbaar.

Op de graad nauwkeurige
elektronica
De ProfiLine-elektronica met digitaal display 

maakt het mogelijk om de temperatuur op de 

graad nauwkeurig in te stellen. De elektronica is 

uitgerust met een potentiaalvrij contact. Dit 

maakt aan sluiting op centrale alarmsystemen 

mogelijk. Het uiterst efficiënt en energiebespa-

rend automatisch ontdooien van de verdam-

perunit zorgt er voor, dat de apparaten nooit 

dichtvriezen. U heeft daarnaast de mogelijkheid 

om het ontdooien hand matig in te schakelen. 

Voor extra veiligheid zorgt het optisch en akoes-

tisch deur- en temperatuur alarm. Het geïnte-

greerde slot is van uitstekende kwaliteit en 

beschermt tegen onbevoegde toegang.

Zelfsluitende deuren
De sterke SwingLine deur is bijzonder makkelijk 

te reinigen. Het deurrubber kan indien nodig 

worden vervangen. De deuren blijven bij een 

openingshoek van 90 ° geopend, onder 75 ° is 

de deur zelfsluitend.

Bakkerijnorm
Het chroomnikkelstalen interieur is speciaal 

ontworpen voor het inschuiven van bakplaten. Op 

de verstelbare L-draagrails kunnen afhankelijk 

van het model bakplaten van 600 x 400 mm tot 

600 x 800 mm worden ingeschoven. 

Diepvrieskasten bakkerijnorm ProfiLine – modeloverzicht
Model Bruto/netto 

inhoud in liters

Buitenmaten in 

mm (b/d/h)

Binnenmaten in 

mm (b/d/h)

Aantal 

plaatsteunen

Passende koelkast

BGPv 8470 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 25 BKPv 8470 pagina 25

BGPv 8420 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 25

BGPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 20 BKPv 6570 pagina 25

BGPv 6520 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 20 BKPv 6520 pagina 25

Diepvrieskasten bakkerijnorm

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Plaatsteunen

Materiaal plaatsteunen

Type handvat

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Ook in wit leverbaar als

BGPv 8470  Profi Line BGPv 8420  Profi Line BGPv 6570  Profi Line

Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

Ultra Effi  cient

HFK
vrij

(2014)(2009)

856 / 856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

5,328 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

600 x 800 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chroomnikkelstalen L-draagrails

greep

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

202 / 170 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

856 / 856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

5,328 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

600 x 800 mm

staal / wit

staal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chroomnikkelstalen L-draagrails

greep

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

203 / 172 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

4,509 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

400 x 600 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

20

chroomnikkelstalen L-draagrails

greep

150 – 180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

164 / 148 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

9000968 

9000969 

9590581 

9590659 

9000968 

9000969 

9590581 

9590659 

BGPv 6520

9005067

9005069 

9590581  

9590659

Vriezen
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Een goede presentatie is uiterst belangrijk om de aan-

dacht van klanten te krijgen. De diepvrieskasten met 

glasdeur zijn daarom voorzien van twee LED zuilen. De 

verlichting bestaat uit tientallen LED’s en zorgt samen met 

het antraciet/aluminium Design voor een perfecte pro-

ductpresentatie. Het dynamische koelsysteem, met pres-

tatiesterke lamellenverdamper en heetgas ontdooiing, 

garandeert maximale koelprestaties en een laag energie-

verbruik.

Effectieve productpresentatie
De LED displayverlichting (FDv 4613) en LED interieurverlichting zorgen 

voor een opvallende presentatie van zowel het merk als de inhoud. Vertikaal 

geplaatste LED zuilen zorgen voor een gelijkmatige en intensieve verlichting 

van alle producten.

Verwarmde glasdeur
De verwarmde glasdeur met drievoudige isolatie voorkomt condens op het 

glas. Goed zicht op de producten is hierdoor altijd verzekerd.

Hoogwaardig antraciet / aluminium Design
Zowel de plint als de display (FDv 4613) zijn uitgevoerd in antraciet. Het 

frame van de glasdeur is van hoogwaardig aluminium. Het ontwerp is 

uitstekend met verschillende brandings uit te voeren.

Heetgas ontdooiing
Dankzij de energie efficiënte heetgas ontdooiing worden korte ontdooicycli 

bereikt. Hierdoor ontstaan slechts marginale temperatuurfluctuaties waar-

mee de kwaliteit van de opgeslagen producten langer wordt gewaarborgd.

Elektronische besturing
Het bedieningspaneel met digitale temperatuurweergave maakt een nauw-

keurige temperatuurinstelling mogelijk en stuurt automatisch de heetgas 

ontdooiing aan.

FDv 4613 Fv 3613

Display diepvrieskasten met geforceerde koeling

Display diepvrieskasten 
met geforceerde koeling

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Wielen

Type wielen

Slot

Deur zelfsluitend 

Deurscharniering

Isolatie

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Display diepvrieskasten met geforceerde koeling – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud 

in liters

Buitenmaten 

in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Behuizing, kleur

FDv 4613 461/307 l 670/730/1999 532/568/1275 staal, staalgrijs 

Fv 3613 365/231 l 670/730/1659 532/568/969 staal, staalgrijs 

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

VriezenHFK
vrij

461 / 307 l

670 / 730 / 1999

532 / 568 / 1275

7,752 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -25°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

elektronisch

digitaal

LED

optisch en akoestisch

4

metaal, kunststof gecoat

50 kg

stanggreep metaal

ja

zwenkwielen

ja

ja

rechts, wisselbaar

67 – 67 mm

154 / 141 kg

SN-ST (7)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~

365 / 231 l

670 / 730 / 1659

532 / 568 / 969

7,612 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -25°C

staal / staalgrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

elektronisch

digitaal

LED

optisch en akoestisch

3

metaal, kunststof gecoat

50 kg

stanggreep metaal

ja

zwenkwielen

ja

ja

rechts, wisselbaar

67 – 67 mm

136 / 125 kg

SN-ST (7)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~
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IJsconservatoren
In supermarkten, benzinestations of buurtwinkels – in alle 

zelfbedieningszaken stimuleren de diepvrieskisten van 

Liebherr de impulsverkoop. Zo helpen ze alle zelfbedie-

ningszaken om hun omzet in ijsjes en diepvriesproducten 

te optimaliseren. Want in de Liebherr displayvrieskisten 

zijn uw  producten aantrekkelijk, overzichtelijk en uitnodi-

gend gepresenteerd: de beste voorwaarde om impulsaan-

kopen te stimuleren. De Liebherr displayvrieskisten over-

tuigen ook in economisch opzicht. De modernste koel-

technieken zorgen voor een voorbeeldig laag energiever-

bruik. En de hoogwaardige kwaliteit staat garant voor een 

duurzame en probleemloze werking – en dat jarenlang.

Hoogefficiënte isolatie voor een laag 

energieverbruik en constante temperaturen.

Schuifdeksels van gehard enkelvoudig veiligheidsglas 

voor een bijzonder stevige bovenkant van de vrieskist.

Eendelig ABS-frame voor vormstabiliteit

Afgeronde hoeken ter bescherming van de bediener, attractief modern design

Met heet gas verwarmd raam 

voorkomt condens op het glazen deksel, 

voor een optimale presentatie van de producten.

Een analoog temperatuurdisplay 

geeft de ingestelde binnentemperatuur tot 

op de graad nauwkeurig aan.

Temperatuur instelbaar 

van -10 °C tot -24 °C.

RoHs en WEEE conform door toepassing 

van milieuvriendelijke materialen in combinatie 

met een optimale recyclingmogelijkheid.

Mogelijkheden voor individuele branding om het 

apparaat en de inhoud ervan nog meer te laten opvallen.

Glazen schuifdeksels en LED-binnenverlichting voor een 

doeltreffende en overtuigende presentatie van het 

aanbod. Dekselslot optioneel verkrijgbaar.

De enkelvoudige kunststof lijst rond het glas 

met geïntegreerde greep zorgt voor stevigheid, ook bij vaak openen.

Teflonlaag in de afdichtingsprofielen 

maakt het mogelijk om het kistdeksel 

gemakkelijk te openen en te sluiten.

Inhangmanden om de producten 

overzichtelijk te presenteren.

De behuizing van gepoederlakt staal is naadloos 

uitgevoerd en daardoor uiterst robuust en stootbestendig.

Het HFK-vrije koelmiddel 

is milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.

De superieure kwaliteit staat borg 

voor een lange levensduur in elke gebruiksomgeving.

Stevige dubbele zwenkwielen vereenvoudigen 

het transport wanneer de kist vaak van 

plaats moet worden veranderd.

HFK
vrij

VriezenHFK
vrij
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IJsconservatoren en vrieskisten

Liebherr vrieskisten zijn ontwikkeld voor extreme  belasting. 

Het gebruik van duurzame componenten en innovatieve 

koeltechniek staat garant voor een lange levensduur. Het 

brede programma biedt voor iedere bedrijfstoepassing het 

juiste product.

StopFrost-systeem
Het StopFrost-systeem van de GTL-kisten biedt 

twee overtuigende voordelen: de rijpvorming in 

de vriesruimte en op de diepvriesproducten 

wordt aanzienlijk verminderd. Daardoor is ont-

dooien veel minder vaak noodzakelijk. Ook na het 

openen en sluiten van het kistdeksel ontstaat 

geen onderdruk en de vrieskist kan moeiteloos 

worden geopend.

Veilig sluiten
De greep van de GTL-kisten is voor professioneel 

gebruik bijzonder stevig uitgevoerd. Alle appara-

ten zijn goed en veilig afsluitbaar.

Optimale zwenkwielen
Alle GTE/GTI modellen zijn uitgevoerd met 

dubbele 50 mm hoge zwenkwielen met rubber 

coating. Handig wanneer de kist vaak van plaats 

wordt verwisseld.

Gewelfde glazen schuifdeksels
De gewelfde glazen schuifdeksels van de 

GTI-kisten bestaan uit gehard enkelvoudig 

veiligheidsglas, omlijst met een kunststof raam 

met geïntegreerde greep. Dankzij de speciaal 

ontwikkelde Teflonlaag in de afdichtingprofielen 

en het met koelleidingen verwarmde kunststof 

raam kunnen de dekselhelften makkelijk worden 

bewogen en geopend.

IJsconservatoren en vrieskisten – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud 

in liters

Buitenmaten in mm 

(b/d/h)

Binnenmaten in mm 

(b/d/h)

Dekselmateriaal Binnenverlichting Aantal draadmanden

GTI 5053 / GTI 5003 513/391 l 1512/665/901 1380/535/590 glas LED / – 4

GTI 4353 / GTI 4303 445/339 l 1342/665/901 1210/535/590 glas LED / – 4

GTI 3753 / GTI 3703 377/285 l 1172/665/901 1040/535/590 glas LED / – 3

GTI 3053 / GTI 3003 309/232 l 1002/665/901 870/535/590 glas LED / – 3

GTI 2453 / GTI 2403 240/179 l 832/665/901 700/535/590 glas LED / – 3

GTI 1853 / GTI 1803 172/126 l 660/665/901 530/535/590 glas LED / – 3

GTE 5000 510/450 l 1511/666/907 1380/535/650 aluminium 0

GTE 5002 521/412 l 1511/666/896 1380/535/600 glas 0

GTE 4300 443/389 l 1341/666/907 1210/535/650 aluminium 0

GTE 4302 452/356 l 1341/666/896 1210/535/600 glas 0

GTE 3700 375/329 l 1171/666/907 1040/535/650 aluminium 0

GTE 3702 383/301 l 1171/666/896 1040/535/600 glas 0

GTE 3000 307/269 l 1001/666/907 870/535/650 aluminium 0

GTE 3002 313/245 l 1001/666/896 870/535/600 glas 0

GTE 2400 239/209 l 831/666/907 700/535/650 aluminium 0

GTE 2402 244/189 l 831/666/896 700/535/600 glas 0

GTE 1501 146/139 l 640/547/895 535/442/693 aluminium 0

GTL 6106 601/572 l 1647/776/908 1520/575/702 edelstaal 3

GTL 6105 601/572 l 1647/776/917 1520/575/702 staal 3

GTL 4906 485/461 l 1372/776/908 1245/575/702 edelstaal 2

GTL 4905 485/461 l 1372/776/917 1245/575/702 staal 2

GTL 3006 299/284 l 998/725/908 871/526/702 edelstaal 2

GTL 3005 299/284 l 998/725/917 871/526/702 staal 2

Flip-Flap-deksel
De tweedelige, afsluitbare Flip-Flap-deksels zijn 

verbonden door stabiele scharnieren. Zo blijft de 

afdekking ook bij veelvuldig openen altijd in 

vorm en goed gesloten, zodat geen kou kan 

ontsnappen. De 30 mm sterke isolatie is uiterst 

effectief (GTE 1501).

Doeltreffende productpresentatie
De GTI ijsconservatoren zijn ook verkrijgbaar met 

afzonderlijk inschakelbare LED-binnenverlichting. 

Deze is horizontaal en nietverblindend in de voor-

kant van het interieur geïntegreerd en biedt een 

perfecte verlichting voor de optimale presentatie 

van ijs. Behalve een zeer hoge stabiliteit van de 

lichtintensiteit en de lichtkleur onderscheidt de 

LED-verlichting zich met name door haar extreem 

lange levensduur en door de ongevoeligheid voor 

trillingen.

Extreem belastbaar
De schuifdeksels gecombineerd met aluminium en hard-pvc garandeert een bijzonder hoge stabiliteit 

in het bovenbereik van de kist. Het steekslot is los verkrijgbaar. De bovenkant van het geïsoleerd, 

afsluitbaar schuifdeksel van de GTE..00 – modellen is voorzien van een kras bestendig aluminium 

werkblad.

VriezenHFK
vrij
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IJsconservatoren voor impulsverkoop

Ook leverbaar zonder interieurverlichting als

Accessoires

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Tussenschotten

Slot met afstandsbediening

Ook leverbaar zonder interieurverlichting als

Accessoires

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Tussenschotten

Slot met afstandsbediening

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting * Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

IJsconservatoren 
voor impulsverkoop

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Interieurverlichting

Aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

GTI 5053 GTI 4353 IJsconservatoren 
voor impulsverkoop

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur *

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Interieurverlichting

Aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

GTI 3053 GTI 2453

VriezenHFK
vrij

513 / 391 l

1512 / 665 / 901

1380 / 535 / 590

3,698 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

LED

4

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

88 / 76 kg

SN (4)

52 dB(A)

R 290

3.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

445 / 339 l

1342 / 665 / 901

1210 / 535 / 590

3,625 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

LED

4

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

80 / 70 kg

SN (4)

52 dB(A)

R 290

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3753

377 / 285 l

1172 / 665 / 901

1040 / 535 / 590

2,205 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

LED

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

72 / 63 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

309 / 232 l

1002 / 665 / 901

870 / 535 / 590

1,898 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

LED

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

66 / 58 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

240 / 179 l

832 / 665 / 901

700 / 535 / 590

1,821 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

LED

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

58 / 49 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 1853

172 / 126 l

660 / 665 / 901

530 / 535 / 590

1,698 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

LED

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

50 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3703

7042845 

7112977

9590267

GTI 4303

7042845 

7112977

9590267

GTI 5003

7042845 

7112977

9590267

GTI 1803

7042845

7112977

9590267

GTI 2403

7042845

7112977

9590267

GTI 3003

7042845 

7112977

9590267
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IJsconservatoren

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

IJsconservatoren

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

IJsconservatoren

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

HFK
vrij

GTE 5000

510 / 450 l

1511 / 666 / 907

1380 / 535 / 650

2,020 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

4

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

77 / 65 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 220 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 5002

521 / 412 l

1511 / 666 / 896

1380 / 535 / 600

2,498 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

4

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

81 / 69 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 220 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4300

443 / 389 l

1341 / 666 / 907

1210 / 535 / 650

1,898 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

4

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

71 / 61 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4302

452 / 356 l

1341 / 666 / 896

1210 / 535 / 600

2,425 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

4

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

75 / 64 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3700

375 / 329 l

1171 / 666 / 907

1040 / 535 / 650

1,644 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

61 / 52 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3702

383 / 301 l

1171 / 666 / 896

1040 / 535 / 600

2,009 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

66 / 55 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112775

7112777 

7042835 

7112775

7112777 

7042845 

7112775

7112777

7042835 

7112775 

7112777

7042845

7112775

7112777 

7042835 

7112775 

7112777

7042845

Vriezen
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IJsconservatoren

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

IJsconservatoren

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

IJsconservatoren

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

VriezenHFK
vrij

GTE 3000

307 / 269 l

1001 / 666 / 907

870 / 535 / 650

1,498 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

55 / 47 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3002

313 / 245 l

1001 / 666 / 896

870 / 535 / 600

1,839 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

3

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

60 / 50 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 2400

239 / 209 l

831 / 666 / 907

700 / 535 / 650

1,298 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

2

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

48 / 41 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 2402

244 / 189 l

831 / 666 / 896

700 / 535 / 600

1,633 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal / wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog, in de kast

0

2

ja

zwenkwielen

62 – 62 mm

ja

51 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 1501

146 / 139 l

640 / 547 / 895

535 / 442 / 693

1,298 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal / wit

aluminium

wit

mechanisch

analoog, in de kast

0

1

ja

zwenkwielen

50 – 50 mm

ja

36 / 33 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112775

7112777

7042845

7112775 

7112777 

7042835

7112775

7112777 

7042835 

7112775 

7112777

7042845   

7112775

7112777 

7042835 
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Vrieskisten

Accessoires

Mand

Accessoires

Mand

HFK
vrij

Vrieskisten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Verlichting

Aantal manden

Max. aantal manden

Type handvat

Slot

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Vrieskisten

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Verlichting

Aantal manden

Max. aantal manden

Type handvat

Slot

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto / netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

7112727 7112727 7112727 7112725 7112725 7112727 

GTL 6106

601 / 572 l

1647 / 776 / 908

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

edelstaal

staal / wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

3

6

aluminium profi el

ja

60 – 60 mm

ja

91 / 77 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 6105

601 / 572 l

1647 / 776 / 917

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

staal

staal / wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

3

6

aluminium profi el

ja

60 – 60 mm

ja

90 / 76 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4906

485 / 461 l

1372 / 776 / 908

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

edelstaal

staal / wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

4

aluminium profi el

ja

60 – 60 mm

ja

77 / 66 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4905

485 / 461 l

1372 / 776 / 917

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

staal

staal / wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

4

aluminium profi el

ja

60 – 60 mm

ja

79 / 67 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3006

299 / 284 l

998 / 725 / 908

871 / 526 / 702

0,778 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

edelstaal

staal / wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

3

aluminium profi el

ja

60 – 60 mm

ja

59 / 49 kg

SN-T

39 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

0,778 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

staal

staal / wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

3

aluminium profi el

ja

60 – 60 mm

ja

56 / 48 kg

SN-T

39 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Vriezen
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Wine

WTpes 5972

Perfect klimaat voor 
goede wijnen
Ongeacht of het om wijnproductie, wijnopslag of het 

proeven van wijnen gaat – de juiste temperatuur staat 

altijd in het middelpunt. Alleen onder perfecte omstan-

digheden kan een goede wijn zich tot een werkelijk 

excellente wijn ontwikkelen en het behoud van waar-

de over een langere periode veiligstellen. De tempera-

tuur waarop een wijn geserveerd wordt, is van door-

slaggevende betekenis voor het optimale drinkgenot. 

Of het nu om opslag gaat of om het op de juiste tem-

peratuur brengen, Liebherr heeft voor elke toepassing 

het juiste apparaat.

Alle wijnkastmodellen zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. 

Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 

(H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

Genoemde energieverbruiken gelden bij een omgevingstemperatuur van +25°C, 

uitgeschakelde interieurverlichting en een interieurtemperatuur van +12°C.

Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

Wijnklimaat- en bewaarkasten HFK
vrij

Scan deze code met uw Smartphone en 

ontdek meer over de wijnkasten.

wine.liebherr.com
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WineWijnkast voor presentatie en staand bewaren

De Vinidor wijnkast WTpes 5972 is speciaal ontworpen 

voor professioneel gebruik. Dit apparaat biedt niet alleen 

perfecte temperaturen voor een optimale smaakbeleving, 

maar ook aantrekkelijke presentatiemogelijkheden en 

praktische opslag voor reeds geopende flessen dankzij 

de twee uittrekbare plateaus voor staande flessen. De 

temperatuur kan in elke wijnsafe individueel tussen +5 °C 

en +20 °C worden ingesteld. Zo kunnen bijv. rode en witte 

wijnen ieder op hun ideale serveertemperatuur in één 

apparaat worden bewaard.

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

Tiptoets elektronica
Het overzichtelijke paneel met tiptoetsbediening 

en LC-Display zorgt ervoor, dat de gekozen tem-

peraturen in de afzonderlijke zones constant 

worden gehouden. Het digitale temperatuurdis-

play geeft de ingestelde waarden tot op de graad 

nauwkeurig aan. Door een zachte aanraking 

kunnen alle functies eenvoudig worden inge-

steld.

LED-verlichting
Iedere wijnsafe beschikt over dimbare en permanent in te schakelen 

LED-verlichting die een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte 

garandeert. Door de zeer geringe warmteontwikkeling van de LED’s 

kunnen de wijnen ook gedurende een langere periode probleemloos 

worden verlicht.

Uittrekrek voor staande flessen
Op het volledig uittrekbare rek op telescooprails 

kunnen maximaal 30 flessen rechtop worden 

gepresenteerd. Het is perfect te gebruiken voor 

reeds geopende flessen en voor de presentatie 

van goede wijnen. De flessenhouders kunnen 

worden aangepast aan verschillende flesafme-

tingen.

Elegant in roestvrij staal 
Het elegante design in edelstaal past zeer goed 

bij de stijlvolle sfeer van een eersteklas restau-

rant. Voor het vaak openen van de deur in de 

gastronomie is de stanggreep van roestvrij staal 

zeer stevig uitgevoerd. 

Afsluitbare deur
Om de wijnvoorraad te beschermen tegen onbe-

voegde toegang zijn de wijnkasten voorzien van 

een slot dat goed bereikbaar is. De deurschar-

niering is bij alle wijnkasten wisselbaar. Zo 

kunnen de apparaten overal in een verwarmde 

ruimte worden geplaatst.

Optimale luchtkwaliteit
Iedere wijnsafe beschikt over een eigen, eenvou-

dig te verwisselen FreshAir actief koolfilter 

waarmee de aangevoerde lucht wordt gefilterd. 

Hiermee wordt voorkomen dat wijnen, wanneer 

deze lange tijd worden bewaard, nadelig worden 

beïnvloed door geurtjes uit de omgeving.

Glasdeur met UV-bescherming
De ultraviolette straling is schadelijk voor de 

wijnkwaliteit. Om de UV straling te minimalise-

ren, zijn de wijnkasten voorzien van speciaal 

UV-bestendig isolatieglas. Zo is de wijnvoorraad 

beschermd en kan deze stijlvol worden gepre-

senteerd.

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Plateauclips

HFK
vrij

7433243

9086709

Wijnkast 
voor presentatie en staand bewaren

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Zijwanden

Design

Type handgreep

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Materiaal draagplateaus

Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

waarvan uittrekrek voor staande fl essen

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

WTpes 5972  Vinidor

593 / 528 l

155

700 / 742 / 1920

B

248 / 0,679 kWh

dynamisch

automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

HardLine

stanggreep van edelstaal

LED

ja / ja

LC-Display / digitaal

ja

optisch en akoestisch

acaciahouten plateaus

6

5

2

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

133 / 125 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~
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WineVinidor: op serveer - en/of bewaartemperatuur bewaren

Paneel met tiptoetsbediening
De elektronisch geregelde tiptoetsbediening met 

LC-Display zorgt dat de gekozen temperaturen in 

de afzonderlijke zones constant worden gehou-

den. Het digitale temperatuurdisplay geeft de 

ingestelde waarden tot op de graad nauwkeurig 

aan. Door een zachte aanraking van het display 

kunnen alle functies eenvoudig worden inge-

steld.

Stabiele houten uittrekplateaus
De handgemaakte, houten draagplateaus op 

telescooprails zijn optimaal afgestemd op het 

bewaren van Bordeaux flessen en bieden een 

gemakkelijke toegang. Door de flessen tegen 

elkaar te leggen kan de capaciteit van de kast 

volledig worden benut. De voorzijde van het 

presentatieplateau kan schuin worden geplaatst, 

ideaal om speciale wijnen te presenteren of 

geopende flessen op de juiste temperatuur te 

bewaren. 

Vinidor-apparaten bieden met twee of drie wijnsafes, die 

onafhankelijk van elkaar tot op de graad nauwkeurig van 

+5°C tot +20°C kunnen worden ingesteld, een zeer hoge

flexibiliteit in het gebruik. Zo kunnen in één apparaat met

drie wijnsafes tegelijkertijd rode wijnen, witte wijnen en

champagne op de optimale serveertemperatuur worden

bewaard. Maar ook wanneer wijnen gedurende langere 

tijd worden bewaard, bieden deze apparaten de ideale 

klimaatomstandigheden. Dankzij de verschillende afme-

tingen van de wijnsafes en de apart instelbare tempera-

tuurzones vormen deze apparaten met ieder wijnassorti-

ment de ideale combinatie.

LED-verlichting
Elke wijnsafe beschikt over een dimbare en 

permanent in te schakelen LED-verlichting die 

een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte 

garandeert. Door de zeer geringe warmteont-

wikkeling van de LED’s kunnen de wijnen ook 

gedurende een langere periode probleemloos 

verlicht worden gepresenteerd.

Vinidor – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) max. Bordaux flessen 

(0,75 l)

Temperatuurbereik

WTpes 5972 Vinidor 593 / 528 l 700 / 742 / 1920 155 +5°C tot +20°C

WTes 5872 Vinidor 578 / 505 l 700 / 742 / 1920 178 +5°C tot +20°C

WTes 5972 Vinidor 593 / 526 l 700 / 742 / 1920 211 +5°C tot +20°C

WTes 1672 Vinidor 123 / 95 l 600 / 575 / 822 34 +5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

3 individueel instelbare 
temperatuurzones

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

2 individueel instelbare 
temperatuurzones

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Presentatierek

Plateauclips

HFK
vrij

7433243

7112043

9086709

7433243

7112043

9086709

7434557

9086709

Vinidor: op serveer - en/of 
bewaartemperatuur bewaren

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Zijwanden

Design

Type handgreep

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

SoftSystem

Materiaal draagplateaus / Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

waarvan houten klapplateau

Slot / Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

WTes 5872
Vinidor

WTes 5972
Vinidor

578 / 505 l

178

700 / 742 / 1920

B

245 / 0,670 kWh

dynamisch

automatisch

3

3

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

HardLine

aluminium greep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

LED

ja / ja

LC-Display / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

ja

acaciahouten plateaus / 13

10

1

ja / rechts, wisselbaar

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

141 / 133 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

593 / 526 l

211

700 / 742 / 1920

B

248 / 0,679 kWh

dynamisch

automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

HardLine

aluminium greep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

LED

ja / ja

LC-Display / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 10

8

1

ja / rechts, wisselbaar

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

130 / 116 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

WTes 1672
Vinidor

123 / 95 l

34

600 / 575 / 822

A

137 / 0,375 kWh

dynamisch

automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

HardLine

stanggreep van edelstaal

LED

ja / ja

LC-Display / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 5

3

ja / rechts, wisselbaar

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

59 / 55 kg

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~
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WKt 4552

WineWijnbewaarkasten GrandCru

Wijnbewaarkasten GrandCru – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) max. Bordauxflessen (0,75 l) Temperatuurbereik

WKt 6451 GrandCru 666 / 625 l 747 / 759 / 1930 312 +5°C tot +20°C

WKt 5552 GrandCru 573 / 525 l 700 / 742 / 1920 253 +5°C tot +20°C

WKt 5551 GrandCru 547 / 499 l 700 / 742 / 1920 253 +5°C tot +20°C

WKes 4552 GrandCru 478 / 435 l 700 / 742 / 1650 201 +5°C tot +20°C

WKt 4552 GrandCru 478 / 435 l 700 / 742 / 1650 201 +5°C tot +20°C 

WKt 4551 GrandCru 456 / 413 l 700 / 742 / 1650 201 +5°C tot +20°C 

Elektronisch besturingssysteem
De nauwkeurige elektronische besturing is uitge-

rust met een digitaal temperatuurdisplay. Wanneer 

er sprake is van onregelmatigheden zoals een deur 

die open is blĳ ven staan, wordt het deur- en tempe-

ratuuralarm geactiveerd. De kinderbeveiliging voor-

komt ongewenst uitschakelen. 

Optimale luchtkwaliteit
De wijnbewaarkasten beschikken over een gemak-

kelijk te vervangen FreshAir actief koolfi lter. Samen 

met het luchtcirculatiesysteem en de permanente 

toevoer van verse lucht wordt een optimale lucht-

kwaliteit bereikt.

Presentatierek
Het optionele houten presentatierek laat wĳ nen goed 

uitkomen. Daarnaast kan het worden gebruikt om ge-

opende fl essen op de juiste temperatuur te houden. 

Het omhoog geklapte plateau heeft een capaciteit van 

6 wĳ nfl essen. De ruimte achter of naast het plateau 

kan worden gebruikt om fl essen liggend te bewaren.

Stabiele houten draagplateaus
De handgemaakte draagplateaus van massief hout 

zĳ n optimaal afgestemd op de veilige opslag van Bor-

deauxfl essen. Door de fl essen op de in hoogte ver-

stelbare houten draagplateaus tegen elkaar te leg-

gen, kan de capaciteit van de kast volledig worden 

benut. 

LED-verlichting
De LED-verlichting is volledig geïntegreerd en kan 

bĳ  apparaten met een isolatieglasdeur permanent 

worden ingeschakeld. Door de zeer geringe warm-

teontwikkeling van de LED’s kunnen de wĳ nen ook 

gedurende een langere periode probleemloos ver-

licht worden gepresenteerd.

Glasdeur met UV-bescherming
Alle modellen met glasdeur zĳ n voorzien van spe-

ciaal UV-protectieglas. De massieve aluminium 

greep met geïntegreerd openingsmechanisme 

zorgt dat de deur met geringe krachtsinspanning 

kan worden geopend.

Wijnbewaarkasten bieden gelijkwaardige condities als in een wijnkelder. In 

deze apparaten heerst in de gehele binnenruimte een constante temperatuur. 

Deze kan naar wens van +5°C tot +20°C worden ingesteld. Wijnbewaarkasten 

zijn ideaal voor een langere opslag en rijping van wijnen. Afhankelijk van de 

ingestelde temperatuur kunnen deze apparaten ook een grotere wijnvoorraad 

op serveertemperatuur houden. De wijnbewaarkasten van de GrandCru-serie 

bestaan in breedtes van 70 en 75 cm en hebben een bijzonder grote 

capaciteit.

+5°C tot
+20°C

HFK
vrij
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WineWijnbewaarkasten GrandCru

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Houten rooster

Houten presentatierek

Plateauclips

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Houten rooster

Houten presentatierek

Plateauclips

HFK
vrij

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

Wijnbewaarkasten
GrandCru

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones / Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Zijwanden

Design

Type handgreep

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Materiaal draagplateaus / Legniveaus totaal

In hoogte verstelbare draagplateaus

Slot / Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Wijnbewaarkasten
GrandCru

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones / Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Zijwanden

Design

Type handgreep

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Materiaal draagplateaus / Legniveaus totaal

In hoogte verstelbare draagplateaus

Slot / Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

WKt 6451  GrandCru

666 / 625 l

312

747 / 759 / 1930

m

143 / 0,391 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1 / 1

+5°C tot +20°C

ja

Metaal, Terrakleur

terra

SwingLine

aluminium greep met geïntegreerd

openingsmechanisme

ja

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 7

ja

ja / rechts, wisselbaar

SN-T

41 dB(A)

R 600a

96 / 88 kg

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 5552  GrandCru

573 / 525 l

253

700 / 742 / 1920

A

179 / 0,490 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1 / 1

+5°C tot +20°C

ja

isolatieglasdeur, frame Terrakleur

terra

HardLine

aluminium greep met geïntegreerd

openingsmechanisme

LED

ja

MagicEye / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 7

ja

ja / rechts, wisselbaar

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

113 / 105 kg

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 5551  GrandCru

547 / 499 l

253

700 / 742 / 1920

m

141 / 0,386 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1 / 1

+5°C tot +20°C

ja

Metaal, Terrakleur

terra

HardLine

aluminium greep met geïntegreerd

openingsmechanisme

LED

MagicEye / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 7

ja

ja / rechts, wisselbaar

SN-T

41 dB(A)

R 600a

97 / 89 kg

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKes 4552  GrandCru

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

A

171 / 0,468 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1 / 1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

HardLine

aluminium greep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

LED

ja

MagicEye / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 6

ja

ja / rechts, wisselbaar

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

97 / 89 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 4552  GrandCru

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

A

171 / 0,468 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1 / 1

+5°C tot +20°C

ja

isolatieglasdeur, frame Terrakleur

terra

HardLine

aluminium greep met geïntegreerd

openingsmechanisme

LED

ja

MagicEye / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 6

ja

ja / rechts, wisselbaar

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

99 / 91 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 4551  GrandCru

456 / 413 l

201

700 / 742 / 1650

m

134 / 0,367 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1 / 1

+5°C tot +20°C

ja

Metaal, Terrakleur

terra

HardLine

aluminium greep met geïntegreerd

openingsmechanisme

LED

MagicEye / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus / 6

ja

ja / rechts, wisselbaar

SN-T

40 dB(A)

R 600a

85 / 77 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~
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WKb 4212

WineWijnbewaarkasten Vinothek

Wijnbewaarkasten Vinothek – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) max. Bordauxflessen (0,75 l) Temperatuurbereik

WKb 4212 Vinothek 427 / 401 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C tot +20°C

WKr 4211 Vinothek 409 / 383 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C tot +20°C

WKb 3212 Vinothek 336 / 314 l 600 / 739 / 1350 164 +5°C tot +20°C

WKr 3211 Vinothek 322 / 300 l 600 / 739 / 1350 164 +5°C tot +20°C 

WKb 1812 Vinothek 151 / 134 l 600 / 613 / 890 66 +5°C tot +20°C 

WKr 1811 Vinothek 145 / 128 l 600 / 613 / 890 66 +5°C tot +20°C 

Elektronisch besturingssysteem
De nauwkeurige elektronische besturing is uitge-

rust met een digitaal temperatuurdisplay. Wanneer 

er sprake is van onregelmatigheden zoals een deur 

die open is blĳ ven staan, wordt het deur- en tempe-

ratuuralarm geactiveerd. De kinderbeveiliging voor-

komt ongewenst uitschakelen.

Optimale luchtkwaliteit
De wĳ nbewaarkasten beschikken over een eenvou-

dig te vervangen FreshAir actief koolfi lter. Dankzĳ  de 

gefi lterde, permanente toevoer van verse lucht 

wordt een optimale luchtkwaliteit bereikt.

Stabiele houten draagplateaus
De handgemaakte draagplateaus van massief 

hout zĳ n optimaal afgestemd op het bewaren van 

Bordeauxfl essen. Door de fl essen op de in hoog-

te verstelbare houten draagplateaus tegen elkaar te 

leggen, kan de capaciteit van de apparaten volledig 

worden benut. 

Binnenverlichting
De apparaten met isolatieglasdeur beschikken over 

in het plafond geïntegreerde verlichting. Deze kan 

apart worden ingeschakeld en maakt een goede 

presentatie van de opgeslagen wĳ nen mogelĳ k.

Glasdeur met UV-bescherming
Alle modellen met glasdeur zijn voorzien van spe-

ciaal 2-laags UV-protectieglas. De stevige zwarte 

handgreep zit op de ideale hoogte.

Plateauclips met wijninformatie 
De verschuifbare clips geven extra informatie, per 

soort en jaar. De kaartjes kunnen worden beschre-

ven en zijn gemakkelijk te vervangen. 

De 60 cm brede wijnbewaarkasten van de Vinothek-serie bieden de voordelen 

van een wijnkelder. In deze apparaten heerst in de gehele binnenruimte een 

constante temperatuur. Deze kan naar wens van +5°C tot +20°C worden 

ingesteld. Wijnbewaarkasten zijn ontworpen voor een langere opslag en rij-

ping van wijnen. Afhankelijk van de ingestelde temperatuur kunnen deze 

apparaten bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een groot aantal flessen rode 

of witte wijn op de ideale serveertemperatuur te houden.

+5°C tot
+20°C

HFK
vrij
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WineWijnbewaarkasten Vinothek HFK
vrij

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Houten rooster / Verzinkte roosters

Plateauclips

Slot

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

7433243

– / 7112035

9086723

9086415

7433243

– / 7112035

9086723

9086415

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

Wijnbewaarkasten
Vinothek

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Zijwanden

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Materiaal draagplateaus

Legniveaus totaal

In hoogte verstelbare draagplateaus

Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

WKb 4212  Vinothek WKr 4211  Vinothek WKb 3212  Vinothek WKr 3211  Vinothek WKb 1812  Vinothek WKr 1811  Vinothek

427 / 401 l

200

600 / 739 / 1650

A

168 / 0,460 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

ja

ja

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

6

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

84 / 78 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

409 / 383 l

200

600 / 739 / 1650

m

132 / 0,361 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Metaal, bordeauxrood

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

6

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

40 dB(A)

R 600a

73 / 67 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

336 / 314 l

164

600 / 739 / 1350

A

161 / 0,441 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

ja

ja

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

4

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

40 dB(A)

R 600a

70 / 65 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

322 / 300 l

164

600 / 739 / 1350

m

126 / 0,344 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Metaal, bordeauxrood

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

4

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

40 dB(A)

R 600a

61 / 56 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

151 / 134 l

66

600 / 613 / 890

A

146 / 0,400 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

ja

ja

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

roosters verzinkt

3

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

49 / 45 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

145 / 128 l

66

600 / 613 / 890

A

145 / 0,397 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Metaal, bordeauxrood

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

roosters verzinkt

3

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

38 dB(A)

R 600a

43 / 40 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~
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WineWijnklimaatkasten Vinothek

Wijnklimaatkasten Vinothek – modeloverzicht
Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) max. Bordauxflessen 

(0,75 l)

Temperatuurbereik

WTb 4212 Vinothek 427 / 401 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C tot +18°C

WTr 4211 Vinothek 409 / 383 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C tot +18°C

Elektronisch besturingssysteem
Het nauwkeurige, elektronisch geregelde bedie-

ningspaneel heeft een digitaal temperatuurdisplay. 

De temperaturen kunnen in het onderste bereik 

tussen +5°C en +7°C, in het bovenste bereik tus-

sen +16°C en +18°C worden ingesteld. Hoe lager 

in de kast, hoe lager de temperatuur.

Optimale luchtkwaliteit
Alle wĳ nklimaatkasten beschikken over een ge-

makkelĳ k te vervangen FreshAir actief koolfi lter. 

Dankzĳ  de gefi lterde, permanente toevoer van ver-

se lucht wordt een optimale luchtkwaliteit bereikt.

Stabiele houten draagplateaus
De handgemaakte draagplateaus van massief hout 

zĳ n optimaal afgestemd op het bewaren van Bor-

deauxfl essen. Door de fl essen op de in hoogte 

verstelbare houten draagplateaus tegen elkaar 

te leggen, kan de capaciteit van de apparaten 

volledig worden benut. 

Binnenverlichting
De WTb 4212 beschikt over een in het plafond 

geïntegreerde interieurverlichting. Deze kan apart 

worden ingeschakeld en maakt een goede presen-

tatie van de opgeslagen wĳ nen mogelĳ k.

Glasdeur met UV-bescherming
Alle modellen met glasdeur zĳ n voorzien van spe-

ciaal 2-laags UV-protectieglas. De stevige zwarte 

handgreep zit op de ideale hoogte.

Lavasteen
De luchtvochtigheid kan door middel van lava-

steentjes (standaard meegeleverd) naar wens wor-

den verhoogd.

Vinothek wijnklimaatkasten zijn zeer geschikt voor het bewaren van 

verschillende wijnsoorten op de ideale serveertemperatuur. Dankzij het 

gebruik van speciale componenten kunnen in één ruimte verschillende 

temperaturen worden bereikt. In het bovenste bereik kunnen bijvoorbeeld op 

+18°C rode wijnen worden bewaard. Met een temperatuur van +5°C is het

onderste bereik geschikt voor het bewaren van champagne. Het bereik

daartussen is ideaal voor witte en rosé wijnen die op drinktemperatuur

moeten worden bewaard.

+18°C

+5°C

HFK
vrij

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Houten rooster

Lavasteen / Plateauclips

Slot

7433243

7112113

9590785 / 9086709

9086415

7433243

7112113

9590785 / 9086709

9086415

Wijnklimaatkasten
Vinothek

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Zijwanden

Design

Type handgreep

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Materiaal draagplateaus

Legniveaus totaal

In hoogte verstelbare draagplateaus

Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

WTr 4211  VinothekWTb 4212  Vinothek

427 / 401 l

200

600 / 739 / 1650

A

168 / 0,460 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

Isolatieglasdeur, frame zwart

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

ja

ja

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

6

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

40 dB(A)

R 600a

84 / 78 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

409 / 383 l

200

600 / 739 / 1650

A

167 / 0,457 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

Metaal, bordeauxrood

zwart

HardLine

Stanggreep zwart

MagicEye / digitaal op paneel

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

6

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

40 dB(A)

R 600a

74 / 68 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~
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Wine Wine
HFK
vrij

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Plateauclips

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Plateauclips

Onderbouwmodel Wijnklimaatkast Vinidor, Onderbouwmodel Wijnbewaarkast GrandCru
Model Bruto/netto inhoud in liters Nisafmetingen in mm (b/d/h) max. Bordauxflessen 

(0,75 l)

Temperatuurbereik

UWTes 1672 Vinidor 123 / 95 l 600 / min. 550 / 820 – 870 34 +5°C tot +20°C

UWKes 1752 GrandCru 135 / 112 l 600 / min. 550 / 820 – 870 46 +5°C tot +20°C

Onderbouwmodel Wijnklimaatkast Vinidor Onderbouwmodel Wijnbewaarkast GrandCru HFK
vrij

7434557

9086709

7434557

9086709

Onderbouwmodel 
Wijnklimaatkast Vinidor

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Nisafmetingen in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem / Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Type handgreep

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Materiaal draagplateaus

Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

Slot / Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

UWTes 1672  Vinidor

onderbouwmodel, plintventilatie

Onderbouwmodel 
Wijnbewaarkast GrandCru

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Nisafmetingen in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Type handgreep

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Materiaal draagplateaus

Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

UWKes 1752  GrandCru

onderbouwmodel, plintventilatie

123 / 95 l

34

600 / min. 550 / 820 – 870

B

190 / 0,520 kWh

dynamisch / automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

stanggreep van edelstaal

LED

ja / ja

MagicEye / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

5

3

ja / rechts, wisselbaar

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

52 / 48 kg

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~

135 / 112 l

46

600 / min. 550 / 820 – 870

A

145 / 0,396 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

stanggreep van edelstaal

LED

ja

MagicEye / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

acaciahouten plateaus

4

3

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

48 / 44 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~
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Wine

Voor de optimale presentatie van uw beste 

wijnen is de WKes 653 met een apart schakelbare 

en dimbare LED-verlichting uitgevoerd.

Wanneer u wijnen op de ideale drinktemperatuur 

wilt bewaren, moet u witte wijnen op minder dan 

10°C en rode wijnen op maximaal 18°C bewa-

ren. Dankzij de elektronische besturing met 

tiptoets bediening kan de temperatuur tot op de 

graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C wor-

den ingesteld.

 Design en Lifestyle Wijnbewaarkast GrandCru en Humidor

De geïntegreerde watertank kan met maximaal 

1 liter gedistilleerd water worden gevuld. Afhankelijk 

van de omgeving en het gebruik garanderen de 

geïntegreerde vochtigheidsensoren de gekozen 

luchtvochtigheid. Het display geeft aan wanneer er 

water moet worden bijgevuld.

In de twee presentatieboxen van verschillende 

hoogte kunnen sigaren apart worden bewaard. 

De boxen zijn vervaardigd van Spaans cederhout 

en gemakkelijk uit te nemen.

HFK
vrij

Accessoires

FreshAir actief koolfi lter

Afdekplaat onderkant bij wandmontage

7440699

9590519

7440699

9590519

Wijnbewaarkast 
GrandCru en Humidor

Bruto / netto inhoud

Max. Bordeauxfl essen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Relatieve luchtvochtigheid

FreshAir actief koolfi lter

Deur

Zijwanden

Design

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Temperatuurindicatie / soort display

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Materiaal draagplateaus

Draagplateaus

Presentatieplateaus

Wijnbestek / chocolade lade

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Bruto / netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

WKes 653  GrandCru ZKes 453  Humidor

56 / 38 l

12

425 / 478 / 612

m

103 / 0,280 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

HardLine

LED

ja / ja

LC-Display / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

Acacia hout

3

1

ja

rechts

SN

41 dB(A)

R 600a

33 / 29 kg

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

43 / 39 l

425 / 478 / 612

185 / 0,506 kWh

dynamisch

tiptoets elektronica

automatisch

1

1

+16°C tot +20°C

68 % tot 75 %

ja

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

edelstaal

HardLine

LED

ja / ja

LC-Display / digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

Spaans cederhout

2

2 (schuin op tafel te plaatsen)

ja

rechts

N

R 600a

34 / 30 kg

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~
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Praktisch en voor elke toepassing

CNS-roosters
De CNS-roosters van Liebherr voldoen aan de 

hoogste hygiënische eisen en zijn bestand 

tegen zuren en andere chemicaliën. Ze zijn 

belastbaar tot 60 kg. 

Passend voor modellen GKPv en GGPv.

Paneel voor ombouw naar 
standaard elektronica
Voor het aanpassen aan andere elektronica is 

voor de modellen GKv 64, GKv 57 en GG 52 

een neutraal bedieningspaneel leverbaar.

Infraroodsleutel of interfaceconverter met documentatiesoftware
Met behulp van de infraroodsleutel kan direct via de interface van de ProfiPremiumline apparaten het temperatuurverloop ten behoeve van registratie 

worden uitgelezen. Het centraal registreren van temperaturen en alarmsituaties is via de seriële businterface (RS 485) op het apparaat mogelijk, indien 

nodig is een speciale interface converter als accessoire verkrijgbaar. Beide varianten worden met bijbehorende software geleverd.

Passend voor modellen GKPv ..90 en GGPv ..90. 

Swingwiellijst
Wanneer apparaten regelmatig van plaats moeten veranderen, is de 117 mm hoge swingwiellijst met 

zwenkwielen bijzonder handig. De solide kwaliteit garandeert een lange levensduur. 

Passend voor de modellen BKv, TGS en GKvesf 5445.

Universele draagrails
Extra universele draagrails voor GN 1/1 of 

genormeerde bakblikken.

Passend voor TGS 4000.

L-draagrails
Voor bakkerijnorm-bakplaten (600 x 400 mm)

zijn extra L-draagrails verkrijgbaar.

Passend voor het model BKv 4000.

Accessoires voor GKPv, GGPv, BKPv en BGPv Accessoires voor GKv(esf), GGv, BKv, GG, FKUv, GGU en TGS

U-draagrails
Extra U-draagrails zijn verkrijgbaar.

Passend voor modellen GKPv 14.. en GGPv 14.. .

Set swingwielen
Met de stevige wielen met een diameter van 

100 mm zijn de apparaten makkelijk verrijd-

baar om de vloer hygiënisch schoon te kunnen 

houden. Per 2 wieltjes uitgerust met een vast-

zetrem. Passend voor de modellen GKPv, 

GGPv, BKPv en BGPv.

Set swingwielen
Met de stevige wieltjes zijn de apparaten 

makke lijk verrijdbaar om de vloer hygiënisch 

schoon te kunnen houden. De wieltjes met een 

diameter van 80 mm worden direct aan de 

behuizing vastgeschroefd. Per 2 wieltjes uitge-

rust met een vast zetrem. 

Passend voor de modellen GKv 64, GKv 57, 

GG 52, GGv 58 en GGv 50.

L-draagrails
Voor het gebruik van bakkerijnorm-bakplaten

zijn extra L-draagrails verkrijgbaar.

Passend voor BKPv- en BGPv-modellen.

Set rolwielen
De rolwielen vereenvoudigen verplaatsing. De 

solide kwaliteit garandeert een lange levens-

duur.

Passend voor de modellen FKUv 16.., GG 40.. 

en GGU 15.. .

Voetpedaalopener
Ook wanneer u geen hand vrij heeft kunnen de 

apparaten comfortabel met het geïntegreerde 

voetpedaal worden geopend. Passend voor de 

modellen GKPv, GGPv, BKPv en BGPv.

NTC product-temperatuursensor
Ter registratie van producttemperaturen kan 

een NTC product-temperatuursensor achteraf 

worden ingebouwd. De geregistreerde product-

tem pera turen kunnen van de elektronica wor-

den afgelezen of via de ingebouwde RS 485 

interface worden doorgestuurd naar een extern 

docu mentatie systeem. 

Passend voor modellen GKPv..90 en GGPv..90.
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Accessoires voor GKv(esf), BCDv, FKDv, FKv(sl), FKBvsl, FKUv, GG en GGU

Stelpoten
Waar de dagelijkse hygiëne een belangrijke rol speelt, bieden de stelpoten voldoende afstand ten opzichte van de vloer, zodat ook onder het apparaat 

probleemloos en snel kan worden gereinigd.

Passend voor modellen GKv 43, GKvesf 5445 en 4145, GG 40, FKv(sl) 26, 36 en 54.

Flessenrail
Op de praktische flessenrail staan 0,5 liter 

flessen steeds vooraan voor het grijpen. De 

flessenrail wordt via telescoopgeleiders uitge-

trokken zodat eenvoudig kan worden bijge-

vuld. 

Passend voor modellen FKv(sl) 26, 36, 41 en 

FKBvsl.

Scannerrail
Prijsetiketten en scancodes kunnen op de 

praktische scannerrail optimaal worden afge-

lezen. Ze worden aan de voorkant van het 

rooster vastgeklikt. Zo heeft de klant de prijs 

snel in het oog.

Passend voor de modellen FKDv, BCDv, FKBvsl 

en FKv(sl) 26, 36 en 41.

Swingwiellijst
Met name wanneer koelapparaten van plaats 

moeten wisselen, maakt de stabiele swingwiel-

lijst het transport aanzienlijk eenvoudiger. De 

solide kwaliteit waarborgt een lange levensduur. 

Passend voor modellen GKvesf 5445, FKv(sl) 26, 

36 en 54.

Beschermbeugel met 
displaybescherming
Deze beschermbeugel is een extra beveiliging 

voor het verlichtbare reclamedisplay. De display-

bescherming kan na de plaatsing van het appa-

raat probleemloos naar achteren worden geklapt, 

zodat een demontage van de beschermbeugel bij 

veelvuldig transport niet noodzakelijk is. 

Passend voor modellen FKDv 37.

Beschermbeugel
Bij het transport van (grotere) FKv(sl) modellen 

zorgt de robuuste beschermbeugel voor een 

optimale bescherming van de condensor en 

onderzijde van het apparaat.

Passend voor modellen FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 en 

FKv(sl) 36.

Slot
Slot voor modellen FKv(sl), FKBvsl en FKUv.

Verbindingsraam
Met behulp van het verbindingsraam worden nieuwe gebruiksmogelijkheden gecreëerd. Op een kleine 

plek kan hiermee een geur- of temperatuurscheiding worden bereikt. Zo kunnen met het 

verbindingsraam diverse tafelmodellen gecombineerd worden, bijvoorbeeld het edelstalen diepvries-

model GGU 1550 met de edelstalen koeler FKUv 1660, of de witte vriezer GGU 1500 met de witte 

koeler FKUv 1612.
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Accessoires voor FT, GTE en GTI Accessoires voor WT, UWTes, WK en UWKes

Montageset voor keukenplint
Indien de deuren van het aangrenzende keuken-

meubilair lager zijn uitgevoerd dan de deur van 

de UWTes en UWKes, kan bij deze modellen met 

behulp van een bevestigingshoek een plint met 

ventilatierooster worden aangebracht. Deze plint-

afwerking is een keukenaccessoire en daarom 

niet leverbaar door Liebherr.

Hangmanden
Met de hangmanden kunnen de producten overzichtelijk worden 

gepresenteerd.

Passend voor alle GTE-modellen.

Steekslot
Om de inhoud te beveiligen, kan op alle modellen een steekslot worden gemonteerd. 

Passend voor alle GTI-, GTE- en FT-modellen.

Op afstand bestuurbaar slot
Het op afstand bestuurbare slot met eigen stroomvoorziening kan aan de 

achterkant van de GTI vrieskisten worden gemonteerd. Het slot wordt 

bediend met een draadloze afstandsbediening, die een reikwijdte heeft van 

20 tot 30 meter. Na 25 seconden in geopende toestand sluit het slot weer 

automatisch. In geval van een stroomstoring kan een noodontgrendeling 

plaatsvinden. Het op afstand bestuurbare slot kan worden geleverd in 

combinatie met een nieuwe vrieskist of achteraf op bestaande Liebherr GTI 

vrieskisten worden gemonteerd.

Passend voor alle GTI modellen.

Houten presentatierek
Het houten presentatierek laat wijnen goed 

uitkomen. Daarnaast kan het worden gebruikt om 

geopende flessen op de juiste temperatuur te 

houden. Het omhoog geklapte plateau heeft een 

capaciteit van 6 wijnflessen. De ruimte achter of 

naast het plateau kan worden gebruikt om flessen 

liggend te bewaren. Passend voor de GrandCru 

modellen WKt 55.., WKt 45.., WKes 45.. en 

Vinidor modellen WTes 5872, WTes 5972.

Plateauclips 
De verschuifbare clips geven extra informatie, 

per soort en jaar. De kaartjes kunnen worden 

beschreven en zijn gemakkelijk te vervangen.

Passend voor alle wijnmodellen.

Stevige houten draagplateaus
De handgemaakte draagplateaus van massief 

hout zijn optimaal afgestemd op het bewaren van 

Bordeauxflessen. Door de flessen op de in 

hoogte verstelbare houten draagplateaus tegen 

elkaar te leggen, kan de capaciteit van de kast 

volledig worden benut. 

Passend voor de modellen Vinothek (behalve 

WKb/r 18..) en GrandCru (behalve onderbouw).

Slot
Bij Vinothek wijnkasten kan er aan de behuizing 

eenvoudig een slot worden gemonteerd. De vrij-

staande Vinidor en GrandCru wijnkasten bezitten 

standaard een slot dat zijdelings in de deur is 

geïntegreerd. Geschikt voor Vinothek-modellen.

FreshAir actief koolfilter
Het gemakkelijk te vervangen FreshAir actieve 

koolfilter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in 

elke wijnsafe. 

Passend voor alle wijnmodellen.

Edelstaal reiniger
Vervuilde edelstalen deuren en wanden zĳn met 

deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe 

vervuiling wordt tegengegaan (niet voor SmartSteel 

deuren). 250 ml es-modellen (Edelstaal zonder 

SmartSteel) 8409 022.

Edelstaal onderhoudsmiddel
Voor optimaal onderhoud van edelstalen zĳwanden 

en deuren (niet te gebruiken bĳ deuren met 

SmartSteel protectie). 

50 ml es-modellen (Edelstaal zonder SmartSteel) 

8409 028.

250 ml es-modellen (Edelstaal zonder SmartSteel) 

8409 030.


