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sprzęt do zabudowy kuchennej10

GRASS CAVAGnA GROuP POLSKA

ul. mazowiecka 6

09-100 Płońsk

tel. 0 23 662 68 01

fax 0 23 662 68 02

grass@grass.pl

www.grass.pl

Grupa GRASS należy do grona dynamicznie 
rozwijających się firm sektora handlowego o polskim 
kapitale. Jest także producentem armatury i ceramiki 
sanitarnej marki Imperial oraz szerokiej gamy 
produktów marki Ravanson. 
Asortyment firmy stanowi 6 grup produktowych 
w zakresie: technik sanitarnej i grzewczej, AGD 
i sprzętu do zabudowy kuchennej, urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz wyposażenia 
turystycznego. Są to produkty znanych światowych 
producentów: General Electric, DeLonghi, Kenwood, 
nardi, Falmec, Astracast, których wyłącznym 
dystrybutorem i importerem jest Grupa Grass. 
Wszystkie produkty oferowane przez Grupę Grass 
cechuje: jakość, nowoczesność i oryginalność.

fEA 47D 50 w/N
Elektryczny piekarnik cyfrowy nARDI; 11-funkcji; 4-programy automatycznego pieczenia: pizza, kurczak 
z ziemniakami, „Dzień Dobry”, podgrzewanie potraw; Sterowanie dotykowe; cyfrowy programator początku 
i końca pieczenia; całkowicie szklane wewnętrzne drzwiczki; zegar, minutnik; komora pokryta emalią 
„Easy to clean”; 3 szyby ze szkła termorefleksyjnego; wentylator chłodzący; kolor biały,czarny; klasa 
energetyczna A.

MAiA
Element wyposażenia wnętrza o prostych liniach; i układzie poziomym, który daje jednolite i rozproszone 
białe światło. 
Rodzaj: przyścienny – 67 cm, 97 cm; wyspowy – 67 cm, 85 cm; Filtr: węglowy i metalowy; Silnik: 
800 m3/h; Sterowanie: sensorowe; Wyciąg: szczelinowy; Wykończenie: inox/szkło; Oświetlenie: 2x20 W 
przyścienny, 4x20W wyspowy; Dodatkowo oświetlona czasza z możliwością regulacji natężenia światła.

MANhATTAN
Oświetlone wieżowce na czarnym tle przypominają potężną metropolię w nocy. Łączą się tu nowoczesność i tajemnica, dzięki czemu zdobienie to jest tak 
sugestywne. Rodzaj: przyścienny – 67 cm, wyspowy – 67 cm i 85 cm; Filtr: węglowy i metalowy; Silnik: 800 m3/h; Sterowanie: sensorowe; Wyciąg: szczelinowy; 
Wykończenie: inox/szkło; Oświetlenie: 2x20W przyścienny, 4x20W wyspowy; Dodatkowo oświetlona czasza z możliwością regulacji natężenia światła; Przyścienny: 
5999,00 brutto; Wyspowy: 6999,00 – 8499,00 brutto.

LC 640 Av N/w
Płyta grzejna z 4 palnikami gazowymi. Płyta z hartowanego szkła. nieodkształcające się ruszty 
z gumkami chroniącymi przed ślizgiem i hałasem. Elektroniczne zapalanie i zawory bezpieczeństwa.
Kolor: biały, czarny.

www.nardi.pl

zEBRA
Propozycja z silnym charakterem i nieustępliwą osobowością, ozdobiona czarno-białym motywem. Oznaka stylu, nie mody.
Rodzaj: przyścienny – 67 cm, wyspowy – 67 cm i 85 cm; Filtr: węglowy i metalowy; Silnik: 800 m3/h; 
Sterowanie: sensorowe; Wyciąg: szczelinowy; Wykończenie: inox/szkło; Oświetlenie: 2x20W przyścienny, 
4x20W wyspowy; Dodatkowo oświetlona czasza 
z możliwością regulacji natężenia światła.


