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Informacja prasowa 

 

Premierowe chłodziarko-zamrażarki marki Liebherr 

 

Przemyślane i dopracowane do perfekcji. Szyte na miarę wymagających użytkowników. Takie są 

premierowe modele chłodziarko-zamrażarek marki Liebherr. Wśród nich znajdziemy pięć 

wyjątkowych produktów, które pasują do każdej kuchni. Pojemny French Door CBNes 6256, dwa 

modele z linii Side by Side – SBSes 8486 i SBSes 8473, najcichszą na rynku chłodziarko-zamrażarkę z 

linii Silent CBef 4815-21 oraz jedyny w swoim rodzaju Sticker Art. CNst 4813. Nowości zachwycają 

jakością wykonania i energooszczędnymi rozwiązaniami.  

 

Laureat Red Dot Award 2018  

 

W kwietniu tego roku marka Liebherr została uhonorowana jedną z najbardziej prestiżowych nagród 

w dziedzinie wzornictwa przemysłowego – Red Dot Award. Kapituła konkursu wyróżniła m.in. 

chłodziarko-zamrażarkę z linii French Door CBNes 6256. Połączenie jakości, designu i innowacji 

sprawiły, że kolejny raz produkt marki Liebherr znalazł się w gronie najlepszych.  

 

Zwycięski gigant  

 

Chłodziarko-zamrażarka CBNes 6256 z linii French Door zachwyca swoją pojemnością. Jej wnętrze 

mieści aż 471 litrów i to właśnie ona skradła serce jurorów Red Dot Award 2018. 

 

Urządzenie posiada dwie szuflady z technologią Bio Fresh. Są one gwarancją świeżości produktów. W 

temperaturze nieco powyżej 0°C i przy idealnej wilgotności powietrza warzywa i owoce, mięso, ryby 

oraz produkty mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd znacznie dłużej niż 

w tradycyjnej chłodziarce.  

 

Czasochłonne odszraniane jest już przeszłością. Dzięki funkcji NoFrost w zamrażarce nie tworzy się 

zbędny lód. Produkty zamrażane są obiegowym powietrzem chłodzącym, a wilgoć odprowadzana jest 

na zewnątrz. Bez szronu. Bez problemu.  

 

Dla wszystkich fanów kolorowych drinków idealnym rozwiązaniem jest wbudowany Ice Maker. 

Automatyczna kostkarka z mechanizmem TwistTray dba o to, aby kostki nie zlepiały się ze sobą i 

miały jednolity,  atrakcyjny kształt.  



 
 
 

Boki, drzwi oraz wewnętrzna tylna ściana urządzenia zostały wykonane ze stali szlachetnej. Całość 

jest niezwykle wytrzymała i odporna na zarysowania.  

 

Pomimo swojej pojemności model CBNes 6256 zaskakuje niskim zużyciem energii w klasie 

efektywności energetycznej A++. 

 

Chłodziarko-zamrażarka CBNes 6256 – cena 16 999 zł brutto. 

 

Świeżość w innowacyjnym formacie  

 

Chłodziarko-zamrażarki z linii Side by Side są wzorcowym przykładem sztuki chłodniczej. Należą do 

grupy urządzeń BluPerformance. Cechują je wysokiej klasy materiały, perfekcyjne wykonanie nawet 

najdrobniejszych elementów, łatwość użytkowania oraz precyzyjne dotykowe sterowanie.  

 

Wymienione modele posiadają kilka stref klimatycznych dopasowanych do każdego rodzaju 

żywności. Szuflady BioFresh w modelu SBSes 8473 oraz BioFreshPlus w modelu SBSes 8486 

zapewniają elastyczność i kontrolę klimatu, w którym przechowuje się artykuły spożywcze. Za sprawą 

niezależnego elektronicznego systemu sterowania można precyzyjnie ustawić temperaturę z 

dokładnością do jednego stopnia. Ryby i owoce morza zachowują świeżość na dłużej w temperaturze 

- 2°C, natomiast wrażliwe na temperaturę owoce południowe pozostają świeże wyjątkowo długo w 

szufladzie + 6°C z wysoką wilgotnością powietrza.  

 

Urządzenia wyposażono w funkcję No Frost, które raz na zawsze kończy problem szronu oraz 

automatyczną kostkarkę do lodu Ice Maker. Co więcej, w modelu SBSes 8473 znajdziemy system 

DuoCooling. 

 

Zintegrowana chłodziarka do wina w modelu SBSes 8486 z dwustrefową, precyzyjną regulacją 

temperatury chroni ich wyborny smak i aromat.  

 

Pomimo imponującej pojemności wynoszącej aż 688 litrów, model SBSes 8473 zachwyca niskim 

zużyciem energii w klasie efektywności energetycznej A+++. Natomiast model z winiarką to 645 

litrów w klasie energetycznej A++. Ich oszczędność robi wrażenie!  

 

Chłodziarko-zamrażarka SBSes 8486 – cena 19 499 zł brutto. 

Chłodziarko-zamrażarka SBSes 8473 – cena 14 999  zł brutto. 

 



 
 
Komfort ciszy 

 

Inżynierowie marki Liebherr od lat pracują nad tym, aby ich urządzeń po prostu nie było słychać. 

Rezultatem ich starań są chłodziarko-zamrażarki z linii Silent, w których generowanie dźwięków 

zostało ograniczone do minimum. W nowej chłodziarko-zamrażarce CBef 4815-21 poziom szumu 

wynosi zaledwie 34 dB, co plasuje to urządzenie wśród najcichszych dostępnych na rynku. Redukcja 

hałasu w tym urządzeniu była możliwa, dzięki zastosowaniu sprężarki o zmiennej prędkości, 

wentylatora o regulowanych obrotach oraz czynnika chłodniczego nowej generacji. Dodatkowo 

produkt należy do energooszczędnej linii BluPerformance, a jego technologia chłodzenia została 

kompaktowo zintegrowana w cokole urządzenia, minimalizując w ten sposób poziom szumu. Od 

teraz każda kuchnia może zyskać nowy wymiar dźwięku. Z akcentem na ciszę.  

 

Urządzenie posiada technologię BioFresh gwarantującą idealny klimat dla długotrwałej świeżości, 

DuoCooling oraz najwyższą klasę energetyczną A+++. System SmartFrost redukuje oszronienie 

wnętrza zamrażarki, natomiast obudowa urządzenia wykonana w technologii SmartSteel zwiększa 

odporność na zarysowania i ułatwia czyszczenie.  

 

Chłodziarko-zamrażarka CBef 4815-21 cena 5399 zł brutto.  

 

Limitowana edycja StickerArt 

 

Chłodziarko-zamrażarka CNst 4813 z linii Sticker Art to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów 

designu. Ekskluzywne rysunki z limitowanej edycji pozwolą ożywić wnętrze domu. Projekt opiera się 

na unikatowej, barwnej grafice wpisującej się w najnowsze trendy. Poza efektownym, funkcjonalnym 

designem urządzenie imponuje energooszczędnymi rozwiązaniami oraz technologiami tj.: NoFrost 

czy DuoCooling.   

 

Chłodziarko-zamrażarka CNst 4813 cena 2799 zł brutto. 

 

Gotowanie to prawdziwa sztuka, która dostarcza emocji i angażuje wszystkie zmysły. Tylko 

dopracowanie najdrobniejszych szczegółów do perfekcji pozwala osiągnąć najwyższą jakość. Kierując 

się tym mottem, firma Liebherr opracowała technologie chłodzenia z myślą o długotrwałej 

przyjemności z jedzenia.  

 

 

 

 



 
 
*** 

Liebherr – Jakość. Design. Innowacja. 

 

Liebherr od ponad 60 lat definiuje najwyższe standardy w dziedzinie chłodnictwa. Tworzy urządzenia 

wyróżniające się zaawansowanymi technologiami i nowoczesnym designem. Wachlarz produktów 

obejmuje zarówno urządzenia domowe jak i profesjonalne. Liebherr kładzie nacisk na ciągłą 

optymalizację efektywności energetycznej urządzeń przy jednoczesnym skupieniu się na jakości 

komponentów. Dlatego projektowanie i produkcja ważnych podzespołów odbywają się we własnych 

fabrykach m.in w Niemczech i Austrii. Grupa Liebherr kształtuje postęp technologiczny w wielu 

innych obszarach. Jest czołowym producentem maszyn budowlanych i górniczych, turbin wiatrowych, 

żurawi morskich oraz rozwiązań transportowych, w tym lotniczych. Wymiana wiedzy i doświadczeń 

między spółkami zwiększa wewnętrzną innowacyjność. Firma zarządzana przez członków rodziny 

Liebherr posiada ponad 130 przedstawicielstw i zatrudnia ponad 43 000 pracowników w 50 krajach. 

 

Biuro prasowe marki Liebherr: 

Małgorzata Kowalska 

malgorzata.kowalska@aged.com.pl 

Tel. + 48 222 440 430 +48 530 019 130 

 

Jagoda Chojecka 

PR Hub 

jagoda.chojecka@prhub.eu 

tel. +48 533 337 950  +48 516 168 873 
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