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Perfecte productpresentatie
De apparaten met glasdeur bieden een goede presentatie 
van de producten. Het deurframe uit een deel is niet alleen 
mooi om te zien maar is ook robuust. LED's zorgen voor een 
gelijkmatige verlichting van de binnenruimte en producten. 
Daarbij zijn LED-lampen duurzaam en aanzienlijk voordeliger 
in het energieverbruik dan tl-lampen. Dankzij de lage warm-
teafgifte wordt geen afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de 
opgeslagen producten.

 BlackLine: voor de meest aantrekkelijke  
en beste productpresentatie

BlackLine koelkasten

BlackLine.
In de drankenindustrie worden hoge eisen aan koel- en 
vrieskasten gesteld. Van de keuze van zeer hoogwaardige 
materialen en het ontwerp van de koelcomponenten tot 
en met de ontwikkeling van het design: bij Liebherr staat 
altijd het jarenlange gebruik van de apparaten centraal. De 
productvoordelen voor onze klanten: gemakkelijk vullen, 
eenvoudig schoonmaken, comfortabel bedienen, zuinig 
bij langdurig gebruik en een optimale presentatie van de 
producten. Dankzij een aantrekkelijke presentatie kan ieder 
merk effectief worden gepresenteerd en kunnen beslissende 
prikkels voor een impulsaankoop worden gegeven. 

Geschikt voor onderbouw – eenvoudig te integreren.
De FKUv 1613 kan onder een werkblad worden geïnstalleerd. 
Voor de warmteafvoer aan de achterzijde van het apparaat is 
een ventilatiesleuf in het werkblad van minimaal 200 cm² nood-
zakelijk. Het apparaat kan ook zonder ventilatierooster worden 
geplaatst. In dat geval moet de nishoogte ten minste 86 cm 
bedragen Dit apparaat is met een hoogte van 83 cm ontworpen 
voor de specifieke werkhoogtes in de gastronomie. 

De BlackLine-apparaten van Liebherr met glazen deur zijn in tijdloos zwart uitgevoerd en zijn ideaal voor koeling en 

presentatie van verschillende producten. Het visueel aantrekkelijke zwart in combinatie met staalgrijze binnenzijde past 
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Maximale productzichtbaarheid.
De glasdeur over de volledige apparaatlengte verbetert de
zichtbaarheid van de producten. Daarnaast wordt de nuttige
bruikbare ruimte vergroot door de specifieke vormgeving van
het interieur. Het speciale glas zorgt voor een goede isolatie en 
helpt energie te sparen (FKDv 4523). 

Speciale uitvoring met EMS elektronica.
De EMS besturing (optioneel verkrijgbaar op alle display 
koelers), biedt handige techniek voor een nog lager energie-
verbruik. Zo detecteert het systeem deuropeningscycli en 
bewegingen voor het apparaat. Deze informatie wordt 
gebruikt om de koelcapaciteit aan te passen waardoor, in 
combinatie met de “licht-uit” functie, het energieverbruik 
aanzienlijk vermindert.

Dynamische koeling.
Het koelsysteem met ventilator zorgt voor een snelle afkoeling
van de producten en een gelijkmatige verdeling van de tempera-
tuur in het interieur. De ventilator schakelt bij het openen van de
deur uit om onnodig energieverlies te voorkomen.

Eenvoudige toegang.
De kunststof gecoate draagroosters zijn in hoogte verstelbaar 
en tot maximaal 45 kg belastbaar. Flessen met verschillende 
afmetingen staan hierdoor altijd stevig wat de kans op omval-
len minimaliseert. Met de ergonomische stanggreep heeft 
men snel toegang en een gewaarborgde stabiliteit, ook wan-
neer de deur vaak wordt geopend.

perfect in ieder interieur. De innovatieve verlichtingsopties plaatsen de producten in het middelpunt voor een optimale 

presentatie. De BlackLine-modellen bieden ook volledig nieuwe mogelijkheden vanwege hun verschillende afmetingen, 

bijvoorbeeld in het ontwerp van verkoopruimtes, bars of restaurants. Ze zijn zeer goed te combineren met zowel roestvrij-

stalen als andere neutrale fronten - van donker tot wit of zelfs houten oppervlakken. BlackLine heeft nog een voordeel: de 

apparaten zelf blijven discreet op de achtergrond.



4  

BlackLine koelkasten

BlackLine koelkasten

Prijs (exclusief BTW)
Bruto / netto inhoud 
Buitenmaten in mm (b /d /h) 
Binnenmaten in mm (b /d /h) 
Energieverbruik per jaar ¹ 
Klimaatklasse / omgevingstemperatuur 
Koelmiddel 
Geluidsniveau 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning 
Koelsysteem / ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deur 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
Waarschuwingssignaal bij storing 
LED binnenverlichting 
 
Verstelbare draagroosters 
Materiaal draagroosters 
Belading 0,5l PET 
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagroosters 
Greep 
Slot 
Deur zelfsluitend 
Deurscharniering 
Bruto / netto gewicht
Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Draagrooster metaal, transparante coating
Bodemrooster
Draagplateau geperforeerd
Scannerrail
Blikjesglijbaan uittrekbaar 
Blikjesglijbaan vast
Beschermbeugel
Rollen voor beschermbeugel
Rolrails
Set stelpoten
Swingwiellijst

FKDv 4523 BlackLine 
PremiumPlus

€ 1.345
449 / 422 l 
600 / 696 / 2027 
456 / 516 / 1804 
650 kWh 
+10 °C tot +32 °C 
R 600a 
52 dB(A) 
1.5 A / 150 W 
50 Hz / 220 – 240V~ 
dynamisch / automatisch 
+2 °C tot +12 °C 
Staal / zwart 
Isolatieglasdeur
Kunststof staalgrijs 
Mechanisch 
Digitaal 
 
2 verticale zuilen, links en rechts 
parallel schakelbaar met display 
6 
Draagrooster metaal, transparante coating 
304 
608 
45 kg 
Stanggreep massief aluminium 
ja 
ja 
rechts wisselbaar 
93,8 / 88 kg

FKDv 4213 BlackLine 
Comfort

€ 1.195
412 / 385 l 
600 / 687 / 2010 
456 / 516 / 1660 
564 kWh
+10 °C tot +32 °C 
R 600a 
52 dB(A) 
1.5 A / 150 W 
50 Hz / 220 – 240V~ 
dynamisch / automatisch 
+2 °C tot +12 °C 
Staal / zwart 
Isolatieglasdeur 
Kunststof staalgrijs 
Mechanisch 
Analoog 
 
verticale zuil rechterzijde 
parallel schakelbaar met display 
5 
Draagrooster metaal, transparante coating 
256  
512 
45 kg 
Stanggreep 
ja 
 
rechts wisselbaar 
86 / 79 kg

7112585 
7113265
7746179
7435063
9007659 
9007045
7790671
7790761

7113267 

7113265
7746179
7435063
9007659 
9007045

7790761

1 Gemeten bij uitgeschakelde verlichting
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FKv 4143 BlackLine 

€ 1.195
388 / 359 l 
600 / 610 / 1800 
470 / 440 / 1612 
465 kWh 
+10 °C tot +38 °C 
R 600a 
48 dB(A) 
1.5 A / 180 W 
50 Hz / 220 – 240V~ 
dynamisch / automatisch 
+1 °C tot +15 °C 
Staal / zwart 
Isolatieglasdeur 
Kunststof staalgrijs 
Mechanisch 
Digitaal 
 
LED verlichting 
apart schakelbaar 
5 
Draagrooster metaal, transparante coating 
256 
512  
45 kg 
Stanggreep 
ja 
 
rechts wisselbaar 
82 / 76 kg

FKv 3643 BlackLine 

€ 1.095
348 / 320 l 
600 / 610 / 1640 
470 / 440 / 1452 
447 kWh 
+10 °C tot +38 °C 
R 600a 
48 dB(A) 
1.5 A / 160 W 
50 Hz / 220 – 240V~ 
dynamisch / automatisch 
+1 °C tot +15 °C 
Staal / zwart 
Isolatieglasdeur 
Kunststof staalgrijs 
Mechanisch 
Digitaal 
 
LED verlichting 
apart schakelbaar 
4 
Draagrooster metaal, transparante coating 
210 
466  
45 kg 
Stanggreep 
ja 
 
rechts wisselbaar 
75 / 70 kg

FKUv 1613 BlackLine 
Premium 

€ 845
141 / 130 l 
600 / 615 / 830 
440 / 435 / 670 
328 kWh 
+16 °C tot +38 °C 
R 600a 
45 dB(A) 
1.0 A / 80 W 
50 Hz / 220 – 240V~ 
dynamisch / automatisch 
+1 °C tot +15 °C 
Staal / zwart 
Isolatieglasdeur
Kunststof staalgrijs 
Elektronisch 
Digitaal 
Optisch en akoestisch 
LED verlichting 
apart schakelbaar 
3 
Draagrooster metaal, transparante coating 
65 
167
45 kg 
Stanggreep 
ja 
ja 
rechts wisselbaar 
45 / 42 kg

7113413
7112537
7113265

7435063
9007659

7790747
7790761

 

7113413
7112537
7113265

7435063
9007659 

7790773
7790761

9590231
9086323

7113333
7112321 
7113265

9086607
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Wijnkasten Vinothek

 Ideale bewaartemperatuur voor wijn
De juiste temperatuur speelt in het hele wijnproces een belangrijke rol. De juiste temperatuur tijdens het rijpingsproces en
langdurig bewaren is van invloed op de uiteindelijke kwaliteit en smaak. De ideale serveertemperatuur bepaalt tenslotte 
de totale beleving van een goed glas wijn. Voor het perfect bewaren van wijn is rust een belangrijke voorwaarde. Zelfs 
lichte trillingen kunnen al een negatieve invloed hebben op een wijnvoorraad.

Isolatieglasdeur met UV bescherming
Ultraviolet licht is schadelijk voor de wijnkwaliteit. Om de 
UV straling te minimaliseren, zijn de wijnkasten voorzien 
van speciaal UV-bestendig isolatieglas. Zo is de wijn- 
voorraad beschermd en kan deze altijd stijlvol worden 
gepresenteerd.

Binnenverlichting
De wijnkasten beschikken over een permanent in te scha-
kelen verlichting die een gelijkmatige verlichting van de 
binnenruimte garandeert. 

Wijnbewaarkast WKb 4212
Wijnbewaarkasten bieden vergelijkbare omstandigheden 
als een wijnkelder. In deze apparaten heerst overal in het 
interieur een constante temperatuur. Dit kan kan naar wens 
worden ingesteld van +5 °C tot +20 °C. Wijnkasten zijn ide-
aal voor lange opslag en rijping van wijnen. Afhankelijk van 
de ingestelde temperatuur kunnen deze apparaten echter 
ook een grotere voorraad wijn op drinktemperatuur opslaan.

Wijnklimaatkast WTb 4212
Wijnklimaatkasten zijn bijzonder geschikt voor het opslaan 
van verschillende wijnen op de ideale serveertemperatuur. 
Door het gebruik van speciale componenten wordt een tem-
peratuurverloop bereikt. In het bovenste gedeelte kunnen bij-
voorbeeld rode wijnen worden bewaard op +18 °C. Met een 
temperatuur van +5 °C is het onderste gedeelte met name 
geschikt voor het bewaren van champagne of witte wijnen.   

Deze apparaten zijn uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn. 
Maximale capaciteit Bordeauxfles (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm) 

Energieverbruik gemeten bij: +25 °C omgevingstemperatuur, uitgeschakelde binnenverlichting en 
bij +12 °C binnentemperatuur. Waarden volgens EU-Voorschrift EN 153:2006.

Klimaatklasse/omgevingstemperatuuren:
SN van +10 °C tot +32 °C ST van +16 °C tot +38 °C
N van +16 °C tot +32 °C T van +16 °C tot +43 °C

Superzuinig in energieverbruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een 
belangrijk thema geweest. En nog steeds 
speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van 
nieuwe apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt 
in combinatie met geoptimaliseerde koel-
componenten, efficiënte isolatiematerialen 
en zeer zuinige compressoren voor het 
laagst mogelijke energieverbruik

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en 
het huidige assortiment koelen en vriezen 
biedt een aantrekkelijke reeks apparaten 
met energielabel A+ tot en met het zuinigste 
A+++/-20% label.
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Wijnkasten

Prijs (exclusief BTW)
Bruto  / netto inhoud 
Max. Bordeauxflessen 0,75 l 
Buitenmaten in mm (b / d /h) 
Binnenmaten in mm (b / d /h) 
Energieklasse 
Energieverbruik  / jaar 
Klimaatklasse 
Klimaatklasse/omgevingstemperatuur 
Koelmiddel 
Geluidsniveau 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning 
Koelsysteem 
FreshAir actief koolfilter 
Luchtvochtigheidsregeling via 
Temperaturzones 
Regelbare koelsystemen 
Temperatuurbereik 
Deur 
Zijwanden 
Temperatuurdisplay 
Waarschuwingssignaal bij storing 
Deuralarm 
Kinderbeveiliging 
Verlichting permanent inschakelbaar 
Materiaal draagroosters 
Legniveaus 
In hoogte verstelbare draagroosters 
Design 
Greep 
Deurscharniering 
Wisselbaar deurrubber 
Bruto  / netto gewicht

Accessoires
FreshAir-actief koolfilter 
Lavasteen set
Draagplateau
Plateauclips
Slot

WKb 4212 Vinothek 
Wijnbewaarkast

€ 1.156,20
427 / 395 l 
200 
600 / 739 / 1650 
500 / 560 / 1466 
A 
168  kWh 
SN-ST 
+10 °C tot +38 °C 
R 600a 
41 dB(A) 
1.0 A 
50 Hz / 220 – 240V~ 
dynamisch 
ja 
Inschakelbare ventilator 
1 
1 
+5 °C tot +20 °C 
Isolatieglasdeur, frame zwart 
zwart
Digitaal 
Optisch en akoestisch 
akoestisch 
ja 
ja 
Beukenhout 
6 
ja 
HardLine 
stanggreep zwart 
rechts wisselbaar 
ja 
85 / 79 kg

WTb 4212 Vinothek  
Wijnklimaatkast

€ 1.238,84
427 / 395 l 
200 
600 / 739 / 1650 
500 / 560 / 1466 
A 
168  kWh 
SN-ST 
+10 °C tot +38 °C 
R 600a 
41 dB(A) 
1.0 A 
50 Hz / 220 – 240V~ 
statisch 
ja 
Lavasteen 
Temperatuurverloop 
2 
+5 °C tot +7°C (onder)  / +16°C tot +18°C (boven) 
Isolatieglasdeur, frame zwart 
zwart 
Digitaal 
Optisch en akoestisch 
akoestisch 
ja 
ja 
Beukenhout 
6 
ja 
HardLine 
stanggreep zwart 
rechts wisselbaar 
ja 
86 / 78 kg

9881291 

9881263
9094559
9094443

9881291
9591517
9881263 
9094559
9094443



POSTADRES  Buram Electro B.V. BEZOEKADRES Buram Electro B.V. 
 Postbus 74   Handelsweg 30 
 1420 AB Uithoorn  1422 DW Uithoorn

VERKOOP   ACCESSOIRES

Telefoon 0297 - 23 99 23 Telefoon  0297 - 23 99 66 
E-mail  verkoop@buram.nl E-mail  onderdelen@buram.nl

OPENINGSTIJDEN 8:30 uur – 17:00 uur ©
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www.koelen.nl


