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WIELE MODELI WOLNO
STOJĄCYCH MOŻNA
UMIEŚCIĆ POMIĘDZY
KUCHENNYMI SZAFKAMI

Szer. 121,9 cm, gł. 65,6 cm, wys. 213,4 cm. Wykonana
z nierdzewnej stali, z częściowo przeszkloną częścią
chłodzącą (filtr UV). Regulacja poziomu wilgotności.
Niezależne chłodzenie komory chłodzącej i mrożącej.
Klasa energetyczna A. Cena ok. 92 988 zł.
ART DE VIVRE

19 Chłodziarka-zamrażarka LCED-918 NFX, którą
można ustawić w zabudowie meblowej dzięki
specjalnej konstrukcji zawiasów – sąsiadujące szafki
nie będą przeszkadzały w otwieraniu drzwiczek.
Szer. 60 cm, gł. 60 cm, wys. 185 cm. Obudowa

w kolorze stali nierdzewnej. System No Frost. Funkcja
automatycznego domykania się drzwi. Klasa
energetyczna A+. Cena 2 699 zł. MASTERCOOK

20 Grafitowa lodówka LG Buckingham. Lekko
wystaje przed zabudowę meblową – nie ma problemu
z otwieraniem. Szerokość 90 cm, głębokość 75 cm,
wysokość 175 cm. Pojemność 506 l. Ukryte zawiasy.
Wbudowana w drzwi kostkarka do lodu, Minibar
z dostępem do napojów bez otwierania całych drzwi.
Komora Miracle Zone z niezależną regulacją
temperatury. Pojemniki na owoce i warzywa z kratką

JAK W ZABUDOWIE
W zasadzie każdą lodówkę, również
modele wolno stojące, można
wpasować we wnękę pomiędzy
kuchennymi sprzętami. Istotnym
problemem może być jednak otwieranie
drzwi – jeśli lodówkę wsuniemy ciasno
między meble, mogą się po prostu nie
otwierać... Problem rozwiązują
specjalne zawiasy i odpowiednia
konstrukcja drzwi – trzeba to
koniecznie sprawdzić przed zakupem
(przykładem może być lodówka
LCED-918 NFX marki De Dietrich,
którą bez problemu można umieścić
w zabudowie). Trzeba też pamiętać
o wentylacji (postępować dokładnie
według instrukcji montażu i zaleceń
dotyczących odstępów pomiędzy
lodówką a ściankami mebli)
i odpowiednich podłączeniach.
Zwróćmy uwagę na głębokość
urządzenia. Zwłaszcza dwudrzwiowe
modele side by side mogą być bardzo
głębokie. Musimy dostosować do nich
zabudowę tak, żeby nie wystawały
znacznie poza linię szafek – a to zabiera
zdecydowanie więcej miejsca w kuchni.

zapobiegającą kontaktowi ze zbierającą się wodą.
Antybakteryjna uszczelka. Technologia No Frost.
Klasa energetyczna A. Cena 8 499 zł.
LG ELECTRONICS

21

Chłodziarka-zamrażarka side by side MSZ 902
DF/HA. Szer. 90 cm, gł. 75 cm, wys. 177 cm. Poj. 546 l
brutto (w tym część mrożąca 206 l brutto). System
No Frost. Dystrybutor wody z filtrem, kostkarka
do lodu. Filtr węglowy eliminuje przykre zapachy.
Funkcja szybkiego chłodzenia i mrożenia. Klasa
energetyczna A. Cena 6 499 zł. HOTPOINT-ARISTON
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