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Liebherr faz grande lançamento de refrigeradores de luxo no 
Brasil 

• Um dos maiores lançamentos de refrigeradores premium do país 

• Mais opções de tamanho e modelos 

• Opções de design para as mais refinadas cozinhas 

 
Guaratinguetá (Brasil), agosto de 2016 – A Liebherr está expandindo sua linha de 
refrigeradores, freezers e adegas no Brasil. No total, 19 novos produtos serão 
lançados, totalizando 30 produtos disponíveis para os consumidores. Esse é um 
dos maiores lançamentos de refrigeradores premium para uso doméstico já feito 
no país. 

A expansão da linha de refrigeradores de luxo para uso doméstico reflete a crescente 

demanda por equipamentos de alta performance para cozinhas de alto padrão no 

Brasil. Também é mais um sinal de que o Grupo Liebherr espera a recuperação da 

economia brasileira e investe no crescimento do país. Para viabilizar a importação dos 

modelos, a Liebherr construiu um novo centro de distribuição, com mais de 6.000 m² e 

um investimento total de mais R$ 10 milhões, entre a sua construção e a importação 

inicial dos produtos. O centro de distribuição não somente atenderá a divisão de 

Refrigeradores, Freezers e Adegas da Liebherr, mas também a outras áreas de 

negócio da empresa. 

Os refrigeradores Liebherr tem como principais benefícios a preservação dos sabores 

e nutrientes dos alimentos refrigerados e congelados através das mais avançadas 

tecnologias. Os refrigeradores de luxo também valorizam a estética e o design das 

cozinhas de alto padrão por permitir a aplicação dos melhores tipos de acabamento 

em suas portas, proporcionando uma perfeita integração com os mais sofisticados 

projetos de cozinhas. 

A demanda por refrigeradores de alto padrão apresenta tendência de crescimento, já 

que os consumidores brasileiros procuram se informar e se tornam cada vez mais 

exigentes com os produtos e marcas que consomem. Além dos refrigeradores, três 

novas adegas complementam o novo portfolio de produtos para atender os enófilos 

mais criteriosos, com as mais avançadas tecnologias para perfeita preservação e 

amadurecimento dos vinhos. 
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Com a expansão da linha, a Liebherr, em parceira com o distribuidor Lofra, oferece ao 

consumidor não somente um refrigerador de alta eficiência, mas sim um produto que 

pode preservar ainda mais seus alimentos e que reflete o estado-da-arte em design 

para suas cozinhas. 

 

Mais opções de design 

Para complementar a linha já existente, a Liebherr expandiu o portfólio de 

refrigeradores com os seguintes modelos: refrigeradores de piso (free-standing) que 

podem ser embutidos (semi built-in), em inox; refrigeradores de embutir em inox; 

refrigeradores de embutir totalmente integrados; adegas, beverage centers e umidores 

de charutos. Todos os produtos da Liebherr atendem aos critérios de qualificação da 

Energy Star e do Inmetro.  

Mais que eficiência energética, a Liebherr oferece aos clientes o que há de melhor em 

design e inovação. Além dos elegantes modelos de piso e de embutir, que combinam 

com as cozinhas de design profissional, os modelos de embutir totalmente integrados 

possibilitam uma variada gama de opções de design. Com a tecnologia Door-on-Door, 

o cliente pode revestir a porta da geladeira da forma como preferir: utilizando o mesmo 

material dos armários das cozinhas, deixando o refrigerador totalmente camuflado, ou 

ainda com outros tipos de materiais, como vidro, fórmica, ou metal pintado. São 

inúmeras opções para deixar o refrigerador com o aspecto que o cliente desejar para 

harmonizar com sua cozinha. 

 

Benefícios dos refrigeradores Liebherr 

A Liebherr oferece uma série de benefícios únicos em seus refrigeradores. Destacam-

se o BioFresh, tecnologia que conserva por até três vezes mais tempo as vitaminas, 

sabores e texturas dos alimentos refrigerados; o SuperFrost – congelamento 

profissional a – 32º C que mantém a qualidade dos alimentos inalterada; tecnologia 

Super Quiet,  que proporciona um funcionamento silencioso emitindo apenas de 42 a 

44dB(A);  embutimento sem frestas dispensando espaços de ventilação ao redor do 

refrigerador; compressores de velocidade variável que reduzem em até 40% o 

consumo de energia. 
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Benefícios das adegas Liebherr 

A Liebherr oferece uma série de benefícios únicos em suas adegas. Destacam-se as 

zonas com temperaturas independentes de alta precisão, a umidade interna 

controlada, que garante a perfeita conservação e amadurecimento dos vinhos, 

prateleiras em madeira maciça, feitas a mão, e filtros de carvão ativado que retiram os 

odores externos preservando os sabores e aromas dos vinhos. 

 

Novos modelos 

Com os novos modelos a linha completa de refrigeradores Liebherr fica configurada da 

seguinte forma: 

Refrigeradores de piso e semiembutimento (free-standing/sem built-in) – versáteis e 

com portas e laterais em aço inoxidável os refrigeradores de piso e semiembutimento 

da Liebherr combinam com todas as cozinhas. Os modelos CS 2060 e CS 2061 com 

91 cm de largura e SBS 40S1 com 182 cm de largura, contam com portas e laterais 

em aço inoxidável. Com a expansão desta linha os clientes contam agora com seis 

modelos de refrigeradores de piso para embutir, com larguras de 75 cm, 91 cm, 151 

cm e 182 cm. 

Refrigeradores de embutir – para aqueles que preferem os modelos de embutir, a 

Liebherr oferece cinco refrigeradores, tanto de torre única quanto modelos side-by-

side. Estão disponíveis modelos com tamanhos entre 61 cm e 122 cm. 

Refrigeradores de embutir totalmente integrados – os modelos HCB 1560, HCB 1561 

com 75 cm de largura, HC 2060, HC 2061 com 91 cm de largura, SBS 30H1 com 150 

cm de largura e SBS 40H1 com 182 cm de largura, permitem aplicar qualquer tipo de 

acabamento sobre suas portas, para uma cozinha personalizada. A Liebherr oferece 

agora 14 modelos de refrigeradores que podem ter seus painéis trocados para fiquem 

com a mesma aparência dos móveis e armários das cozinhas ou com a textura que o 

cliente preferir, ou ainda em aço inoxidável, oferecidos como acessórios de fábrica. 

Adegas de vinhos e beverage center – para a melhor preservação de vinhos finos, que 

demandam controle de umidade, luz e temperatura, a Liebherr oferece três opções de 

adegas de piso ou semiembutimento, com tamanhos entre 60 cm e 71 cm, com 

capacidade de 34 a 178 garradas e com duas ou três zonas de temperatura. O 
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beverage center garante bebidas geladas na temperatura ideal para as áreas de lazer, 

com capacidade para 114 latas. 

Umidores de charutos – já comercializado atualmente, a Liebherr mantém no portfólio 

o umidor de charutos, o único com controle de umidade no mundo, que proporciona 

uma perfeita conservação e amadurecimento dos charutos.  

 

Parceria Liebherr e Lofra 

A Liebherr é um dos maiores fabricantes de refrigeradores, freezers e adegas do 

mundo, com uma produção anual de mais de 2,1 milhões de equipamentos. O design 

moderno e a tecnologia de ponta colocam a Liebherr como um dos líderes em 

refrigeração premium mundial. 

Os refrigeradores Liebherr para uso doméstico já são vendidos no Brasil desde 2005, 

por meio do distribuidor Lofra Sud America. Até janeiro de 2015, a Lofra também era 

responsável pela importação dos modelos. A partir de então, a Liebherr Brasil, sediada 

na cidade de Guaratinguetá (SP) passou a ser o importador máster dos produtos, o 

que possibilitou a expansão da linha, além de garantir ao revendedor um amplo 

estoque de produtos e peças, reduzindo assim, o tempo de entrega ao cliente final. A 

Lofra continua a parceria com a Liebherr e é a responsável pela distribuição dos 

refrigeradores para os revendedores de todo o país. 

A Lofra é um dos melhores fabricantes de eletrodomésticos premium do mundo com 

60 anos de atuação e presente em mais de 40 países. Sua filial no Brasil opera há 16 

anos na importação e distribuição de eletrodomésticos Premium. Atua com 

exclusividade no país com as marcas Lofra, Liebherr, Elica e Bertazzoni, além de sua 

marca própria Tecno. Os produtos estão presentes nacionalmente nos melhores 

revendedores do segmento de eletrodomésticos. 

Para saber mais sobre os modelos disponíveis: 

www.lofra.com.br 

 

Legendas:  
SBS40HS1-integrado-inox.jpeg 

http://www.lofra.com.br/


5 / 6 

Os modelos Side-by-Side SBS 40 HS 1, permite o perfeito embutimento, sem frestas, 

e ainda possibilita o uso de painéis na porta para combinar com as mais sofisticadas 

cozinhas. 

 

CBC2062-20-de-piso.jpeg 

O refrigerador de piso e semiembutimento CBS 2062, de ampla capacidade e portas e 

laterais em inox, conta com sistema Bio Fresh, que preserva melhor os nutrientes dos 

alimentos e Duo Cooling, que garante o melhor desempenho na refrigeração. 

 

SBS32S1-de-piso.jpeg 

O modelo Side-by-Side SBS 32S1 tem capacidade de mais de 850 litros. Pode ser 

utilizado solto ou com embutimento simples, adequando-se muito bem às mais 

variadas cozinhas. 

 

HCB1560-integrado.jpeg 

O refrigerador HCB 1560 pode ser completamente integrado às cozinhas de forma 

rápida e simples com a tecnologia Door-on-Door, que permite e instalação de painéis 

que o cliente desejar para sua cozinha. A porta reversível torna o equipamento ainda 

mais versátil. 

 

HCB1560-integrado-inox.jpeg 

O refrigerador HCB 1560 também pode ser utilizado com portas em aço inoxidável. 

 

WS 17800.jpeg 

A elegante adega WS 17800, conta com compressores silenciosos que garantem 

mínima vibração do equipamento e controle de umidade para melhor preservação de 

vinhos finos. 

 

WU 3400.jpeg 

Com a adega WU 3400, os enófilos podem configurar duas zonas de temperaturas 

para diferentes vinhos, além de contarem com o melhor design, com elegante porta de 

vidro preto, com tecnologia TipOpen, que dispensa puxadores. 

 

RU510.jpeg 
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Este sofisticado beverage center possui uma porta de vidro que proporciona uma visão 

clara do seu interior, com uma elegante moldura em aço inoxidável que também pode 

acomodar um painel personalizado. 

 

XS200.jpeg 

Os inovadores sistemas de controle MagicEye dos umidores de charuto Liebherr XS 

200 garantem um controle preciso para estabelecer o equilíbrio ideal entre 

temperatura e umidade, tão importante para armazenar da forma correta charutos 

finos. 
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