




Охлаждане и 
замразяване в 
нови измерения
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Качествени продукти 
вече повече от 60 години

Превъзходно качество. Непреходен 
дизайн. Полезни иновации. В областта на 
охлаждането и замразяването името 
Liebherr е еталон за изключителни 
продукти и най-разнообразна продуктова 
гама в света. Семейната компания 
генерира повече от 2,1 милиона 
хладилници и фризери за домакинска и 
търговска употреба всяка година. Всеки 
един уред се разработва и произвежда с 
цел да бъде най-добрият в света. 
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Liebherr е една от водещите компании в света за 
производство на хладилници и фризери от най-
висок клас. Висококачествените материали и 
компоненти гарантират не само несравнима 
надеждност на продукта, но и неповторим дизайн. 

Още в хода на производствения процес всеки 
уред е подложен на сериозни тестове по 
отношение на качеството и функционалността. 
Освен това Liebherr непрекъснато работи върху 
допълнителни оптимизации. Компанията прави 
трайни инвестиции в научноизследователска 
дейност и разработването на продукти, които не 
само отговарят на високи стандарти, но и 
надхвърлят очакванията на клиентите, свързани с 
качеството на работа. 

Всички уреди се произвеждат в съответствие с 
най-високия и строг международен стандарт за 
качество ISO 9001, като освен това отговарят и 
на международния стандарт за управление на 
околната среда ISO 14001. В допълнение, 
Liebherr тества всеки нов продукт в 
професионални акустични камери, за да 
гарантира, че нивото на шума е възможно най-
ниско. В резултат на това, уредите на Liebherr са 
сред най-тихите на пазара.

КАЧЕСТВО
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Къде другаде може да изразите по-добре своя стил и добър вкус, ако не в кухнята? 
Кухнята е сърцето на всеки дом, като в наши дни границите между всекидневния 
живот и готвенето се преливат. Ето защо Liebherr третира хладилниците като 
дизайнерски и лайфстайл уреди, подход, който е получил признание под формата на 
редица международни награди като Red Dot Design Award, IF Product Design Award 
Interior Design Award. 

С Monolith, Liebherr извести началото на нова ера на ексклузивни и луксозни 
хладилници, фризери и охладители за вино.  Тази серия иновативни модели набляга 
на неповторимия дизайн и въплъщава нови измерения при уредите за вграждане. Със 
своя впечатляващ размер, изчистени линии, иновативни функции и изключително тиха 
работа, елегантните продукти Monolith се вписват безупречно във всеки кухненски 
дизайн – днес, утре и за години напред. 

ДИЗАЙН
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ИНОВАЦИИ

Основаване  на 
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1987
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управление

1971 
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Иновативно  
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за равномерно,
приятно и

енергийно ефективно 
осветление

1980 

Liebherr-Hausgeräte 
открива втори 

завод за 
производство в 

Австрия
1993 

Преминаване към 
продуктова база

без хидро и
хлорофлуоровъглероди

за опазване на
околната среда 

CFC/HFC

1966 

Система

FrostSafe

2018

MyStyle 
проектирайте 
своя хладилник

SmartDevice
интелигентно 

управление на 

храната

2006

SoftSystem
за омекотяване 
при затваряне на 
вратите

Охладители за вино 

Vinidor с индивидуално 

регулирана температура 

във всяко отделение

2013

Изключителна 

енергийна 

ефективност 
на вградените 

уреди

2016

BluPerformance
ново измерение 

на свежестта

TipOpen 
за кухня без 

дръжки

2014

Monolith
Oхлаждане от 
ново поколение

2019DuoCooling
за изумителни 

резултати и 

ефективност

2010

Ултраефективни
изцяло вградени

уреди

2017

Liebherr патентова
технологията

BioFresh

за съхраняване на 

продуктите свежи за 

по-дълго време 

1996

60 години свежи идеи

Повече от 60 години Liebherr 
непрекъснато осъществява своите свежи 
и новаторски идеи в най-
висококачествения сегмент с фокус 
върху подобряване на съхранението на 
храна, улеснено ползване, отлична 
енергийна ефективност и, разбира се, 
елегантен дизайн.
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Monolith представлява ново поколение от напълно вградени 
хладилници, фризери и охладители за вино. Основава се на 
над 60 години иновации, германска инженерна дейност и 
задава нови стандарти при съхранението на храна. 
Отличителна черта на Monolith е височината, която достига до 
2,13 м. Със своята енергийна ефективност и най-модерни 
функции като BioFresh с отделение за съхранение на рибни 
продукти и морски дарове, Power Cooling и SmartDeviceBox, 
Monolith е перфектна комбинация от технология и иновативни 
функции за запазване на свежестта. 

Електронният сензорен дисплей InfinitySwipe, приложението 
SmartDevice и изключително тихата работа доказват, че 
Monolith е бъдещето на луксозното съхранение на храна и 
вино. Наличен в различни широчини, Monolith  перфектно се 
адаптира към личните предпочитания. Вратите от неръждаема 
стомана го превръщат в дизайнерски акцент, който изпъква, 
или може да бъде вграден в отделен кухненски панел, така че с 
лекота да се впише във всяка кухня. 

Monolith е екстравагантно изживяване за сетивата. Със своята 
неповторима естетика, той оформя индивидуалния начин на 
живот като никой друг продукт. Вниманието към всеки детайл 
по време на производство редом с висококачествените 
материали създават продукт, който се отличава с изключителна 
изкусност в луксозния сегмент. Перфектно проектираният 
външен вид е отражение на вътрешното пространство, което 
превръща Monolith в изключителен център за съхранение в 
кухнята. 
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ОХЛАЖДАНЕ
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Свежи, както през първия ден

Когато  Liebherr представя своята технология BioFresh през 
1996 г., тя се посреща като революционна иновация в 
хладилната технология. До ден днешен Liebherr остава 
лидер що се отнася до съхранението на храна.

Принципът BioFresh е простичък: при температура над 0°C  
и регулируема влажност на въздуха, храните запазват 
здравословните си съставки, ароматите и апетитния си 
външен вид за по-дълго време в сравнение с традиционните 
хладилници. Отделенията BioFresh са оборудвани с 
независимо климатично управление. 

По-високата влажност на въздуха в HydroSafe запазва 
плодовете и зеленчуците изключително свежи, докато 
месните и млечните продукти е най-добре да се съхраняват 
при по-ниска влажност на въздуха в DrySafe. В зависимост 
от потребностите и двете отделения могат да се използват 
при еднакви настройки. Третото отделение на Monolith е 
още една стъпка напред с отделението за рибни продукти и 
морски дарове: то може да достигне температури от -2°C, 
идеални за съхранението на прясна риба и морски дарове. 
Освен това може да бъде използвано за бързо охлаждане 
на напитки, така че да бъдат сервирани ледено студени по 
всяко време. 

Потребителите могат да се допитат до приложението 
BioFresh, за да проверят колко дълго могат да съхраняват 
хранителни продукти в различните отделения BioFresh и 
какви хранителни вещества съдържат тези продукти. Liebherr 
завършва гамата от допълнителни услуги със своето онлайн 
списание FreshMAG, което освен всичко друго съдържа и 
многобройни съвети и идеи за съхранение и приготвяне на 
храна, включително редица вкусни рецепти. 
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Гъвкави детайли

Всеки уред Monolith е оборудван с 
FlexSystem. Тази организационна система 
спомага за прегледното комбинативно 
съхранение и сортиране на хранителните 
продукти в съответното отделение BioFresh и 
BioCool. InfinityBeam поставя правилните 
акценти: диодното осветление в отделенията 
BioFresh озарява с една наистина ярка светлина 
тяхното съдържание. Това гарантира, че имате 
перфектен поглед върху всичко. 
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Източник на кристално чиста 
вода в кухнята

Тялото на възрастен човек се състои от около 70% 
вода. И тази вода трябва редовно да се допълва с 
нови запаси. С леснодостъпната функция 
InfinitySpring в хладилника Monolith, 
поддържането на водния баланс вече не 
представлява проблем. Безупречно вграденият 
диспенсър за вода, който се намира на едно ниво 
с повърхността, винаги е там, когато Ви трябва, и е 
почти незабележим, когато не се нуждаете от 
него. А най-хубавото е, че е подходящ за стъклени 
съдове с почти всякакъв размер. Филтърната 
система на Liebherr отстранява замърсявания, така 
че всеки път да е на разположение вода с отлично 
качество.
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Охлаждане на ниво

Liebherr обръща голямо внимание на удобството и 
ефективността на всички свои продукти. Ето защо Monolith е 
оборудван с мощната система PowerCooling. В допълнение 
към технологиите SuperCool и SuperFrost за бързо охлаждане и 
замразяване на храни, иновативният дизайн на Monolith 
позволява циркулация на студен въздух навсякъде във вътрешното 
пространство. По този начин стоките, съхранявани на вратата са 
охладени също толкова добре, колкото всички останали храни и 
напитки в хладилника. Интегрираният филтър с активен 
въглен FreshAir предотвратява образуването на миризми и 
пречиства влизащия въздух, така че всичко да ухае така свежо и 
апетитно, както изглежда. 
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Истинско величие –
отвътре и отвън

Здравите и елегантни рафтове на вратата 
предлагат повече пространство и гъвкавост. Дори 
най-големите бутилки и съдове за напитки 
намират място на вратата. Това освобождава 
пространство, по рафтовете в отделението от 
закалено стъкло, за всякакви други хранителни 
продукти – от блюда с ордьоври до свежи салати 
в големи купи. Находчивите възможности не 
спират до тук, а продължават с регулируемите 
рафтове във вътрешното пространство и на 
вратата. Това създава прекрасни условия за 
оползотворяване на пространството по още по-
добър начин.
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ЗАМРАЗЯВАНЕ
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Леденостуден и перфектно 
замислен

Година след година хиляди тонове храни се 
развалят поради температурни колебания и 
редица други проблеми при съхранението. 
Системата FrostSafe на Monolith, обаче, 
разполага с напълно затворени, подвижни 
фризерни чекмеджета, които предпазват 
продуктите от навлизане на топъл въздух при 
отваряне на вратата. Освен това отделенията 
FrostSafe са прозрачни и оборудвани с 
телескопичен механизъм за лесен достъп до 
наличието на всяко от чекмеджетата. 
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Не всички фризери са еднакви 
Неповторимият дизайн на фризерната част гарантира, че 
студеният въздух може да циркулира свободно, 
поддържайки температурата постоянна, което оптимизира 
съхранението на хранителни продукти и премахва 
натрупването на скреж. Monolith предлага голямо 
пространство на вратата, както и иновативни чекмеджета 
във фризера. Прозрачните рафтове на вратата на фризера 
могат да бъдат индивидуално регулирани, което 
гарантира много пространство за малки и средни по 
размер артикули.  Така вътрешните чекмеджета остават 
свободни за по-големи хранителни продукти. Освен това, 
интегрираната вътрешна облицовка на вратата от 
неръждаема стомана гарантира по-равномерно 
охлаждане – а и изглежда много елегантно при това!
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Разчупва леда на всяко парти

Автоматичният IceMaker на Monolith е същински всеобщ 
любимец и произвежда 1,6 кг филтриран лед за 24 часа. 
Ако функцията SuperFrost е активирана, капацитетът на 
производство се увеличава още. Обемът на съхранение е 
от 1,8 кг до 3.5 кг и при свързване с водопровод ледът със 
сигурност никога няма да свърши.  

Технологията NoFrost замразява продуктите чрез охладен 
циркулационен въздух и контролира влажността във всяко 
отделение. Това предпазва фризера от обледяване, а 
хранителните продукти вече не са покрити със скреж. 
Съответно, повече няма нужда от размразяване.
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ВИНО
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За изключително удоволствие

Подвижните рафтове с телескопичен механизъм за 
изтегляне, позволяват персонализирани 
конфигурации, които да поберат по-големи 
бутилки вино и шампанско. Не само по-големи, 
но и повече. С тази организация на рафтовете, 
Monolith  Ви позволява перфектно да съчетаете 
мястото за съхранение с колекцията от вина.

Мonolith освен това дава възможност на 
любителите на вино да организират и надписват 
своята колекция. Персонализираното надписване 
на бордюра на всеки рафт за вино позволява 
лесно да се различат и подредят бутилките в 
колекцията. Така всяка бутилка е точно там, където 
е нейното място – готова да достави перфектно 
охладено удоволствие. 
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Подвижно удобство 
InfinityBoard е елемент от неповторимия дизайн 
на охладителите за вино Monolith. Това е 
специална плоскост, която може да бъде 
изтегляна като временен рафт, на който да се 
поставят бутилките, докато се подрежда 
колекцията и се добавят нови вина към нея. 
Сервирането е удобно и лесно, докато всяко 
вино е на своето идеално подбрано място. 
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Перфектният начин да 
съхраним удоволствието

Това, което носи най-голямо удоволствие, 
заслужава да бъде съхранявано най-добре. 
Филтърът с активен въглен FreshAir на Monolith 
включва по един филтър с активен въглен във всяко 
температурно отделение, така че да гарантира 
отличното качество на въздуха. Влизащият въздух се 
пречиства, докато излишните миризми се 
филтрират, така че да се избегне замърсяване.

За да бъдат поддържани точни температури, 
охладителите за вино на Monolith използват два 
сензора InfinityProtection във всяко отделение, 
които регулират температурата при критични 
промени. Тази уникална за Liebherr функция 
предпазва вината както от прегряване, така и от 
преохлаждане.

Тонираното изолационно стъкло с UV защита и 
специално разработените нисковибрационни 
компресори за внимателно съхранение, завършват 
отличната защита за отлежалите вина. 
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Толкова умен, че мисли за 
бъдещето

Liebherr осигурява на продуктите Monolith всичко, 
от което те се нуждаят за дълъг живот. Така че 
едва ли е изненада, че са отлично подготвени за 
бъдещето. Оборудвани са със SmartDeviceBox 
за осъществяване на връзката между смартфон 
или таблет и Monolith. Потребителите могат да 
активират SuperCool или SuperFrost, докато все 
още са в магазина, за да подготвят оптимално 
охлаждане за прясната храна, когато се 
приберат у дома. Push нотификациите съобщават 
за отворени врати или прекъсване на 
електрозахранването.  

Услугата SmartDevice е достъпна само в някои страни. Изображенията на 
екрана са симулирани. 
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Едно докосване е достатъчно

Въпреки че Monolith предлага най-модерната 
технология за охлаждане, всичко по него е 
разработено за лесна и удобна за потребителя 
употреба. Интуитивното електронно сензорно 
управление включва 3,5-инчов сензорен дисплей, 
който е ярък и ясен и толкова лесен за употреба, 
също колкото Вашия смартфон.
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Светлинно шоу за сетивата

Зад елегантния модерен дизайн се крие едно 
истинско сетивно изживяване благодарение на 
безупречно вграденото светодиодно странично 
осветление. Регулируемата функция InfinityLight 
създава елегантно и равномерно странично 
осветление, което може да бъде индивидуално 
променяно спрямо съответното време от 
денонощието. През деня, с отваряне на вратите 
на Monolith  ще бъдете окъпани в мека, ярка 
светлина, докато вечер светлината автоматично е 
приятно приглушена. Функцията InfinityLight е не 
само изразителна, но и отдава по-малко 
топлина, което допринася за запазване 
качеството на храната. А тъй като светодиодите 
са до 80% по-енергийно ефективни от 
традиционните решения за осветление, Monolith 
спестява средства, докато опазва околната 
среда. 
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Проектиране и разработка в 
големи мащаби

Всичко, свързано с Monolith е голямо. Но големите 
размери не затрудняват употребата му, дори когато 
окачването на вратата е с товароносимост до 40 
кг.* Солидните панти позволяват ъгъл на отваряне до 
115° за пълен достъп и тихо плъзгане при затваряне 
благодарение на омекотяването от SoftSystem. А 
това, в допълнение към ежедневната изключително 
тиха работа, означава, че не е нужно Вашата 
среднощна закуска да разбуди цялата къща. 

*варира в зависимост от модела
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Спести енергия –
наслади се на удобство

Liebherr винаги разработва безопасни за околната 
среда методи за производство на 
висококачествени и устойчиви продукти. Поставя 
акцент върху високите нива на енергийна 
ефективност и дълъг експлоатационен живот на 
всички уреди. И това не е просто обещание, това 
е задължение. 

За Liebherr екологично чистото производство на 
хладилници и фризери е приоритет. Компанията 
прилага прогресивни процеси като използване на 
100% опаковки от рециклирани материали; 
възстановяване и повторно използване на енергия 
за отопление на сгради и пречистване на водата 
след производствения процес, така че да се 
гарантира, че водата не съдържа замърсители. 

Liebherr освен това използва R600a, естествен и 
екологично чист хладилен агент. Той е специално 
разработен за високоефективни компресори и 
освен това води до по-ниско енергийно 
потребление и по-ниски разходи за електричество. 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
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45.7 45.761.0 61.076.2 91.4

Врата от неръждаема стомана
(за хладилници и фризери)

Врата от неръждаема стомана 
(за охладители за вино)

76.2 91.476.261.0

76.261.045.7 91.491.4 61.0

Примери за възможни комбинации с три уреда

Ширина на изрязване 137.2 cm 

Ширина на изрязване 182.9 cm 

Ширина на изрязване 167.6 cm

Ширина на изрязване 243.8 cm

Безкрайни възможности
Специалната концепция за размерите на Monolith позволява персонализирано комбиниране на 
отделните хладилници, фризери и охладители за вино. Както броят, така и поредността на моделите в 
серията Monolith могат да бъдат редувани по желание, в резултат на което са възможни редица 
гъвкави комбинации. Някои популярни комбинации са представени по-долу, но има възможност за 
много други, които перфектно отговарят на Вашите индивидуални потребности за съхранението на 
храна и вино. Повече информация е включена в Ръководство за планиране на Monolith. 

Незабележимо вграден или елегантно ситуиран като ясен дизайнерски акцент, подсилен с матови 
полирани врати от неръждаема стомана и подбрани дръжки – възможностите са безкрайни..

Примери за възможни комбинации с два уреда
Заоблена
дръжка от
неръждаема
стомана

Правоъгълна 
дръжка от 
шлайфан 
алуминий 

Варианти
на дръжки

Аксесоари по избор

Плоска
дръжка от
шлайфан
алуминий 
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home.liebherr.com/monolith


