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szettszett

ZOA 35752 XD

EOB 2200 DOX

EOC 3430 COX

ZOB 35752 XD

EOB 3400 BOR

EOB 8851 AOX

szett

ZOB 38903 XD

EOB 3430 AOX

EOA 5551 DOX

79 900 Ft

59 900 Ft

104 900 Ft

 szett ára: 124 900 Ft szett ára: 106 900 Ft

 szett ára: 89 900 Ft

 szett ára: 109 900 Ft

79 900 Ft

99 900 Ft

209 900 Ft

84 900 Ft

79 900 Ft

99 900 Ft

ZOB 33701 CR
önálló multifunkciós  
beépíthető sütő, 
6 sütőfunkció, légkeverés, 
percszámláló, inox,
dupla üvegezésű ajtó, prog-
ram vége jelzés, 
analóg időzítő, forgónyárs,
rusztikus kivitel, 
matt fekete szín

ZOU 21301 XK
összeépíthető 
multifunkciós sütő 
4 sütőfunkció, 
légkeverés, 
percszámláló,
dupla üvegezésű ajtó, 
időzítő, 
inox

ZGG 66414 CA
önálló 60 cm-es gázlap, 
elektromos szikragyújtás,

2 zománcozott edénytartó rács,
jobb oldali kezelőpanel, 

rusztikus kivitel, matt fekete szín

ZOB 442 X
önálló multifunkciós sütő 

4 sütőfunkció, légkeverés,
 digitális programóra,

oldalvezető sín, 60 literes sütő,
ujjlenyomat mentes inox felület

ZEV 6041 XBA
összeépíthető kerámia főzőlap 

4 zónás,
60 cm széles, 

maradékhő kijelzés,
inox keret

ZGG  62414 XA
önálló 60 cm-es gázlap, egykezes 
szikragy., 2 zománcozott edénytartó rács, 
égésbiztosító, jobb oldali  kezelőpanel, 
fekete kezelő gombok, inox kivitel

ZEV 36340 XBA
önálló 60 cm-es 4 zónás kerámia 
főzőlap, érintős kezelő, maradékhő 
kijelzés, gyermekzár, inox keret

önálló 6 funkciós sütő, mechanikus percszámláló,
2 rétegű sütőajtó, 74 literes sütőtér, ujjlenyomat mentes 

inox felület, lehajtható felső fűtőszál

önálló 9 funkciós sütő, elektronikus hőmérséklet vezérlés,
4 rétegű sütőajtó, 74 literes sütőtér,

süllyesztett gombok, ujjlenyomat mentes inox felület, 
gyermekzár, program vége hangjelzés

önálló multifunkciós sütő, 7 sütőfunkció, légkeverés, 
digitális programóra, 74 literes sütőtér, 3 sütési szint, 

ujjlenyomat mentes inox felület

önálló multifunkciós sütő, 7 sütőfunkció, légkeverés, 
digitális programóra, 74 literes sütőtér, 3 sütési szint, 

ujjlenyomat mentes inox felület

önálló 8 funkciós rusztikus sütő, perc számláló óra, 
program vége hangjelzés, 2 rétegű sütőajtó, 74 literes sütőtér,

fekete rusztikus kivitel

önálló 13 funkciós sütő, elektronikus időzítés, érintős kezelő,
4 rétegű sütőajtó, 74 literes sütőtér, 100 előre programozott auto-

mata recept, 20 recept memóriahely, hústű, ételszenzor, biztonsági 
kikapcsolás, lágyan csukódó ajtó, programzár,

5 gőz funkció, gőztisztítás

önálló multifunkciós sütő, 10 sütőfunkció, érintős kezelő, 
hús sütő funkció, 74 literes sütőtér, 3 sütési szint, 

ujjlenyomat mentes inox felület 

önálló 8 funkciós sütő, elektronikus SET időzítő, program vége 
hangjelzés, 2 rétegű sütőajtó, 74 literes sütőtér, 

süllyesztett gombok, ujjlenyomat mentes inox felület

önálló multifunkciós sütő, 8 sütőfunkció, 74 literes sütőtér, 
elektronikus vezérlés, ujjlenyomatmentes  inox felület, 

3 rétegű sütőajtó, katalitikus bevonat

ENERGIA
OSZTÁLY

A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10
A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10
A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

2 szintes teleszkópos 
sütősín, forgónyárs

2 szintes teleszkópos sütősín, 
katalitikus bevonat

gőz sütőfunkciók
2 szintes teleszkópos sütősín 

pirolitikus öntisztítás
katalitikus bevonat

2 szintes teleszkópos sütősín

2 szintes teleszkópos sütősín

speciális pizza funkció,
érintős kezelő

A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10
A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10
A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

ENERGIA
OSZTÁLY

forgónyárs
A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20
A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20
A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

EOA 3430 AOX típus
katalitikus tisztítással 89 900 Ft



EOA 5751 AOX

EGG 6242 NOX

BC 3331302-M

EOC 5751 AOX

EGT 6342 NOK

BE 4013421-M

ZEI 6240 FBAZGO 65414 BA

EOB 6850 AOX

EGT 7353 YOK

HG 654320 NM

ZEV 36340 XBA

ZEV 6341 XBA

124 900 Ft

39 900 Ft

109 900 Ft

134 900 Ft

49 900 Ft

104 900 Ft

71 900 Ft42 900 Ft

169 900 Ft

69 900 Ft

49 900 Ft

52 900 Ft

59 900 Ft

önálló 
multifunkciós sütő 
9 sütőfunkció, 
LCD kijelző, 
74 literes sütőtér,
érintős vezérlés, 
ujjlenyomatmentes inox 
felület, 4 rétegű sütőajtó, 
katalitikus tisztítás, 
9 automata sütőprogram, 
maradékhő hasznosítás

önálló 4 égős gázlap
60 cm széles,
front kezelőszervek, 
égésbiztosító,
egykezes szikragyújtó, 
inox

önálló 
8 funkciós sütő
multi programozás, 
süllyesztett gombok,
3 rétegű sütőajtó, 
74 literes sütőtér,
halogén sütővilágítás,
rozsdamentes acél 
felület, 
Soft Closing (finoman
csukódó ajtó)

önálló 
multifunkciós sütő  
7 sütőfunkció, 
LCD kijelző, 
74 literes sütőtér, 
érintős vezérlés, 
ujjlenyomatmentes  
inox felület, 
4 rétegű sütőajtó, 
3 Pyro ciklus, 
9 automata sütőprogram, 
maradékhő hasznosítás

önálló 4 égős gázlap 
üvegfelületen,
front kezelőszervek, 
égésbiztosító,
egykezes szikragyújtó, 
öntöttvas edénytartó 
rácsok

önálló 
8 funkciós sütő
elektr. programozás, 
süllyesztett gombok,
3 rétegű sütőajtó, 
74 literes sütőtér,
halogén sütővilágítás,
Thermic Air rendszerű 
légkeverés, 
rozsdamentes acél 
felület

önálló 4 zónás 
indukciós főzőlap
elektronikus vezérlés,
gyermekzár, 
percszámláló, 
hangjelzés, 
60 cm széles,
maradékhő kijelzés, 
csiszolt szélek

önálló 
60 cm-es gázlap 
fekete üveg felület,
zománcozott 
edénytartó rácsok, 
égésbiztosító,
front kezelőpanel, 
egykezes szikragyújtás

önálló 
multifunkciós sütő  
7 sütőfunkció, 
LCD kijelző, 
74 literes sütőtér, 
érintős vezérlés, 
ujjlenyomatmentes  
inox felület, 4 rétegű 
sütőajtó, magyar menü, 
hústű, 20 memória 
program, maradékhő 
hasznosítás,100 recept, 
súly automatika

önálló 5 égős gázlap, 75 cm széles, front kezelőszervek, 
wok égő, öntöttvas edénytartó rácsok, egykezes szikragyújtó, 

fekete edzett üvegfelület

önálló 4 égős gázlap
59 cm széles,
front kezelőszervek, 
égésbiztosító,
egykezes szikragyújtó, 
metál

önálló 60 cm-es 
4 zónás kerámia 
főzőlap 
érintős kezelő, 
maradékhő kijelzés, 
gyermekzár, 
inox keret

önálló 60 cm-es 
4 zónás kerámia 
főzőlap 
érintős kezelő, 
maradékhő kijelzés, 
gyermekzár, 
1 bővíthető zóna, 
Stop+go funkció, 
inox keret

ZGG  65414 XA

35 900 Ft

önálló 
60 cm-es gázlap
egykezes szikragyújtás,
2 zománcozott 
edénytartó rács, 
égésbiztosító,
front kezelőpanel, 
inox kivitel

ZGG  62414 XA

34 900 Ft

önálló 
60 cm-es gázlap 
egykezes szikragyújtás,
2 zománcozott 
edénytartó rács, 
égésbiztosító,
jobboldali kezelőpanel, 
inox kivitel

ZGG 67412 XA
önálló gázlap 
ár: 29 900 Ft

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

indukciós

katalitikus bevonat,
2 szintes teleszkópos sütősín

pirolitikus öntisztítás,
2 szintes teleszkópos sütősín

2 szintes 
teleszkópos sütősín,

gőzprogramok

sütősín
katalitikus bevonat,
teleszkópos sütősín

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

(EGT 6342 YOK 
2013 decembertől)

(ZEI 6840 FBA 
2014 januártól)

A-30%
ENERGIA
OSZTÁLY

-30
A-30%
ENERGIA
OSZTÁLY

-30



ZDTS 105

EHH 6540 FOK

ZDI 13001 XA

EHF 6547  FXK

HK 634021 XB

ESI 4200 LOX F 54030 VIO

76 900 Ft

94 900 Ft

89 900 Ft

 79 900 Ft

79 900 Ft Ft

109 900 Ft 89 900 Ft Ft

beépíthető 
9 terítékes 
mosogatógép 
45 cm széles, 
5 program, 
2 hőfok, 
Aqua  Control,
Led kijelző, 
INTEGRÁLT

önálló 4 zónás 
indukciós főzőlap
elektronikus 
csúszókapcsolós 
vezérlés, 
gyermekzár, 
percszámláló, 
hangjelzés, 
60 cm széles, 
maradékhő kijelzés, 
csiszolt szélek,
Stop and go funkció

beépíthető 
12 terítékes 
mosogatógép 
60 cm széles,
5 program, 
3 hőfok, 
Aqua  Control, 
inox külső kezelőpanel

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap 
gyermekzár,
7 fokozat, 
érintős kezelő,
maradékhő kijelzés, 
csiszolt szélek,
2 bővíthető zóna, 
Stop+go funkció,
Count up időzítő,
percszámlálás

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap 
gyermekzár, 
program vége 
hangjelzés,
maradékhő kijelzés, 
inox keret,
2 bővíthető zóna, 
Stop+go funkció

beépíthető 
9 terítékes 
mosogatógép, 
45 cm széles,
5 program, 
3 hőfok, 
Auqa Control rendszer,
plusz forgókar,
inox külső kezelőpanel,
AutoOff kikapcsolás 

beépíthető 
12 terítékes 
mosogatógép 
60 cm széles,
4 program,
3 hőfok, 
fénypont a padlón, 
plusz forgókar,
INTEGRÁLT
magasra is beépíthető

 Ft  Ft

 Ft

 Ft  Ft

 Ft

 Ft

 Ft

x
x

x

x x

x

x

x

önálló 4 zónás kerámia 
főzőlap, gyermekzár,

7 fokozat, érintős kezelő,
maradékhő kijelzés, 

inox keret

önálló 4 zónás indukciós 
főzőlap, elektronikus 
vezérlés, gyermekzár, 

percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, csiszolt szélek

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,

12 teríték, 5 program, 5 hőfok, 
zajsz.: 51 dB/A, 

A/A/A oszt., vízfogy.:11 literes,
állítható felső kosár, 

INTEGRÁLT

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,
12 teríték, 5 program, 

4 hőfok, zajsz.: 49 dB/A, 
A/A/A oszt., vízfogy.: 15,5 l, 

AutoOff kikapcsolás, 
inox külső kezelőpanel

önálló fél-indukciós főzőlap, 
érintős vezérlés, 2 indukciós, 

2 gyors felfűtésű zóna, 
stop & go funkció, gyermekzár, 

percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, inox keret

beépíthető 9 terítékes 
mosogatógép, 45 cm széles,

5 program, 3 hőfok, Aqua 
Control, Led kijelző, vízfogy.: 

13 liter, zajszint: 53 dB/A, 
A/A/A osztály, inox külső 

kezelőpanel

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm, 5 prog., 
4 hőfok, Aqua Control, digitális 
kijelző, vízfogy.: 9, 8 l, zajszint: 

46 dB/A, plusz forgókar, inverter 
motor, A++/A/A osztály, 
metál külső kezelőpanel

önálló 4 zónás kerámia 
főzőlap, gyermekzár,

7 fokozat, érintős kezelő,
maradékhő kijelzés, csiszolt 

szélek, 1 bővíthető zóna, 
Stop+go funkció

önálló fél-indukciós főzőlap, 
érintős vezérlés, 2 indukciós, 

2 gyors felfűtésű zóna, 
stop & go funkció, gyermekzár, 

percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, csiszolt szélek

beépíthető 
9 terítékes 
mosogatógép, 
45 cm széles, 6 prog., 
3 hőfok, Aquasave rendszer, 
dig. kijelző, 
fénypont a padlón, 
plusz forgókar, 
A+/A/A osztály,  
AutoOff kikapcs., 
INTEGRÁLT

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,

12 teríték,  5 program, 4 hőfok, 
zajsz.: 48 dB/A, A+/A/A oszt., 
vízfogy.:12,5 l, AutoOff kikap-

csolás, fénypont a padlón, 
INTEGRÁLT

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,
12 teríték,  6 program, 

4 hőfok, zajsz.: 48 dB/A, 
A+/A/A oszt., vizfogy. 12,5 l, 

AutoOff kikapcsolás,
inox külső kezelőpanel

önálló 4 zónás indukciós 
főzőlap, elektronikus 
vezérlés, gyermekzár, 

percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, metál keret

beépíthető 9 terítékes 
mosogatógép, 45 cm széles, 

5 program, 3 hőfok, Aqua  
Control, Led kijelző, 

vízfogy.:13 liter, 
zajszint: 53 dB/A, A/A/A oszt.  

INTEGRÁLT

beépíthető 9 terítékes 
mosogatógép, 45 cm, 5 prog., 

4 hőfok, vízfogy.: 8,5 l, 
zajszint: 46 dB/A, plusz 

forgókar, AutoOff kikapcsolás, 
A+/A/A osztály, inox külső 

kezelőpanel

EHF 6241 FOK EHG 6341 FOK

ESL 4550 RO

ESL 3635 L0 ESI 3651 L0X

HK 634200 XB

ZDV 12001 FA

F 65401 IMOP

EHF 6240 XXK EHH 6340 FXK

ESL 6200 LO ESI 3620 L0X

HK 634150 XB

ZDN 11001 XA

F 65042 IMOP

59 900 Ft 89 900 Ft

109 900 Ft

89 900 Ft 94 900 Ft

104 900 Ft

99 900 Ft

139 900 Ft

 64 900 Ft 109 900 Ft

104 900 Ft 124 900 Ft

104 900 Ft

99 900 Ft

119 900 Ft
13
liter

9
liter

9
liter

14,3
liter

13
liter

53 dB(A) 47 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

indukciós

F 54032 VIO típus
azonos áron

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

A készlet erejéig!

ZDI 11004 XA 
2013 dec-től 
(A+ energiao., 
12,4 l vízfogy.,)

ESL 6211 LO
2013 dec.-től
(A+ energiao., 
9,5 l vízfogy.)

ESI 6201 LOX 
2013 dec.-től 
(A+ energiao., 
11 l vízfogy.)

ENERGIA
OSZTÁLY/ /



hagyományos elszívó
60 cm széles kivitel,
170 m3/h telj., 1 motoros, 
3 fokozat, fehér

hagyományos elszívó 
50 cm széles kivitel, 
fehér

ZHT 630W

ZHT 530W

11 900 Ft

kihúzható elszívó, 60 cm széles,
280 m3/h telj., 1 motoros, 3 fokozat, inox

ZHP 615 X

 20 900 Ft

kihúzható elszívó 
60 cm széles, inox, 
230 m3/h telj., 1 motoros, 
fokozatmentes szab., 
világítás: 2 x 40 W 

kihúzható elszívó 
60 cm széles, inox, 
390 m3/h telj., 2 motoros, 
fokozatmentes szab., 
világítás: 2 x 40 W 

EFP 6411 X

EFP 6440 X

29 900 Ft

23 900 Ft

beépíthető mikró 
grill funkcióval
1000/900 W telj., 
26 literes,
elektronikus vezérlés, 
gyermekzár,
8 automata sütő 
program, 
inox

EMS 26204 OX

122 900 Ft

beépíthető mikró
800 W teljesítmény, 
17 literes,
elektronikus vezérlés, 
gyermekzár,
automata sütő 
programok, 
metál

MC 1763 EM

119 900 Ft

beépíthető elöltöltős 
mosógép
8 mosóprogram, 
Fuzzylogic vezérlés,
LED kijelzés, 
max. 
centrifuga: 1400 ford/perc

EWG 14 7410W

169 900 Ft

hagyományos elszívó 
60 cm széles kivitel,
170 m3/h telj., 
1 motoros, 3 fokozat, 
inox

hagyományos elszívó 
50 cm széles kivitel, 
inox

ZHT 630X

ZHT 530X

12 900 Ft

kürtős elszívó 
60 cm széles,
400 m3/h telj., 
1 motoros, 
3 fokozat,
inox

ZHC 6131X

29 900 Ft

kihúzható elszívó 
60 cm széles, inox, 
390 m3/h telj., 
2 motoros, 
fokozatmentes szab., 
világítás: 2 x 40 W 

BF 6060 
elszívó előlap 
ár: 8 900 Ft

DF 6260ML/1

54 900 Ft

pult alá építhető hűtő 
97/17 literes űrtartalom, automata 
leolvasztás, ajtónyitás megfordítható, 
beépítő magasság: 820 mm

ZUA 14020SA 
pult alá építhető hűtő
130 literes űrtartalom, 
beépítő magasság: 820 mm 
mélyhűtő nélküli kivitel 
ár: 79 900 Ft

ZUA 12420SA

82 900 Ft

önálló 30 cm-es dominó 
vasmagos főzőlap 
front kezelőpanel, 
fekete gombok, 
inox kivitel

ZEE 3921 IXA

25 900 Ft

önálló 2 égős dominó gázlap 
30 cm széles, inox front kezelőszervek, 
égésbiztosító, egykezes szikragyújtó, 
inox

EHF 3920 BOK
önálló 2 zónás dominó 
kerámia főzőlap, front 
forgó gombos kezelő panel,
inox gombok, csiszolt szélek 

EHF 3920 BOK
önálló 2 zónás dominó 
kerámia főzőlap, front 
forgó gombos kezelő panel,
inox gombok, csiszolt szélek 

EGG 3322 NOX

31 900 Ft 49 900 Ft

ZBB 28441 SA

ENN 2800 COW

ERN 3211 AOW

SCS 51800S1

109 900 Ft

119 900 Ft

164 900 Ft

159 900 Ft

beépíthető 
kombinált hűtő-fagyasztó
2 ajtós, 
217/76 literes, 
automata leolvasztás, 
4 üvegpolc,
beépítő magasság: 1780 mm, 
gyorsfagyasztó rekesz

beépíthető 
kombinált hűtő 
210/70 l., 
4 üvegpolc,  
átlátszó mélyhűtő rekeszek,
megfordítható ajtók, 
beépítő magasság: 1780 mm

beépíthető hűtő
332 l., 
automatikus leolvasztás normál 
hűtőtérben,
megfordítható ajtók, 
beépítő magasság: 1780 mm,
LCD kijelző, 
intenzív hűtés

beépíthető kombinált hűtő 
210/70 l., 
4 üvegpolcok, 
átlátszó mélyhűtő rekeszek
megfordítható ajtók, 
beépítő magasság: 1773 mm

36 dB(A)

36 dB(A)

34 dB(A)

36 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

59
liter

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

54 dB(A)

SCT 71800S1  
beépíthető kombinált hűtő, 
210/58 l.,   
4 üvegpolcok, 
átlátszó mélyhűtő rekeszek  
megfordítható ajtók, 
beép. magasság:1773 mm,  
No Frost rendszer  

ár: 179 900 Ft 
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HL 840

HLX 60 4G

FGA 820HR 550

EH 60 4G

TB 641TB 600

129 900 Ft

48 900 Ft

119 900 Ft119 900 Ft

74 900 Ft

79 900 Ft76 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

gázsütő, 4 funkció, könnyen tisztítható sütőtér - Crystal Clean,
időkapcsoló, rozsdamentes acél előlap - az ujjlenyomat kevésbé 

látszik rajta, katalitikus oldalfal, elektromos szikragyújtás, 
elektromos grill, forgónyárs, égésbiztosítóval ellátott gázégő,

dupla üvegű sütőajtó, termosztátsötétszürke színben: azonos áron

önálló sütô, 5 funkciós, Crystal Clean sütôtér bevonat, 
az ajtó teljes belső felülete üveg

topáz bézs

topáz bézs inox

önálló sütő, 9 funkció, dupla üvegű ajtó, érintőgombos digitális 
programozható óra, dupla grill, süllyeszthető (push/pull) gombok, 

lehajtható grill, rozsdamentes acél keret és fogantyú (az ujjlenyomat 
kevésbé látszik rajta)

    

önálló gázlap, 4 gázégő – 1 háromkörös, front kezelôszervek, 
elektromos szikragyújtás, öntöttvas rácsok és égőfejek

sötétszürke színben: 74 900 Ft
EH 60 4G TR (inox): 69 900 Ft

CGW Lux 70 5 G TR

104 900 Ft

önálló gázlap, 5 gázégő, fekete edzett üveg felület,
fekete színű kezelőgombok, öntvény (fekete) égőfejek és 

rácsok (3db), elektronikus szikragyújtás, égésbiztosító

önálló gázlap, 4 égôs, oldalsó 
kezelôszervek, elektromos szikragyújtás, 

zománcozott égôfejek és rácsok 

HLX 60 4 G TR, WOK égôs,  ár: 54 900 Ft

CGW Lux 60 4G ( 60 cm ): 76 900 Ft

önálló kerámialap, 4 zónás, 4 High Light főzőfelület, 
érintőgombok (Touch Control), 9 főzőfokozat, forraló automatika, 

gyermekzár, programozható főzési idő (4+1) (1-60 perc), 
maradékhő kijelző

 önálló kerámialap, 4 zónás, 4 High Light fôzôfelület,
érintôgombok (Touch Control), maradékhô kijelzés, gyerekzár

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

gázsütő,
katalitikus

teleszkópos tálcavezető 
(1 szintes)

Hydroclean tisztítási rendszer,
teleszkópos tálcavezető (1 szintes), 

hőlégbefúvás

HPE-735

174 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

önálló sütô, 9 funkciós, hôlégbefúvás, süllyeszthető gombok, 
digitális programóra, 4 rétegû üvegajtó, rozsdamentes acél elôlap, 

(az ujjlenyomat kevésbé látszik rajta), pirolítikus üzemben 
automatikus ajtózár

 pirolitikus öntisztító rendszer, 
teleszkópos tálcavezető (1 szintes)

Hőlégbefúvás: a hátsó ventilátor, és az előtte elhelyezkedő 
fűtőszál együttes működése egyenletes hőeloszlást biztosít a 
sütőtérben, ami lehetővé teszi az ételek gyors, több szinten 

történő sütését.
Hydroclean tisztítási funkció: a folyamat 24 percig tart. 

A gőzképződéshez kevesebb, mint 100 °C kell,  így az ener-
giafelhasználás kevesebb, mint 80 W! Nem kell tisztítószer, a 
zsiradékok könnyen letörölhetővé vállnak egy nedves ruhával.

HE-725

99 900 Ft

multifunkciós sütő, 6 sütési mód,  
digitális programóra, dupla üvegű ajtó, sütősín,

süllyeszthető (push/pull) gombok, könnyen tisztítható sütőtér 
(Crystal Clean), rozsdamentes acél előlap (az ujjlenyomat nem 

látszik rajta)
               fehér és fekete színben: 104 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

teleszkópos tálcavezető (1 szintes), 
hőlégbefúvás

HE-735

114 900 Ft
ENERGIA
OSZTÁLY

önálló sütô, süllyeszthető gombok, digitális programóra, dupla 
üvegû ajtó, rozsdamentes acél elôlap, teleszkópos sütősín, 

hőlégbefúvás (az ujjlenyomat nem látszik rajta)

teleszkópos tálcavezető (1 szintes),
hőlégbefúvás, 

9 funkciós
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EM 30 2P

DW 602 S DW 7 44 S

VM 30 2P VT TC 2P.1 IR 321

IB 64

TKI 2 215

TKI 2 325

DW 1 603 FI

IRF 643

IRF 641

31 900 Ft

94 900 Ft 99 900 Ft

49 900 Ft 59 900 Ft 89 900 Ft

119 900 Ft

114 900 Ft

139 900 Ft

109 900 Ft

inox

inox

inox

önálló dominó 
vasmagos fôzôlap,
1 gyorsfôzôlap,
front kezelôszervek, 
üzemellenôrzô lámpa,
max. telj.: 3000 W 

2 High Light 
főzőfelület
1db kétkörös
érintőgombok 
(Touch Control),
maradékhő kijelző,
programozható 
főzési idő - minden 
zónára külön,
gyermekzár,
csiszolt szél elől 
hátul, oldalt vágott 
széllel,
max. telj.: 2900 W

2 indukciós 
főzőfelület
Érintőgombok 
(Touch Control)
Forraló automatika
Teljesítménynövelő 
(Power)
Programozható 
főzési idő - minden 
zónára külön
Gyermekzár
Csiszolt szél elől 
hátul, oldalt vágott 
széllel
max. telj.: 3200 W

beépíthető mosogatógép, 60 cm, 12 teríték, 6 program, 
5 hőfok, választható kezdési idő, állítható magasságú felső 

kosár, Aqua-stop, „3 in 1” funkció, 30 perces gyorsprogram, 
energiatakarékos program, 2-8 órás indításkésleltetés, 

inox kezelőpanel

MWE 20 FI

54 900 Ft

beépíthetô mikrohullámú sütô, 20 literes, grill, digit. kijelzô, 
elektronikus vezérlés, 8 közvetlen elérésû program, Quick start 
+ 30 másodperc idôzítés 0-95 perc, automatikus kiolvasztás 
(súly vagy idô szerint) rozsdamentes acél sütôtér és elôlap (az 

ujjlenyomat kevésbé látszik rajta)

TR 50 konyhamalac

74 900 Ft

pneumatikus kapcsoló
rozsdamentes 
acél tartály és kés, 
túlterhelés elleni védelem, 
0,5 LE motor, 
mosogatógép csatlakozó

beépíthetô mosogatógép, 45 cm, 9 teríték, 6 program, 
4 hôfok, választható kezdési idô, Aqua-stop,  „3 in 1” funkció

beépíthető hűtőszekrény 
fagyasztóval
nettó űrtartalom: 
184 liter (164 l / 20 l), 
üvegpolcok,
antibakteriális felületek,
változtatható ajtónyitás, 
állítható hőmérséklet,
külön zöldségtároló rekesz,
méretek (Sz x Ma x Mé): 
540 x 1210 x 535 mm,
fehér

beépíthető kombinált 
hűtőszekrény
nettó űrtartalom:
244 liter (189 l / 55 l), 
üvegpolcok,
antibakteriális felületek,
változtatható ajtónyitás, 
állítható hőmérséklet,
frissen tartó rekesz 0-3 celsius,  
méretek  (Sz x Ma x Mé): 
540 x 1770 x 535 mm,
fehér

beépíthetô mosogatógép, 60 cm, 
12 teríték, 6 program, energiatak. program, 
5 mosási hőm., választható kezdési idő: 
3-6-9-12 óra, LED kijelzô, “3 in 1” funkció 

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

indukciós főzőlap, 4 indukciós főzőfelület, érintőgombok (Touch 
Control), főzőfokozat: 9, edényfelismerés, maradékhő kijelző, 

teljesítménynövelő (Power) (Max.:5 perc), programozható főzési 
idő (4+1) (1-99 perc), minden főzőfelület külön-külön időre 
programozható, gyermekzár, hűtőventilátor, túlmelegedés 

védelem, vágott szélű kerámialap IB 64, 
facette – csiszolt szél – IR 64

11
liter 49 dB(A)

40 dB(A)

38 dB(A)

49 dB(A)

DW 453 FI 
(45 cm, 9 teríték): 

ár: 104 900 Ft

4 indukciós főzőfelület, Slider érintőgombok hangjelzéssel és 
gyerekzárral, minden főzőfelület külön-külön programozható, 
teljesítménynövelő (Power), edényfelismerő rendszer, szinkron 

funkció, csiszolt szélű kerámialap (Facette), keret nélkül

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

12
liter

ENERGIA
OSZTÁLY/ /49 dB(A) ENERGIA

OSZTÁLY/ /

IR 64 (Facette szél) 
ár: 129 900

12
liter

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

indukciós

önálló dominó 
kerámia fôzôlap
front kezelôszervek,
üzemellenôrzô lámpa, 
maradékhô kijelzés, 
max. telj.: 2900 W

(60 cm, összekapcs. zónák)

164 900 Ft

189 900 Ft

indukciós fôzôlap, 4 indukciós főzőfelület,
Slider érintőgombok (Touch Slider), forraló automatika - iQuick, 

telj.növelő (Power), progr. főzési idő - minden zónára külön, 
Stop&Go (Pillanat állj), gyermekzár, csiszolt szélű kerámialap 

(Facette), keret nélkül, max. telj.: 7400 W
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1C Házgyári

Stylo 1C

580.500

Centroval BACentroval TG

ERC

DEVA 45

Infant 1C 1E

800.440.2C

EBM 45

Basico 79 1C 1E

DR 77 1C 1E

KEA 45 1C 1E

KEA 60 1 1/2C 1E

10 200 Ft

13 900 Ft

13 200 Ft

52 900 Ft 12 900 Ft

12 900 Ft

11 300 Ft

13 800 Ft

16 200 Ft

12 500 Ft

17 900 Ft

15 900 Ft

46 900 Ft

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, 
medence méret: 365 x 335 x 158 mm, 

teljes méret: 465 x 465 mm, min. szekrény (modul), 
szélesség: 450 mm, szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, csepptálcás, 
megfordítható, medence: 370 x 340 x 150 mm, 

teljes méret: 780 x 435 mm, min. szekrény szélesség: 450 mm, 
szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, csepptálcás, 
megfordítható, medence: 370 x 340 x 150 mm, 
teljes méret: 860 x 435 mm, minimális szekrény 

szélesség: 450 mm, szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, csepptálcás, 
megfordítható, medence: 365 x 335 x 150 mm,

teljes méret: 860 x 440 mm, min. szekrény szélesség: 450 mm,
szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, csepptálcás,
 megfordítható, medence: 340 x 400 x 170 mm,

teljes méret: 790 x 500 mm, min. szekrény szélesség: 450 mm,
szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, csaptelep furattal,
medence méret: 400 x 360 x160 mm, teljes méret: 465 x 485 mm, 

min. szekrény (modul) szélesség: 450 mm
szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, megfordítható, 
keskeny csepptálcás, medence méret: 400 x 340 x 160, 

teljes méret: 580 x 500 mm, min. szekrény (modul) 
szélesség: 450 mm, szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál,  
medence: 2 x 340 x 370 x 160 mm, teljes méret: 800 x 440 mm, 

min. szekrény (modul) szélesség: 800 mm, 
szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, megfordítható,1 medencés, 
csepptálcás, medence: 410 x 180 mm, telj. méret: 770 x 500 mm, 

min. modul szélesség: 450 mm, 
szifon a csomagban

rozsdamentes acél mosogatótál, 1 medencés, 
medence méret: 390 x 180 mm, telj. méret: 450 mm, 

minimális szekrény szélesség: 450 mm, 
szifon a csomagban

mosogatótál, 1 medencés, 
1 csepptálca, megfordítható,   

2 db csaptelep furat 
előkészítéssel, medence 

méret: 326*364*200 mm, 
teljes méret 860*435 mm, min. 

szekrény (modul) szélesség: 450 mm

mosogatótál, 
1 medencés, 
1 gyümölcsmosó, 
1 csepptálca, 
megfordítható, 4 db 
csaptelep furat 
előkészítéssel, medence 
méret: 364*364*200 mm, 
116*289*120 mm,  teljes méret 860*435 mm, minimális szekrény 
(modul) szélesség: 600 mm,
homokbézs, topázbézs, sötétszürke színben
Külön rendelhető szifon (tip.:8265): 1 990 Ft

rozsdamentes acél 
mosogatótál, 1 medencés, 

elôkészített 
csaptelep furattal, medence 

méret: 390 x 160 mm, 
teljes m.: 510 mm, min. szek-

rény szélesség: 450 mm, 
szifon a csomagban

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

56 600 Ft

Külön rendelhetô szifon 
(tip.:8265): 1 990 Ft

gránit mosogatótál, 
1 medencés, dugóemelôvel, 

elôkészített csaptelep 
furattal, medence: 

385 x 369,5 x 184 mm, 
teljes m.: 510 mm, 

minimális szekrény (modul)
szélesség: 450 mm

választható színek: homok-, 
topázbézs, sötétszürke

Stylo 1C Mikrotextúrás 15 900 Ft

Centroval 
Mikrotextúrás 17 900 Ft
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kürtős páraelszívó, 1 motoros, 90 cm széles, 3 sebességfok., 
nyomógombos kapcsolók, fémszûrôk, 2 x 20 W halogén világítás, 

Légszállítás*: 271-734 (5 Pa)/ 800/1200 m3/h,
színek: antracit, topázbézs

gránit mosogatótál, 
1 medencés, dugóemelôvel, 
3 db csaptelep furat elôkészítéssel, 
a sor közepén álló mosogató-
szekrény (modul) szélessége min.: 
50 cm, telj.méret: 490 x 510 mm, 
medenceméret: 
434 x 373 x 180 mm

"fej szabadon" 
kürtős páraelszívó 
fali kivitel, peremelszívási 
technológia, érintőgombos 
digitális programozható óra, 
3 sebesség + 1 intenzív 
fokozat, halogén lámpák, 
2 motoros, 
szűrő telítettség kijelző

TL1 62

DBB 60

CARA 45 1C 1E

MT Plus álló

DOS 90

DG 3 60

MT Plus zuhanyfejes

CNL.1 2002

GFH 55

CNL1 9000 HP

INCANEMO S TG

MB 2 zuhanyfejes

21 900 Ft

34 900 Ft

58 900 Ft

14 900 Ft

79 900 Ft

86 900 Ft

109 900 Ft

24 900 Ft

41 900 Ft

39 900 Ft

77 900 Ft

53 900 Ft

33 600 Ft

DG 3 90 (90 cm):  89 900 Ft
DG 2 ISLA (sziget): 169 900 Ft

Külön rendelhetô szifon (tip.:8265): 1 990 Ft

Külön rendelhetô szifon (tip.:8265): 1 990 Ft

kihúzható páraelszívó, 2 motoros, 60 cm széles, 
3 sebességfokozat, légszállítás: 215-391 (15Pa)/444/847 m3/h*, 

mosható fémszûrôk, fekete, fehér színben is - ár: 39 900 Ft

CNL.1 1001, kihúzható páraelszívó, 1 motoros, 60 cm széles, 
3 sebességfokozat, légszállítás: 120-260 (15Pa)/273/595 m3/h*, 

mosható fémszûrôk, inox színben, ár: 36 900 Ft

kihúzható páraelszívó, 1 motoros, 60 cm széles, 
2 sebességfokozat, légsz.: 233-332 (15Pa)/540/756 m3/h, 

inox

*Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális

*Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális *Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális

*Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális *Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális

*Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális

*Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális
*Légsz.: UNE EN 61591 (min.-max.)/szabad kivezetés/maximális

kürtős páraelszívó, 1 motoros, 60 cm, 
légsz.: 240-780 (5Pa)/850/1200 m3/h*, 3 seb.fok. + 1 intenzív, 

fémszûrôk, nyomógombos kapcsolók, 2x20W halogén világítás, 
készülékház: rozsdamentes acél, üveg ernyô, LED-kijelzô

páraelszívó, 1 motoros, 55 cm széles, 3 sebességfokozat, 
légszállítás: 223-329 (15Pa)/540/756  m3/h*, fémszûrôk, 

halogén lámpák, nyomógombos kapcsolók

Dekoratív páraelszívó
1 motoros, 60 cm széles, 
légszállítás: 
270-440 (5Pa)/475/700m3/h*,
világítás 2 x 40 W,
3 sebesség fokozat, fémszűrők, 
nyomógombos kapcsolók,
inox, fehér, fekete

DBB 90 ( 90 cm), 
inox   44 900 Ft

inox

inox

inox

inox

kihúzható páraelszívó, 2 motoros, növelt teljesítményű 
motor, 90 cm széles, mosható fémszûrôk, 

3 sebességfokozat, halogén világítás,
légszállítás: 179-427 (15Pa)/479/1200 m3/h*

CNL 3000 HP (60 cm), ár: 54 900 Ft

gránit mosogatótál, 1 medencés, 1 csepptálca, 
dugóemelôvel, elôkészített csaptelep furattal, megfordítható, 

telj.méret: 795 x 500 mm, min. szekrény szél.: 450 mm

választható színek: 
homokbézs, 

topázbézs, 
sötétszürke

egykaros, álló csaptelep
króm színben

egykaros, álló 
csaptelep

gránit színben: 
17 900 Ft

gránit színben: 
20 100 Ft

egykaros álló csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel, króm színben

gránit színben:
29 900 Ft

gránit színek:
homokbézs, 

topázbézs, 
sötétszürke, 
metálfekete

DOS 60 (60 cm ), ár: 69 900 Ft

Gránit színek:

homokbézs   sötétszürke  

topázbézs     metálfekete     

gránit színek: 
homokbézs, 

topázbézs, 
sötétszürke, 
metálfekete

gránit színek: 
homokbézs, 
topázbézs, 
sötétszürke, 
metálfekete

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

egykaros álló csaptelep 
kihúzható zuhanyfejjel, króm színben

gránit színben
37 900 Ft

gránit színek:
homokbézs, 

topázbézs,
achátszürke,
sötétszürke

UNIVERSO 45

49 900 Ft

mosogatótál, 1 medencés, 1 csepptálca, megfordítható, 
medence méret: 350 x 395 x 200 mm, 

teljes méret: 780 x 475 mm, minimális szekrény (modul) 
szélesség: 450 mm, szifon a csomagban, 

homokbézs, topázbézs, metálfekete színben

16 500 Ft

MENORCA   56 900 Ft
gránit mosogatótál, 1 medencés, 
dugóemelôvel, 5 db csaptelep furat 
elôkészítéssel, a sor közepén álló 
mosogatószekr. szélessége min.: 60 cm, 
telj.méret: 570 x 510 mm,
medenceméret: 513 x 358 x 180 mm

króm színben
CARA 60 gyümölcsmosó medencével 

(1000 x 500 mm) : 69 900 Ft

DVT 90 ( 90 cm )  129 900 Ft

Légszállítás: 1200/850/240-780m3* 

DVT 60
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önálló 5 funkciós sütő
tangenciális ventilláció,
digitális programóra,
sütés eleje és vége 
elektronikus 
beprogramozása,
hőszigetelt üvegajtó,
inox

FHS 53 IX /HA

64 900 Ft

mikrohullámú sütő
25 literes,
grill funkció, 
3 sütési kombináció,
7 teljesítmény szint,
program óra 
autó stop funkcióval,
inox  kivitel

MWHA 222.1 X

 54 900 Ft

önálló 4 zónás kerámia főzőlap 
gyermekzár, érintős kezelő, maradékhő kijelzés, 

60 cm széles, inox keret

KRA 640 X 

 59 900 Ft

önálló 4 zónás indukciós főzőlap 
gyermekzár, érintős kezelő, maradékhő kijelzés, 

60 cm széles, 9 teljesítmény fokozat, keret nélküli kivitel

KIB 644 C E

84 900 Ft

beépíthető mosogatógép
13 teríték, 60 cm széles,
hőfok 40-70 °C között, 
4 program, 
állítható felső kosár,
integrált, gördíthető 
evőeszköztartó kosár, 
túlfolyásgátló 
biztonsági rendszer
A+ energia osztály

85 900 Ft

beépíthető mosogatógép 
13 teríték, hőfok 40-70 C° 
között, 8 program, integrált, 
speciális programok: intenzív, 
expressz 40, fertőtlenítő,
60 cm széles

rusztikus elszívó
60 cm széles,
3 fokozat, 1 motor, 
telj.: 267-451 m3/h,
zajszint: 57-70 dB/A booster 
fokozattal,
zsír és szén szűrő, mechanikus 
kezelőgombok,
világítás: 2 halogén égő,
antracit szín

beépíthető mosogatógép 
beépíthető mosogatógép, 10 teríték,
hőfok 40-70 C között, 6 program, 
Integrált, 45 cm széles

LSTA+ 329 AX/HA 
beépíthető mosogatógép, 10 teríték,
hőfok 40-70 C között, 9 program, 
Inox külső kezelőpanel, 45 cm széles, 
9 literes vizfogy., A+/A/A oszt.,
zajszint: 44 dB/A
ár: 109 900 Ft

99 900 Ft 59 900 Ft 54 900 Ft

79 900 Ft

önálló 
7+1 funkciós sütő
digitális programóra,
tangenciális ventilláció,
sütés eleje és vége 
elektronikus 
beprogramozása,
hőszigetelt üvegajtó,
ujjlenyomatmentes inox

FK 832 J. X /HA

92 900 Ft

önálló 4 égős 
rusztikus gázlap 
front kezelőszervek, 
égésbiztosító, 
egykezes szikragyújtó,
2 zománcozott rács, 
antik fehér

PC 640 T OW R/HA

59 900 Ft

önálló főzőlap, 
4 gázégő, amelyből 1 
tripla korona, 
front kezelőszervek, 
égésbiztosító, 
egykezes szikragyújtó, 
inox

PC 640 T X/HA

59 900 Ft

HDSI 9 IX/HA

119  900 Ft

kihúzható elszívó, 60 cm széles, 1 motor, 
3 fokozat, 310 m3/h teljesítmény, inox

rusztikus elszívó
90 cm széles,
3 fokozat időzített booster 
fokozattal, 1 motor, 
telj.: 185-550 m3/h booster 
fokozattal,
zajszint: 39-61 dB/A booster 
fokozattal, zsír és szén szűrő, 
mechanikus kezelőgombok,
világítás: 2 halogén égő,
antik fehér szín

AH SF IX/HA

17 500 Ft

önálló 7+ (30) multifunkciós  
sütő elektronikus kijelző, érintős 
kezelő, mélytepsi, 4 rétegű 
üvegajtó, pirolitikus öntisztítás
inox 

FK 1041L P.20X/HA

179 900 Ft

önálló 7 funkciós rusztikus sütő,
analóg programóra, 3 rétegű üvegajtó, 
antik fehér, forgónyárs, katalitikus oldalfal

antracit színben is elérhető

FT 95V C.1 OW/HA

FT 95V C.1 AN/HA

99 900 Ft

99 900 Ft

önálló 4 égős gázlap fekete 
üveglapon, 1 WOK égő, 
égésbiztosító, 60 cm széles, 
egykezes szikragyújtás, front 
kezelőszervek   ár: 64 900 Ft

önálló 5 égős gázlap fekete 
üveglapon, 1 WOK égő, 
égésbiztosító, 75 cm széles, 
egykezes szikragyújtás,
front kezelőszervek,
                          ár: 99 900 Ft

TD 641 S BK/HA

TD 751 S BK GH/HA

beépíthető mosógép
7 kg töltet, 16 program, 
késleltetés, szabályozható 
cetrifuga fordulatszám: 
1200/perc max., csendes tehn.,

AWM 129 EU

149 900 Ft

beépíthetÔ készülékek     MinÔséG és forMa

FK 1041L. 20X/HA 
önálló 7+ (30) multifunkciós
sütő, elektronikus kijelző, érintős 
kezelő,  mélytepsi, 4 rétegű 
üvegajtó, forgónyárs, inox     
ár: 149 900 Ft

PC 640 T AN R/HA 
antracit színben is
rendelhető 

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

49 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A)

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

11
liter

11
liter

10
liter

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

LTF 8B019 C EU HRP 9.6 CM OW/HA HRP 6.5 CM AN/HA

LST 41677LTB 4B019 EU

sziget elszívó 
90 cm széles,
3 fokozat, 
üveg/inox kivitel,
412 m3/h teljesítmény 

teleszkópos sínek forgónyárs
sütősín

PC 640 X/HA
önálló 4 égős  gázlap, front kezelőszervek, 
égésbiztosító, egykezes szikragyújtó, inox
ár: 44 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

CADW 129 EU
beépíthető mosó-szárítógép 
7/5 kg töltet, 16 program, késleltetés, 
cetrifuga ford.szám: 1200/perc max.,  
csendes tehn., 
ár: 179 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

HRP 6.5 CM OW/HA
antik fehér színben is

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
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méret: 790x510 mm, 1 medencés, méret: 342x410x200 mm
beép. szél.: 450 mm, megfordítható, dugóemelővel együtt, inox

SC 86W1A.1 X HA
méret: 860x510 mm, inox

SC 79W1A.1 X HA

44 900 Ft

méret: 790x510 mm, 2 medencés, méret: 342x410x200 mm
           145x335x130 mm, beépítési szélesség: 600 mm

megfordítható, dugóemelővel együtt, inox

SC 100W2A.1 X HA

54 900 Ft

méret: 1160x510 mm, 2 medencés, méret: 2x334x414x200 mm
beépítési szélesség: 800 mm, megfordítható, antibakteriális anyag, 

Diamond+ technológia, fehér szín
SK 116C2 BK HA

fekete színben is rendelhető

SK 116C2 WH HA

99 900 Ft

A szabadalmaztatott Diamond Clean nanotech-
nológiának köszönhetően a Luce kollekcióhoz tar-
tozó kompozit mosogatótálcák bársonyos, sely-
mes tapintás érzetét keltik, emellett maximálisan 
ellenállnak a karcolásoknak, szennyeződéseknek. 
Akár 99%-ban képesek meggátolni a felszínén 
lévő baktériumok szaporodását. 
A Newstyle Kollekció mosogatótálcái a termé-
szete ezüstion alapú Diamond+ technológiával 
készülnek, így akár 99%-ban képesek meggátolni 

a felszínén lévő baktériumok szaporodását.

10 ÉV GARANCIA a gyártásból eredő hibákra!
A gyártó a normál törvényes garancián felül a tál-
cák 10 éves időtartamára vonatkozó kiegészítő 
garanciát kínál, amely nem vonatkozik az egyéb 
alkatrészekre (pl: lefolyócső és szifon). 
Helytelen üzembe helyezés, használat, tisztítás 
vagy karbantartás esetén a fenti garancia érvényét 
veszti!

Harmonizáló csaptelepek
A mosogatótálcák és főzőlapok összhangját olyan Luce és 
Newstyle csaptelepek egészítik ki, amelyek hűen tükrözik a 

termékvonalak formai elemeit. A felhasznált anyagok és 
megoldások maximális higiéniát biztosítanak a felhasználóknak.

5 ÉV GARANCIA a gyártásból eredő hibákra! 
A gyártó a normál törvényes garancián felül azok 

5 éves élettartamáig kiegészítő garanciát kínál, amely 
nem vonatkozik a használatnak kitett részekre (csaptelep betét, 

szelepfej a nyitáshoz záráshoz). 
Helytelen üzembe helyezés, használat, tisztítás, vagy 
karbantartás esetén a fenti garancia érvényét veszti!

egykaros 
csaptelep
a NEWSTYLE 
mosogatótálcákkal 
harmonizál,
alapátmérő: 50 mm, 
kihúzható zuhanyfej,
360°-ban forgatható kifolyócső, 
inox gégecső, kerámia betétes, 
inox kivitel

egykaros 
csaptelep
a Luce 
mosogatótálcákkal 
harmonizál,
alapátmérő: 50x50 mm, 
kihúzható zuhanyfej,
360°-ban forgatható kifolyócső, 
inox gégecső, kerámia betétes, 
fekete kivitel

MK2LP BK HAMN2TH HA

19 900 Ft 69 900 Ft

méret: 860x510 mm, 1 medencés, méret: 330x390x200 mm
beépítési szélesség: 450 mm, megfordítható, 

dugóemelővel együtt, inox

SK 86W1A.1 X HA

74 900 Ft

méret: 790x510 mm, 2 medencés, méret:342x410x200 mm,
          145x335x130 mm, beépítési szélesség: 600 mm, meg-

fordítható, dugóemelővel együtt, inox

SK 100W2A.1 X HA

99 900 Ft

méret:1000x510 mm, 2 medencés, méret: 318x414x200 mm
           150x414x140 mm, beép. szél.: 600 mm, megfordítható, 
antibakteriális anyag, Diamond+ technológia, antracit szín

SC 100C2 AN HA

64 900 Ft

egykaros csaptelep
a NEWSTYLE 
mosogatótálcákkal harmonizál,
alap átmérő: 50 mm, 
kihúzható zuhanyfej,
360 fok-ban forgatható 
kifolyócső, inox gégecső
kerámia betétes, inox kivitel

MC1LSH HA

64 900 Ft

szabadon álló mosogatógép 
14 teríték,
hőfok 40-70 C között, 
11 program, 
féltöltet, intenzív és gyors 
programok,
inox felület, 
60 cm széles, 
LCD kijelző

LFD 11M121 OCX/EU

159 900 Ft

méret: 860x510 mm, 1 medencés, méret: 330x414x200 mm,
beépítési szélesség: 450 mm, megfordítható, antibakteriális anyag, 

Diamond+ technológia, Avena szín

SC 86C1 AV HA

54 900 Ft

méret: 1000x510 mm, 2 medencés, méret: 318x414x200 mm,
           150x414x140 mm, beép. szél.: 600 mm, megfordítható, 

antibakteriális anyag, Diamond+ technológia, fehér szín

SK 100C2 WH HA

99 900 Ft

méret: 330x414x200 mm, beépítési szélesség: 450 mm,
megfordítható, fekete szín, antibakteriális anyag, 

Diamond+ technológia

SK 86C1 BK HA

89 900 Ft

egykaros csaptelep
a NEWSTYLE 
mosogatótálcákkal 
harmonizál,
alapátmérő: 50 mm, 
kihúzható zuhanyfej,
100 fok-ban forgatható 
kifolyócső, inox gégecső
kerámia betétes, 
inox kivitel

MN1TSH HA

29 900 Ft

szabadon álló 
mosogatógép 
10 teríték,
hőfok 40-60 C° között, 
7 program, 
inox felület, 
45 cm széles

LFSA+ 935 X EU/HA

109 900 Ft

MosoGatÓtÁlCÁk és Csaptelepek     MinÔséG és forMa

44 dB(A)41 dB(A) 9
liter

9
liter

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

NEWSTYLE

NEWSTYLE

NEWSTYLE

NEWSTYLE

NEWSTYLE

NEWSTYLE

LUCE

LUCE

LUCE

LUCE

LUCE

AISI 18/10 INOX ACÉL
A Hotpoint inox mosogatótálcák a legkorszerűbb 
alapanyagokból készülnek. Egy olyan speciális acél 

ötvözetből, melynek felülete sem hő, sem víz hatására nem 
sérül. Egyedi, önvédő külsővel rendelkezik, taszítja a rákerülő 
anyagokat, nem oxidálódik. Ha a felszín sérül, karcolódik, a 

védő passzív réteg újrarendeződik, és védi az acélt, több éves 
használat után is fényes marad.

50 ÉV GARANCIA a gyártásból eredő hibákra! 
A gyártó a normál törvényes garancián felül a tálcák 50 éves 

élettartamára vonatkozó kiegészítő garanciát kínál, amely nem 
vonatkozik az egyéb alkatrészekre. 

Helytelen üzembe helyezés, használat, tisztítás, vagy 
karbantartás esetén a fenti garancia érvényét veszti!

SK 100C2 AV HA
avena színben is rendelhető

SK 100C2 BK HA
fekete színben is rendelhető

DIAMOND CLEAN ÉS DIAMOND+ a két egyedi és innovatív anyag

ENERGIA
OSZTÁLY

MN1TSP AV HA, avena színben
MN1TSP AN HA, antracit színben

ár: 34 900 Ft

SC 86C1 AN HA
antracit színben is rendelhető

MK2LH MT HA, inox kivitelben, ár: 74 900 Ft

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

A katalógusban található készülékekhez 
magyarországi gyári garancialevelet adunk!
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DX-7.22 SK

DX-12.35 DG

DX-28.88 K

DX-29.80 DK

DX-94.270 DBK

DX-19.58 SK

DX-16.46 K

DX-21.60 DG

DX-181.490 DBK

DX-46.145 SK

DX-20.62 K

DX-24.56 BBK

DX-41.130 BBK

83 900 Ft

44 900 Ft

81 900 Ft

129 900 Ft

289.900 Ft

 116 900 Ft

61 900 Ft

74 900 Ft

479.900 Ft

234 900 Ft

 74 900 Ft

199 900 Ft

299 900 Ft

Borhűtő (rozsdamentes acél), 
7 palack kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható teleüveg/inox ajtó,
beépítő méret: 870 x148 x 525 mm

Borhűtő 
12 palack kapacitás,
termoelektromos hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
süllyesztett fogantyú, 
teleüveg ajtó,
méret: 
650 x 260 x 520 mm

Borhűtő, 28 palack kapacitás,
kompresszoros hűtés, digitális 
szabályozás, LED világítás, 
kézi leolvasztás, süllyesztett 
fogantyú, teleüveg ajtó,
méret: 830 x 430 x 480 mm

Borhűtő, 29 palack kapacitás
kompresszoros hűtés, digitális 
szabályozás, LED világítás, 
automatikus leolvasztás, 
süllyesztett fogantyú, 
nem fordítható teleüveg ajtó,
méret: 835 x 480 x 490 mm

Borhűtő (üveg), 
94 (46+48) palack 
kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
teleüveg/inox ajtó,
méret:
1200 x 595 x 680 mm

Borhűtő (üveg), 
181 (89+92) palack 
kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
teleüveg/inox ajtó,
méret:
1820 x 655 x 680 mm

Borhűtő (üveg), 
41 (18+23) palack 
kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
teleüveg/inox ajtó,
méret:
885 x 593 x 560 mm

Borhűtő, 
21 (6+15) palack 
kapacitás,
termoelektromos hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
süllyesztett fogantyú, 
teleüveg ajtó,
méret:
820 x 340 x 510 mm

Borhűtő (rozsdamentes acél),
19 palack kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható  teleüveg/inox ajtó,
beépítő méret: 870 x 295 x 525 mm

Borhűtő 
(rozsdamentes acél),
46 (16+30) palack 
kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható  
teleüveg/inox ajtó,
beépítő méret: 
870 x 595 x 564 mmDX-7.22 BK (üveg)

DX-19.58 BK (üveg)

DX-46.155 BK (üveg)

DX-24.56 BSK (rozsdamentes acél) 
ár: 219 900 Ft

Borhűtő, 16 palack kapacitás, kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás, LED világítás, kézi leolvasztás, teleüveg ajtó, 

méret: 510 x 430 x 480 mm

Borhűtő, 20 palack kapacitás, kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás, LED világítás, kézi leolvasztás, teleüveg ajtó, 

méret: 650 x 430 x 480 mm

Borhűtő (üveg), 24 palack kapacitás, kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás, LED világítás, automatikus leolvasztás,

 teleüveg/inox ajtó, méret: 460 x 593 x 560 mm

pult alá építhető pult alá építhető

2 hűtő szekció

2 hűtő szekció 2 hűtő szekció 2 hűtő szekció

pult alá építhető
2 hűtő szekció

DX-94.270 DSK 
(rozsdamentes acél)

DX-94.270 DSK 
(rozsdamentes acél) DX-41.130 BSK (rozsdamentes acél) 

ár: 319 900 Ft

DUNAVOX BORHŰTŐK

2 hűtő szekció

A jelen kiadványban megadott mûszaki paraméterek jelentésérõl és értelmezésérõl teljes körû információt a márkák forgalmazóitól, azok vevõszolgálatától és értékesítési helyeinken kaphat. 
A nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk. Az esetleges változtatások jogát a gyártók fenntartják! Az akciós lapon látható fényképek tájékoztató jellegûek.


