
Chladničky a mrazničky GN 2/1 s dynamickým 
chlazením a vnitřní skříní z nerezové oceli

Design.

Výkonná technologie v ideální formě: Z hlediska designu je pro 
Liebherr velmi důležité, aby estetika, elegance a kvalita spotře-
bičů ladily. Speciálně upravené materiály a tvarované struktury 
charakterizují jedinečný styl Liebherr. Díky konzistentnímu 
designu lze spotřebiče Liebherr snadno kombinovat a vždy 
zaujmou.

Dokonalá hygiena.

Dokonalá hygiena a snadné čištění hrají v profesionálním sektoru
důležitou roli. Právě proto jednou z předností spotřebičů Liebherr 
je tvarování vnitřní vložky s širokými úhly, které umožňují snadné 
a důkladné čištění. Výškově nastavitelné police lze jednoduše 
přizpůsobit různým velikostem balení a skladovaných produtků. V 
závislosti na modelu, robustní kolečka nebo výškově nastavitelné 
nohy zajišťují, že povrch pod spotřebičem lze snadno vyčistit.

Nejvyšší výkon.

Ledničky a mrazničky Liebherr pro profesionální použití nabízí 
perfektní chlazení i při vysokých okolních podmínkách teploty  
do + 40 °C (klimatická třída 5). Vysoce moderní komponenty, 
výkonná a ekologická chladiva a přesné řídící systémy jsou 
optimálně koordinovány, aby odolaly náročným praktickým 
požadavkům s mnoha cykly otvírání dveří. V důsledku je kvalita 
výrobků a čerstvost spolehlivě udržována – a spotřebiče jsou 
vždy úsporné.

Špičkový výkon pro  
profesionály 
---

GKPv 1440  
ProfiLine

Brutto/užitný objem:
Vnější rozměry v mm (Š/H/V):
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V):

Energetická třída: 

Spotřeba energie za rok:
Klimatická třída:
Okolní teplota:
Chladivo:
Hluk – akustický výkon:
Příkon:
Frekvence/napětí:
Chladicí systém:
Proces odmrazování:
Rozsah teplot:
Gastronádoba:
Povrchová úprava vnějšího pláště:
Povrchová úprava dveří:
Materiál vnitřních stěn:
Přestavitelné odkládací plochy:
Nosnost odkládacích ploch:
Zámek:
Dveře samozavírací:
Cena bez DPH:

GKPv 6540  
ProfiLine

1361/1056 l
1430/830/2120
1236/650/1550

1189 kWh
5

+10 °C až +40 °C
R 290

58 dB(A)
3,0 A

50 Hz / 220-240 V~
dynamický

automatický
+1 °C až +15 °C

650 x 530 mm
stříbrná

nerezová
chromniklová ocel 304

6
60 kg

k dispozici
ano

101.990,00 CZK

D

Brutto/užitný objem:
Vnější rozměry v mm (Š/H/V):
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V):

Energetická třída: 

Spotřeba energie za rok:
Klimatická třída:
Okolní teplota:
Chladivo:
Hluk – akustický výkon:
Příkon:
Frekvence/napětí:
Chladicí systém:
Proces odmrazování:
Rozsah teplot:
Gastronádoba:
Povrchová úprava vnějšího pláště:
Povrchová úprava dveří:
Materiál vnitřních stěn:
Přestavitelné odkládací plochy:
Nosnost odkládacích ploch:
Zámek:
Dveře samozavírací:
Cena bez DPH:

597/465 l
700/830/2120
510/650/1550

542 kWh
5

+10 °C až +40 °C
R 290

58 dB(A)
4,0 A

50 Hz / 220-240 V~
dynamický

automatický
+1 °C až +15 °C

650 x 530 mm
stříbrná

nerezová
chromniklová ocel 304

3
60 kg

k dispozici
ano

60.490,00 CZK

C

Více informací na home.liebherr.com

V gastronomii, hotelnictví a cateringu jsou na chladničky a 
mrazničky kladeny velké požadavky. Pokud si vyberete 
přístroj Liebherr, rozhodnete se pro bezpečnou funkci, 
moderní špičkovou kvalitu – a pro Top-design. Liebherr Vám 
nabízí všechny výhody, které v profesionální oblasti najdou 
uplatnění: Vysoce jakostní komponenty a maximální užitný 
objem, efektivní chladicí výkon, bezpečná teplotní stálost a 
příkladně snadné čištění. Především ale vynikají přístroje 
Liebherr s nízkou spotřebou energie a maximální hospodár-
ností. Přístroje jsou připraveny pro zapojení do koncepce 
HACCP a odpovídají požadavkům optimální potravinářské 
hygieny. 



Mrazničky GN 2/1 s dynamickým chlazením a 
vnitřkem z nerezové oceli

Kvalita až do detailu. 
---

GGPv 1440  
ProfiLine

Brutto/užitný objem:
Vnější rozměry v mm (Š/H/V):
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V):

Energetická třída: 

Spotřeba energie za rok:
Klimatická třída:
Okolní teplota:
Chladivo:
Hluk – akustický výkon:
Příkon:
Frekvence/napětí:
Chladicí systém:
Proces odmrazování:
Rozsah teplot:
Gastronádoba:
Povrchová úprava vnějšího pláště:
Povrchová úprava dveří:
Materiál vnitřních stěn:
Přestavitelné odkládací plochy:
Nosnost odkládacích ploch:
Zámek:
Dveře samozavírací:
Cena bez DPH:

GGPv 6540  
ProfiLine

1361/1056 l
1430/830/2120
1236/650/1550

3660 kWh
5

+10 °C až +40 °C
R 290

60 dB(A)
4,0 A

50 Hz / 220-240 V~
dynamický

automatický
-10 °C až -26 °C

650 x 530 mm
stříbrná

nerezová
chromniklová ocel 304

6
60 kg

k dispozici
ano

112.990,00 CZK

D

Brutto/užitný objem:
Vnější rozměry v mm (Š/H/V):
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V):

Energetická třída: 

Spotřeba energie za rok:
Klimatická třída:
Okolní teplota:
Chladivo:
Hluk – akustický výkon:
Příkon:
Frekvence/napětí:
Chladicí systém:
Proces odmrazování:
Rozsah teplot:
Gastronádoba:
Povrchová úprava vnějšího pláště:
Povrchová úprava dveří:
Materiál vnitřních stěn:
Přestavitelné odkládací plochy:
Nosnost odkládacích ploch:
Zámek:
Dveře samozavírací:
Cena bez DPH:

597/465 l
700/830/2120
510/650/1550

1874 kWh
5

+10 °C až +40 °C
R 290

60 dB(A)
4,0 A

50 Hz / 220-240 V~
dynamický

automatický
-10 °C až -26 °C

650 x 530 mm
stříbrná

nerezová
chromniklová ocel 304

3
60 kg

k dispozici
ano

64.490,00 CZK

C

Energeticky efektivní odmrazování  
horkým plynem.

Odmrazování – méně často a rychleji: Přístroje se odmrazují 
jen podle potřeby, protože elektronické řízení vypočítává  
podle doby chodu kompresoru optimální cykly odmrazování. 
Energeticky efektivní horký plyn zkracuje dobu odmrazování z 
asi 30 na pouhých 10 minut – při nepatrném nárůstu teploty v 
přístroji. Pozitivní pro kvalitu potravin: Nemusí být během fáze 
odmrazování vyjmuty a nejsou vystaveny zbytečnému kolísání 
teploty.

Nízké provozní náklady.

Díky přesné elektronice a optimalizovanému chladicímu systému, 
jsou spotřebiče Liebherr velmi účinné – při nízké spotřebě 
energie. Díky velmi efektivní izolaci, která učinně zabraňuje 
ztrátám chladu. To chrání životní prostředí a zajišťuje nízkou
spotřebu energie a úsporu provozních nákladů. Vysoká kvalita 
zaručuje dlouhou životnost spotřebičů a spolehlivý provoz. Na 
spotřebiče Liebherr se můžete vždy spolehnout – v každém 
ohledu!

Ekologická chladiva.

Používá se výhradně ekologicky nezávadné chladivo R 290. Ve 
spojení s vysoce efektivními chladicími komponenty tak přístroje 
Liebherr dosahují nejvyšší míry ekologičnosti a úspory energie.

Více informací na home.liebherr.com

Top řady ProfiLine nabízí vše, co náročný profesionální 
uživatel očekává od moderních chladniček a mrazniček: 
Výkonné chladicí komponenty zajišťují plynulé ochlazení 
potravin při nízké spotřebě. Elektronika odpovídající HACCP 
umožňuje na stupeň přesné nastavení teploty. Výškově 
nastavitelné rošty a vnitřní prostor bez rušivých elementů 
zajišťují nejlepší variabilitu při skladování. Na modely Liebherr 
Profi je spolehnutí – 24 hodin denně a 365 dní v roce.


