Zomeractie
2021

NoFrost
koel-vriescombinatie
CNPel 4813
Edelstaal-Look
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ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)
Actie geldig vanaf 01/07/2019 tot en met 31/07/2019 of tot einde voorraad.
Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

€899

DuoCooling: 2 apart regelbare koelcircuits
NoFrost: nooit meer ontdooien!
Uiterst zuinig: energieklasse D
Energieverbruik: 201 kWh/jaar
Inhoud koel-/vriesgedeelte: 243 l / 101 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
LED plafondverlichting
Deurrubber wisselbaar
Alarm bij storing: optisch en akoestisch
Akoestisch deuralarm koeldeel
Flessendraagrooster en kastbrede groentelade
PowerCooling
Geïntegreerde handgrepen
HardLine Design: volledig vlakke deuren
Afmetingen in cm (hxbxd): 201,1 x 60 x 65,5

€799

Dubbeldeurs koelkast
CT 2131

• SmartFrost: sterk verminderde rijpvorming
en dus minder ontdooien!
• Energiezuinig: energieklasse F
• Energieverbruik: 198 kWh/jaar
• Inhoud koel-/vriesgedeelte: 152 l / 44 l
• LED verlichting
• Geïntegreerde handgrepen
• Comfort GlassLine draagplateaus
en deurvakken
• Afmetingen in cm (hxbxd): 124,1 x 55 x 63

ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)
Actie geldig vanaf 01/07/2021 tot en met 31/07/2021 of tot einde voorraad.
Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

€399

€369

Koelkast
K 2630
Comfort
•
•
•
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Energiezuinig: energieklasse F
Energieverbruik: 131 kWh/jaar
Netto inhoud: 249 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Comfort GlassLine draagplateaus
en deurvakken
Flessendraagrooster
LED verlichting
2 groente- en fruitladen
Afmetingen in cm (hxbxd): 125 x 60 x 63,1

€599

€549

€399

€369

ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)
Actie geldig vanaf 01/07/2021 tot en met 31/07/2021 of tot einde voorraad.
Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

Tafelmodel diepvriezer
GP 1376
Premium

• SmartFrost: verminderde rijpvorming,
de ontdooiklus wordt zo aanzienlijk
verminderd en vergemakkelijkt!
• Energiezuinig: energieklasse E
• Energieverbruik: 171 kWh/jaar
• Inhoud: 103 l
• Digitale temperatuuraanduiding
• SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• VarioSpace voor extra hoge opbergruimte
• FrostProtect: bestand tegen lage
omgevingstemperaturen tot -15°C
• Afmetingen in cm (hxbxd): 85,1 x 55,3 x 62,4

ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)
Actie geldig vanaf 01/07/2021 tot en met 31/07/2021 of tot einde voorraad.
Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

NoFrost kastdiepvriezer
GNP 3013
Comfort
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NoFrost: nooit meer ontdooien!
Energiezuinig: energieklasse F
Energieverbruik: 307 kWh/jaar
Netto inhoud: 269 l
LC display met temperatuuraanduiding
SuperFrost automaat, tijdgestuurd
Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
Akoestisch deuralarm
VarioSpace voor extra hoge opbergruimte
Afmetingen in cm (hxbxd): 184,1 x 60 x 63

ENERGIEBESPAARTIP:
de Vario isolatieplaat
voor het afsluiten van
ongebruikte vriesruimte
van NoFrost diepvrieskasten.
Als accessoire verkrijgbaar.

ADVIESVERKOOPPRIJS
(incl. BTW en Recupel)
Actie geldig vanaf 01/07/2021 tot en met 31/07/2021 of tot einde voorraad.
Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

€849

€799

www.liebherr.be

