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AURORA

przyścienny: 90, silnik: 800 m3/h, oświetlenie: led 3 x 1 W
sterowanie sensorowe, wykończenie: stal nierdzewna /
szkło matowe, hartowane zdobione sitodrukiem.
RGB pozwalające stworzyć

 

wszystkie odcienie kolorów,
aurora ma możliwość

 

wybrania jednego koloru lub cyklu
zmieniających się

 

kolorów



GLEAM

przyścienny: 90, silnik: 800 m3/h, oświetlenie: led 3 x 1 W,
wykończenie: stal nierdzewna / szkło hartowane
w wersji czarnej lub białej, ssanie obwodowe,
sterowanie elektroniczne



PRESTIGE

Przyścienny 65 / wyspowy 65
silnik: 800 m3/h, oświetlenie: led 4 x 1 W
+ dodatkowe ledy w górnej części okapu,
wykończenie: stal nierdzewna / szkło hartowane
w wersji czarnej lub białej, sterowanie elektroniczne.



BUTTERFLY

przyścienny: 90 / wyspowy: 90, silnik: 800 m3/h
oświetlenie: led 4 x 1 W, wykończenie: stal nierdzewna
/ szkło hartowane –

 

białe lub czarne.
sterowanie sensorowe, przedni panel z automatycznym
systemem otwierania



MENHIR

przyścienny: 60 / wyspowy: 70, silnik: 800 m3/h
oświetlenie: neon 2 x 8 W / 2 x 13 W, ssanie obwodowe
sterowanie elektroniczne, wykończenie okapu:
stal nierdzewna / szkło hartowane,
wykończenie dolnej ramy typu Brillant



RIALTO

przyścienny: 55, silnik: 800 m3/h,
oświetlenie: 2 x led 3 x 1 W, 2 x neon x 13 W
sterowanie elektroniczne, wykończenie: stal nierdzewna
typu Brillant, szlifowane z przodu oraz czarne satynowe
wykończenie stali na bokach



NUVOLA

podsufitowy 90/140, silnik: 800 m3/h,
oświetlenie: neon 2 x 28 W, wykończenie:
stal nierdzewna / szkło hartowane, satynowe,
ssanie obwodowe, pilot zdalnego sterowania



STEALTH

przyścienny 90, silnik: 800 m3/h, oświetlenie: led 4 x 1 W
dodatkowo oświetlenie typu led na obwodzie okapu,
wykończenie: stal nierdzewna, ssanie obwodowe
sterowanie elektroniczne.



ELLITTICA

przyścienny: 70 / wyspowy: 70, silnik: 800 m3/h,
oświetlenie: neon 2 x 8 W, ssanie obwodowe, sterowanie
elektroniczne, wykończenie: stal nierdzewna / szkło
hartowane wykończenie dolnej ramy typu Brillant



POLAR LIGHT

przyścienny: 35 / wyspowy 35, silnik: 800 m3/h
oświetlenie: led 3 x 1 W, dodatkowo oświetlenie typu led
na obwodzie okapu, wykończenie: stal nierdzewna,
sterowanie elektroniczne



VISION

przyścienny: 60, silnik: 800 m3/h, oświetlenie: halogeny
2 x 20 W, ssanie obwodowe, sterowanie sensorowe,
wykończenie: stal nierdzewna / szkło hartowane
możliwość

 

podłączenia anteny, DVD,
Playstation, ekran 19 cali



DOWN DRAFT

Okap przyścienny 90 cm

Wydajność silnika:1000 m3/h

Oświetlenie: neon 1 x 8 W

Filtry metalowe -

 

wyjmowane, 

łatwe w czyszczeniu filtry

węglowe - antyzapachowe

Ssanie obwodowe

Wykończenie: stal nierdzewna AISI 
304 / szkło hartowane w wersji czarnej 
lub białej

Sterowanie sensorowe



HORIZON

Okap przyścienny 120, 150 i 180 cm, Okap wyspowy 180 i 220 cm
Wydajność

 

silnika: przyścienny - 800m3 / 1000 m3/h
wyspowy - 800m3 / 1000 m3/h
Oświetlenie: neon -

 

przyścienny 120 –

 

1 x 28 W, przyścienny 150 –

 

2 x 13 W, przyścienny 180 –

 

2 x 21 W
wyspowy 180 i 220 –

 

4 x 21 W
Filtry metalowe -

 

wyjmowane, łatwe w czyszczeniu filtry węglowe -antyzapachowe
Ssanie obwodowe
Wykończenie: stal nierdzewna AISI 304
Sterowanie elektroniczne



STREAM

TYLKO 4 CM

Okap przyścienny 90 i 120 cm
Wydajność silnika: 800 m3/h
Oświetlenie: halogeny 2 x 20 W / 3 x 20 W
Filtry metalowe -

 

wyjmowane, łatwe w czyszczeniu filtry węglowe - antyzapachowe
Wykończenie: stal nierdzewna AISI 304
Sterowanie elektroniczne



Efektywność
 

design oświetlenie



Oświetlenie punktowe i oświetlenie pomieszczenia Elektroniczna regulacja optyczna
Kwadratowa oprawa halogenowa doskonale komponuje się

 

ze wzornictwem 
Mirabilia. Można ją

 

bez trudu otworzyć

 

i wymienić żarówkę.
Oświetlenie pomieszczenia wyposażone jest w ściemniacz, który pozwala 
dobrać

 

odpowiednią

 

intensywność

 

światła.

Wszystkie okapy Mirabilia wyposażone są
w podświetlany panel elektroniczny z timerem, 
co pozwala ustawić

 

automatyczne wyłączanie. 
Panel ten zapewnia doskonałą

 

regulację
i wydajność

 

silnika wentylatora.



Ssanie obwodowe

Czterostronny system ssania obwodowego
zapewnia niemal idealną

 

wydajność
i funkcjonalność

 

we wszystkich warunkach przy
zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Filtry są
łatwo dostępne dzięki prostej konstrukcji panelu
ze stali nierdzewnej, który można otworzyć

 

przez
naciśnięcie.

System zakłada kompresję

 

powietrza
i nadanie mu określonej prędkości, dzięki
czemu w szparze na krawędzi powierzchni
pobierającej powstaje próżnia. Pozwala to
usuwać

 

parę

 

powstającą

 

podczas gotowania
–

 

jest ona przenoszona, odprowadzana
i filtrowana.

DLA OSÓB, KTÓRE UWAŻAJĄ

 

, ŻE NOWOCZESNE WZORNICTWO NIE MOŻE ŁĄCZYĆ

 

SIE Z FUNKCJONALNOŚCIĄ



Mirabilia to więcej niż

 

okap kuchenny, to więcej niż

 

oświetlenie salonu kuchennego.
Mirabilia Falmec to element nowoczesnego wyposażenia: wielofunkcyjny i Fashion. 
Szkło można udekorować

 

w tysiące wzorów podążając za Twoim gustem oraz panującym modom.
Linia Mirabilia to główny element Twojego wnętrza kuchennego.
Szlachetne materiały i sugestywność

 

światła, wnoszą

 

emocje do miejsc codziennego życia.
W ofercie dostępne wzory:
Cometa, Elektra,

 

Maia, Natura Gold, Pharo,

 

Zebra, Manatthan, Moon, Moon Liht,
Alphabet, Platinum, Liberty, Groove

OPIS TECHNICZNY
Rodzaj: przyścienny, wyspowy
Szerokość: 67cm(przyścienny ,wyspowy), 85 cm ( wyspowy) nowość, 97 cm (przyścienny)
Filtr: węglowy i metalowy
Silnik: 800m3/h
Sterowanie: sensorowe
Oświetlenie: 2x20 W przyścienny, 4x20 W wyspowy (kwadratowe halogeny, łatwe w otwieraniu). 
Dodatkowo oświetlona czasza, 
możliwość

 

regulacji natężenia światła.
Kolor: inox
Wykończenie okapu: inox/szkło, do wyboru wzory na szkle: Cometa, Elektra, Zebra, Natura Gold, 
Manhattan, Pharo, Maia, Moon Light, Moon-

 

wersja wzoru tłoczona na stali.
Wyciąg: szczelinowy

MIRABILIA FALMEC



mirabilia
 

Groove

NOWOŚĆ



mirabilia
 

Liberty

NOWOŚĆ



mirabilia
 

Cometa



mirabilia
 

Elektra



mirabilia
 

Zebra



mirabilia
 

Manhattan



mirabilia
 

NaturaGold



mirabilia
 

Pharo



mirabilia
 

Moon



mirabilia
 

MoonLight



mirabilia
 

Maia



mirabilia
 

Alphabet



mirabilia
 

Platinium



ADARA

z czarnym szkłem

NOWOŚĆ



BLADE



Charakterystyka okapu Blade:
model przyścienny 90 cm
szczotkowana stal nierdzewna AISI 304
wykończenie: hartowane szkło
kolor: czarny lub biały
wyciąg szczelinowy 
filtry metalowe -

 

wyjmowane, łatwe w czyszczeniu
filtry węglowe –

 

antyzapachowe
oświetlenie: świetlówka neonowa 1x 21 W
listwa  rozświetlająca

 

panel
sterowanie: sensorowe na 4 poziomach
silnik: 800 m3/h
ssanie obwodowe



LAGUNA 



Wersja –

 

szyba, biała Wersja –

 

szyba, czarnaWersja do zabudowy
panelami meblowymi

LAGUNA 

Silnik Szerokość Oświetlenie 

800 m3/h 60 cm Halogen 2x20W 
800 m3/h 60 cm Halogen 4x20W 
800 m3/h 90 cm Halogen 2x20W 
800 m3/h 90 cm Halogen 4x20W 

 
Wersja 

przyścienny
wyspowy 

przyścienny
wyspowy 





ŚCIENNE POCHŁANIACZE



ŚCIENNE POCHŁANIACZE

OUASAR
Model przyścienny
Wykończenie okapu: 
Fasteel scotch brite

 
inox/szkło
Kolor: inox ,biały ,grafit, czarny
Dane techniczne:
Sterowanie: sensorowe

 
Metalowy filtr antytłuszczowy 
Filtr węglowy i metalowy 
Świetlówka / neon 2 x 21W 90

 
Świetlówka / neon 2 x 29W 120
Wyciszona praca silnika 
Wydajność

 

silnika: 800 m3/h



IQON





ICON
Model przyścienny -

 

90cm 
isola 90 cm -

 

nowość
Wykończenie okapu:

 
Stal nierdzewna AISI 304 
„SCOTCH BRITE”

 
Kolor: biały lub czarny

 
Rama wykończeniowa : Inox

 
Sterowanie: Sensorowe

 
Dane techniczne:
Metalowy filtr antytłuszczowy

 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: neon świetlny 1 x 21 W

 
Luminescencyjny panel

 
Wyciszona praca silnika
Wydajność

 

silnika: 800 m³/h

WŁOSKI STYL LAT 60-tych



LUMEN
okap przyścienny 90 i 120 cm
okap wyspowy 90, 120 i 175cm
wydajność

 

silnika: 600 m3/h
oświetlenie: neon 1x21W, 1x28W / 2x21W
filtry metalowe -

 

wyjmowane, łatwe w czyszczeniu
filtry węglowe -

 

antyzapachowe
kolor: Inox
wykończenie: stal nierdzewna AISI 304,
podświetlany front biały lub niebieski
sterowanie elektroniczne



POLAR II
Model przyścienny, wyspowy
Wykończenie okapu: 
Stal nierdzewna (AISI 304) Kolor:  inox 
Sterowanie: Sensorowe
Dane techniczne: 
Metalowy filtr antytłuszczowy 
Oświetlenie: 3 lampki halogenowe 3x20W 
Wyciszona praca silnika 
Wydajność

 

silnika: 800 m3/h



POLAR
Model przyścienny z szybą
Model wyspowy z szybą
Wykończenie okapu: 
Stal nierdzewna (AISI 304)
Kolor: inox 
Rama wykończeniowa: szkło
Sterowanie: Sensorowe
Metalowy filtr antytłuszczowy 
Oświetlenie:3 halogeny 3x20W 
Wyciszona praca silnika 
Wydajność

 

silnika: 800 m3/h

OKAPY NOWOCZESNE

DESIGN



OFERTA PROMOCYJNA

SATURNO
szerokość

 

60 cm, 90 cm
jednosilnikowy
oświetlenie halogenowe
kolor-inox
wykończenie okapu –„Scotch brite”/szkło
wydajność

 

450 m³/h



MERCURIO
szerokość

 

60, 90 cm
jednosilnikowy
oświetlenie halogenowe
kolor-inox
wykończenie okapu –„Scotch brite”
wydajność

 

450 m³/h

OFERTA PROMOCYJNA



ARTEMIDE
szerokość

 

90 cm
jednosilnikowy
oświetlenie halogenowe
kolor-inox
wykończenie okapu –„Scotch brite”/szkło
wydajność

 

450 m³/h

OFERTA PROMOCYJNA



SLIM 50/60
szerokość

 

50 cm/60 cm
jednosilnikowy
oświetlenie żarówkowe
front-inox
wysokość

 

frontu 4 cm
wykończenie spodu okapu
-stalowe lakierowane 
w kolorze szarym
wydajność

 

220m³/h

OFERTA PROMOCYJNA



SLIM INOX PLUS
szerokość

 

60 cm
dwusilnikowy
oświetlenie halogenowe
front-inox
wysokość

 

frontu 3 cm
wykończenie spodu okapu-stal inox
wydajność

 

400m³/h

OFERTA PROMOCYJNA



SLIM 90 INOX PLUS
szerokość

 

90 cm
dwusilnikowy
oświetlenie halogenowe
front-inox
wysokość

 

frontu 3 cm
wykończenie spodu okapu-stal inox
wydajność

 

400m³/h

OFERTA PROMOCYJNA



LINIA RUSTYKALNA



MELISSA
Model przyścienny -

 

90
Wykończenie okapu:

 
Drewno niekonserwowane, orzech

 
Kolor: kremowy

 
Sterowanie:

 
Suwakowe

 
Dane techniczne:

 
Metalowy filtr antytłuszczowy

 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: żarówki 2 x 25W 
Wyciszona praca silnika.

 
Wydajność

 

silnika: 450 m³/h

LINIA RUSTYKALNA



MIMOSA
Model przyścienny, narożny
Szerokość: 60, 90,120
Wykończenie okapu:

 
Drewno niekonserwowane (buk, dąb), 
orzech lakierowany
Kolor: spatula / miedź
Sterowanie:

 
Suwakowe

 
Dane techniczne:

 
Metalowy filtr antytłuszczowy

 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: żarówki 2 x 25W 
Wyciszona praca silnika.

 
Wydajność

 

silnika: 600 m³/h

LINIA RUSTYKALNA



IRIS
Model przyścienny, wyspowy, narożny
Szerokość: 90 cm
Wykończenie okapu:

 
Drewno niekonserwowane, orzech

 
Kolor: kremowy

 
Sterowanie: 
Suwakowe

 
Dane techniczne:

 
Metalowy filtr antytłuszczowy

 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: żarówki 2 x 25 W 
Wyciszona praca silnika

 
Wydajność

 

silnika: 600 m³/h 

LINIA RUSTYKALNA



ORCHIDEA
Model przyścienny -

 

90
Wykończenie okapu:

 
Drewno niekonserwowane, orzech

 
Kolor: kremowy

 
Sterowanie: 
Suwakowe

 
Dane techniczne:

 
Metalowy filtr antytłuszczowy 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: żarówki 2 x 25 W

 
Wyciszona praca silnika

 
Wydajność

 

silnika: 450 m³/h

LINIA RUSTYKALNA



DORA
Model przyścienny -

 

90
Wykończenie okapu:

 
Drewno niekonserwowane, orzech 
Kolor: kremowy
Sterowanie: Suwakowe

 
Dane techniczne:

 
Metalowy filtr antytłuszczowy 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: żarówki 2x 25 W

 
Wyciszona praca silnika

 
Wydajność

 

silnika: 450 m³/h

LINIA RUSTYKALNA



RONDO
Model przyścienny -

 

90
Wykończenie okapu:

 
Drewno niekonserwowane, orzech

 
Kolor: kremowy

 
Sterowanie: Suwakowe

 
Dane techniczne:

 
Metalowy filtr antytłuszczowy

 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: żarówki 2 x 25W 
Wyciszona praca silnika

 
Wydajność

 

silnika: 600 m³/h 

LINIA RUSTYKALNA



NINFEA
Model przyścienny -

 

90
Wykończenie okapu:

 
Drewno niekonserwowane, orzech

 
Kolor: kremowy
Sterowanie: Suwakowe

 
Dane techniczne:

 
Metalowy filtr antytłuszczowy

 
Filtr węglowy

 
Oświetlenie: żarówki 2 x 25W 
Wyciszona praca silnika

 
Wydajność

 

silnika: 600 m³/h 

LINIA RUSTYKALNA



Firma Nardi wprowadza nową

 

gamę

 produktów cyfrowych, stworzoną

 jako wynik spełnienia bardzo 
precyzyjnych założeń

 

projektowych. 
Zastosowana technologia 
wprowadza innowacje w tak 
tradycyjnym sektorze jakim jest 
kuchnia i zapewnia niezliczone 
możliwości. Produkty  nowej gamy 
są

 

niezwykle funkcjonalne, 
łatwe w obsłudze i oferują

 

zalety 
typowego dla Nardi stylu urządzeń. 



FEX 47D 50 W5
Cyfrowy piekarnik wielofunkcyjny –

 

11 funkcji –

 

4 automatyczne 
programy pieczenia: pizza, keep warm (podgrzewanie), kurczak
i pieczone ziemniaki i „Good Morning”

 

–

 

Przyciski dotykowe  
Zabezpieczenie przed dziećmi –

 

Cyfrowy programator 
automatyczny –

 

Nowe łatwe do wyjmowania w pełni szklane drzwi 
wewnętrzne –

 

Zegar –

 

Minutnik –

 

Wnętrze pokryte łatwą
w utrzymaniu emalią

 

„Easy to Clean”–

 

Drzwi z potrójną

 

szybą

 termorefleksyjną

 

–

 

Wentylator chłodzący –Klasa energetyczna A 



FEX 47 60 W
Elektryczny piekarnik z termoobiegiem –

 

6 funkcji –

 

Analogowy 
programator początku i końca pieczenia –

 

Komora pokryta emalią

 Easy to clean –

 

Podświetlany zegar –

 

Nowe całkowicie szklane, 
wewnętrzne drzwiczki –

 

2 szyby ze szkła termorefleksyjnego
Wentylator chłodzący –

 

Klasa energetyczna A



LC 640 AVW
Płyta grzejna z 4 palnikami gazowymi –

 

Płyta z hartowanego szkła
Nieodkształcające się

 

ruszty z gumkami chroniącymi przed 
ślizgiem i hałasem –

 

Elektroniczne zapalanie i zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu



Czerń, która uwodzi Czerwień, która pociąga



Cyfrowa technologia i uwodzenie estetyką

 

to główne cechy najnowszej 
generacji  urządzeń

 

AGD, łączących futurystyczny design z technologią

 dotykową: dotknięcie czerwonego logo Nardi włącza wyświetlacz 
i podświetla wszystkie funkcje piekarnika –

 

to naprawdę

 

robi wrażenie. 



FEX 47D 54 N4
Cyfrowy piekarnik wielofunkcyjny –

 

10 funkcji -

 

2 automatyczne 
programy pieczenia: pizza, keep warm (podgrzewanie) –

 

Przyciski 
dotykowe-

 

Zabezpieczenie przed dziećmi –

 

Programator 
wyłączania –

 

Wnętrze pokryte łatwą

 

w utrzymaniu emalią

 

„Easy to 
Clean”–

 

Nowe łatwe do wyjmowania w pełni szklane drzwi 
wewnętrzne –

 

Drzwi z potrójną

 

szybą

 

termorefleksyjną

 Wykończenie odporne na zabrudzenie odciskami palców  
Wentylator chłodzący –

 

Prowadnice z systemem „Anti-tilt”-

 przeciwprzechyłowym. Klasa energetyczna A. 



FEX 47D 50 N5
Cyfrowy piekarnik wielofunkcyjny –

 

11 funkcji –

 

4 automatyczne 
programy pieczenia: pizza, keep warm (podgrzewanie), kurczak i 
pieczone ziemniaki i „Good Morning”

 

–

 

Przyciski dotykowe –

 Zabezpieczenie przed dziećmi –

 

Cyfrowy programator 
automatyczny –

 

Nowe łatwe do wyjmowania w pełni szklane drzwi 
wewnętrzne –

 

Zegar –

 

Minutnik –

 

Wnętrze pokryte łatwą

 

w 
utrzymaniu emalią

 

„Easy to Clean”–

 

Drzwi z potrójną

 

szybą

 termorefleksyjną

 

–

 

Wentylator chłodzący –

 

Prowadnice 
teleskopowe -

 

Klasa energetyczna A



FEX 47 60 N
Elektryczny piekarnik z termoobiegiem –

 

6 funkcji –

 

Analogowy 
programator początku i końca pieczenia –

 

Komora pokryta emalią

 Easy to clean –

 

Podświetlany zegar –

 

Nowe całkowicie szklane, 
wewnętrzne drzwiczki –

 

2 szyby ze szkła termorefleksyjnego
Wentylator chłodzący –

 

Klasa energetyczna A



LC 640 AVN
Płyta grzejna z 4 palnikami gazowymi –

 

Płyta z hartowanego szkła
Nieodkształcające się

 

ruszty z gumkami chroniącymi przed 
ślizgiem i hałasem –

 

Elektroniczne zapalanie i zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu



LC 755 AVDN
Płyta grzejna z 5 palnikami gazowymi –

 

w tym 
jeden z potrójnym wieńcem
Płyta z hartowanego szkła
Nieodkształcające się

 

ruszty z gumkami 
chroniącymi przed ślizgiem i hałasem –

 Elektroniczne zapalanie i zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu
75 cm szer. 



Postęp to możliwość

 

robienia więcej, lepiej i przede wszystkim łatwiej. 
Dzięki  konfigurowanym przez użytkownika automatycznym 
programom, piekarniki cyfrowe Nardi umożliwiają

 

dostosowanie trybu 
pieczenia do dowolnej potrawy. Wystarczy użyć

 

ich raz, aby zrozumieć, 
że zaprojektowano je w taki sposób, aby cyfrowe sterowanie było 
intuicyjne, bezzwłoczne i łatwe. 



FEX 27D 50 XN5 Cyfrowy piekarnik wielofunkcyjny –

 

11 funkcji 
4 automatyczne programy pieczenia: pizza, keep warm 
(podgrzewanie), kurczak i pieczone ziemniaki, „Good Morning”

 Zabezpieczenie przed dziećmi –Cyfrowy programator 
automatyczny –

 

Nowe łatwe do wyjmowania w pełni szklane drzwi 
wewnętrzne –

 

Zegar –Minutnik Wnętrze pokryte łatwą

 

w 
utrzymaniu emalią

 

„Easy to Clean”
Drzwi z potrójną

 

szybą

 

termorefleksyjną

 

– Wentylator chłodzący  
Wykończenie odporne na zabrudzenie odciskami palców  
Prowadnice teleskopowe. Klasa energetyczna A 



FEX 65D 53 XN5 Cyfrowy piekarnik wielofunkcyjny –

 

11 funkcji 
4 automatyczne programy pieczenia: pizza, keep warm 
(podgrzewanie), kurczak i pieczone ziemniaki,  „Good Morning”

 Zabezpieczenie przed dziećmi –Cyfrowy programator 
automatyczny –

 

Nowe łatwe do wyjmowania w pełni szklane drzwi 
wewnętrzne –

 

Zegar –Minutnik Wnętrze pokryte łatwą

 

w 
utrzymaniu emalią

 

„Easy to Clean”–

 

Drzwi z potrójną

 

szybą

 termorefleksyjną

 

–

 

Wentylator chłodzący –

 

Wykończenie odporne 
na zabrudzenie odciskami palców –

 

Prowadnice teleskopowe 
Klasa energetyczna A 



FEX 25V 13 S
Piekarnik elektryczny 45 cm
6-funkcyjny 
Idealnie gładkie, emaliowane wnętrze piekarnika 
łatwe do czyszczenia
Podwójna hartowana szyba drzwiczek izolowana 
termicznie
Zewnętrzne chłodzenie obudowy
Oświetlenie wewnętrzne
Wyłącznik czasowy z sygnałem końca pieczenia
Opiekacz (górny i dolny)
Grill
Nawiew zimnego powietrza (rozmrażanie)
Pojemność

 

37 litry
Płynna regulacja temperatury



CH 40 AVX
Płyta grzejna z 4 palnikami gazowymi, 
nieodkształcające się

 

ruszty z gumkami 
chroniącymi przed ślizgiem i hałasem.
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Kolor: inox



VG 40 AVX
Płyta grzewcza gazowa 60 cm -

 

4 palniki gazowe
Ruszty żeliwne -

 

Sterowanie z przodu  
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



VG 55 GAVX
Płyta grzewcza gazowa 70 cm -

 

5 palników gazowych 
w tym jeden z potrójnym wieńcem -

 

Ruszty żeliwne
Zapalarka w pokrętle -

 

Sterowanie z przodu
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



NOWOŚCI 2010



FEA 2952 XN
Elektryczny piekarnik  -

 

8 funkcji 
Szerokość

 

90 cm, Pojemność

 

77 l.
Sterowanie: cyfrowy programator automatyczny,
wnętrze pokryte łatwą

 

w utrzymaniu emalią

 

„Easy to Clean”
Blokada przed dziećmi, Minutnik, zegar
Nowe łatwe do wyjmowania w pełni szklane drzwi wewnętrzne
3 szyby ze szkła termorefleksyjnego
Wentylator chłodzący, Rożen, Kolor: inox

NOWOŚĆ



FEX 07 S 59

 

XS
Piekarnik elektryczny 5 funkcji, 
Dotykowy autoprogramator cyfrowy, 
Blokada przed dziećmi, Zegar, Minutnik, 
Drzwiczki w pełni przeszklone -

 

łatwo zdejmowalna szyba, 
Nowa, większa komora z emaliowaną

 

powłoką

 

ułatwiającą

 

czyszczenie, 
Podwójnie szklone drzwiczki z szybą

 

izolowaną

 

termicznie
Wentylator chłodzenia
Klasa energetyczna A, Kolor: inox

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



FEX 07 C 52

 

XS4
Piekarnik elektryczny 8 funkcji. Dotykowy autoprogramator cyfrowy
Blokada przed dziećmi, Zegar, Minutnik
Chromowane prowadnice boczne z systemem 
„anti-tilt”

 

przeciwprzechyłowym
Nowa, większa komora z emaliowaną

 

powłoką

 

ułatwiającą

 

czyszczenie
Drzwiczki w pełni przeszklone -

 

łatwo zdejmowalna szyba
Potrójnie szklone drzwiczki z szybą

 

izolowaną

 

termicznie, 
Wentylator chłodzenia. Wykończenie odporne na ślady palców
Klasa energetyczna A. Kolor: inox

NOWOŚĆ



FEA

 

2551 X
Piekarnik elektryczny 6 funkcji Dotykowy autoprogramator cyfrowy
Blokada przed dziećmi, Zegar, Minutnik, 
Nowa, większa komora z emaliowaną

 

powłoką

 

ułatwiającą

 

czyszczenie, 
Przyciski  typu „Push Push”

 

Drzwiczki w pełni przeszklone
-

 

łatwo zdejmowalna szyba. Podwójnie szklone drzwiczki 
z szybą

 

izolowaną

 

termicznie. Wentylator chłodzenia.
Klasa energetyczna A. Kolor: inox

NOWOŚĆ



MW 25X
Kuchenka mikrofalowa z grillem
Pojemność

 

25l
Możliwość

 

regulacji pokrętłem 
na 5 poziomach
3 kombinacje pieczenia
( mikrofale, grill, kombinacja)
Cyfrowy wyświetlacz
8 automatycznych programów gotowania
Funkcja automatycznego rozmrażania
Grill 1000 W
Talerz obrotowy 315 mm śr.
Obudowa i komora ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie przed dziećmi
Możliwość

 

zabudowy przy użyciu ramki 
KIT MW 25 X
Wymiary: 508x320x385 mm

NOWOŚĆ



VG 95 AV X

Płyta grzewcza gazowa 90 cm, 
Nowe, wysokowydajne palniki 5 palników gazowych w tym 1 palnik z potrójnym wieńcem
sterowanie z przodu, 
Zapalarka w pokrętle. 
Żeliwne ruszty i wykończenia palników. 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Kolor: inox

NOWOŚĆ



AS 320 NF

 Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Total No-Frost

 Pojemność

 

całkowita 251 l

 Pojemność

 

chłodziarki 190 l

 Pojemność

 

zamrażarki 56 l

 Klasa klimatyczna N/ST

 Oświetlenie LED (diodowe)

 Klasa energetyczna A

 Klasa zamrażarki: 4 gwiazdki

 Półki szklane, drzwi odwracalne.

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

AS 160 4 SG
Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy pod blatem
chłodzenie silnika, elektroniczne zabezpieczenie sprężarki
pojemność

 

całkowita chłodziarki 118 l
pojemność

 

netto chłodziarki 100 l
pojemność

 

netto zamrażarki 17 l
Klasa energetyczna A, 
Klasa klimatyczna SN/ST, 
Oświetlenie LED (diodowe), 
Zawiasy nożycowe
powłoka antybakteryjna z jonami srebra, 
zamrażarka 4 gwiazdki, drzwi odwracalne.



NFR 33 S
Chłodziarko-zamrażarka , Klasa energetyczna A
Wymiary szer.60 / wys.188 / gł.67 cm
Pojemność

 

całkowita: 380 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki: 250 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki: 118 litrów
Klasa klimatyczna N-ST
Powłoka antybakteryjna z jonami srebra
Zamrażarka: 4 gwiazdki 
Drzwi odwraclane
Klasa klimatyczna ST
Szklane półki
Kolor srebrny

NOWOŚĆ



NFR 33 X
Chłodziarko-zamrażarka 
Klasa energetyczna A+
Wymiary szer.60 / wys.188 / gł.67 cm
Pojemność

 

całkowita: 380 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki: 250 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki: 118 litrów
Klasa klimatyczna SN-T
Powłoka antybakteryjna z jonami srebra
Zamrażarka: 4 gwiazdki , 
Drzwi odwraclane
Klasa klimatyczna ST
Szklane półki
Kolor inox

NOWOŚĆ



NFR 33 NF A/O
Kombi chłodziarko-zamrażarka Total No-Frost
Elektroniczny termostat
Elektroniczne zabezpieczenie kompresora
Klasa energetyczna A+
Wymiary szer.60 / wys.188 / gł.67 cm
Pojemność

 

całkowita: 342 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki: 230 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki: 80 litrów
Klasa klimatyczna SN-T
Oświetlenie LED (diodowe)
Niezależna regulacja temperatury w chłodziarce i zamrażarce
Powłoka antybakteryjna z jonami srebra 
Automatyczne odmrażanie chłodziarki/zamrażarki 
z funkcją

 

odświeżania 
Niezależna regulacja temperatury
Fuzzy logic –

 

lodówka zmienia swoje funkcje na podstawie 
temperatury zewnętrznej, 
optymalizację

 

konserwacji żywności oraz obniżenie zużycia energii 
Tryb wakacyjny, Sygnalizacja otwarcia drzwi, 
Zamrażarka: 4 gwiazdki  
Szklane półki, Chromowane, składane  uchwyty na butelki, 
Drzwi odwracalne
Kolor: szampański i pomarańczowy.

NOWOŚĆ



NFR 33 NF MN
Kombi chłodziarko-zamrażarka Total No-Frost
Elektroniczny termostat
Elektroniczne zabezpieczenie kompresora
Klasa energetyczna A+
Wymiary szer.60 / wys.188 / gł.67 cm
Pojemność

 

całkowita: 342 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki: 230 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki: 80 litrów
Klasa klimatyczna SN-T
Oświetlenie LED (diodowe)
Niezależna regulacja temperatury w chłodziarce i zamrażarce
Powłoka antybakteryjna z jonami srebra 
Automatyczne odmrażanie chłodziarki/zamrażarki 
z funkcją

 

odświeżania 
Niezależna regulacja temperatury
Fuzzy logic –

 

lodówka zmienia swoje funkcje na podstawie 
temperatury zewnętrznej, optymalizację

 

konserwacji żywności 
oraz obniżenie zużycia energii 
Tryb wakacyjny,
Sygnalizacja otwarcia drzwi,
Zamrażarka: 4 gwiazdki  Szklane półki, 
Chromowane, składane uchwyty na butelki, 
Drzwi odwracalne, 
Kolor: antracyt

NOWOŚĆ



NFR 33 NF X
Kombi chłodziarko-zamrażarka Total No-Frost
Elektroniczny termostat
Elektroniczne zabezpieczenie kompresora
Klasa energetyczna A+
Wymiary szer.60 / wys.188 / gł.67 cm
Pojemność

 

całkowita: 342 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki: 230 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki: 80 litrów
Klasa klimatyczna SN-T
Niezależna regulacja temperatury w chłodziarce i zamrażarce
Powłoka antybakteryjna z jonami srebra Automatyczne 
odmrażanie chłodziarki/zamrażarki 
z funkcją

 

odświeżania Niezależna regulacja temperatury
Fuzzy logic –

 

lodówka zmienia swoje funkcje na podstawie 
temperatury zewnętrznej, optymalizację

 

konserwacji żywności 
oraz obniżenie zużycia energii Tryb wakacyjny, Sygnalizacja 
otwarcia drzwi, Zamrażarka: 4 gwiazdki  Szklane półki, 
Chromowane, składane uchwyty na butelki, 
Drzwi odwracalne. Kolor: inox

NOWOŚĆ



NFR 38 NFR

 

A/O

 

RETRO
Kombi chłodziarko-zamrażarka Total No-Frost
Elektroniczny termostat
Elektroniczne zabezpieczenie kompresora
Elektroniczne zabezpieczenie silnika
Wymiary szer.60 / wys.188 / gł.67 cm
Pojemność

 

całkowita: 342 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki: 230 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki: 80 litrów
Klasa klimatyczna SN-T
Oświetlenie LED (diodowe)
Niezależna regulacja temperatury w chłodziarce i zamrażarce
Powłoka antybakteryjna z jonami srebra
Automatyczne odmrażanie chłodziarki/zamrażarki z funkcją

 odświeżania
Niezależna regulacja temperatury
Fuzzy logic –

 

lodówka zmienia swoje funkcje na podstawie 
temperatury zewnętrznej, optymalizację

 

konserwacji żywności 
oraz obniżenie zużycia energii Tryb wakacyjny, Sygnalizacja 
otwarcia drzwi, Zamrażarka: 4 gwiazdki  Szklane półki, 
Chromowane, składane uchwyty na butelki
Drzwi nieodwracalne. Zawias z prawej strony. W wersji 
szampańskiej i srebrnej dostępne również

 

z zawiasem 
z lewej strony.
Kolor: szampański, pomarańczowy.

NOWOŚĆ



NFR 38 NFR

 

NM/S

 

RETRO
Kombi chłodziarko-zamrażarka Total No-Frost
Elektroniczny termostat
Elektroniczne zabezpieczenie kompresora
Elektroniczne zabezpieczenie silnika
Wymiary szer.60 / wys.188 / gł.67 cm
Pojemność

 

całkowita: 342 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki: 230 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki: 80 litrów
Klasa klimatyczna SN-T
Oświetlenie LED (diodowe)
Niezależna regulacja temperatury w chłodziarce 
i zamrażarce
Powłoka antybakteryjna z jonami srebra
Automatyczne odmrażanie chłodziarki/zamrażarki 
z funkcją

 

odświeżania
Niezależna regulacja temperatury
Fuzzy logic –

 

lodówka zmienia swoje funkcje na 
podstawie temperatury zewnętrznej, optymalizację

 konserwacji żywności oraz obniżenie zużycia 
energii Tryb wakacyjny, Sygnalizacja otwarcia 
drzwi, Zamrażarka: 4 gwiazdki  Szklane półki, 
Chromowane, składane uchwyty na butelki
Drzwi nieodwracalne. Dostępne z zawiasem 
z lewej strony w wersji szampańskiej i srebrnej.
Kolor srebrny, antracyt.

NOWOŚĆ



LVR 12 E
PRALKA

etykieta energetyczna
(zużycie, pranie, wirowanie) AAC 
wsad: 6 kg, 
prędkość

 

wirowania regulowana do1200 obr./min, 
15 programów prania, program szybki,
bęben ze stali nierdzewnej, 
przycisk wyłączenia wirowania,
przycisk dodatkowego płukania, układ przeciwpieniący,
automatyczne dopasowanie zużycia, 
dołączone akcesoria do mocowania panelu.

NOWOŚĆ



LVAS
 

12 E
PRALKO-SUSZARKA 

etykieta energetyczna (zużycie, pranie, wirowanie) A, 
(tylko pranie) C, (wliczone suszenie) AB, 
wsad: pranie 6 kg, suszenie: 3 kg, 
prędkość

 

wirowania do 1200 obr./min,
11 programów prania, program szybki, 
bęben ze stali nierdzewnej,
Przycisk wyłączenia wirowania. 
przycisk dodatkowego płukania, 
Układ przeciwpieniący, 
atomatyczne dopasowanie zużycia,
Dołączone akcesoria do mocowania panelu.

NOWOŚĆ



LSI 45 HL
45 cm, zmywarka zintegrowana 
do kompletnej zabudowy,
cyfrowy system sterowania,
klasa AAA (energetyczna, zmywania, suszenia), 
głośność

 

49dbA, suszenie statyczne, 
pojemność-9 kompletów naczyń, 
6 programów zmywania, 
4 temperatury zmywania: 40-50-55-65 ºC,
funkcja połowy załadunku, 
6 godzinny programator opóźnienia startu, 
aquastop totalne z systemem 
z zabezpieczającym przed zalaniem.



LSI 6014 HL
zmywarka zintegrowana do kompletnej zabudowy, 
cyfrowy system sterowania, 
klasa AAA (energetyczna, zmywania, suszenia ), 
głośność

 

49 dbA,  suszenie statyczne, pojemność-

 14 kompletów naczyń, 8 programów zmywania, 
program 3 w 1, 6 temperatur zmywania 40-45-50-

 55-65-70 ºC, funkcja połowy załadunku, 
programator opóźnienia startu, regulowany górny 
kosz, cyfrowy wyświetlacz, tylne nóżki regulowane 
do przodu, aquastop z systemem 
zabezpieczającym przed zalaniem.

NOWOŚĆ



NFR 603P
Trzydrzwiowa chłodziarko-zamrażarka
Total No Frost -

 

Cyfrowa
Pojemność

 

całkowita 605 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki 400 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki 180 litrów
Klasa energetyczna A
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Komora zero z regulacją

 

wilgotności
Zamrażalnik kasetowy
Zamrażarka: 4 gwiazdki
Automatyczne odszranianie 
chłodziarki i zamrażarki
Funkcja szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny Fuzzy logic
Sygnalizacja otwarcia drzwi
Wymiary szer. 91/wys177/gł. 76





NFR 55WD
Chłodziarko-zamrażarka Side by Side
Total No Frost -

 

Cyfrowa
Pojemność

 

całkowita 550 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki 341 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki 180 litrów
Klasa energetyczna A
Wyświetlacz elektroniczny
Komora zero z regulacją

 

wilgotności
Zamrażarka: 4 gwiazdki
Automatyczne odszranianie 
chłodziarki i zamrażarki
Dozownik wody, kostek lodu 
oraz pokruszonego lodu
Funkcja szybkiego zamrażania
Sygnalizacja otwarcia drzwi
Dostosowana do zabudowy
Głębokość

 

bez drzwi 60 cm
Wymiary szer. 89/wys176,8/gł. 70,5





NFR 55X
Chłodziarko-zamrażarka Sibe by Side
Total No Frost -

 

Cyfrowa
Pojemność

 

całkowita 550 litrów
Pojemność

 

netto chłodziarki 341 litrów
Pojemność

 

netto zamrażarki 200 litrów
Klasa energetyczna A
Wyświetlacz elektroniczny
Komora zero z regulacją

 

wilgotności
Zamrażarka: 4 gwiazdki
Automatyczne odszranianie 
chłodziarki i zamrażarki
Funkcja szybkiego zamrażania
Sygnalizacja otwarcia drzwi
Dostosowana do zabudowy
Głębokość

 

bez drzwi 60 cm
Wymiary szer. 89/wys176,8/gł. 70,5



KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

Kuchnia o szerokości 90 cm, elektryczna ceramiczna
płyta grzejna z 5 strefami gotowania, 2 strefy
podwójne, lampka ostrzegawcza ciepła pozostałego,
elektryczny piekarnik wielofunkcyjny z wentylatorem
obiegu powietrza, pojemność

 

77 litrów, 8 funkcji,
cyfrowy programator automatyczny, rożen, komora
podgrzewająca, moc maksymalna 11 500 kW, klasa
wydajności energetycznej A, wymiary: szer. x wys. x
głęb. 900 x 960 x 600 mm. Kolor: Inox.

Kuchnia o szerokości 90 cm, 5-palnikowa płyta
górna, centralny palnik wok, jeden ręczny zapłon
elektroniczny, zawory bezpieczeństwa, żeliwne ruszty
z bezpoślizgowymi nóżkami, elektryczny piekarnik
wielofunkcyjny z wentylatorem obiegu powietrza,
pojemność

 

77 litrów, 8 funkcji, cyfrowy programator
automatyczny, rożen, komora podgrzewająca, moc
maksymalna 11 500 kW, klasa wydajności energetycznej
A, wymiary: szer. x wys. x głęb. 900 x 950 x 600 mm.
Kolory: Inox.

K9V052 D1XK9G551 AVX

NOWOŚĆ



Kuchnia o szerokości 90 cm, 5-palnikowa płyta
górna, centralny palnik wok, jeden ręczny zapłon
elektroniczny, zawory bezpieczeństwa, żeliwne ruszty
z bezpoślizgowymi nóżkami, elektryczny piekarnik
wielofunkcyjny z wentylatorem obiegu powietrza,
pojemność

 

77 litrów, 8 funkcji, cyfrowy programator
automatyczny, rożen, moc maksymalna 11 500 kW,
klasa wydajności energetycznej A, 
wymiary: szer. x wys. x głęb. 900 x 950 x 600 mm
Kolory: szampański, carbon

YOG551 AVA/C

KUCHNIE WOLNOSTOJĄCENOWOŚĆ



PVC 60 INS 
Płyta indukcyjna 60 cm, 
sterowanie sensorowe, 4 pola
indukcyjne. Bezramkowa. 
Do podłączenia na 230 V.

PVC 60 INSS
Płyta indukcyjna 60 cm, sterowanie sensorowe
suwakowe (slider),4 pola indukcyjne, booster,
bezramkowa. Do podłączenia na 230 V.



PVC 45 D1S
Płyta grzewcza ceramiczna 45 cm, 3 pola hi-light, 1 pole
poszerzone, sterowanie sensorowe, regulacja mocy
na 9 poziomach, wskaźnik ciepła resztkowego, funkcja
„heat time”, zabezpieczenie przed dziećmi, element
zabezpieczający, który wyłącza się

 

i blokuje wszystkie
elementy w przypadku mokrej nawierzchni płyty,
automatyczne zatrzymanie. Bezramkowa, do zabudowy
typu „L”. Do podłączenia na 230 V.

PVC 60 D1S
Płyta grzewcza ceramiczna 60 cm, 4 pola grzejne
hi-light, w tym jedno poszerzone, sterowanie sensorowe,
9-poziomowa regulacja mocy, wskaźnik ciepła
resztkowego, timer, funkcja „heat up”, zabezpieczenie
przed dziećmi, element zabezpieczający, który
wyłącza się

 

i blokuje wszystkie elementy w przypadku
mokrej nawierzchni płyty, automatyczne zatrzymanie.
Bezramkowa, do zabudowy typu „L”.
Do podłączenia na 230 V.



PVC 75 D2ST
Płyta grzewcza ceramiczna 75 cm, 4 pola Hi-Light,
dwa poszerzone w tym jedno -

 

brytfanna, sterowanie
sensorowe, 9-poziomowa regulacja mocy, wskaźnik
ciepła resztkowego, timer, funkcja „heat up”,
zabezpieczenie przed dziećmi, element zabezpieczający,
który wyłącza się

 

i blokuje wszystkie elementy
w przypadku mokrej nawierzchni płyty, automatyczne
zatrzymanie. Bezramkowa, do zabudowy typu „L”.
Do podłączenia na 230 V.



FRX 460 BR FRX 404 BR5 HRA 403 05 BR

FH 40 AVR DH 55 BADVR

LIL802RLIL861R

GMCB R

NCA 59 01





GEO 1.5
 

zlewozmywak półtorakomorowy, dł
 

1080 / szer
 

515 / gł
 

191 (mm) 

AKCESORIA

szklana deska
do krojenia

wkładka do 
dużej komory

wkładka do 
malej komory

Materiał

 

/ kolor:
ROK –

 

volcano black, piasek sahary, czekoladowy



Specyfikacja
Min. szer. szafki: 600mm
Pojemność

 

dużej komory: 24 l
Głębokość

 

komory: 191 mm
Pojemność

 

małej komory: 8 l
Głębokość

 

małej komory: 155l
Wycięcie w blacie: 495 x 1060 mm
Czworokątny odpływ

Wyposażenie standardowe:
Klamry mocujące 24-40 mm
Korek automatyczny
Przelew
Syfon

Wyposażenie dodatkowe:
Koszyk do dużej komory –

 

inox
Wkładka do małej komory
Szklana deska do krojenia
Rozdrabniacz kuchenny TURBO 100

Materiał

 

/ kolor:
Czarny metaliczny
Piasek sahary

GEO 1,5 BD



Specyfikacja
Min. szer. szafki: 600mm
Pojemność

 

dużej komory: 34 l
Głębokość

 

komory: 200 mm
Wycięcie w blacie: 495 x 1060 mm
Czworokątny odpływ
Odwracalny

Wyposażenie standardowe:
Klamry mocujące 24-40 mm
Korek automatyczny
Przelew
Syfon

Wyposażenie dodatkowe:
Koszyk do komory -

 

inox
Szklana deska do krojenia
Rozdrabniacz kuchenny TURBO 100

Materiał

 

/ kolor:
Czarny metaliczny
Piasek sahary

GEO 1,0 BD



GEO 1.5 PIASEK SAHARY



GEO 1.5 czekoladowy



HELIX 1.5/1.0 piasek sahary, volcano black

AKCESORIA

szklana deska
do krojenia

wkładka do 
dużej komory

wkładka do 
malej komory

NOWOŚĆ



LAGO 1.0/1.5 piasek sahary, volcano black

Akcesoria do lago

NOWOŚĆ



ELIPSE 1.0

zlewozmywak, 1.0 komorowy z ociekaczem
dł. 1080 mm, szer. 515 mm, gł. 191 mm
do zabudowy w szafkę

 

min. 600 mm
kolory: czekoladowy, volcano black, piasek sahary



VORTEX



Okrągły zlewozmywak Vortex

 

i ociekacz Vortex
Kompaktowe i nowoczesne wzornictwo -

 

idealna oszczędność

 

miejsca, 
doskonałe do małych kuchni
Nadaje się

 

zarówno do wpuszczania w blat jak i do montażu podblatowego
Minimalna podbudowa: 600 mm
Kolor: Volcano Black

Ociekacz Vortex zlewozmywak Vortex

VORTEX



Cascade QUARTZ 1.0 szampański, volcano black

Akcesoria do Cascade
•Durszlak
•Drewniana deska do krojenia
•Szklana nakładka na durszlak

NOWOŚĆ



CARMEN QUARTZ 1.5 szampański, volcano blackNOWOŚĆ



VECTOR QUARTZ 1.5 szampański, volcano blackNOWOŚĆ



SUDBURY 1,0 SUDBURY 2,0

CERAMIC

Ze względu na indywidualny cykl produkcyjny zlewozmywaków ceramicznych należy przyjąć
dopuszczalną

 

tolerancję

 

wymiarową

 

+/-

 

5mm. Zaleca się

 

przygotowanie blatów i szafek pod wycięcie
po otrzymaniu zlewozmywaka.



SUDBURY 2,0

Zlewozmywak ceramiczny o wyraźnych kanciastych kształtach.

 
Doskonale pasuje do kuchni tradycyjnych i nowoczesnych. 
Dostępny w wersji dwukomorowej.

 
Idealny do mycia dużych patelni i garnków. 

Specyfikacja:

 
•

 

pojemność

 

komory: 47 l

 
• głębokość

 

komory: 230 mm

 
•

 

wycięcie w blacie: 555 x 900 mm

 Wyposażenie standardowe:

 
•

 

klamry mocujące 24 -

 

40 mm

 
•

 

korek manualny, automatyczny (w serii ROK), 1 x 90 mm

 
•

 

przelew

 
•

 

syfon

 Wyposażenie dodatkowe:

 
• kosz

 
•

 

bateria w kolorze zlewu

 
•

 

rozdrabniacz kuchenny

 
•

 

dozownik detergentów
Kolorystyka:

 
• biały

CERAMIC



SUDBURY 1,0

Zlewozmywak jednokomorowy

 
z obszernym ociekaczem,

 
prosty i jednocześnie elegancki

 
wymiary:dł. 900 x szer. 555 x gł. 250

CERAMIC



EDINBURGH 1,0CANTENBURY 1,5

CERAMIC



CANTERBURY 1,5

Specyfikacja:

 
pojemność

 

komory: 47 l

 
wymiary: gł. 230 x dł. 595, szer. 620 mm

 
do zabudowy kompaktowej
Kolorystyka:

 
biały ceramiczny

CERAMIC



EDINBURGH 1,0

Specyfikacja:

 
pojemność

 

komory: 57,8 l

 
głębokość

 

komory: 215 mm

 
wycięcie w blacie: 585 x 510 mm

 Wyposażenie standardowe:

 
klamry mocujące 24 -

 

40 mm

 
korek manualny, automatyczny (w serii ROK),

 
1 x 90 mm

 
przelew •

 

syfon

 
Wyposażenie dodatkowe:

 
kosz

 
bateria w kolorze zlewu

 
rozdrabniacz kuchenny

 
dozownik detergentów
Kolorystyka:

 
biały

CERAMIC



BELFAST 1,0

CERAMIC



OCIEKACZ DO ZLEWOZMYWAKÓW CERAMICZNYCH

CERAMIC



LINCOLN

CERAMIC



LINCOLN



ONYX

INOX



ONYX 0.5 ONYX DUŻA KOMORA ONYX ŚREDNIA KOMORA

ONYX OCIEKACZ ONYX OKRĄGŁA
KOMORA

ONYX OCIEKACZ



BELFAST 1,0 INOX

Specyfikacja:

 
pojemność

 

komory: 48 l

 
głębokość

 

komory: 254 mm

 
wycięcie w blacie: 465 x 600 mm
Wyposażenie standardowe:

 
klamry mocujące 24 -

 

40 mm

 
korek manualny 1 x 90 mm

 
przelew

 
syfon
Wyposażenie dodatkowe:

 
kosz

 
deska

 
bateria w kolorze zlewu

 
rozdrabniacz kuchenny

 
dozownik detergentów
Kolorystyka:

 
inox satynowany



BELFAST 1,0 INOX



BATERIE



INDUS DANUBE ORINOCCOPROFESSIONAL

CAMARGUE FINESSE FINESSE FLEXI



FUSION

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 
ZLEWOZMYWAKOWA SZTORCOWA



FUSION BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 
ZLEWOZMYWAKOWA SZTORCOWA

ARM –
 

FUSI 110



MODERN BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 
ZLEWOZMYWAKOWA SZTORCOWA

ARM –
 

MODE 110 

SERIA MODERN zdobyła główną

 

nagrodę

 

i tytuł

 „Produkt Roku 2008”

 

w konkursie „Złota Villa

 

2008”
w kategorii –

 

armatura łazienkowa i kuchenna.
.



EVOLUTION ARM –
 

EVOL 110 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 
ZLEWOZMYWAKOWA SZTORCOWA



SINAR



SINAR
ARM –

 
SINA 110 B

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 
ZLEWOZMYWAKOWA SZTORCOWA Z WYCIĄGANĄ

 

WYLEWKĄ



ROZDRABNIACZ KUCHENNY

•

 

napięcie zasilania 220/240V-50Hz

 
•

 

moc 0,5KM (0,367kW)

 
•

 

praca ciągła

 
• mała komora rozdrabniania

 
•

 

obroty jednokierunkowe 

WYŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY







PSE 23 VGXFBB/WW



GCE 23YHTFSS
SIDE BY SIDE

GCE 21YETFSS
SIDE BY SIDE

GIE 21IMGTBB
SIDE BY SIDE



No Frost
Elektroniczny system rozmrażania -
FrostGuard

 

Technology
Klasa energetyczna B
Elektroniczny system monitoringu i
diagnostyki
Dozownik schłodzonej wody, kostek
lodu, lodu

 

skruszonego
Umiejętny sposób zarządzania
energią

 

–

 

Energy

 

Smart
Elektroniczny sensor temperatury –
ClimateKeeper

 

System
Electronic

 

Ice

 

Maker
Podwójny system oświetlenia
Głębokość

 

pod zabudowę

 

–

 

61,2 cm
Dostępna kolorystyka: stal

GCE 21YETFSS
SIDE BY SIDE



No Frost
Elektroniczny system rozmrażania -
FrostGuard

 

Technology
Klasa energetyczna B
Elektroniczny system monitoringu i
diagnostyki
Dozownik schłodzonej wody, kostek
lodu, lodu

 

skruszonego
Umiejętny sposób zarządzania
energią

 

–

 

Energy

 

Smart
Elektroniczny sensor temperatury –
ClimateKeeper

 

System
Electronic

 

Ice

 

Maker
Unikalny system filtrowania –
SmartWater

 

Filter
Głębokość

 

pod zabudowę

 

–

 

61,2 cm
Dostępna kolorystyka drzwi: stal
Potrójny system oświetlenia
Barek
Jednoroczny filtr wodny
System CustomCool

GCE 23YHTFSS
SIDE BY SIDE



No frost

 
Elektroniczny system rozmrażania -

 

FrostGuard Technology 
Klasa energetyczna B

 
Elektroniczny system monitoringu i diagnostyki

 
Dozownik schłodzonej wody, kostek lodu, lodu

 

skruszonego

 
Umiejętny sposób zarządzania energią

 

-

 

Energy Smart 
Elektroniczny sensor temperatury -

 

ClimateKeeper System

 
Electronic Ice Maker 
Głębokość

 

pod zabudowę

 

– 61,2 cm

 
6 miesięczny filtr wodny

 
Dostępna kolorystyka: czarny

 
Alarm w drzwiach

 
Przystosowane do zabudowy panelami meblowymi,
szkłem, lustrem

GIE 21MGTBB
SIDE BY SIDE



GFC 501
2600 obr/min

samoczyszczący

ekologiczny

łatwy montaż

elementy tnące ze stali szlachetnej

moc 0,5 KM

wyciszenie Quiet

 

Power I

termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

energooszczędny

ROZDRABNIACZE DO ZLEWOZMYWAKÓW



GFC 701
2700 obr/min

samoczyszczący

ekologiczny

łatwy montaż

elementy tnące ze stali szlachetnej

moc 0,75 KM

wyciszenie Quiet

 

Power II

termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

energooszczędny



GFC 1001
2800 obr/min

samoczyszczący

ekologiczny

łatwy montaż

elementy tnące ze stali szlachetnej

moc 1 KM

wyciszenie Quiet

 

Power III

termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

energooszczędny





Okap kuchenny kominowy

VENETO 60/90
Szerokość

 

60 i 90 cm. Wykończenie czarne szkło.
Oświetlenie 2x20W halogeny. Silnik 450m3/h.
Sterowanie sensorowe. Zakres 4 prędkości, booster -
przyśpiesza moc pracy okapu w przypadku powstania
szczególnie intensywnych zapachów, bądź

 

dymu,
wyłącza się

 

automatycznie po 10 minutach. Możliwość
zainstalowania filtra węglowego.

NOWOŚĆ



Okap kuchenny kominowy

PISA / PISA

 

ISOLA
Szerokość

 

40cm. Wykończenie: Inox. Oświetlenie
2x20W halogeny. Silnik 756m3/h. Sterowanie: przyciski
podświetlone na niebiesko. Zakres 4 prędkości, booster
- przyśpiesza moc pracy okapu w przypadku powstania
szczególnie intensywnych zapachów, bądź

 

dymu,
wyłącza się

 

automatycznie po 10 minutach.

NOWOŚĆ



Okap kuchenny kominowy

VERONA 60/90cm
Wykończenie szkło
Oświetlenie 2x20W halogeny
Głośność

 

50dbA
450m3/h
Miękkie przełączniki
Możliwość

 

zainstalowania filtra węglowego



Okap kuchenny kominowy

ROMA 60/90 cm
Wykończenie szkło
Oświetlenie 2x20W halogeny
Głośność

 

50 dbA
Silnik 450m3/h
Miękkie przełączniki
Możliwość

 

zainstalowania filtra węglowego



Okap kuchenny kominowy

TORINO 60/90cm
Oświetlenie 2x20W halogeny
Głośność

 

50dbA
450m3/h
Miękkie przełączniki
Możliwość

 

zainstalowania filtra węglowego



Okap kuchenny kominowy

MILANO 60/90 cm
Oświetlenie 2x40W żarówki
Głośność

 

50 dbA
450m3/h
Możliwość

 

zainstalowania filtra węglowego



Okap kuchenny podszafkowy

CAPRI 50/60 cm
Oświetlenie 2x40W żarówki
Głośność

 

53 dbA
215m3/h
Przełączniki suwakowe
Możliwość

 

zainstalowania filtra węglowego













PREZENTACJA 2010

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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