
More than Retro

https://vestfrosthome.eu/pl/


More than Retro

Wyrazisty design, 
nowoczesne rozwiązania

Kuchnia to miejsce wyjątkowe. Tu bije serce twojego domu i tętni codzienne życie, dlatego starasz się,  
by świetnie wyglądała i była praktyczna. Twoim sprzymierzeńcem są urządzenia wolnostojące  

z linii Vestfrost Retro, które nadadzą charakter każdemu wnętrzu.  
Z kolei rozwiązania techniczne i zastosowane funkcje docenią najbardziej wymagający domownicy.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


KØLEFRYSESKABE

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: BORDOWY Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0BR

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

MODERN CZY RETRO?

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700136

Numer katalogowy 10724695
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WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0BR
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More than Retro

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/24-wolnostojaca-chlodziarko-zamrazarka-5901138700136.html


More than Retro

Wyrazisty design, nowoczesne rozwiązania
Kuchnia to miejsce wyjątkowe. Tu bije serce twojego domu i tętni codzienne życie,  

dlatego starasz się, by świetnie wyglądała i była praktyczna. Twoim sprzymierzeńcem są urządzenia  
wolnostojące z linii Vestfrost Retro, które nadadzą charakter każdemu wnętrzu.  

Z kolei rozwiązania techniczne i zastosowane funkcje docenią najbardziej wymagający domownicy.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


GAZOWO-ELEKTRYCZNA
Kuchnia wolnostojąca

Kolor: BORDOWY Klasa: A Szerokość: 90 cm Ilość palników: 5 VC-993wnPBR

MADLAVNING

WYPOSAŻENIE

Profesjonalne wykończenie Palnik typu WOK

Zabezpieczenie  
przeciwypływowe gazu Otwierana klapka pod drzwiami

Łatwo demontowalna  
wewnętrzna szyba

Metalowe drabinki z 1 poziomem 
prowadnic teleskopowych

Chromowane pokrętła  
oraz uchwyt drzwi

Panele katalityczne  
po bokach i z tyłu

Żeliwne nakładki palników, ruszta, adapter do WOKa oraz do kawiarki

FUNKCJE

9 programów pieczenia, w tym termoobieg

Zegar z programatorem (LED) Zapalarka w pokrętłachMore than Retro
 
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  
i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej kuchni wolnostojącej. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, efektowne 
szczegóły i eleganckie wykończenie, które połączyliśmy  
z funkcjonalnymi rozwiązaniami technicznymi.

MODERN CZY RETRO?

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


VC–993wnPBR

GAZOWO-ELEKTRYCZNA
Kuchnia wolnostojąca

DODATKOWE INFORMACJE

Typ wolnostojąca

Rodzaj paliwa gazowo-elektryczna

Rodzaj płyty gazowa

Ilość palników 5

Palniki automatyczne w pokrętłach

Żeliwny ruszt tak

Rodzaj piekarnika elektryczny

Programator elektroniczny tak

Pojemność piekarnika 105 l netto

Ilość funkcji 9

Termoobieg tak

Element grzejny termoobiegu 3200 W

Grill 1800 W

Górny element grzejny 1200 W

Dolny element grzejny 1200 W

Pizza tak

Rozmrażanie tak

Oświetlenie piekarnika tak

Drabinki piekarnika tak

Emalia łatwoczyszcząca tak

Szybkie nagrzewanie tak

Moc gazowa 11,1 kW

Moc elektryczna 6,6 kW

Waga netto 74 kg

EAN 5901138700570

Numer katalogowy 10727303

More than Retro
WYMIARY

Wysokość: 850 mm Szerokość: 900 mm Głębokość: 600 mm

Potrójnie przeszklone
drzwi piekarnika

Komora piekarnika  
z prowadnicami drabinkowymi

1

4

Wyświetlacz  
LED

Palnik WOK

2

3

1

2

3

4

MADLAVNING Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/kuchnie-wolnostojace/32-gazowo-elektryczna-kuchnia-wolnostojaca-5901138700570.html


Kolor: BORDOWY Klasa energetyczna: A++ Szerokość: 90 cm Ilość trybów: 4 VE–90RSABR

EMHÆTTER

NAŚCIENNY
Okap kuchenny

MODERN CZY RETRO?

FUNKCJE / WYPOSAŻENIE

3 prędkości + bieg intensywny

max. wydajność 745 m3/h min. głośność 46 dB

Silnik bezszczotkowy Chromowany uchwyt

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnego okapu. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, subtelne 
wykończenia i efektowne szczegóły, które połączyliśmy  

z praktycznymi rozwiązaniami technicznymi.
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VE-90RSABR

WYMIARY

Wysokość: 760-1040 mm

Szerokość: 900 mm

Głębokość: 500 mm

DODATKOWE INFORMACJE

EAN 5901138700594

Niski poziom głośności

Silnik bezszczotkowy

Oświetlenie LED

Klasa efektywności 
oświetlenia

A

Klasa efektywności 
filtrowania tłuszczu

D

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/okapy-kuchenne/34-nascienny-okap-kuchenny-5901138700594.html


More than Retro

Wyrazisty design, 
nowoczesne rozwiązania

Kuchnia to miejsce wyjątkowe. Tu bije serce twojego domu i tętni codzienne życie, dlatego starasz się,  
by świetnie wyglądała i była praktyczna. Twoim sprzymierzeńcem są urządzenia wolnostojące  

z linii Vestfrost Retro, które nadadzą charakter każdemu wnętrzu.  
Z kolei rozwiązania techniczne i zastosowane funkcje docenią najbardziej wymagający domownicy.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


KØLEFRYSESKABE

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: BEŻOWY Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0BG

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

MODERN CZY RETRO?

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/
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WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0BG
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WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700143

Numer katalogowy 10724650

KØLEFRYSESKABE

More than Retro

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/18-hummingbird-notebook-5901138700143.html


More than Retro

Wyrazisty design, nowoczesne rozwiązania
Kuchnia to miejsce wyjątkowe. Tu bije serce twojego domu i tętni codzienne życie,  

dlatego starasz się, by świetnie wyglądała i była praktyczna. Twoim sprzymierzeńcem są urządzenia  
wolnostojące z linii Vestfrost Retro, które nadadzą charakter każdemu wnętrzu.  

Z kolei rozwiązania techniczne i zastosowane funkcje docenią najbardziej wymagający domownicy.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


MADLAVNING

Kolor: BEŻOWY Klasa: A Szerokość: 90 cm Ilość palników: 5 VC–993wnPBG

More than Retro
 
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  
i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej kuchni wolnostojącej. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, efektowne 
szczegóły i eleganckie wykończenie, które połączyliśmy  
z funkcjonalnymi rozwiązaniami technicznymi.

MODERN CZY RETRO?

WYPOSAŻENIE

Profesjonalne wykończenie Palnik typu WOK

Zabezpieczenie  
przeciwypływowe gazu Otwierana klapka pod drzwiami

Łatwo demontowalna  
wewnętrzna szyba

Metalowe drabinki z 1 poziomem 
prowadnic teleskopowych

Chromowane pokrętła  
oraz uchwyt drzwi

Panele katalityczne  
po bokach i z tyłu

Żeliwne nakładki palników, ruszta, adapter do WOKa oraz do kawiarki

FUNKCJE

9 programów pieczenia, w tym termoobieg

Zegar z programatorem (LED) Zapalarka w pokrętłach

GAZOWO-ELEKTRYCZNA
Kuchnia wolnostojąca

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


Komora piekarnika  
z prowadnicami drabinkowymi

VC–993wnPBG

1

2

3

1

4

DODATKOWE INFORMACJE

Typ wolnostojąca

Rodzaj paliwa gazowo-elektryczna

Rodzaj płyty gazowa

Ilość palników 5

Palniki automatyczne w pokrętłach

Żeliwny ruszt tak

Rodzaj piekarnika elektryczny

Programator elektroniczny tak

Pojemność piekarnika 105 l netto

Ilość funkcji 9

Termoobieg tak

Element grzejny termoobiegu 3200 W

Grill 1800 W

Górny element grzejny 1200 W

Dolny element grzejny 1200 W

Pizza tak

Rozmrażanie tak

Oświetlenie piekarnika tak

Drabinki piekarnika tak

Emalia łatwoczyszcząca tak

Szybkie nagrzewanie tak

Moc gazowa 11,1 kW

Moc elektryczna 6,6 kW

Waga netto 74 kg

EAN 5901138700587

Numer katalogowy 10727298

More than Retro

GAZOWO-ELEKTRYCZNA
Kuchnia wolnostojąca

WYMIARY

Wysokość: 850 mm Szerokość: 900 mm Głębokość: 600 mm

Wyświetlacz  
LED

Palnik WOK

4

2

3

MADLAVNING

Potrójnie przeszklone
drzwi piekarnika

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/kuchnie-wolnostojace/31-gazowo-elektryczna-kuchnia-wolnostojaca-5901138700587.html


Kolor: BEŻOWY Klasa energetyczna: A++ Szerokość: 90 cm Ilość trybów: 4 VE–90RSABG

MODERN CZY RETRO?

FUNKCJE / WYPOSAŻENIE

3 prędkości + bieg intensywny

max. wydajność 745 m3/h min. głośność 46 dB

Silnik bezszczotkowy Chromowany uchwyt

EMHÆTTER

NAŚCIENNY
Okap kuchenny

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnego okapu. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, subtelne 
wykończenia i efektowne szczegóły, które połączyliśmy  

z praktycznymi rozwiązaniami technicznymi.
 A++
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VE-90RSABG

WYMIARY

Wysokość: 760-1040 mm

Szerokość: 900 mm

Głębokość: 500 mm

DODATKOWE INFORMACJE

EAN 5901138700594

Niski poziom głośności

Silnik bezszczotkowy

Oświetlenie LED

Klasa efektywności 
oświetlenia

A

Klasa efektywności 
filtrowania tłuszczu

D

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/okapy-kuchenne/33-nascienny-okap-kuchenny-5901138700594.html


KØLEFRYSESKABE

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: NIEBIESKI Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0BU

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

MODERN CZY RETRO?

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700150

Numer katalogowy 10724696

KØLEFRYSESKABE
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WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0BU
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3

More than Retro

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/25-wolnostojaca-chlodziarko-zamrazarka-5901138700150.html


KØLEFRYSESKABE

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: POMARAŃCZOWY Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0OR

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

MODERN CZY RETRO?

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700167

Numer katalogowy 10724697

KØLEFRYSESKABE

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 dB L L
2010/1060

A++

263

230 94 42

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0OR

1

2

3

1

2

3

More than Retro

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/26-wolnostojaca-chlodziarko-zamrazarka-5901138700167.html


KØLEFRYSESKABE

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: CZERWONY Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0RD

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki. 

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

MODERN CZY RETRO?

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700129

Numer katalogowy 10724651

KØLEFRYSESKABE

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 dB L L
2010/1060

A++

263

230 94 42

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0RD

1

2

3

1

2

3

More than Retro

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/27-wolnostojaca-chlodziarko-zamrazarka-5901138700129.html


Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


KØLEFRYSESKABE

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: CZERWONY Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0RD

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki.

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

Vestfrost Art Collection
by URSZULA CLARISE

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700129

Numer katalogowy 10724651

KØLEFRYSESKABE

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 dB L L
2010/1060

A++

263

230 94 42

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0RD

1

2

3

1

2

3

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/44-wolnostojaca-chlodziarko-zamrazarka-5901138700129.html


KØLEFRYSESKABE

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: POMARAŃCZOWY Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0OR

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki.

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

Vestfrost Art Collection
by URSZULA CLARISE

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700167

Numer katalogowy 10724697

KØLEFRYSESKABE

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 dB L L
2010/1060

A++

263

230 94 42

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0OR

1

2

3

1

2

3

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/46-wolnostojaca-chlodziarko-zamrazarka-5901138700167.html


KØLEFRYSESKABE

WYPOSAŻENIE

Półka na wino 3 półki na drzwiach

Pojemnik na jajka Filtr Maxi Fresh

Szklana, składana półka 
teleskopowa - vShelf

Dwie szuflady zamrażarki,  
rozmiar XL

Komora 0°C Szuflada zamrażarki,  
rozmiar L

Szuflada z regulacją wilgotności 2 foremki na lód

FUNKCJE

Sterowanie elektroniczne (tryb Super Cool, ekonomiczny)

Alarm otwartych drzwi Oświetlenie LED

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: NIEBIESKI Klasa: A++ Szerokość: 60 cm Oświetlenie: LED VR-FB373-2E0BU

More than Retro
Dla tych, którzy poza designem oczekują funkcjonalności  

i bawią się stylami, na nowo definiujemy pojęcie 
nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki.

NoFrost Multi  
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;  
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu  

zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają. 
 Nie wysuszanie powietrza w chłodziarce / 

Nie mieszanie się zapachów / Oszczędność energii

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin 

podczas procesu dojrzewania, 
zwiększając okres ich przydatności.

Ion Tech  
Wbudowany jonizator neutralizuje 
nieprzyjemny zapach z powietrza 

oraz cząsteczki kurzu.

Vestfrost Art Collection
by URSZULA CLARISE

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


WYMIARY

Wysokość: 1901 mm Szerokość: 605 mm Głębokość: 681 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Klasa zamrażarki ****

Pojemność całkowita brutto 341 l

Pojemność całkowita netto 324 l

Pojemność chłodziarki netto 230 l

Pojemność zamrażarki netto 94 l

Zdolność zamrażania 5 kg/24h

Poziom hałasu 42 dB (A)

Roczny pobór energii 263 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700150

Numer katalogowy 10724696

KØLEFRYSESKABE

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 dB L L
2010/1060

A++

263

230 94 42

WOLNOSTOJĄCA
Chłodziarko-zamrażarka

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Szklana, składana  
półka teleskopowa - vShelf

Półka na wino

VR-FB373-2E0BU

1

2

3

1

2

3

Istnieje możliwość zamówienia drzwi z otwieraniem na lewą stronę.

Linię retro charakteryzują stylowe wzornictwo, zaokrąglone 
narożniki i eleganckie wykończenie wnętrza lodówki, które 
połączyliśmy z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-wolnostojace/45-wolnostojaca-chlodziarko-zamrazarka-5901138700150.html


Sterowanie: Touch Control Klasa: A++ Szerokość: 54 cm Oświetlenie: LED VR-BB27612H0S

Chłodziarko-zamrażarka
DO ZABUDOWY

AGD do 
zabudowy...

FUNKCJE

Sterowanie Touch Control

Wentylator Turbo  
– wymuszona cyrkulacja powietrza w chłodziarce

Oświetlenie LED od góry i po bokach

WYPOSAŻENIE

Półka na butelki z winem

Szuflada z regulacją wilgotności 1 szt.

Półki na drzwiach 4 szt.

Półka zamrażarki na prowadnicach - Sliding Tray, 1 szt.

Szuflada zamrażarki, rozmiar L, 1 szt.

Szuflada zamrażarki, rozmiar XL, 1 szt.

to rozwiązanie uniwersalne, które od początku 
do końca pozwala zaaranżować kuchnię według 

uznania. A możliwości techniczne, które znajdziesz  
za drzwiami, będą każdego dnia dbały  

o utrzymanie jakości produktów spożywczych  
i pozwolą na wygodne ich przechowywanie. 

No Frost 
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne mrożenie artykułów spożywczych; dzięki 
wentylatorowi w komorze zamrażarki nie powstaje szron  

a rozmrażanie jest automatyczne.

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin podczas procesu  

dojrzewania, zwiększając okres ich przydatności.

KØLEFRYSESKABE
Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/


 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 dB L L
2010/1060

A++

226

180 63 41

Szuflada z regulacją  
wilgotności

Sterowanie
Touch Control

VR-BB27612H0S

Chłodziarko-zamrażarka
DO ZABUDOWY

WYMIARY

Wysokość: 1770 mm Szerokość: 540 mm Głębokość: 545 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/N

Pojemność całkowita brutto 256 l

Pojemność całkowita netto 243 l

Pojemność chłodziarki netto 180 l

Pojemnośc zamrażarki netto 63 l

Zdolność zamrażania 3 kg/24h

Poziom hałasu 41 dB

Roczny pobór energii 226 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 2

Montaż zawiasy nożycowe

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700020

Numer katalogowy 10720366

KØLEFRYSESKABE

AGD do zabudowy
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545 mm

min. 550-560 mm

Oświetlenie LED 
od góry i po bokach

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-do-zabudowy/28-chlodziarko-zamrazarka-do-zabudowy-5901138700020.html


Chłodziarka
DO ZABUDOWY

Chłodziarka 
do zabudowy...

WYPOSAŻENIE

Półka na butelki z winem

Szuflada z regulacją wilgotności, 1 szt.

Półki na drzwiach, 4 szt.

Szuflada na warzywa, rozmiar XXL, 1 szt.

to rozwiązanie uniwersalne, które od początku 
do końca pozwala zaaranżować kuchnię według 

uznania. A możliwości techniczne, które znajdziesz 
za jej drzwiami, będą każdego dnia dbały  

o utrzymanie jakości produktów spożywczych  
i pozwolą na wygodne ich przechowywanie.  
Na pewno docenisz też energooszczędność 

urządzenia i naprawdę ciche działanie chłodziarki.

Filtr Maxi Fresh  
Eliminuje etylen uwalniany z roślin podczas procesu  

dojrzewania, zwiększając okres ich przydatności.

KØLEFRYSESKABE

FUNKCJE

Sterowanie Touch Control

Wentylator Turbo  
– wymuszona cyrkulacja powietrza w chłodziarce

Oświetlenie LED od góry i po bokach

Air Duct - dodatkowa wentylacja

Sterowanie: Touch Control Klasa: A++ Szerokość: 54 cm Oświetlenie: LED VR-BF27952H0S

Air Duct  
Zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz  
komory chłodziarki zmniejszając powstawanie szronu.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/
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 dB L L
2010/1060

A++

111

300 - 39

VR-BF27952H0S

Chłodziarka
DO ZABUDOWY

WYMIARY

Wysokość: 1770 mm Szerokość: 540 mm Głębokość: 545 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna ST/SN

Pojemność całkowita brutto 303 l

Pojemność całkowita netto 300 l

Pojemność chłodziarki netto 300 l

Poziom hałasu 39 dB

Roczny pobór energii 111 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 1

Montaż zawiasy nożycowe

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700013

Numer katalogowy 10720364

KØLEFRYSESKABE

min. 75 mm
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Szuflada z regulacją  
wilgotności

Oświetlenie LED 
od góry i po bokach

Chłodziarka  
do zabudowy

Listwy półkowe INOX

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-do-zabudowy/30-chlodziarka-do-zabudowy-5901138700013.html


Sterowanie: Touch Control Klasa: A++ Szerokość: 54 cm Oświetlenie: LED VR-BF27912H0S

Zamrażarka
DO ZABUDOWY

Zamrażarka  
do zabudowy...

FUNKCJE

Sterowanie Touch Control

Technologia No Frost 

Kostkarka do lodu Twisted Icematic

Oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE

Klapka półki zamrażarki, 2 szt.

Listwy INOX

Szuflady zamrażarki 6 szt.

to rozwiązanie uniwersalne, które od początku 
do końca pozwala zaaranżować kuchnię według 

uznania. A możliwości techniczne, które znajdziesz 
za jej drzwiami, będą każdego dnia dbały  

o utrzymanie jakości produktów spożywczych  
i pozwolą na wygodne ich przechowywanie.  
Na pewno docenisz też wygodną kostkarkę  

i funkcjonalność nawet najwyżej położonych szuflad.  

Twisted Icematic
Podwójna obrotowa kostkarka do lodu  
z wydajnością do 384 kostek na dobę. 

KØLEFRYSESKABE

No Frost 
Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne  

i równoczesne mrożenie artykułów spożywczych; dzięki 
wentylatorowi w komorze zamrażarki nie powstaje szron  

a rozmrażanie jest automatyczne.

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/
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VR-BF27912H0S

Zamrażarka
DO ZABUDOWY

WYMIARY

Wysokość: 1770 mm Szerokość: 540 mm Głębokość: 545 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Pojemność całkowita brutto 221 l

Pojemność całkowita netto 197 l

Pojemność zamrażarki netto 197 l

Zdolność zamrażania 15 kg/24h

Poziom hałasu 41 dB

Roczny pobór energii 233 kWh

Liczba kompresorów 1 - Inventer

Liczba drzwi zewnętrznych 1

Montaż zawiasy nożycowe

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700006

Numer katalogowy 10720363

KØLEFRYSESKABE

Zamrażarka  
do zabudowy min. 75 mm
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Listwy szuflad INOX

Sterowanie
Touch Control

Kostkarka  
Twisted Icematic

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-do-zabudowy/29-zamrazarka-do-zabudowy-5901138700006.html


Zamrażarka 
DO ZABUDOWY

Zamrażarka 
do zabudowy...

WYPOSAŻENIE

Zawiasy nożycowe

Szuflady rozmiar L, 3 szt.

Szuflada rozmiar XL, 1 szt.

to rozwiązanie uniwersalne, które od początku do 
końca pozwala zaaranżować kuchnię według uznania.  
A możliwości techniczne, które znajdziesz za jej 
drzwiami, będą każdego dnia dbały o utrzymanie 
jakości produktów spożywczych i pozwolą na  
wygodne ich przechowywanie. 
 
Na pewno docenisz też energooszczędność 
urządzenia i naprawdę ciche działanie zamrażarki.

KØLEFRYSESKABE

FUNKCJE

Sterowanie mechaniczne

Kompaktowy rozmiar

Pojemność zamrażarki netto: 99 l Klasa: A++ Szerokość: 54 cm VR-BS14502M0

Sprawdź nasze produkty na:

https://vestfrosthome.eu/pl/
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VR-BS14502M0

Zamrażarka
DO ZABUDOWY

WYMIARY

Wysokość: 875 mm Szerokość: 540 mm Głębokość: 545 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Klasa klimatyczna T/SN

Pojemność zamrażarki netto 99 l

Poziom hałasu 40 dB

Roczny pobór energii 158 kWh

Liczba kompresorów 1

Liczba drzwi zewnętrznych 1

Montaż zawiasy nożycowe

Czynnik chłodniczy R600a

EAN 5901138700655

Numer katalogowy 10729217

KØLEFRYSESKABE

Zamrażarka  
do zabudowy
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Duet idealny...
Stwórz funkcjonalny komplet, łącząc pojemną chłodziarkę 
do zabudowy z zamrażarką. W ten sposób nie tylko 
powiększysz przestrzeń chłodzenia i mrożenia, ale także 
dostrzeżesz więcej możliwości praktycznej aranżacji kuchni. 

VR-BS14502M0 BF-27952H0S

Dowiedz się więcej o tym 
produkcie na naszej stronie www

https://vestfrosthome.eu/pl/lodowki-do-zabudowy/39-podblatowa-zamrazarka-do-zabudowy-5901138700020.html


https://vestfrosthome.eu/pl/
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