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Toonaangevend in  
koelen en vriezen.
---



Er zijn koelkasten.
En er is Liebherr.
---

Hoe slaag je erin superieure kwaliteit  
te leveren? Door altijd een stap sneller 
te zijn met technologische innovaties?  
Door de lat steeds hoger te leggen,  
zelfs op het gebied van design? Door je 
te specialiseren in waar je echt goed in 
bent: koel- en vriesapparaten bouwen.

In elke nieuwe ontwikkeling van Liebherr, 
iedere nieuwe functie, bedieningselement  
of designdetail zit meer dan 65 jaar ervaring 
van de specialist in koelen en vriezen.  
Zo ook in onze high-end serie Monolith  
inbouwapparaten.

Hier worden uitzonderlijke kwaliteit en  
toonaangevende technologieën met een 
hoogte van 2,13 meter gecombineerd tot  
het exclusieve middelpunt in uw keuken.  
Deze apparaten zijn zo veel meer dan een 
nieuwe generatie koelkasten, diepvriezers 
en wijnkasten. Ze vormen een statement. 

Ontdek het geheim van Monolith.
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ECBN 9673 | FrenchDoor EWT 9175

Kwaliteit die alle  
zintuigen prikkelt.
---
Sinds 1954 staat de naam Liebherr voor uitstekende  
producten en een van de breedste assortimenten.  
Als familiebedrijf willen we mensen inspireren en  
hun leven vereenvoudigen. Dit is voelbaar in elk  
detail van onze apparaten. 

De beste materialen en componenten van de hoogste 
kwaliteit garanderen de ongeëvenaarde betrouwbaarheid 
van onze producten. Gecombineerd met baanbrekende 
houdbaarheidsverlengende technologieën en doordachte 
extra’s, voldoen onze apparaten niet alleen aan hoge  
normen, maar overtreffen vaak ook de eisen van onze 
klanten. 

Dat is kwaliteit uit traditie.
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Goede smaak staat bij  
ons centraal. Ook als  
het gaat om design.
---
Liebherr-design spreekt voor zich. Onderscheidingen  
als de Red Dot Design Award, de iF Design Award of de 
Interior Design Award zeggen meer dan grote woorden. 
Enerzijds puristisch, anderzijds exclusief, een Liebherr 
past perfect in ieder interieur. Zo ook in onze luxe klasse.

Met zijn imposante formaat en heldere lijnen belichaamt 
de Monolith nieuwe dimensies voor inbouwapparaten. 
Eenmaal geopend, zou je hem het liefst gewoon open 
laten staan. De nieuwe generatie luxe koel-, vries- en 
wijnkasten is op het gebied van technologie en comfort 
zijn tijd ver vooruit. 

Ervaar wat erachter zit.
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Uitzonderlijk 
koel.

Een Monolith koelt. Maar anders 
dan andere. Hij fascineert met 
een buitengewoon lange 
houdbaarheid van uw levens-
middelen en een enorme 
hoeveelheid ruimte. En niet  
in de laatste plaats met een 
waterbron die nooit opdroogt. 
Laat u inspireren.

Koelkasten
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Net zo vers als op de  
eerste dag. 
---
BioFresh werd bij de introductie in 1996 als 
toonaangevende innovatie voor het bewaren  
van levensmiddelen geprezen. We zouden 
Liebherr niet zijn wanneer we deze technologie 
sindsdien niet hadden geperfectioneerd. 

Het principe is even intelligent als effectief: 
bij een temperatuur net boven 0 °C en een 
instelbare luchtvochtigheid blijven de gezonde 
vitaminen, aroma’s en de structuur van levens-
middelen langer behouden dan bij conventionele 
koelkasten. Met een combinatie van een lage 
temperatuur en optimale luchtvochtigheid zorgt 
BioFresh voor het perfecte bewaarklimaat, zodat 
uw levensmiddelen extra lang vers blijven. 

De HydroSafe is optimaal voor het bewaren van 
groenten en fruit bij een hoge luchtvochtigheid, 
terwijl vlees- en zuivelproducten het beste in  
de DrySafe worden opgeslagen bij een lage 
luchtvochtigheid. Indien nodig kunnen beide 
safes naar keuze als HydroSafe of DrySafe 
worden ingesteld.

De derde lade houdt vis en zeevruchten  
met extra koeling vers. Bij −2 °C wordt hun  
houdbaarheid in de BioFresh-Plus-safe  
ijskoud verdubbeld.

Het comfortabele pluspunt: alle safes zijn al 
vanaf 90° deuropening probleemloos uittrekbaar.

Koelkasten
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Flexibele highlights.
---
De InfinityBeam dompelt de opgeslagen  
levensmiddelen in een prachtig helder licht.  
Het FlexSystem helpt bij het sorteren en  
creëert een overzichtelijke indeling van de  
in de BioFresh-safe opgeslagen producten. 

Koelkasten
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Een kristalheldere  
waterbron in uw  
eigen keuken.
---
Een Monolith stilt niet alleen de trek, maar  
lest ook de dorst naar meer comfort. Met 
InfinitySpring ontstaat een onuitputtelijke  
bron van glashelder water. De verzonken  
waterdispenser is altijd beschikbaar en bijna 
onzichtbaar wanneer deze niet wordt gebruikt. 
Dankzij het verwisselbare waterfilter blijft het 
water altijd fris en van excellente kwaliteit. Tot 
in het kleinste detail doordacht, ook geschikt 
voor glazen en karaffen van bijna elke grootte. 

Koelkasten
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Cool op ieder niveau. 
---
Van buiten minimalistisch, van binnen  
vol met techniek. Elke Monolith  
beschikt over de SuperCool-functie voor  
het snel afkoelen van levensmiddelen  
en over het krachtige PowerCooling-systeem. 
Zo circuleert de koude lucht in de gehele  
binnenruimte en zelfs levensmiddelen in  
de deur blijven heerlijk koel. Het geïntegreerde 
FreshAir-actieve-koolfilter reinigt de binnen- 
komende lucht zodat alles in de Monolith  
net zo vers en heerlijk ruikt als het eruitziet.

Koelkasten
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Ware grootheid.  
Ook binnen.
---
De robuuste en stijlvolle 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 
andere levensmiddelen – bijvoorbeeld voor een 
sushiplaat of een grote schaal met knapperige 
salade. 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.

Koelkasten
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Eenvoudig. Bijzonder. 
Vriezen.

Vriezen is een kunst. Ontdek het geheim van 
betrouwbare, langdurige versheid, maximale 
flexibiliteit en het hoogste comfort. De Monolith 
beheerst dit als geen ander.

Vrieskasten
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Vinden. En goed vinden.
---
Openen, vinden, sluiten. Dankzij het FrostSafe- 
systeem in combinatie met InfinityBeam-LED’s 
hoeft u niet lang te zoeken naar uw diepgevroren 
levensmiddelen. Rondom gesloten, transparante 
vriesladen beschermen het bevroren voedsel 
tegen ongewenste luchtuitwisseling en het 
verlies van gekoelde lucht wanneer de deur 
open is. 

Alle laden glijden op telescooprails en kunnen  
bij een deuropening van 90° volledig worden 
uitgetrokken. Bovendien zijn de laden uitgevoerd 
met SoftTelescopic: het handige zelfsluitende 
mechanisme met zachte demping is praktisch 
en veilig in het dagelijkse gebruik.

Vrieskasten
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De deur naar meer  
comfort.
---
In de Monolith worden de levensmiddelen niet 
alleen bewaard in de innovatieve gemakkelijk 
uitschuifbare vriesladen, maar ook in de deur. In 
individueel instelbare, transparante vakken is 
plaats voor kleine tot middelgrote artikelen. De 
binnenliggende, in hoogte verstelbare plateaus 
zijn bedoeld voor de grotere levensmiddelen. 

Het unieke concept van het vriesgedeelte zorgt 
ervoor dat koude lucht zich beter kan verspreiden. 
De temperatuur blijft constant waardoor de 
bevroren producten beter beschermd zijn. Ook 
de roestvrijstalen bekleding aan de binnenkant 
van de deur draagt bij aan een nog gelijkmatigere 
koeling. Deuren kunnen vaak meer dan men denkt. 
Vooral in een Monolith.

Vrieskasten
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Laat het ijsblokjes regenen.  
Helemaal vanzelf.
---
De IceMaker in de Monolith breekt het ijs op elk feestje 
en produceert tot 1,6 kg gefilterd ijs in 24 uur. Als de 
SuperFrost-functie is geactiveerd zelfs nog meer. Met 
een vaste wateraansluiting en een opslagcapaciteit 
van 1,8 kg tot 3,5 kg (afhankelijk van het model), kunt  
u onbeperkt uw drankjes „on the rocks“ serveren en 
ervan genieten.

In het vriesgedeelte laat de Monolith echter geen ijs 
toe. Zijn NoFrost-technologie vriest levensmiddelen in 
met gekoelde circulatielucht en voert het vocht naar 
buiten af. Waar geen vocht is, kan geen rijp ontstaan. 
Het vriesgedeelte blijft hierdoor ijsvrij en verpakkingen 
blijven goed leesbaar. En u heeft vast wel wat beters te 
doen dan het ontdooien van uw vriezer.

Vrieskasten
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Neusje van de zalm. 
Een voor alles.

Ontdek het summum van koelen en vriezen 
met beproefde eigenschappen in de unieke 
koel/vriescombinaties in LargeDoor formaat 
of de FrenchDoor met twee openslaande 
deuren voor het koeldeel.

Koel/vriescombinaties
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Een lade. Veel versheid.
---
Gezond genieten, professioneel koelen: met 
BioFresh-Plus biedt de Monolith veel plaats  
voor een evenwichtige voeding. En dat in 
slechts één lade. Bij ideale temperatuur en 
luchtvochtigheid blijven vitaminen, aroma’s  
en de structuur van levensmiddelen duidelijker 
langer behouden dan in de rest van de koelkast.

Door een scheidingswand kan de BioFresh-Plus- 
safe variabel in verschillende temperatuurzones 
worden ingedeeld en zo voor verschillende 
levensmiddelen worden gebruikt: als DrySafe 
met een ononderbroken temperatuur van iets 
boven de 0 °C die optimaal is voor vlees- en 
melkproducten. Of met een vriestemperatuur 
van -2 °C in het hele compartiment, bijzonder 
geschikt voor vis en zeevruchten. En desgewenst 
ook gedeeld: links −2 °C, rechts net iets boven 
0 °C, waarbij de scheidingswand de tempera-
tuurgrens bepaalt.

Ook groenten en fruit kunnen net boven de 0 °C 
veel langer worden bewaard dan in het normale 
koelgedeelte.

De BioFresh-Plus-safe kan reeds bij een geopende 
deur van 90° eenvoudig worden uitgetrokken.

Koel/vriescombinaties
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Gescheiden is
dubbel zo lekker.
---
Wie van kaas houdt, wil genieten van het volle 
aroma. De DuoCooling-technologie zorgt voor 
genieten zonder compromissen. Twee volledig 
gescheiden koelcircuits voorkomen een uitwis-
seling van lucht tussen het koel- en vriesge-
deelte. Dit beschermt levensmiddelen in het 
koelgedeelte tegen uitdroging door de droge 
lucht uit het vriesgedeelte en tegen overdracht 
van geur. Zo blijft verse vis lekker en behoudt 
kaas een aroma dat smelt op uw tong.

Koel/vriescombinaties
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Doordacht ijskoud.
---
Ook onder nul overtuigt de Monolith met  
maximaal comfort. De NoFrost-technologie 
houdt het vriesgedeelte steeds ijsvrij en  
voorkomt dat op bevroren producten rijp  
ontstaat. Ontdooien behoort dus tot het  
verleden.

Bijzonder comfortabel is ook het bovenste  
vak met FrostSafe-systeem. Dit is rondom 
gesloten en beschermt zo tegen ongewenste 
luchtuitwisseling.

De automatische IceMaker die binnen 24 uur 
maar liefst 1,6 kg ijs produceert verwent u met 
voldoende ijs. En indien nodig zelfs nog meer, 
door heel eenvoudig de MaxIce-functie te 
activeren. 

Voor het invriezen van nog grotere hoeveelheden 
vers voedsel zonder vitaminen te verliezen, 
selecteert u de SuperFrost-functie, die de 
temperatuur snel verlaagt.

Koel/vriescombinaties
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Twee deuren.  
Eén openbaring.
---
Door zijn buitengewone uiterlijk nodigt de 
Monolith-FrenchDoor u uit in een enorme  
wereld van versheid. Hierbij zijn vooral de beide 
deuren van het koeldeel bijzonder praktisch.  
Het is niet alleen de eerste keer een groot 
genoegen om deze te openen. Overigens hoeft  
u niet altijd beide deuren gelijktijdig te openen. 
Dankzij het unieke FrenchDoor-afdichtsysteem 
kunnen de linker of rechter deur ook onafhankelijk 
van elkaar worden geopend. Bovendien garandeert 
dit een temperatuurscheiding tussen koelgedeelte 
en BioFresh-lade. Dit bespaart energie en zorgt 
voor optimale bewaaromstandigheden.

De eenzijdige, geheel geruisloze deuropening  
is niet het enige kenmerk dat u zal verbazen.  
Bij het openen wordt u verrast door het enorme 
volume van 326 liter dat stijlvol wordt verlicht 
door InfinityLight.
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Edel. Van druppel 
tot opslag.

Een goed boek of een goed gesprek. Een 
heerlijke rode of witte wijn. Een perfecte 
wijnkast waarin hoogwaardige wijnen 
kunnen worden bewaard. Ontkurk de 
geest van perfecte wijnkoeling.

WijnkastenFrenchDoor

4241



--

Favoriete plaats voor  
lievelingswijnen.
---
De Monolith is specialist voor extra genieten. 
Ook voor wijn en champagne, die zelfs als 
magnumflessen plaats vinden op de hand-
gemaakte houten draagplateaus. Hiervoor 
worden de houten spijlen eenvoudig aan  
de benodigde flesbreedte aangepast. 

Dankzij het natuurlijke, onbehandelde hout 
dragen de plateaus kostbare schatten 
zonder dat hun geur de smaak van de  
wijn zou kunnen beïnvloeden. Bovendien 
overtuigen ze door het hoge comfort: 
gemonteerd op telescopische geleiders 
met een soepel lopend SoftTelescopic- 
systeem, kunnen ze moeiteloos worden 
uitgetrokken– zelfs bij een deuropening  
van slechts 90°.

Iedere fles op de juiste plaats, gemakkelijk 
te vinden en binnen handbereik. 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.  

Wijnkasten
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Uitermate geschikt 
voor genieters.
---
Een uniek kenmerk van de Monolith- 
wijnkast is het InfinityBoard. Dit speciale 
plateau is uittrekbaar en biedt plaats 
aan flessen tijdens het sorteren of 
aanvullen van de wijncollectie. En ook 
het serveren is gemakkelijker: open en 
proef uw wijn direct bij de Monolith.

Wijnkasten
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Verzekerd genieten. 
---
Echte luxe verdient de beste  
bewaaromstandigheden. Elk van  
de drie wijnsafes kan onafhankelijk  
van de andere tussen +5 °C en  
+20 °C worden ingesteld.  

Per wijnsafe detecteren twee  
InfinityProtection-sensoren direct  
kritische temperatuurveranderingen  
en beschermen wijnen tegen te  
sterke verwarming of te lage  
temperaturen. FreshAir-actieve- 
koolfilters zorgen in elke wijnsafe  
voor een uitstekende luchtkwaliteit  
door de binnenkomende lucht te  
reinigen en onaangename geuren  
eruit te filteren.

Getint veiligheidsglas met uv-bescherming  
en speciaal ontwikkelde, trillingsarme  
compressoren voor een beschermende  
opslag ronden de perfecte bescherming  
voor uw wijnen af.

Wijnkasten
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Het zijn de kleine dingen die het leven zo 
mooi maken. Verrassende lichtconcepten 
bijvoorbeeld. Of heerlijke rust. En niet in 
de laatste plaats het feit dat eindelijk 
eens alles klopt. De Monolith is een 
meester in het mooier maken van uw 
leven. En dat geldt voor alle modellen.

Altijd inbegrepen: 
exclusiviteit.

Algemene producteigenschappen
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Altijd goed verbonden.
---
De Monolith heeft alles wat hij nodig heeft  
voor een lang leven. Goed dus dat hij nu al 
perfect is uitgerust voor de wereld van morgen.

Met de SmartDeviceBox wordt een verbinding 
tot stand gebracht tussen de Monolith en  
uw smartphone of tablet en daarmee kunt  
u de Monolith altijd en overal bedienen.

Zo kunt u bijvoorbeeld de SuperCool- of  
SuperFrost-functie tijdens het winkelen  
activeren om bij thuiskomst de verse  
levensmiddelen extra snel te koelen. En  
voor meer veiligheid wordt u via de app  
herinnerd aan openstaande deuren of de  
ijskoude dranken in het vriesdeel. Gebarsten 
flessen zijn vanaf nu verleden tijd.

Download onze app en uw Monolith zorgt in  
uw SmartHome voor verse levensmiddelen  
en comfort.

Meer over SmartDevice * vindt u op  
www.koelen.nl/liebherr-smartdevice

Algemene producteigenschappen

*SmartDevice-functies zijn niet in alle landen beschikbaar.52 53



Een touch meer comfort.
---
Hoewel de Monolith beschikt over de meest 
geavanceerde koeltechnologie, is alles ontworpen 
voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
bediening. De intuïtieve, elektronische touch- 
besturing laat zich via het heldere 3,5-inch 
aanraakscherm met InfinitySwipe-functie 
moeiteloos bedienen.

Algemene producteigenschappen
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Licht voor uw zintuigen.
---
Ware schoonheid zit van binnen. Dat geldt ook 
voor de Monolith. Achter het tijdloze design  
gaat een werkelijk prikkelende ervaring schuil, 
te beginnen met de naadloos geïntegreerde 
LED-wandverlichting. Het regelbare InfinityLight 
creëert een stijlvol, gelijkmatig licht dat individueel 
kan worden aangepast en zich richt naar het 
tijdstip van de dag. Hierdoor kan in de Monolith 
overdag een zacht, helder licht schijnen, dat ‘s 
avonds automatisch aangenaam wordt gedimd. 
Het InfinityLight is niet alleen expressief, maar 
geeft ook minder warmte af – waardoor de 
kwaliteit van het voedsel behouden blijft. 

Algemene producteigenschappen
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De rots in de branding.
---
De Monolith overtreft altijd weer de verwachtingen. 
Ook als het om gewichtheffen gaat. Afhankelijk 
van het model bedraagt het maximale draagver-
mogen van de deur 40 kg. Hierdoor zijn ze sterk 
genoeg voor zowel zware deurfronten als voor 
volledig beladen deuren. Voor een volledige 
toegang openen de massieve scharnieren tot 115° 
en sluit de deur dankzij de SoftSystem-demping 
zacht en geruisloos. En dat is goed, want u wilt 
tenslotte niet dat uw nachtelijke snack het hele 
huis wakker maakt.

Algemene producteigenschappen
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De kracht van stilte.
---
De Monolith maakt ondanks zijn grootte weinig 
geluid. Integendeel. Al bij de constructie wordt 
de nadruk gelegd op geluidsarme componenten 
en isolerende materialen. Zo verrast deze gigant 
met zijn bijzonder stille werking.  
 
Om te garanderen dat het geluidsniveau zo laag 
mogelijk is, wordt elk apparaat getest in profes-
sionele geluidskamers. Mission completed: de 
Monolith-serie behoort tot de stilste apparaten 
op de markt.

Algemene producteigenschappen
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Duurzaamheid vanaf het  
begin.
---
Iedereen heeft het over duurzaamheid. Bij ons is  
het standaard in elk apparaat – vanaf het begin.  
Ononderbroken werken we aan milieuvriendelijkere 
methodes om hoogwaardige en duurzame producten 
te ontwikkelen. De nadruk ligt niet alleen op een hoge 
energie-efficiëntie, maar ook op duurzaamheid. Dat  
is niet slechts onze belofte, maar onze plicht.

Op het gebied van geavanceerde processen hebben  
we al veel bereikt. Bijvoorbeeld 100 procent recyclebare 
verpakkingen of het terugwinnen en hergebruiken  
van energie voor de verwarming van gebouwen. Ook 
reinigen we het water na de productie en garanderen 
dat dit vrij is van schadelijke stoffen. Onze apparaten 
worden volgens de hoogste internationale kwaliteitsnorm 
ISO 9001 geproduceerd en voldoen bovendien aan de 
internationale norm voor milieumanagementsystemen 
ISO 14001.

Wij gebruiken het natuurlijke en milieuvriendelijke 
koelmiddel R600a. Dit is speciaal ontworpen voor 
hoogefficiënte compressoren en zorgt ook voor een 
gering energieverbruik en lage elektriciteitskosten. 
Wat we bij ons beginnen, zet u voort bij u thuis:  
duurzaam koelen en vriezen.

Algemene producteigenschappen
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Functies
---

Koel-vriescombinaties

Koelkasten Vrieskasten LargeDoor FrenchDoor Wijnkasten

EGN 9171 EWT 9175

EKB 9271 EGN 9271 EWT 9275

EKB 9471 EGN 9471 ECBN 9471

EKB 9671 EGN 9671 ECBN 9671 ECBN 9673

Vershoudtechnologie BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

BioFresh-Plus
FreshAir

PowerCooling

NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling 
NoFrost

BioFresh-Plus
SuperCool
FreshAir
DuoCooling
PowerCooling
NoFrost

FreshAir

Comfort en flexibiliteit SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent 
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent
SuperCool

SoftSystem
SoftTelescopic 
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent

SuperFrost 
FrenchDoor-systeem

SoftSystem
SoftTelescopic
SuperSilent
InfinityBoard

Design InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight
InfinityBeam
InfinitySwipe

InfinityLight

InfinitySwipe

Connectivity SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice SmartDevice 

IJs en water InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
FrostSafe-systeem

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
FrostSafe-systeem

InfinitySpring
IceMaker
MaxIce
FrostSafe-systeem

Opslaan InfinityProtection 
UV-Protection

Overzicht
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Voorbeelden (alle afgebeelde apparaten met roestvrijstalen paneel en hoekige handgreep  

in geborsteld aluminium zijn verkrijgbaar als accessoires) 

Nisbreedte 106,7 cm Nisbreedte 121,9 cm

Eindeloos veel mogelijkheden
---
De Monolith-serie biedt vele mogelijkheden voor uw nieuwe droomkeuken: 
als enkel apparaat of side-by-side-combinatie bestaande uit twee  
of meer apparaten. Onzichtbaar ingebouwd achter een keukenfront  
of uitgebreid met een mat glanzend, roestvrijstalen front en speciale 
grepen als zichtbaar design-statement: er zijn oneindig veel mogelijkheden 
om levensmiddelen en wijnen optimaal te bewaren.

Stel uw ideale Monolith combinatie samen in de configurator op  
www.liebherr-monolith.nl

Overzicht

Nisbreedte 137,2 cm Nisbreedte 152,4 cm

Nisbreedte 182,9 cm 

Nisbreedte 243,8 cm 

Nisbreedte 213,4 cm

Nisbreedte 274,3 cm
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Koelkasten en vriezers Wijnkasten

Ronde greep 
van roestvrij 
staal

Hoekige greep  
van geborsteld 
aluminium

Handgreepvarianten Vlakke greep  
van geborsteld 
aluminium

Roestvrijstalen panelen

LargeDoor (2-delige set)FrenchDoor (3-delige set)

Optionele  
accessoires
---
Over verdere accessoires informeert 
uw Monolith-partner u graag.

Overzicht
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