
Livinox mosogatók és kiegészítôk

ICF beépíthetô készülékek Mekappa készülékek és páraelszívók

Silverline készülékek és páraelszívók

KIEGÉSZÍTÔ TERMÉKEK  2015/1
Az akció 2015. február 27-tôl visszavonásig érvényes. 
A feltüntetett javasolt fogyasztói árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Livinox mosogatók és kiegészítôk

ICF beépíthetô készülékek Mekappa készülékek és páraelszívók

Silverline készülékek és páraelszívók

Az Ön kereskedôje:
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MOSOGATÓ ÉS TARTOZÉK AKCIÓ 2015/1

EGYKÖRTÁL CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-159K) 15 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-159DK) 17 990,- Ft

EGYKÖRTÁL MINI CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½" 
(EC-157K) 13 790,- Ft 

KÉTKÖRTÁLAS MOSOGATÓ 3 ½"  
natúr (EC-139K) 19 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-139DK) 22 990,- Ft    

natúr (EC-174K) 23 590,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-174DK) 25 990,- Ft    

Méret:
830x 480/170 mm

PANEL MOSOGATÓ 1 ½"  
natúr (N-144K) 9 890,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-144DK) 12 990,- Ft  

Csaplyukkal.
Méret: 480x480/150 mm

0,8 mm anyagvastagság.
Középsô csaplyukkal.

Méret: 570x490/185 mm

Méret: 770x480/160 mm
Medenceátmérô: 390 mm

Méret:
830x435/150 mm

Medenceátmérô:355 mm

PANEL MOSOGATÓ 3 ½" 9 890,- Ft 
jobbos (N-309JK), balos  (N-309BK)  

ÓRIÁS EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½" 
fényezett (EX-327K) 22 990,- Ft
szövetmintás (EX-327DK) 25 290,- Ft  

Jobb- vagy 
baloldali csaplyukkal.

Méret: 480x480/160 mm

GYÜMÖLCSMOSÓS “MINI” CSEPPTÁLCÁS  
MOSOGATÓ 3 ½"  

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-149K) 13 490,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-149DK) 14 990,- Ft  

EGYMEDENCE CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½"
natúr (EC-153K) 17 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-153DK) 19 490,- Ft  
  

Méret: 460x480/165 mm

Középen csaplyukkal.

Méret:
830x480/165 mm

Méret: 570x450/160 mm
Medenceátmérô: 360 mm

KÉTMEDENCE CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-138K) 24 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-138DK) 26 990,- Ft

Méret: 1160x 500/150 mm

A szövetmintás rozsdamentes felület kevésbé karcolódik, 
a vízkô és egyéb szennyezôdés kevésbé látszik meg rajta!

LEFOGATÓ KÖRÖM 990,- Ft  
rozsdamentes mosogatókhoz (211907), 
6 db/csomag 

Teletetôs mosogatókhoz 
nem alkalmas.

A kép csak illusztráció.

CSAPLYUK TAKARÓDUGÓ 690,- Ft 
Krómozott (986713) 

MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ 
krómozott mûanyag fejjel  3 590,- Ft
(986001)
fém fejjel és tartállyal 3 790,- Ft
(105089) 

jobbos medence (N-134JK)  19 990,- Ft
balos medence (N-134BK)  19 990,- Ft

Méret:
1200x600/135 mm

KÉTMEDENCÉS TELETETÔS 
MOSOGATÓ 1 ½"
80-as (N-132K)  12 490,- Ft
90-es (N-111K)  18 490,- Ft

Méret: 
(N-132K) 

800x600/135 mm 
(N-111K) 

900x600/135 mm 

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½" 11 190,- Ft 
(N-109K)   

Méret: 600x600/130 mm

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½"
jobbos medence (N-120JK) 10 490,- Ft
balos medence (N-120BK) 10 490,- Ft 

Méret:
800x600/130 mm

Méret:
800x500/130 mm

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½" TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½"
80-as (986813) 8 990,- Ft
100-as (N119K)* 9 990,- Ft

KÉTMEDENCÉS TELETETÔS  13 190,- Ft
MOSOGATÓ 1 ½"
(N114K)

Méret:
800x500/100 mm 

(986813)
1000x500/130 mm 

(N-119K)* A készlet erejéig.

50 cm-es mélységû 
szekrényhez!

50 cm-es mélységû 
szekrényhez!

ÁLLÓ MOSOGATÓ CSAPTELEP   5 990,- Ft
Króm színben (986720) 

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½" 
fényezett (EX-193K) 25 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EX-193DK) 28  990,- Ft    

BÛZELZÁRÓ CSÔSZIFON 690,- Ft
40-es (E137240)
50-es (E137267) 
 

BÛZELZÁRÓ CSÔSZIFON 1 390,- Ft
helytakarékos (E137287) 

LEFOLYÓGARNITÚRA  790,- Ft 
egymedencés mosogatóhoz 1 ½" 
túlfolyó a medencében
(E137280) 

LEFOLYÓGANRITÚRA SZIFONNAL 3 990,- Ft
kétmedencés mosogatóhoz 3 ½"
túlfolyó a medencében
(S-730-K2) 
 

LEFOLYÓGARNITÚRA  1 390,- Ft   
kétmedencés mosogatóhoz 1 ½"   
túlfolyó a medencében
(E504748) 

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL   1 990,- Ft
kétmedencés mosogatóhoz 1 ½"
túlfolyó a medencében
(E137979 ) 

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL   1 390,- Ft
egymedencés mosogatóhoz 1 ½"

túlfolyó a medencében (S-700-K )
túlfolyó a csepptálcán (S-700-D) 

Krómozott szûrôkosárral

Krómozott szûrôkosárral

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL 1 990,- Ft 
egymedencés mosogatóhoz 3 ½"

túlfolyó a medencében (S-734-K)
túlfolyó a csepptálcán (S-734-D)

A mosogatókhoz a lefolyógarnitúra, a bûzelzáró szifon és a rögzítôkörmök alaptartozékok. 
A teletetôs mosogatók igény szerint (felár ellenében) fa keretléccel is rendelhetôk, részletekrôl érdeklôdjön kereskedôjénél. 

Egyes képek csak illusztrációként szolgálnak, a szállított termék kis mértékben eltérhet a képen láthatótól.

Méret:
780x 490/160 mm
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HIGH-TECH SÜTÔ

fehér üveg front inox díszcsíkokkal,  
alumínium fogantyú, 12 sütôfunkció, 
57 l sütôtér, katalitikus, 2 teleszkópos 
sütôsín, érintôszenzoros vezérlô, 
digitális kijelzô, háromrétegû teleüveg 
sütôajtó, A energiaosztály

ICF AG625.25-WH (fehér)
129 900,- Ft

MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

fekete üveg front, 6 funkció, 
digitális programóra kijelzôvel, 
69 literes sütôtér, A energiaosztály

SILVERLINE BO6024B01
85 900,- Ft

MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

inox front fekete üveg betéttel, 
6 funkció, digitális programóra kijelzôvel, 
65 literes sütôtér, A energiaosztály

SILVERLINE BO6007X01
85 900,- Ft

ÜVEGKERÁMIA 
FÔZÔLAP

fekete, keret nélküli SCHOTT CERAN® 
üveg, 60 cm széles, 3 normál és egy 
bôvíthetô fôzôzóna, érintôszenzoros 
vezérlés, maradékhô-kijelzés, folyadék 
elleni védelem, biztonsági gyerekzár, 
automata stop

ICF HVC6040
59 900,- Ft

ÜVEG GÁZ FÔZÔLAP

fekete vagy fehér üveg felület, öntöttvas 
edénytartók, 60 cm széles, 4 gázégô,  
2,5 kW  wok égô, biztonsági szelepek, 
elektronikus szikragyújtás, 
PB gázra is alkalmas

ICF 485HG6044SP2W-BL 
(fekete)
55 900,- Ft

ICF 485HG6044SP2W-WH 
(fehér)
55 900,- Ft

ÜVEG GÁZ FÔZÔLAP

fekete vagy fehér üveg felület, 
öntöttvas edénytartók, 70 cm széles, 
5 gázégô, 3,8  kW  wok égô, biztonsági 
szelepek, elektronikus szikragyújtás, 
PB gázra is alkalmas

ICF 488HG7055SP2W-BL 
(fekete)
65 900,- Ft

ICF 488HG7055SP2W-WH 
(fehér)
65 900,- Ft

TÜKÖR ÜVEG SÜTÔ

tükör üveg front, süllyeszthetô 
kezelôgombok, LED kijelzô, 
7 sütôfunkció, digitális programóra, 
kétrétegû biztonsági üvegajtó, 
A energiaosztály

ICF FA130R
76 900,- Ft

TÜKÖR ÜVEG FÔZÔLAP

tükör üveg felület, öntöttvas edény-
tartók, 60 cm széles, 4 gázégô 
(2,5 kW wok), biztonsági szelepek, 
elektronikus szikragyújtás, 
PB gázra is alkalmas

ICF 443HMG6044SP2W
49 900,- Ft

INOX GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott 
edénytartók,60 cm széles, 
4 gázégô, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, PB gázra 
is alkalmas

ICF 483HXX6044SP1
37 900,- Ft

DOMINO 
ELEKTROMOS FÔZÔLAP

inox felület, 30 cm széles, 
1,5 kW és 1,0 kW teljesítményû 
elektromos fôzôzónák

ICF 522HXX3020
22 900,- Ft

DOMINO GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott edénytartók,
30 cm széles, 2 gázégô, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági szelepek, 
PB gázra is alkalmas

ICF 520HXX3022SP1
25 900,- Ft

DOMINO 
CERÁN FÔZÔLAP

fekete üvegkerámia, 30 cm 
széles, 2 fôzôzóna (1,8 és 
1,2 kW), érintôszenzoros 
vezérlés, maradékhô-kijelzés, 
gyerekzár, auto-stop

ICF HVC3020
53 900,- Ft

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig! A készlet erejéig!

A készlet erejéig! A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

LÉGKEVERÉSES SÜTÔ
fekete vagy fehér üveg front, 
4 sütôfunkció, analóg programóra, 
süllyeszthetô kezelôgombok, 
66 literes sütôtér, A energiaosztály

MEKAPPA ALEA BL (fekete)
76 900,- Ft

MEKAPPA ALEA WH (fehér)
76 900,- Ft

DESIGN GÁZ FÔZÔLAP

inox felület fekete üveg betéttel, 
öntöttvas edénytartók,
 60 cm széles, 4 gázégô, 
2,5 kW wok égô, 
elektronikus szikragyújtás, 
biztonsági szelepek, 
PB gázra is alkalmas

ICF 455HXX6044SP2W
43 900,- Ft

ÜVEGKERÁMIA FÔZÔLAP

60 cm széles, 4 fôzôzóna, 
érintôszenzoros vezérlés, 
maradékhô-kijelzés, 
biztonsági gyerekzár

MEKAPPA LAVA 60 cm
67 900,- Ft

Az ezen az oldalon feltüntetett sütôkhöz 

most FÉLÁRON vásárolhat fôzôlapot! 

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes, 

az 5. oldalon -50% felirattal megjelölt 

fôzôlapokra.

KÉSZLETKIÁRUSÍTÁSI AKCIÓ!

ÜVEGKERÁMIA 
FÔZÔLAP

fekete, keret nélküli SCHOTT CERAN
üveg, 60 cm széles, 3 normál és egy 
bôvíthetô fôzôzóna, érintôszenzoros 
vezérlés, maradékhô-kijelzés, folyadék 
elleni védelem, biztonsági gyerekzár, 
automata stop

ICF HVC6040

INOX GÁZ F

inox felület, zománcozott 
edénytartók,60 cm széles, 
4 gázégô, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, PB gázra 
is alkalmas

ICF 483HXX6044SP1
37 900,- Ft

KONYHAI BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK     2015/1

 *Az ICF termékekre vonatkozó kiterjesztett garancia feltétele a márkaszervíz által leigazolt beüzemelés. 
Ezesetben 3 év teljeskörû jótállást és további 5 év ingyenes alkatrész-ellátást biztosítunk. 

A beüzemelés elmaradása esetén a jogszabályban rögzített 1 év jótállási idô érvényes. További részletek a jótállási jegyeken.

Az akcióban szereplô több termék csak a korlátozott maradék készletek erejéig érhetô el. 
Rendelés elôtt minden esetben érdeklôdjön márkakereskedôjénél az elérhetôségrôl. 

A készletek kimerülésérôl a kereskedôket folyamatosan tájékoztatjuk.
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edénytartók, 60 cm széles, 4 gázégô,  
2,5 kW  wok égô, biztonsági szelepek, 
elektronikus szikragyújtás, 
PB gázra is alkalmas

ICF 485HG6044SP2W-BL 
(fekete)
55 900,- Ft

ICF 485HG6044SP2W-WH 
(fehér)
55 900,- Ft

ÜVEG GÁZ FÔZÔLAP

fekete vagy fehér üveg felület, 
öntöttvas edénytartók, 70 cm széles, 
5 gázégô, 3,8  kW  wok égô, biztonsági 
szelepek, elektronikus szikragyújtás, 
PB gázra is alkalmas

ICF 488HG7055SP2W-BL 
(fekete)
65 900,- Ft

ICF 488HG7055SP2W-WH 
(fehér)
65 900,- Ft

TÜKÖR ÜVEG SÜTÔ

tükör üveg front, süllyeszthetô 
kezelôgombok, LED kijelzô, 
7 sütôfunkció, digitális programóra, 
kétrétegû biztonsági üvegajtó, 
A energiaosztály

ICF FA130R
76 900,- Ft

TÜKÖR ÜVEG FÔZÔLAP

tükör üveg felület, öntöttvas edény-
tartók, 60 cm széles, 4 gázégô 
(2,5 kW wok), biztonsági szelepek, 
elektronikus szikragyújtás, 
PB gázra is alkalmas

ICF 443HMG6044SP2W
49 900,- Ft

INOX GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott 
edénytartók,60 cm széles, 
4 gázégô, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, PB gázra 
is alkalmas

ICF 483HXX6044SP1
37 900,- Ft

DOMINO 
ELEKTROMOS FÔZÔLAP

inox felület, 30 cm széles, 
1,5 kW és 1,0 kW teljesítményû 
elektromos fôzôzónák

ICF 522HXX3020
22 900,- Ft

DOMINO GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott edénytartók,
30 cm széles, 2 gázégô, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági szelepek, 
PB gázra is alkalmas

ICF 520HXX3022SP1
25 900,- Ft

DOMINO 
CERÁN FÔZÔLAP

fekete üvegkerámia, 30 cm 
széles, 2 fôzôzóna (1,8 és 
1,2 kW), érintôszenzoros 
vezérlés, maradékhô-kijelzés, 
gyerekzár, auto-stop

ICF HVC3020
53 900,- Ft

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig! A készlet erejéig!

A készlet erejéig! A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

LÉGKEVERÉSES SÜTÔ
fekete vagy fehér üveg front, 
4 sütôfunkció, analóg programóra, 
süllyeszthetô kezelôgombok, 
66 literes sütôtér, A energiaosztály

MEKAPPA ALEA BL (fekete)
76 900,- Ft

MEKAPPA ALEA WH (fehér)
76 900,- Ft

DESIGN GÁZ FÔZÔLAP

inox felület fekete üveg betéttel, 
öntöttvas edénytartók,
 60 cm széles, 4 gázégô, 
2,5 kW wok égô, 
elektronikus szikragyújtás, 
biztonsági szelepek, 
PB gázra is alkalmas

ICF 455HXX6044SP2W
43 900,- Ft

ÜVEGKERÁMIA FÔZÔLAP

60 cm széles, 4 fôzôzóna, 
érintôszenzoros vezérlés, 
maradékhô-kijelzés, 
biztonsági gyerekzár

MEKAPPA LAVA 60 cm
67 900,- Ft

Az ezen az oldalon feltüntetett sütôkhöz 

most FÉLÁRON vásárolhat fôzôlapot! 

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes, 

az 5. oldalon -50% felirattal megjelölt 

fôzôlapokra.

KÉSZLETKIÁRUSÍTÁSI AKCIÓ!

ÜVEGKERÁMIA 
FÔZÔLAP

fekete, keret nélküli SCHOTT CERAN
üveg, 60 cm széles, 3 normál és egy 
bôvíthetô fôzôzóna, érintôszenzoros 
vezérlés, maradékhô-kijelzés, folyadék 
elleni védelem, biztonsági gyerekzár, 
automata stop

ICF HVC6040

INOX GÁZ F

inox felület, zománcozott 
edénytartók,60 cm széles, 
4 gázégô, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, PB gázra 
is alkalmas

ICF 483HXX6044SP1
37 900,- Ft

KONYHAI BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK     2015/1

 *Az ICF termékekre vonatkozó kiterjesztett garancia feltétele a márkaszervíz által leigazolt beüzemelés. 
Ezesetben 3 év teljeskörû jótállást és további 5 év ingyenes alkatrész-ellátást biztosítunk. 

A beüzemelés elmaradása esetén a jogszabályban rögzített 1 év jótállási idô érvényes. További részletek a jótállási jegyeken.

Az akcióban szereplô több termék csak a korlátozott maradék készletek erejéig érhetô el. 
Rendelés elôtt minden esetben érdeklôdjön márkakereskedôjénél az elérhetôségrôl. 

A készletek kimerülésérôl a kereskedôket folyamatosan tájékoztatjuk.
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 sütôvel -50%

 sütôvel -50%

 sütôvel -50%

 sütôvel -50%

 sütôvel -50%

 sütôvel -50%
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SILVERLINE 1190/1390
 
teleszkópos kihúzható páraelszívó, 
50 vagy 60 cm széles, fehér festett ház, 
inox front, 3 fokozatú billenôkapcsoló, 
fém zsírszûrô, 1 motor, légszállítás: 
400 m3/h*, zajszint: 49 dB

1190(1190.5.652.01)
50 cm széles, 130-244 m3/h, 
E energiaosztály
16 690,- Ft

1390(1390.6.652.01)
60 cm széles, 164-254 m3/h, 
D energiaosztály
16 690,- Ft

YKF-A 4 990,- Ft
(Slimlux) 2 db/csomag

YKF-E  4 990,- Ft
(Onda, Oggi Black) 2 db/csomag

YKF-F 4 990,- Ft
(Arte, Kaminox) 2 db/csomag

YKAF 4 990,- Ft
kombinált zsír- és aktív szén szûrô

204 univerzális szûrôpárna 1 290,- Ft

SILVERLINE 3423

fali design páraelszívó, fekete 
vagy fehér üveg, színre festett 
készülékház és kürtô, 3 fokozatú 
érintôszenzoros vezérlés, 
fém zsírszûrô, légszállítás: 
240-518 m3/h, D energiaosztály

60 cm széles (fekete vagy fehér)
79 900,- Ft

90 cm széles (fekete vagy fehér)
89 900,- Ft

SILVERLINE 3159
fali kürtôs páraelszívó ívelt üvegernyôvel, 
inox ház és kürtô, 3 fokozatú nyomó-
gombos vezérlés, fém zsírszûrô, 2x28W 
halogén világítás, légszállítás: 
226-400 m3/h, E energiaosztály

60 cm széles  (3159.6.652.01) 44 900,- Ft
90 cm széles  (3159.9.652.01) 49 900,- Ft

SILVERLINE 4140
90 cm sziget, 5 fokozatú érintôgombos 
vezérlés színes LCD kijelzôvel és idôzítôvel, 
2x50W halogén világítás, légszállítás: 
192-577 m3/h, D energiaosztály

 (4140.9.652.01) 124 900,- Ft

SILVERLINE 3110

fali kürtôs páraelszívó edzett sík üveg-
ernyôvel, inox ház és kürtô, 3 fokozatú 
nyomógombos vezérlés, fém zsírszûrô, 
2x28W halogén világítás, légszállítás: 
226-400 m3/h, E energiaosztály

60 cm széles (3110.6.652.01) 58 900,- Ft
90 cm széles (3110.9.652.01) 61 900,- Ft

SILVERLINE 4240

90 cm sziget, 5 fokozatú érintôgombos 
vezérlés digitális kijelzôvel és idôzítôvel, 
2x20W halogén világítás, légszállítás:
184-588 m3/h, D energiaosztály

(4240.9.652.01) 136 900,- Ft

SILVERLINE 2235

rusztikus fali kürtôs páraelszívó, 
bézs festett ház és kürtô, kezeletlen 
fa díszítôelemekkel (pácolható, 
festhetô), 3 fokozatú érintôgombos 
vezérlés digitális kijelzôvel és idôzítôvel, 
fém zsírszûrô, 2x28W halogén világítás,
légszállítás: 183-370 m3/h, 
E energiaosztály

60 cm széles (2235.6.652.01)
75 900,- Ft

90 cm széles (2235.9.652.01)
85 900,- Ft

SILVERLINE 3170EC

fali kürtôs páraelszívó, inox ház és kürtô, 
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, fém 
zsírszûrô, 2x28W halogén világítás, lég-
szállítás: 240-406 m3/h, E energiaosztály

60 cm széles (3170.6.652.01) 47 900,- Ft
90 cm széles  (3170.9.652.01)  52 900,- Ft

SILVERLINE 4110

90 cm sziget, 3 fokozatú érintôgombos 
vezérlés digitális kijelzôvel és idôzítôvel, 
2x50W halogén világítás, légszállítás: 
192-577 m3/h, D energiaosztály

(4110.9.652.01) 116 900,- Ft

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!
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MEKAPPA KAMINOX

Üvegernyôs páraelszívó, fekete 
vagy fehér színben, 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, halogén lámpák
légszállítás: 600 m3/h*
zajszint: 48 dB

60 cm széles (fekete, fehér)
44 900,- Ft

90 cm széles  (fekete, fehér)
48 900,- Ft

MEKAPPA ARTE

Üvegernyôs páraelszívó 
inox színben, 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, halogén lámpák 
légszállítás: 600 m3/h*
zajszint: 48 dB

60 cm széles  (CL12-60X4HPB)
44 900,- Ft

90 cm széles  (CL12-90X4HPB)
48 900,- Ft

MEKAPPA ONDA

Kürtôs páraelszívó. Inox, fekete 
vagy fehér, a színes változatok inox 
vagy matt arany kerettel, 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, légszállítás: 500 m3/h*, 
zajszint: 48 dB

50 cm (inox/inox)
31 900,- Ft
 
60 cm (inox/inox, fekete/inox, 
fehér/inox, fekete/arany, fehér/arany)
31 900,- Ft

90 cm inox (inox/inox)
36 900,- Ft

fehér/inox, fekete/arany, fehér/arany)

MEKAPPA SLIMLUX

teleszkópos kihúzható páraelszívó,
festett ház, különbözô frontok, 
2 fokozatú billenôkapcsoló, 
fém zsírszûrô, 2 motor
légszállítás: 500 m3/h*
zajszint: 53 dB

inox elôlap (50 és 60 cm)
21 990,- Ft
inox elôlap fekete üveg betéttel 
(50 és 60 cm)
23 990,- Ft
fehér festett elôlap és ház 
(50 és 60 cm) 
19 990,- Ft
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SILVERLINE 1350
 
teleszkópos kihúzható páraelszívó, 
60 cm széles, szürke festett ház, fém 
zsírszûrô, 2 motor, 2x28 W halogén 
világítás, légszállítás: 250-352 m3/h, 
zajszint: 48-56 dB, E energiaosztály

1350TC(1350.6.652.02)
fekete üveg front, érintô-
szenzoros vezérlés
34 990,- Ft

1350 (1350.6.652.01)
 inox front, 3 fokozatú 
billenôkapcsoló
21 990,- Ft

MEKAPPA OGGI BLACK

szabadonálló, vagy szekrény alá 
szerelhetô (kürtôbe is köthetô), 
inox ház, az elôlapon fekete üveg 
betéttel, 3 fokozat, nyomógombos 
vezérlés, 2x40 W világítás, 
fém zsírszûrô
légszállítás: 500 m3/h* 
zajszint: 53 dB

60 cm széles (CA13-60XFGPB) 
26 990,- Ft

90 cm széles (CA13-90XFGPB) 
29 990,- Ft
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SILVERLINE 2240

fali kürtôs páraelszívó, inox, fekete 
vagy fehér színben, 3 fokozatú 
nyomógombos vezérlés, fém 
zsírszûrô, 1x28 W halogén világítás, 
légszállítás: 206-270 m3/h, 
zajszint: 44-53 dB, D energiaosztály

50 cm széles (inox, fekete, fehér)
28 990,- Ft

60 cm széles (inox, fekete, fehér)
28 990,- Ft

SILVERLINE 1200

szabadonálló vagy szekrény 
alá szerelhetô páraelszívó, 
fém zsírszûrô, 1x28 W halogén 
világítás, légszállítás: 126-163 m3/h, 
zajszint: 49 dB, F energiaosztály

fehér (50 vagy 60 cm széles)
3 fokozatú tolókapcsolóval
12 990,- Ft

inox (50 vagy 60 cm széles)
nyomógombos vezérléssel
19 990,- Ft

MEKAPPA AKTÍV SZÉN SZÛRÔK SILVERLINE AKTÍV SZÉN SZÛRÔK

aktív szenes szûrôkazetták (YT971.1190.01) 
1190, 1390 és 2240 modellekhez, 
2 db/csomag 
4 590,- Ft

aktív szenes szûrôkazetták (YT971.1000.05) 
1200 és 1350 modellekhez, 
2 db/csomag 
4 590,- Ft

Az egyes modellekhez használható szûrô-
kazetták típusairól érdeklôdjön kereskedôjénél.
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A kiadványban szereplô egyes képek csak illusztrációként szolgálnak, a szállított modell kis mértékben eltérhet 
a képen szereplôtôl. Eltérés esetén a termék szöveges leírásában szereplô specifikáció a mérvadó. 

Egyes termékek csak a korlátozott akciós készlet erejéig állnak rendelkezésre, kérjük rendelés elôtt érdeklôdjenek az elérhetôségrôl.

 A Silverline páraelszívóknál a január 1-tôl életbe lépett Uniós elôírásoknak megfelelôen kizárólag az IEC szabvány szerint 
mért légszállítási és zajszint adatokat tüntettük fel (legkisebb és legnagyobb fokozaton). A végkiárusítás alatt lévô 

Mekappa modelleknél ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, itt továbbra is a szabad kivezetésre vonatkozó (*) 
légszállítási adatok szerepelnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eltérô mérési módszerek miatt az adatok nem össze-

hasonlíthatók. Tájékoztatásul: 500 m3/h körüli szabad kivezetésnél mért érték a motortól és a modell kialakításától 
függôen általában 250-350 m3/h körüli eredményt ad az IEC mérési szabvány szerint.
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SILVERLINE 1190/1390
 
teleszkópos kihúzható páraelszívó, 
50 vagy 60 cm széles, fehér festett ház, 
inox front, 3 fokozatú billenôkapcsoló, 
fém zsírszûrô, 1 motor, légszállítás: 
400 m3/h*, zajszint: 49 dB

1190(1190.5.652.01)
50 cm széles, 130-244 m3/h, 
E energiaosztály
16 690,- Ft

1390(1390.6.652.01)
60 cm széles, 164-254 m3/h, 
D energiaosztály
16 690,- Ft

YKF-A 4 990,- Ft
(Slimlux) 2 db/csomag

YKF-E  4 990,- Ft
(Onda, Oggi Black) 2 db/csomag

YKF-F 4 990,- Ft
(Arte, Kaminox) 2 db/csomag

YKAF 4 990,- Ft
kombinált zsír- és aktív szén szûrô

204 univerzális szûrôpárna 1 290,- Ft

SILVERLINE 3423

fali design páraelszívó, fekete 
vagy fehér üveg, színre festett 
készülékház és kürtô, 3 fokozatú 
érintôszenzoros vezérlés, 
fém zsírszûrô, légszállítás: 
240-518 m3/h, D energiaosztály

60 cm széles (fekete vagy fehér)
79 900,- Ft

90 cm széles (fekete vagy fehér)
89 900,- Ft

SILVERLINE 3159
fali kürtôs páraelszívó ívelt üvegernyôvel, 
inox ház és kürtô, 3 fokozatú nyomó-
gombos vezérlés, fém zsírszûrô, 2x28W 
halogén világítás, légszállítás: 
226-400 m3/h, E energiaosztály

60 cm széles  (3159.6.652.01) 44 900,- Ft
90 cm széles  (3159.9.652.01) 49 900,- Ft

SILVERLINE 4140
90 cm sziget, 5 fokozatú érintôgombos 
vezérlés színes LCD kijelzôvel és idôzítôvel, 
2x50W halogén világítás, légszállítás: 
192-577 m3/h, D energiaosztály

 (4140.9.652.01) 124 900,- Ft

SILVERLINE 3110

fali kürtôs páraelszívó edzett sík üveg-
ernyôvel, inox ház és kürtô, 3 fokozatú 
nyomógombos vezérlés, fém zsírszûrô, 
2x28W halogén világítás, légszállítás: 
226-400 m3/h, E energiaosztály

60 cm széles (3110.6.652.01) 58 900,- Ft
90 cm széles (3110.9.652.01) 61 900,- Ft

SILVERLINE 4240

90 cm sziget, 5 fokozatú érintôgombos 
vezérlés digitális kijelzôvel és idôzítôvel, 
2x20W halogén világítás, légszállítás:
184-588 m3/h, D energiaosztály

(4240.9.652.01) 136 900,- Ft

SILVERLINE 2235

rusztikus fali kürtôs páraelszívó, 
bézs festett ház és kürtô, kezeletlen 
fa díszítôelemekkel (pácolható, 
festhetô), 3 fokozatú érintôgombos 
vezérlés digitális kijelzôvel és idôzítôvel, 
fém zsírszûrô, 2x28W halogén világítás,
légszállítás: 183-370 m3/h, 
E energiaosztály

60 cm széles (2235.6.652.01)
75 900,- Ft

90 cm széles (2235.9.652.01)
85 900,- Ft

SILVERLINE 3170EC

fali kürtôs páraelszívó, inox ház és kürtô, 
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, fém 
zsírszûrô, 2x28W halogén világítás, lég-
szállítás: 240-406 m3/h, E energiaosztály

60 cm széles (3170.6.652.01) 47 900,- Ft
90 cm széles  (3170.9.652.01)  52 900,- Ft

SILVERLINE 4110

90 cm sziget, 3 fokozatú érintôgombos 
vezérlés digitális kijelzôvel és idôzítôvel, 
2x50W halogén világítás, légszállítás: 
192-577 m3/h, D energiaosztály

(4110.9.652.01) 116 900,- Ft

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!
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MEKAPPA KAMINOX

Üvegernyôs páraelszívó, fekete 
vagy fehér színben, 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, halogén lámpák
légszállítás: 600 m3/h*
zajszint: 48 dB

60 cm széles (fekete, fehér)
44 900,- Ft

90 cm széles  (fekete, fehér)
48 900,- Ft

MEKAPPA ARTE

Üvegernyôs páraelszívó 
inox színben, 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, halogén lámpák 
légszállítás: 600 m3/h*
zajszint: 48 dB

60 cm széles  (CL12-60X4HPB)
44 900,- Ft

90 cm széles  (CL12-90X4HPB)
48 900,- Ft

MEKAPPA ONDA

Kürtôs páraelszívó. Inox, fekete 
vagy fehér, a színes változatok inox 
vagy matt arany kerettel, 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, légszállítás: 500 m3/h*, 
zajszint: 48 dB

50 cm (inox/inox)
31 900,- Ft
 
60 cm (inox/inox, fekete/inox, 
fehér/inox, fekete/arany, fehér/arany)
31 900,- Ft

90 cm inox (inox/inox)
36 900,- Ft

fehér/inox, fekete/arany, fehér/arany)

MEKAPPA SLIMLUX

teleszkópos kihúzható páraelszívó,
festett ház, különbözô frontok, 
2 fokozatú billenôkapcsoló, 
fém zsírszûrô, 2 motor
légszállítás: 500 m3/h*
zajszint: 53 dB

inox elôlap (50 és 60 cm)
21 990,- Ft
inox elôlap fekete üveg betéttel 
(50 és 60 cm)
23 990,- Ft
fehér festett elôlap és ház 
(50 és 60 cm) 
19 990,- Ft
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SILVERLINE 1350
 
teleszkópos kihúzható páraelszívó, 
60 cm széles, szürke festett ház, fém 
zsírszûrô, 2 motor, 2x28 W halogén 
világítás, légszállítás: 250-352 m3/h, 
zajszint: 48-56 dB, E energiaosztály

1350TC(1350.6.652.02)
fekete üveg front, érintô-
szenzoros vezérlés
34 990,- Ft

1350 (1350.6.652.01)
 inox front, 3 fokozatú 
billenôkapcsoló
21 990,- Ft

MEKAPPA OGGI BLACK

szabadonálló, vagy szekrény alá 
szerelhetô (kürtôbe is köthetô), 
inox ház, az elôlapon fekete üveg 
betéttel, 3 fokozat, nyomógombos 
vezérlés, 2x40 W világítás, 
fém zsírszûrô
légszállítás: 500 m3/h* 
zajszint: 53 dB

60 cm széles (CA13-60XFGPB) 
26 990,- Ft

90 cm széles (CA13-90XFGPB) 
29 990,- Ft
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SILVERLINE 2240

fali kürtôs páraelszívó, inox, fekete 
vagy fehér színben, 3 fokozatú 
nyomógombos vezérlés, fém 
zsírszûrô, 1x28 W halogén világítás, 
légszállítás: 206-270 m3/h, 
zajszint: 44-53 dB, D energiaosztály

50 cm széles (inox, fekete, fehér)
28 990,- Ft

60 cm széles (inox, fekete, fehér)
28 990,- Ft

SILVERLINE 1200

szabadonálló vagy szekrény 
alá szerelhetô páraelszívó, 
fém zsírszûrô, 1x28 W halogén 
világítás, légszállítás: 126-163 m3/h, 
zajszint: 49 dB, F energiaosztály

fehér (50 vagy 60 cm széles)
3 fokozatú tolókapcsolóval
12 990,- Ft

inox (50 vagy 60 cm széles)
nyomógombos vezérléssel
19 990,- Ft

MEKAPPA AKTÍV SZÉN SZÛRÔK SILVERLINE AKTÍV SZÉN SZÛRÔK

aktív szenes szûrôkazetták (YT971.1190.01) 
1190, 1390 és 2240 modellekhez, 
2 db/csomag 
4 590,- Ft

aktív szenes szûrôkazetták (YT971.1000.05) 
1200 és 1350 modellekhez, 
2 db/csomag 
4 590,- Ft

Az egyes modellekhez használható szûrô-
kazetták típusairól érdeklôdjön kereskedôjénél.
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A kiadványban szereplô egyes képek csak illusztrációként szolgálnak, a szállított modell kis mértékben eltérhet 
a képen szereplôtôl. Eltérés esetén a termék szöveges leírásában szereplô specifikáció a mérvadó. 

Egyes termékek csak a korlátozott akciós készlet erejéig állnak rendelkezésre, kérjük rendelés elôtt érdeklôdjenek az elérhetôségrôl.

 A Silverline páraelszívóknál a január 1-tôl életbe lépett Uniós elôírásoknak megfelelôen kizárólag az IEC szabvány szerint 
mért légszállítási és zajszint adatokat tüntettük fel (legkisebb és legnagyobb fokozaton). A végkiárusítás alatt lévô 

Mekappa modelleknél ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, itt továbbra is a szabad kivezetésre vonatkozó (*) 
légszállítási adatok szerepelnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eltérô mérési módszerek miatt az adatok nem össze-

hasonlíthatók. Tájékoztatásul: 500 m3/h körüli szabad kivezetésnél mért érték a motortól és a modell kialakításától 
függôen általában 250-350 m3/h körüli eredményt ad az IEC mérési szabvány szerint.



MINIKONYHA

mérete (mé x szé x ma): 60x100x89 cm, fehér laminált forgácslap, 
két elektromos fôzôzóna. A hûtôszekrény energiaosztálya A+, 
hûtôtér 82 liter, fagyasztórekesz nélkül. A minikonyha jobbos és balos 
összeállításban is összeszerelhetô (a hûtô ajtaja forgatható).

hûtôvel 
(105047K) 
135 900,- Ft
A készlet erejéig.

hûtô nélkül 
(89394K)
61 900,- Ft

felsô szekrény 
(89366)
9 990,- Ft

A fôzôlapos mosogató 
mindkét változatnál 
alaptartozék. 
A hûtô nélküli változat 
kétajtós alsószekrényt 
tartalmaz.

bükk cseresznye

MOSOGATÓS SZEKRÉNY

laminált forgácslap, fehér, bükk vagy cseresznye színben, 
egy medence + csepptálcás vagy két medencés mosogatóval, 
opcionális felsô szekrénnyel

méretek: 
alsószekrény (mé x szé x ma): 
50x80x86 cm 
felsôszekrény (mé x szé x ma): 
32x80x60 cm 

További változatokról 
érdeklôdjön szakkereskedôjénél.

alsószekrény 
egymedencés mosogatóval 
18 990,- Ft

alsószekrény 
kétmedencés mosogatóval 
25 990,- Ft

felsôszekrény   
10 990,- Ft

KIEGÉSZÍTÔ TERMÉKEK 2015/1

Rozsdamentes acél, forgatható kivitel,  
1 ½” lefolyó-garnitúrával, két elektromos 
fôzôzónával (3000 W).
Méret: 1000x600/160 mm

FÔZÔLAPOS MOSOGATÓ     
(986507K) 45 900,- Ft 

WB “ANITA” FALIKÚT    30 790,- Ft
rozsdamentes acélból (6260)

ROZSDAMENTES 
RAKODÓRÁCS   
6 590,- Ft
“Anita” falikúthoz 
(6285) 

MÛANYAG 
RAKODÓRÁCS   
3 190,- Ft
“Szilárd” falikúthoz 
(6210 ) 

Mérete: 
450x490x330 mm

“SZILÁRD” FALIKÚT   11 490,- Ft
mûanyag, hátfallal 
és túlfolyóval (6202)

Méret: 
525x416x376 mm

 A fôzôlapos mosogató és a falikutak a lefolyógarnitúrát alaptartozékként tartalmazzák, 
bûzelzáró szifon külön rendelendô hozzájuk.

EDÉNYSZÁRÍTÓ KOSÁR 2 990,- Ft 
(S-804)

Rozsdamentes acél.
Méret: 320x350/110 mm

Rozsdamentes acél.
Méret: 320x350/110 mm

EDÉNYSZÁRÍTÓ KOSÁR 3 490,- Ft 
(S-803)  

Rozsdamentes acél.
Méret: 340/110 mm

EDÉNYSZÁRÍTÓ KOSÁR 3 990,- Ft 
(S-801)  

Álló csaptelep
fogadására
is alkalmas!


