




Toonaangevend 
in koelen en vriezen
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Kwaliteitsproducten al 
meer dan 65 jaar

Uitstekende kwaliteit. Tijdloos design. Unieke 
innovaties. Op het gebied van koelen en 
vriezen staat de naam Liebherr voor de 
allerbeste producten en ’s werelds groot ste 
koel- en vriesassortiment. Het familiebedrijf 
produceert ieder jaar meer dan 2,1 miljoen 
koel- en diepvrieskasten voor huishoudelijk  
en professioneel gebruik. Ieder apparaat is 
ontworpen en geproduceerd om overal ter 
wereld de beste te zijn.
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Liebherr produceert als één van ’s werelds leidende 
ondernemingen koel- en vriesapparaten uit  
de  premiumklasse. Hoogwaardige materialen en 
 componenten die niet alleen zorgen voor een 
ongeëven aarde betrouwbaarheid van de producten, 
maar ook een uniek design. 

Al tijdens het productieproces wordt ieder  apparaat 
intensief getest op kwaliteit en functionaliteit.  
Daarbij werkt Liebherr voortdurend aan verdere 
optimalisatie. De onderneming investeert veel in 
onderzoek en ontwikkeling van producten die niet 
alleen aan de hoge normen voldoen, maar ook  
de kwaliteitseisen van klanten overtreffen. 

Alle apparaten zijn vervaardigd in overeenstemming 
met de hoogste internationale kwaliteitsnorm  
ISO 9001 en voldoen ook aan de internationale 
milieumanagementnorm ISO 14001. Bovendien  
test Liebherr ieder nieuw product in professionele 
geluidkamers om er zeker van te zijn dat het  
ge luidsniveau zo laag mogelijk is. Hierdoor behoren 
de apparaten tot de stilste op de markt. Want  
 zwijgen is niet altijd alleen maar goud–soms is het 
ook edelstaal.

KWALITEIT
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DESIGN

Waar kan stijl en goede smaak beter worden getoond dan in de keuken? De keuken is het 
hart van ieder huis en de grenzen tussen wonen en koken gaan tegenwoordig soepel  
in elkaar over. Bij Liebherr zijn koelkasten daarom design- en lifestyle-objecten. Daarvoor 
spreken tal van prijzen, zoals de Reddot Design Award, de IF Product Design Award of 
de Interior Design Award. 

Met Monolith luidt Liebherr een nieuw tijdperk in van exclusieve en luxueuze koelkasten, 
diepvriezers en wijnkasten. Deze innovatieve modelserie maakt een krachtig statement op 
het vlak van design. Met zijn imposante formaat, strakke lijnen, innovatieve functies en 
 uitzonderlijk stille werking, past de elegante Monolith naadloos in ieder keukenontwerp –  
vandaag, morgen en nog vele jaren later.
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INNOVATIE

Oprichting 
Liebherr-Hausgeräte
in Duitsland

1954

Nooit meer  
ontdooien met 

NoFrost- 
technologie

1987

Eerste  
elektronische

besturing

1971

2004

Innovatieve

LED verlichting
voor gelijkmatig, 

helder en energie- 
 efficiënt licht

1980 

Liebherr-Hausgeräte 
opent een  

tweede fabriek
in Oostenrijk

1993 

Conversie naar

CFK/HFK-vrije
producten ter
bescherming

van het milieu

1966 

FrostSafe-
Systeem

2018

MyStyle 
Design your fridge 
 
SmartDevice
Intelligent  
levensmiddelen-
management

2006

SoftSystem
voor zacht
sluitende deuren

Vinidor-wijnkasten  
met apart instelbare
temperatuurzones

2013

Bijzonder

energie- 
efficiënte
inbouwapparaten

2016

BluPerformance 
De nieuwe dimensie
in koelen

TipOpen 
voor de greeploze 
keuken

2014

Monolith
Cooling Redefined

2019
DuoCooling 
voor superieure
prestaties
en efficiëntie

2010

Ultra-efficiënte
inbouwapparaten

2017

Liebherr patenteert  

de BioFresh- 
technologie voor 

extra lange 
bewaartijden

1996

65 jaar coole ideeën

Al meer dan 65 jaar ontwikkelt Liebherr 
voortdurend coole en innovatieve ideeën 
voor het premium-segment. De focus ligt 
hierbij op het verbeteren van de opslag van 
voedingswaren, het verhogen van het 
gebruiksgemak, een excellente energie-
efficiëntie en natuurlijk het stijlvolle design.
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Monolith staat voor een nieuwe generatie volledig integreerbare 
koel kasten, diepvriezers en wijnkasten. Het is gebaseerd op meer dan 
65 jaar innovatie en Duitse technologie en zet een nieuwe standaard 
voor het bewaren van levensmiddelen. Niet alleen met zijn hoogte 
van 2,13 m maakt de Monolith indruk. Ook zijn energie-efficiëntie 
en geavanceerde functies als BioFresh met Fish & Seafood-Safe, 
 PowerCooling en de SmartDeviceBox maken van de Monolith een 
perfecte combi natie van techniek en innovatieve bewaarfuncties. 

Het InfinitySwipe-Touchdisplay, de SmartDevice-app en de bijzonder 
stille werking maken Monolith dé koel- en vrieskast van de toekomst. 
Dankzij de verschillende breedtematen past Monolith zich perfect en 
volledig aan aan de individuele voorkeuren. De optionele edelstalen 
fronten maken het tot een tijdloos designaccent. Of kies zelf een 
meubel front en integreer de Monolith perfect in de keuken.

Monolith is een extravagante ervaring voor de zintuigen. Met zijn 
unieke esthetische kenmerken geeft het, als geen ander product, vorm 
aan een eigen lifestyle. De aandacht voor detail bij de productie  
en de hoge kwaliteit van de gebruikte materialen resulteren in een 
technisch hoogstaand product in het luxesegment. Zijn perfect ont-
worpen exterieur zet zich in het interieur voort en maakt Monolith tot  
het exclusieve middelpunt van de keuken.
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KOELEN
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Net zo vers als de eerste dag 

Toen Liebherr in 1996 de BioFresh-technologie   
introduceerde, werd het gevierd als een baanbreken-
de innovatie in koeltechniek. En ook vandaag is 
Liebherr toonaangevend in het bewaren van levens-
middelen. 

Het principe van BioFresh is eenvoudig: met  
een temperatuur van iets boven 0 °C en instelbare 
  l uchtvochtigheid worden de gezonde vitamines, 
 aro  ma’s en smakelijk uiterlijk van voedingsmiddelen 
langer behouden dan bij conventionele koelkasten.  
De BioFresh-laden zijn uitgerust met onafhankelijke 
klimaatregeling. 

In de HydroSafe voelen groenten en fruit zich bij  
een hoge luchtvochtigheid bijzonder comfortabel, 
terwijl vlees en zuivelproducten het beste worden 
bewaard in de DrySafe bij een lage luchtvochtig-
heid. Naar behoefte kunnen de beide safes ook  
met dezelfde instelling worden gebruikt. 
De derde lade van de Monolith gaat met de  
Fish & Seafood-Safe nog een stap verder: daar  
is een temperatuur van –2 °C mogelijk – ideaal  
voor het bewaren van verse vis en zeevruchten. 
 Daarnaast laten dranken zich in deze lade ook snel  
afkoelen, zodat deze altijd ijskoud kunnen worden 
geserveerd. 

Hoe lang levensmiddelen in de verschillende BioFresh 
laden kunnen worden bewaard en welke voedings-
stoffen ze bevatten, kunt u vinden in de BioFresh-app. 
Liebherr rondt het aanbod af met het online magazine 
FreshMAG, dat naast tal van tips en trucs voor  
het bewaren en bereiden van voedsel, ook talloze 
 recepten bevat.
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Perfect georganiseerd

Iedere Monolith is uitgerust met een FlexSystem.  
Deze organizer creëert een overzichtelijke indeling 
van de in de BioFresh-Safe opgeslagen levens-
middelen. Het echte hoogtepunt hier is echter  
InfinityBeam: de LED verlichting in de BioFresh-Safes  
dompelt de inhoud in een prachtig helder licht.  
Een perfect overzicht is dus gegarandeerd.
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Een kristalheldere waterbron  
in uw eigen keuken

Het lichaam van een volwassene bestaat voor onge-
veer 70 procent uit water. En dit moet regelmatig 
worden aangevuld. Het onderhouden van de water-
balans is nog nooit zo eenvoudig geweest als met  
de InfinitySpring in het koelgedeelte van de Monolith. 
De naadloze en vlak geïntegreerde waterdispenser  
is altijd beschikbaar en bijna onzichtbaar wanneer 
deze niet wordt gebruikt. En het beste van alles: het is 
geschikt voor glazen van bijna elke grootte. Dankzij  
het filtersysteem van Liebherr worden onzuiverheden 
geëlimineerd, zodat de waterkwaliteit optimaal is.
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Koel op ieder niveau

Liebherr hecht voor alle producten veel waarde aan 
gebruiksgemak en efficiëntie. Daarom beschikt de 
Monolith over het high-performance PowerCooling- 
Systeem. Naast SuperCool en SuperFrost technieken 
voor het snel koelen en invriezen van levensmiddelen, 
zorgt de innovatieve constructie van de Monolith  
voor de circulatie van koude lucht door het hele interieur. 
De flessen in de deur blijven hierdoor net zo koel  
als de verpakkingen op de draagplateaus. Het geïnte-
greerde FreshAir koolfilter voorkomt geuren en 
reinigt de binnengekomen lucht, zodat alles net zo  
fris en appetijtelijk ruikt als het eruit ziet.



2726

Ware grootte –  
ook van binnen

De robuuste en elegante deurvakken bieden meer 
ruimte en flexibiliteit. Zo vinden zelfs de grootste 
flessen en verpakkingen van meerdere liters een plaats 
in de deur. Hierdoor blijven de draagplateaus van 
veiligheidsglas vrij voor alle andere levensmiddelen – 
van borden met voorgerechten tot vers bereide 
salades in grote schalen. En omdat de in hoogte 
verstelbare draagplateaus in zowel het interieur  
als in de deur meer ruimte bieden, is de beschikbare 
ruimte nog beter bruikbaar.
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VRIEZEN
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Doordacht ijskoud

Jaar na jaar worden duizenden tonnen voedsel 
 bedorven door vriesbrand, temperatuurschom   melingen 
en andere bewaarproblemen. Het FrostSafe-systeem 
van Monolith heeft echter volledig afgesloten, 
 verwijderbare diepvriesladen die het bevroren voedsel 
beschermen tegen ongewenste luchtuitwisseling en  
het verlies van gekoelde lucht wanneer de deur open is. 
De FrostSafe laden zijn transparant en kunnen dankzij 
telescopische rails volledig worden uitgetrokken.  
Voor het  perfecte overzicht.
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Laat de ijstijd achter zich

Het design van veel diepvriesapparaten lijkt nog uit  
de ijstijd te stammen. In tegenstelling tot de Monolith, 
die niet alleen innovatieve diepvriesvakken, maar  
ook veel ruimte in de deur te bieden heeft. Het unieke 
ontwerp van het vriesgedeelte zorgt ervoor dat  
de koude lucht zich vrijer kan bewegen. Als gevolg 
daarvan blijft de temperatuur constant, wat de 
 bewaartijd van voedsel optimaliseert. De transparante 
 opbergvakken in de diepvriesdeur zijn individueel 
instelbaar en bieden voldoende ruimte voor  
kleine tot middel grote producten. Hierdoor blijven  
de  draagplateaus vrij om grotere levensmiddelen te 
plaatsen. Bovendien draagt het geïntegreerde 
 edelstalen interieur bij aan een nog gelijkmatigere 
koeling – en ziet er daarbij ook hoogwaardig uit!
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Breekt het ijs op ieder feestje

De automatische IceMaker van de Monolith is een 
echte publiekstrekker en produceert iedere 24 uur 
1,6 kg gefilterd ijs. Wanneer de SuperFrost functie  
is geactiveerd, neemt de productiecapaciteit zelfs  
toe. Met een vaste wateraansluiting en een opslag-
capaciteit van 1,8 kg tot 3,5 kg (afhankelijk van het 
model) raakt het ijs nooit op.

De NoFrost technologie vriest de diepvriesproducten 
met gekoelde lucht in en verdrijft de vochtige lucht. 
Hierdoor blijft het vriesgedeelte ijsvrij en blijven 
 verpakkingen door het ontbreken van rijp goed 
leesbaar. Ontdooien behoort tot het verleden!
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WIJN
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Voor groots genieten

De op telescopische rails gemonteerde houten 
draagplateaus van de Monolith zijn naar wens  
aan te passen voor het bewaren van grotere wijn  
en champagne flessen. Hierdoor kan de wijnkast 
optimaal worden afgestemd op uw wijncollectie.

Monolith maakt het wijnliefhebbers eenvoudig om de  
wijncollectie te organiseren en te labelen. Op de 
voorzijde van ieder draagplateau is een aluminium 
lijst bevestigd waar de naam van de opgeslagen 
wijn kan worden beschreven. Zo is iedere fles op de 
juiste plaats, gemakkelijk te vinden en binnen hand-
bereik - voor perfect gekoeld genieten.
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Verlengd genieten 

Een bijzonder kenmerk van de Monolith wijnkast is het 
InfinityBoard. Dit speciale plateau is uittrekbaar en 
biedt plaats aan flessen tijdens het sorteren of aan-
vullen van de wijncollectie. Ook het serveren van  
wijn wordt gemakkelijker: de wijn wordt uitgeschonken 
en de flessen blijven op hun ideale plek.
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Langdurig genieten

Wat het meeste plezier geeft, verdient de beste 
opslag. Iedere temperatuurzone in de Monolith 
wijnkast heeft een FreshAir koolfilter om te zorgen 
voor een uitstekende luchtkwaliteit. Inkomende  
lucht wordt gezuiverd en onaangename geuren 
worden weggefilterd.

Voor een nauwkeurige temperatuur gebruiken 
 Monolith wijnkasten twee InfinityProtection  
sensoren per wijnzone om kriktische temperatuur-
veranderingen te detecteren. Dit voor Liebherr  
unieke kenmerk beschermt wijnen tegen zowel 
oververhitting als te lage temperaturen.

Getint veiligheidsglas met UV-bescherming en 
 speciaal ontwikkelde, trillingsarme compressoren 
voor het behoedzaam bewaren completeren  
de optimale bescherming van uw edele wijnen.
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SmartDevice-Service: Niet in alle landen verkrijgbaar. Gesimuleerd scherm.

So clever, dat hij ook nog 
aan de toekomst denkt

Liebherr gaf de Monolith alles wat hij nodig heeft 
voor een lang leven. Geen wonder dat hij goed  
is voorbereid op de wereld van morgen. Dus heeft hij 
een SmartDeviceBox, waarmee een verbinding tot 
stand wordt gebracht tussen smartphone of tablet en 
de Monolith. Hierdoor kan SuperCool of SuperFrost 
tijdens het winkelen worden geactiveerd om het verse 
voedsel daarna optimaal te koelen. Push-berichten 
informeren over open deuren of stroomstoringen. 
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Swipen is voldoende 

Hoewel de Monolith de meest geavanceerde koel-
technologie bevat, is het ontworpen om eenvoudig  
en gebruiksvriendelijk te zijn. De elektronische 
 besturing vindt plaats via een intuïtief te bedienen  
3,5 inch Touch & Swipe-Display, dat helder, duidelijk 
en  moeite loos te gebruiken is.
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Lichtspel voor de zintuigen

Ware schoonheid zit van binnen. Dit geldt ook voor 
de Monolith van Liebherr. Achter zijn slanke, moderne 
design verbergt het een echt sensuele ervaring, te 
beginnen met de naadloos geïntegreerde LED wand-
verlichting. Het regelbare InfinityLight creëert een 
elegant, uniform zijpaneel, dat individueel kan worden 
aangepast en rekening houdt met het tijdstip van  
de dag. Het is dus mogelijk dat bij het openen van de 
deur de Monolith overdag met een zacht, helder licht 
wordt verlicht en ’s avonds automatisch aangenaam 
wordt gedimd. Het InfinityLight is niet alleen  expressief, 
maar wordt ook minder warm. Dit beschermt de 
kwaliteit van het voedsel. De LED’s zijn daarbovenop 
tot 80 procent energie-efficiënter dan conventionele 
verlichtingsoplossingen. Goed voor het milieu én de 
portemonnee.
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De kracht van stilte

De Monolith maakt ook indruk met zijn bijzonder  
stille werking. De stilte moet niet worden verward met 
zwakte – integendeel. Afhankelijk van het model 
kunnen de Monolith deurscharnieren met maximaal 
40 kg worden belast. De solide deurscharnieren 
maken een openingshoek van 115° mogelijk. Dankzij 
het geïntegreerde SoftSystem sluiten de deuren  
zacht en stil – zodat de volgende middernachtsnack 
niet het hele huis wakker maakt.
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ENERGIE-EFFICIËNTIE

Energie sparen – 
comfort ervaren

Liebherr ontwikkelt voortdurend meer milieuvriendelijke 
methoden voor de productie van hoogwaardige  
en duurzame producten. Niet alleen de hoge ener gie- 
efficiëntie, maar ook de levensduur van apparaten 
staat centraal. En dat is niet alleen een goed voor  -
nemen, maar een spijkerharde belofte.

Bij Liebherr is de milieuvriendelijke productie van 
koel kasten en diepvriezers een van de prioriteiten. 
Daarom worden geavanceerde processen  gebruikt, 
zoals 100 procent recyclebare verpakkingen,  
het terugwinnen en gebruiken van energie om 
 gebouwen te verwarmen en de zuivering van water 
na de productie, waardoor het water vrij van 
 ver ontreinigende stoffen is.

Bovendien gebruikt Liebherr het natuurlijke en 
  milieuvriendelijke koelmiddel R600a. Dit is speciaal
ontworpen voor zeer efficiënte compressoren en 
zorgt daarnaast voor een laag energieverbruik en 
lage elektriciteitskosten.
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ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
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45,7 45,761,0 61,076,2 91,4

76,2 91,476,261,0

76,261,045,7 91,491,4 61,0

Ronde 
greep  
van  
edelstaal

Hoekige 
greep van 
geborsteld 
aluminium

Greep-
varianten

Optionele accessoires

Vlakke 
greep van 
geborsteld 
aluminium

Voorbeeld van mogelijkheden met twee apparaten

Voorbeeld van mogelijkheden met drie apparaten

Nisbreedte 137,2 cm 

Nisbreedte 182,9 cm 

Nisbreedte 167,6 cm

Nisbreedte 243,8 cm

Het bijzondere Monolith concept biedt de mogelijkheid om zelf combinaties van koelkasten, diepvriezers  
en wijnkasten te maken. Zo kunnen zowel het aantal als de positionering van de Monolith-modellen naar 
eigen wens worden bepaald. Hieronder worden enkele populaire combinaties getoond. Er zijn echter veel 
meer combinaties mogelijk die wellicht beter aansluiten bij uw wensen. Meer informatie is te vinden in de 
Monolith Planning Guide.

Onzichtbaar ingebouwd achter het keukenfront of uitgevoerd met mat glanzende edelstalen fronten en 
 geselecteerde grepen als zichtbaar design statement: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Side-by-Side combinatie

Roestvrijstalen panelen
(koelkasten & vriezers)

Roestvrijstalen panelen
(wijnklimaatkasten)



Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n,
 fo

ut
en

 e
n 

af
w

ijk
in

ge
n 

va
n 

de
 a

fb
ee

ld
in

g 
en

 te
ks

tin
ho

ud
 v

er
ge

le
ke

n 
m

et
 h

et
 o

rig
in

el
e 

ap
pa

ra
at

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.
 K

le
ur

af
w

ijk
in

ge
n 

do
or

 d
ru

kte
ch

ni
ek

.
Ac

tu
el

e 
pr

od
uc

tin
fo

rm
at

ie
 z

ie
 w

w
w

.lie
bh

er
r-m

on
ol

ith
.n

l. 
11

.2
02

0



www.liebherr-monolith.nl

EN

www.liebherr-monolith.nl

home.liebherr.com/monolith
home.liebherr.com/monolith

