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szettszett

EZB 3410 AOX

szett

EOB 3430 AOX

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

ZOU 20309 XB
összeépíthető multifunk-
ciós 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, 

 légkeverés, digit. programóra,
oldalvezető sín, 60 literes sütő,
ujjlenyomat mentes inox felület,

A % energia osztály

ZAV 6046 XBA
összeépíthető 

4 zónás kerámia főzőlap
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 6240 FBA
önálló 60 cm-es 4 zónás kerámia 
főzőlap, érintős kezelő, maradékhő 
kijelzés, gyermekzár, inox keret

önálló 7 funkciós sütő, elektronikus hőmérséklet vezérlés,
2 rétegű sütőajtó, 60 literes sütőtér,

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

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

süllyesztett gombok, ujjlenyomat mentes inox felület

ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

ZOA 35752 XD

EEC 2400 BOX

önálló multifunkciós sütő, 7 sütőfunkció, légkeverés, 
digitális programóra, 74 l-es sütőtér, 3 sütési szint, 

ujjlenyomat mentes inox felület

önálló 9 funkciós sütő, elektr.hőmérséklet vezérlés, 4 rétegű sü-
tőajtó, 56 literes sütőtér, süllyesztett gombok, ujjlenyomat mentes 

inox felület, gyermekzár, speciális pizza funkció

A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

teleszkópos sütősín, 
katalitikus bevonat

pirolitikus öntisztítás

ZOB 23301 XK

önálló körfűtőszállal ellátott Multiplus sütő, 
4 sütőfunkció, légkeverés, perc számlálás, 74 literes sütőtér, 

3 sütési szint, ujjlenyomat mentes inox felület
A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

teleszkópos sütősín

ZOB 131 X

önálló beépíthető statikus sütő, 3 sütőfunkció, 
58 literes sütőtér, 2 sütési szint, magas fényű zománcozott sütőtér,

ujjlenyomat mentes inox felület

forgónyárs
A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

EOA 5551 DOX

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

3 rétegű sütőajtó

katalitikus bevonat

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

EOA 5751 AOX

önálló multifunkciós sütő, 9 sütőfunkció, LCD kijelző, 
74 l-es sütőtér, érintős vez., ujjlenyomatmentes inox felület, 
4 rétegű sütőajtó, 9 aut. program, maradékhő hasznosítás,

hússzonda

katalitikus bevonat,
teleszkópos sütősín

EOA 3430 AOX
katalitikus bevonat 86 900 Ft

EOC 3430 AOX
önálló 9 funkciós sütő, 4 rétegű sütőajtó, 74 literes sütőtér,

süllyesztett gombok, ujjlenyomat mentes inox felület, sütősín,
A-20% energia o., pirolitikus öntisztítás,  

ár: 112 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

EZB 2400 AOX

önálló 6 funkciós sütő, elektronikus SET időzítő, 
program vége hangjelzés, 2 rétegű sütőajtó, 60 literes sütőtér,

ujjlenyomat mentes inox felület 

EZA 2400 AOX
katalitikus bevonat 74 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

ZOB 35752 XD 
ár: 85 900 Ft

 szett ára: 94 900 Ft

64 900 Ft

 szett ára: 114 900 Ft

84 900 Ft

89 900 Ft

99 900 Ft

63 900 Ft45 900 Ft

121 900 Ft 139 900 Ft

62 900 Ft

 szett ára: 134 900 Ft szett ára: 109 900 Ft



 Ft  Ft  Ft

BC 3331302-M

EGT 6342 YOK

BE 4013421-M

BE 3003021-M

ZEI 6840 FBA ZEE 3921 IXA

HG 654320 NM

ZEV 6240 FBA ZEV 6341 XBA

önálló 
8 funkciós sütő
multi programozás, 
süllyesztett gombok,
3 rétegű sütőajtó, 
74 literes sütőtér,
halogén sütővilágítás,
rozsdamentes acél 
felület

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 
8 funkciós sütő
elektromos időzítés, 
süllyesztett gombok,
3 rétegű sütőajtó, 
74 literes sütőtér,
halogén sütővilágítás,
rozsdamentes acél 
felület

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

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

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,
1 bővített zóna, 
gyermekzár, 
inox keret

ZGO 65414 BA

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

ZGG  65414 XA

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

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20
A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

indukciós

1 bővíthető zóna, Stop+go funkció

sütősín
sütősín

katalitikus bevonat

EGG 6242 NOX

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

ZGG  62414 XA

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

ZGG 67412 XA
önálló gázlap 
ár: 31 900 Ft

EOC 5751 AOX

önálló multifunkciós 
sütő, 
7 sütőfunkció, 
74 literes sütőtér,
érintős vezérlés, 
ujjlenyomatment. inox felület,
4 rétegű sütőajtó,
lágyan csukódó ajtó,
9 automata program, 
maradékhő hasznosítás,
programzár, 
3 Pyro ciklus, 
hússzonda

EOB 8851 AOX

önálló 13 funkciós 
sütő, elektr. időzítés, 
érintős kezelő,
4 rétegű sütőajtó, 
74 literes sütőtér, 
100 előre programozott 
automata recept, 
20 recept memóriahely, 
hústű, ételszenzor, 
biztonsági kikapcsolás, 
lágyan csukódó ajtó, 
programzár,
5 gőz funkció, 
gőztisztítás

gőz sütőfunkciók

ENERGIA
OSZTÁLY

sütősín
pirolitikus öntisztítás

A-30%
ENERGIA
OSZTÁLY

-30

96 900 Ft

62 900 Ft

112 900 Ft

89 900 Ft

74 900 Ft 26 900 Ft

48 900 Ft

52 500 Ft 58 500 Ft

49 600 Ft

39 900 Ft

41 900 Ft

36 900 Ft

156 900 Ft 247 900 Ft



ZDV 12002 FA

EHF 6547  FXK

ESL 6211 LO

beépíthető 
9 terítékes 
mosogatógép 
45 cm széles, 
5 program, 
3 hőfok, 
Aqua  Control,
Drytech szárítás,
Led kijelző, 
állítható kosár,
INTEGRÁLT

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm széles,
7 prog., 4 hőfok, 3 digit. kijelző,

AutoOff, vízfogy.:11 liter, 
zajszint: 49 dB/A, A+/A/A oszt., 

inox külső kezelőpanel

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm széles,

5 program, 3 hőfok, 
Aqua  Control, vízfogy.:11 liter, 
zajszint: 51 dB/A, A+/A/A oszt., 

inox külső kezelőpanel

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

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap 

gyermekzár, program vége 
hangjelzés, maradékhő 

kijelzés, inox keret,1 bővíthető 
zóna, Stop+go funkció

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap 

gyermekzár, program vége 
hangjelzés, maradékhő 

kijelzés, inox keret, 
Stop+go funkció

beépíthető 9 terítékes 
mosogatógép, 45 cm széles, 
5 prog., 3 hőfok, Auqa Control, 

plusz forgókar, 
inox külső kezelőpanel, 

vízfogy.: 9 l, zajszint: 49 dB/A,  
A/A/A oszt.  AutoOff kikap.

beépíthető 9 terítékes 
mosogatógép, 45 cm széles,

6 prog., 5 hőfok, Auqasave, dig.
kijelző, vízfogy.: 9 l, zajszint: 45 
dB/A, fénypont a padlón, plusz 

forgókar, A++/A/A osztály,  
AutoOff kikapcs., INTEGRÁLT

beépíthető 
12 terítékes 
mosogatógép 
60 cm széles,
5 program,
4 hőfok, 
állítható felső kosár,
INTEGRÁLT

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft  Ft

 Ft

 Ft

 Ft

x x

x

x

x

önálló 4 zónás kerámia 
főzőlap, gyermekzár,

7 fokozat, érintős kezelő,
maradékhő kijelzés, 

csiszolt szélek

önálló 2 égős dominó gázlap, 
30 cm széles, inox front kez-

előszervek, égésbiztosító,
egykezes szikragyújtó, inox

önálló 4 zónás indukciós 
főzőlap, elektronikus 
vezérlés, gyermekzár, 

percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, csiszolt szélek

beépíthető 13 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,

5 prog., 4 hőfok, Fuzzy Logic, 
AutoOff kikapcs., zajsz.: 47 dB/A, 

A++/A/A, vízfogy.:10 l, 
magasra beépíthető, INTEGRÁLT

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,

5 program, 4 hőfok, 
zajsz.: 49 dB/A, A+/A/A oszt., 
vízfogy.: 11 l, AutoOff kikapcs., 

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 prog., 3 hőfok, Aqua Control, 

Led kijelző, vízfogy.: 9,5 liter, 
zajszint: 53 dB/A, 
A+/A/A osztály, 

inox külső kezelőpanel

beépíthető 13 terítékes 
mosogatógép, 60 cm, 

5 prog., 4 hőfok, Aqua Control, 
vízfogy.: 11 l, zajszint: 47 dB/A, 

AutoOff kikapcs., 
A+/A/A osztály, 

magasra is beépíthető

beépíthető 9 terítékes 
mosogatógép, 45 cm széles, 

6 prog., 5 hőfok, Aquasave 
rendszer, dig. kijelző, fénypont 

a padlón, plusz forgókar, 
vízfogy.: 9 l, zajszint: 49 dB/A, 

A+/A/A osztály, AutoOff 
kikapcs., INTEGRÁLT

beépíthető 13 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,

5 prog., 4 hőfok, Fuzzy Logic, 
zajsz.: 49 dB/A, A++/A/A oszt., 

vízfogy.:10 l, magasra beépíthető, 
INTEGRÁLT

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm,

6 program, 4 hőfok, 
zajsz.: 47 dB/A, A+/A/A oszt., 
vízfogy. 11 l, AutoOff kikapcs.,

inox külső kezelőpanel

önálló 4 zónás indukciós 
főzőlap, elektronikus 
vezérlés, gyermekzár, 

percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, metál keret

beépíthető 12 terítékes mo-
sogatógép, 60 cm széles, 

5 prog., 3 hőfok, Aqua  Control, 
Led kijelző, vízfogy.: 11 liter, 

zajszint: 53 dB/A, A+/A/A oszt., 
féltöltet, magasra beépíthető, 

INTEGRÁLT

beépíthető 12 terítékes 
mosogatógép, 60 cm széles,
5 prog., 3 hőfok, vízfogy.: 11 l, 

zajszint: 49 dB/A, 
AutoOff kikapcsolás,

A+/A/A osztály,  
inox külső kezelőpanel

beépíthető 9 terítékes 
mosogatógép, 45 cm széles,

6 prog., 4 hőfok, Auqasave 
rendsz., dig.kijelző, fénypont a 

padlón, plusz forgókar, 
vízfogy.: 9 l, zajszint: 49 dB/A, 

A+/A/A osztály,  AutoOff 
kikapcs., INTEGRÁLT

ESL 4550 RO

HK 634021 XB

ESL 5201 L0 ESI 5510 L0X 

HK 634200 XB

ZDT 12011 FA

F50502 IMOESI 4500 ROX

HK 3654070 XB 

EHF 6240 XXK

EGG 3322 NOX

EHH 6240 ISK

ESL 5320 LO ZDI 11004 XA ESI 6201 L0X

HK 634150 XB

ZDN 11002 XA ESI 4200 LOX

F 55310 VIO

x

önálló fél-indukciós főzőlap, 
csúszókapcs.vez., 2 indukciós, 

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

percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, csiszolt szélek

EHG 6341 FOK

x

önálló 2 zónás dominó 
kerámia főzőlap, 

front forgó gombos kezelő 
panel, (inox gombok)

csiszolt szélek

EHF 3920 BOK

9,5
liter

11
liter

53 dB(A)

59 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

EHH 6540 FOK

ESL 4562 RO

ZDT 16015 FA

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

önálló 4 zónás indukciós 
főzőlap, elektronikus csúszó-

kapcsolós vezérlés, gyermekzár, 
percszámláló, hangjelzés, 
60 cm széles, maradékhő 

kijelzés, csiszolt szélek

92 900 Ft

94 900 Ft

 67 900 Ft

79 900 Ft Ft

108 900 Ft 99 900 Ft

56 900 Ft

34 500 Ft

89 900 Ft

134 900 Ft

116 900 Ft 104 900 Ft

104 900 Ft

98 900 Ft

107 900 Ft

101 900 Ft107 900 Ft 125 900 Ft

97 500 Ft

97 900 Ft

112 500 Ft137 900 Ft

77 900 Ft

156 900 Ft

94 900 Ft

49 500 Ft

101 900 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: 78 900 Ft

ZUA 12420SA

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

ZHP 615 X

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

kihúzható elszívó
60 cm széles, inox,
390 m3/h telj., 2 motoros, 
fokozatmentes szabály-
zás, világítás: 2x40 W 

hagyományos elszívó 
50 cm széles kivitel, 
inox

ZHT 630X

ZHT 530X

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

ZHC 6131X

ZBB 28441 SA

beépíthető 
kombinált hűtő-fagyasztó
2 ajtós, 
214/76 literes, 
automata leolvasztás, 
4 üvegpolc,
beépítő magasság: 1780 mm, 
gyorsfagyasztó rekesz

36 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

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

beépíthető mikró
900 W telj., 26 literes, elektronikus 
vezérlés, gyermekzár, automata 
sütő programok, metál

MC 1763 EM

MCD 2664 EM

kihúzható elszívó 
60 cm széles, inox, 
390 m3/h telj., 
2 motoros, 
fokozatmentes szabályzás, 
világítás: 2x40 W 

BF 6060 
elszívó előlap 
ár: 8 900 Ft

DF 6260ML/1

ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

kihúzható elszívó 
60 cm széles, inox, 
230 m3/h telj., 1 motoros, 
fokozatmentes szab., 
világítás: 2x40 W 

kihúzható elszívó 
60 cm széles, inox, 
390 m3/h telj., 2 motoros, 
fokozatmentes szab., 
világítás: 2x40 W 

EFP 6411 X

EFP 6440 X

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

EMS 26204 OX

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

EWG 14 7410W

ENERGIA
OSZTÁLY

59
liter54 dB(A)

ERN 3211 AOW

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

34 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

ENN 2800 COW

ERN 2201 FOW

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

beépíthető hűtő
210/17  literes űrtartalom, 
automatikus leolvasztás 
normál hűtőtérben,
megfordítható ajtók, 
beépítő magasság:1218 mm

36 dB(A)

36 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENN 2853 COW

beépíthető kombinált hűtő 
200/63 l., 
4 üvegpolc,  
átlátszó mélyhűtő rekeszek
LCD kijelző,
megfordítható ajtók, 
beépítő magasság: 1780 mm

No Frost

39 dB(A) ENERGIA
OSZTÁLY

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

36 dB(A)

36 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

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

SCT 71800S1

SCS 51800S1

81 900 Ft

 21 600 Ft

29 900 Ft 53 900 Ft

29 900 Ft 165 900 Ft

113 900 Ft

186 900 Ft

159 900 Ft

12 300 Ft

13 300 Ft

129 900 Ft

104 900 Ft

164 900 Ft

133 900 Ft

179 900 Ft

14 300 Ft

15 300 Ft
107 900 Ft

119 900 Ft

22 900 Ft



multifunkciós sütő 
7 funkcióval,
elektronikus óra, 
nagy kijelző, 
mechanikus vezérlés, 
sütőtér: 67 l, 
gyermekzár, 
nemesacél

HB 239E5

beépíthető mosogatógép 
14 teríték, 
60 cm széles,
6 program,
féltöltet, 
1-24 órás időprogram, 
VarioSpeed, 
AquaSensor, 
AquaStop,
teljesen INTEGRÁLhATó

SN 66M089EU

beépíthető mosogatógép 
9 teríték, 
45 cm széles, 
VarioSpeed,
2x4 program, 
féltöltet, 
teljesen INTEGRÁLT,  
AquaStop

SR 64E002EU

önálló 7 funkciós sütő,
mechanikus vezérlés, elektronikus óra, sütőtér: 62 l, 

ecoClean öntisztítás, nemesacél kivitel

HBN 532E5

HB 43GT540E

kihúzható elszívó, 60 cm széles,  3 teljesítmény fokozat,
400 m3/h teljesítmény, fém zsírszűrő, nemesacél kivitel

kihúzható elszívó
90 cm széles, 3 teljesítmény fokozat,

400 m3/h teljesítmény, fém zsírszűrő, nemesacél előlap 

DHI 635HX

LI 23030

multifunkciós sütő 
6 funkcióval
elektronikus óra, 
nagy kijelző,
mechanikus vezérlés, 
sütőtér: 67 l, 
gyermekzár, 
nemesacél 

önálló 4 égős gázlap 
60 cm széles,
front  kezelőszervek, 
égésbiztosító,
egykezes szikragyújtó,
nemesacél,
PB gázfúvókák

HBN 239E4 PCP 615B80E

beépíthető 
mosogatógép 
9 teríték, 
45 cm széles,
5 program, 
1-24 óras időprogram, 
AguaSensor,
nemesacél külső kezelőpanel,  
AquaStop

SMV 40C10 EU PKE 645D17E

önálló 4 zónás 
INDUKCIÓS főzőlap 
gyermekzár, 
érintős kezelő, 
ReStart,
PowerBoost funció 
zónánként, 
60 cm széles,
edényfelismerés,
inox keret

SPI 50E15EU PIA 645B18 E

önálló 5 égős gázlap 
70 cm széles,
front kezelőszervek, 
égésbiztosító,
WOK égő,
egykezes szikragyújtó, 
edzett fekete üveglap

EP 716QB91E

ET 651BF17E

önálló 4 zónás 
INDUKCIÓS főzőlap 
60 cm,
érintős kezelő, 
ReStart,
időzítő, 
QuickStart,  
1 bővíthető zóna, 
csiszolt szélek

EH 651FB17E

beépíthető mosogatógép
12 teríték, 
60 cm széles,
2x4 program, 
teljesen INTEGRÁLT,  
AquaStop,
VarioSpeed időprogram

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap 
érintős kezelő, 
1 bővíthető zónás felület,
gyermekzár, 
főkapcsoló, 
ReStart funkció,
17 fokozat,
easyTouch,
csiszolt szélű kivitel

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap 
érintős kezelő, 
TouchSelect, 
időzítő, 
ReStart,
nemesacél keret

52 dB/re1pW

67 dB/re1pW48 dB/re1pW

12
liter

9,7
liter

ENERGIA
OSZTÁLY/

ENERGIA
OSZTÁLY/

ENERGIA
OSZTÁLY/ Indukció

Indukció

egyszintű 
teleszkópos sütősín

multifunkciós sütő 8 funkcióval
elektronikus óra, mechanikus vezérlés, 

sütőtér: 67 l, gyermekzár, 3D forró levegő, nemesacél 

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

egyszintű teleszkópos
sütősín

ActiveClean öntisztítás
1 szintű teleszkópos sütősín

44 dB/re1pW

48 dB/re1pW

10
liter

9,5
liter

ENERGIA
OSZTÁLY/

68 dB/re1pW

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

A-10%
ENERGIA
OSZTÁLY

-10

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

katalitikus hátfal
kétszintű teleszkópos sütősín

96 900 Ft

194 900 Ft

136 900 Ft

104 900 Ft

129 900 Ft

45 900 Ft

45 900 Ft

91 900 Ft 69 900 Ft

117 900 Ft  69 900 Ft

144 900 Ft 109 900 Ft

148 900 Ft

106 900 Ft

169 900 Ft



 Ft  Ft  Ft

DUNAVOX BORHŰTŐK

 Ft

DX-7.22 SSK

Borhűtő (rozsdamentes acél), 
7 palack kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható teleüveg/inox ajtó,
beépítő méret: 870x48x525 mm

DX-7.22 BK (teleüveg)

ár: 97 900 Ft

pult alá építhető

DX-24.56 BBK DX-41.130 BBK

DX-94.270SDSK

DX-89.215BSDSK

Borhűtő (teleüveg) 
24 palack kapacitás,
beépíthető,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
nem megfordítható
teleüveg/inox ajtó,
méret: 460x593x560 mm

Borhűtő (teleüveg) 
41 palack kapacitás,
beépíthető
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható 
teleüveg/inox ajtó,
méret: 885x593x560 mm

Borhűtő (rozsdamentes acél) 
94 palack kapacitás,
beépíthető,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
fordítható teleüveg/inox ajtó,
méret: 1200x595x680 mm

Borhűtő (rozsdamentes acél) 
89 palack kapacitás,
beépíthető,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
fordítható teleüveg/inox ajtó
méret: 1234x590x563 mm

 Ft

DX-51.150DSK 

Borhűtő 
(rozsdamentes acél)
51 palack kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható  
teleüveg/inox ajtó,
beépítő méret: 
820x595x575 mm

pult alá építhető
2 hűtő szekció

DX-51.150 DBK 
(teleüveg)

ár: 294 900 Ft

 Ft

DX-17.58 SDSK

Borhűtő 
(rozsdamentes acél)
17 palack kapacitás,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható 
teleüveg/inox ajtó,
beépítő méret: 
870x295x564 mm

pult alá építhető
2 hűtő szekció

2 hűtő szekció

2 hűtő szekció

2 hűtő szekció

DX-17.58 DBK 
(teleüveg)

ár: 179 900 Ft

DX-166.428DBK DX-170.490 TBK

Borhűtő (teleüveg) 
166 palack kapacitás,
beépíthető,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
fordítható teleüveg/inox ajtó,
 méret: 1770x595x680 mm

Borhűtő (teleüveg) 
170 palack kapacitás
beépíthető,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
megfordítható  
teleüveg/inox ajtó,
méret: 1835x655x680 mm

2 hűtő szekció 3 hűtő szekció

DX-166.428SDSK 
(rozsdamentes acél) 

DX-170.490 STSK 
(rozsdamentes acél)

DX-28.88 K DX-29.80DK DX-48.130K

Borhűtő
28 palack kapacitás, szaba-
donálló,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
digitális kijelző (LED  világítás), 
kézi leolvasztás,
színezett ajtóüveg, 
fekete készülékház,
méret: 830x430x480 mm

Borhűtő
29 palack kapacitás, 
szabadonálló,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
automatikus leolvasztás,
süllyesztett fogantyú, 
színezett ajtóüveg,
méret: 835x480X490 mm

Borhűtő
40/48 palack kapacitás, 
szabadonálló,
kompresszoros hűtés, 
digitális szabályozás,
LED világítás, 
kézi leolvasztás,
süllyesztett fogantyú, 
színezett ajtóüveg, 
füst színű teleüveg ajtó, 
méret: 820x550x570 mm

DX-24.56 BSK
(rozsdamentes acél) 

DX-41.130 BSK 
(rozsdamentes acél) 

DX-94.270DBK
(teleüveg) 

DX-89.215BDBK 
(teleüveg) 

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

2 hűtő szekció

 249 900 Ft  359 900 Ft  399 900 Ft

 229 900 Ft  339 900 Ft  416 900 Ft

 366 900 Ft

 378 900 Ft

599 900 Ft 719 900 Ft

579 900 Ft 699 900 Ft

 94 900 Ft  149 900 Ft  149 900 Ft

99 900 Ft 299.900 Ft184 900 Ft



önálló 9 funkciós sütő
légkeverés, 
MultiFlow 360', 
2 rétegű sütőajtó,
homeMade kemence 
formájú sütőtér: 63 liter, 
1 sütőrács, 
SilverMatte zománc,
1 mély tepsi,
inox

BO 615E01XK

önálló 11 funkciós sütő
hőlégbefúvás, MultiFlow 
360', 3 rétegű sütőajtó,
növelt érintős kijelző, 
süllyeszthető gombok, 
GentleClose lassú 
ajtózáródás, homeMade 
sütőtér: 67 liter, 2 sütőrács, 
SilverMatte zománc, AquaC-
lean öntisztítás, 
1-1 lapos és mély tepsi, 
gyorsfelfűtés,
inox-fekete 
üveg előlap

BO 647A30XG

önálló 4 égős gázlap 
jobb oldali  
kezelőszervek,
zománcozott edénytartó 
rács, égésbiztosító,
60 cm széles, 
egykezes szikragyújtás,
inox

G64X

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap
tekerőgombos vezérlés, 
maradékhő kijelzés,
60 cm széles, 
gyermekzár,
lekerekített élek

EC 610SC

ECT6SY2W

DF 6315W

önálló 9 funkciós sütő
légkeverés, MultiFlow 
360', 2 rétegű sütőajtó, kis 
érintős kijelző, süllyeszthető 
gombok, homeMade 
kemence formájú sütőtér: 
67 liter, 1 sütőrács, 
SilverMatte zománc,
AquaClean öntisztítás, 
1-1 lapos és mély tepsi,
inox

BO 635E11X

önálló 9 funkciós rusztikus sütő
hőlégbefúvás, 3 rétegű sütőajtó, 
teleszkópos sütősín, 
sütőtér: 67 liter, 1 sütőrács, 
EcoClean zománc, AquaClean 
öntisztítás, 1-1 lapos és mély tepsi,
matt-fekete szín 

önálló 4 égős gázlap
rusztikus, front kezelőszervek,
öntöttvas edénytartó rács, 
égésbiztosító, 1 WOK égőfej,
60 cm széles, 
egykezes szikragyújtás,
matt fekete (sütővel egyező) szín

önálló 9 funkciós sütő
légkeverés, 2 rétegű sütőajtó,
homeMade kemence formájú 
sütőtér: 67 liter, 1 sütőrács,
AquaClean öntisztítás, 1-1 lapos 
és mély tepsi,
grafit-fekete szín

önálló 4 égős gázlap 
front kezelőszervek,
öntöttvas edénytartó rács, 
égésbiztosító,
60 cm széles, 
egykezes szikragyújtás,
fehér szín

önálló 4 zónás 
indukciós főzőlap
érintős kezelő, időzítő, 
Power Boost funkció minden 
zónán, 60 cm széles, gyermekzár,
elöl csiszolt élek, fekete szín

BO 73CLB

GW65CLB

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap
érintős kezelő, maradék-
hő kijelzés,
60 cm széles, 
gyermekzár,
túlforrás elleni védelem,
lekerekített élek

ECT 610SC

IT612SY2W

DK 6315X

önálló 11 funkciós sütő 
GYORS FELFŰTÉS
hőlégbefúvás, MultiFlow 360', 
2 rétegű sütőajtó, kis érintős 
kijelző, süllyeszthető gombok, 
GentleClose lassú ajtózáródás,
homeMade kemence formájú 
sütőtér: 67 liter, 1 sütőrács, 
SilverMatte zománc,
AquaClean öntisztítás, 
1-1 lapos és mély tepsi,
 inox-fekete előlap 

BO 637E21XG

BO 71SY2B

G6N41IW

IT614CSC

beépíthető 
mikrohullámú sütő
Teljesítmény: 800/1000 W, 
20 liter, grilles,
nyomógombos/elektronikus  
vezérlés, digitális kijelző,
idő és tömeg alapú 
kiolvasztás, automata menü,
inox front és belső felület

BM 300 X

beépíthető 
mikrohullámú sütő
teljesítmény: 
900/1100/2500 W, 
25 liter, grilles,
elektronikus  vezérlés, 
LCD kijelző, 
hőlégbefúvásos program,
idő és tömeg alapú 
olvasztás, automata menü,
inox front és belső felület

BM 251S7XG

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

katalitikus hátfal
1 szintes 

teleszkópos sütősín

katalitikus hát- és oldalfal
2 szintes 

teleszkópos sütősín

AquaClean öntisztítás

GentleClose 
lassú ajtózáródás

A-20%
ENERGIA
OSZTÁLY

-20

BO 73CLI
bézs szín

GW65CLI
bézs (sütővel egyező) szín

BO 71SY2W
fehér szín

ár: 89 900 Ft

G6N41IX
inox

ár: 52 900 Ft

IT614SC
ár: 79 900 Ft
lekerekített élek

ENERGIA
OSZTÁLY

önálló 4 zónás kerámia főzőlap
érintős kezelő, időzítő, túlforrás 
elleni védelem, hi-Light fűtőszál,
60 cm széles, gyermekzár, Stop&-
Go funkció, melegen tartás,
fehér szín

önálló 4 zónás 
indukciós főzőlap
érintős kezelő, időzítő, Power 
Boost funkció minden zónán,
60 cm széles, gyermekzár, mara-
dékhő kijelzés zónánként,
lekerekített élek, fehér szín

ECT6SY2B
fekete szín

ár: 69 900 Ft

IT612SY2B
fekete szín

ár: 109 900 Ft

kihúzható elszívó 
60 cm széles,1 motor, 
3 fokozat, 
kimeneti kürtő: 120 mm,
250 m3/h teljesítmény, 
2x 28W halogén izzó, 
fehér

kürtős elszívó 
60 cm széles,1 motor, 3 fokozat, 
kimeneti kürtő: 120 mm, 372 m3/h teljesítmény, 
2x 28W halogén izzó, inox

DF 6315X
inox

ár: 21 900 Ft

DK 9315X
90 cm széles, inox

ár: 36 900 Ft

A katalógusban található gorenje készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

A beépíthető termékek 4 év garanciával 2015. február 27. és 2015. május 31. között

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

59 900 Ft

109 900 Ft

36 900 Ft

49 900 Ft

 94 900 Ft

19 900 Ft

69 900 Ft

119 900 Ft

74 900 Ft

 57 900 Ft

 129 900 Ft

29 900 Ft

 92 900 Ft

 86 900 Ft

 49 900 Ft

84 900 Ft

44 900 Ft

 77 900 Ft



kürtős elszívó
60 cm széles,
1 motor, 3 fokozat, 
kimeneti kürtő: 150 mm,
553 m3/h teljesítmény, 
2x 20W halogén izzó, 
mosható fém zsírszűrő, 
ujjlenyomat mentes inox felület 

szabadonálló 
kombinált hűtő 
229/95 l., 
átlátszó mélyhűtő 
rekeszek, 
Frostless statikus hűtési 
rendszer, 
megfordítható ajtók, mé-
retek:185x60x64 cm,
4 üvegpolc, 
1 nagy zöldségtároló, 
tojás- és jégtartó,
inox

szabadonálló kombinált hűtő 
227/95 l., 
átlátszó mélyhűtő rekeszek, 
AdaptTech öntanuló rendszer,
Frostless statikus hűtés, 
megfordítható ajtók, 
IonAir ionizációs rendszer, 
185x60x64 cm,
4 üvegpolc, 1 zöldségtároló, 
tojás- és jégtartó, 
elektronikus vezérlés, 
digitális kijelző, 
frissen tartó rekesz, 
inox

kombinált multifunkciós tűzhely
egykezes szikragyújtás, 9 funkciós sütő, 
hőlégkeverés, analóg óra, sütő kapacitás: 48 l, 
AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc,
méretek85x50x60 cm, elefántcsont szín, dupla 
üvegű ajtó, K 57 CLB1 matt fekete színben

beépíthető 
mosogatógép
9 teríték, 
45 cm széles, 
6 program, 
4 hőfok,
Aquastop funkció, 
féltöltet, 
gyorsprogram,
INTEGRÁLT

beépíthető kombinált hűtő 
224/69 l., 
4 üvegpolc, 
átlátszó mélyhűtő rekeszek, 
2 tároló fiók,
csúszó  ajtózsanér, 
megfordítható ajtók, 
beépítő magasság:1775 mm,
mechanikus vezérlés 

szabadonálló elöltöltős 
keskeny mosógép
kapacitás: 6 kg, 
méretek: 85x60x44 cm
23 mosóprogram, 
mennyiségi automatika,
gyermekzár, 
24 órás késleltetés, 
teljes AquaStop,
dobvilágítás, 
centrifuga fordulatszám: 
1200 ford./perc
hideg mosás 20°C-on, 
LED kijelző, 
Duraheat nikkel fűtőszál

szabadonálló eltöltős  
mosógép
kapacitás:7 kg, 
méretek: 85x60x60 cm
23 mosóprogram, 
mennyiségi automatika,
gyermekzár, 
24 órás késleltetés, 
részleges AquaStop,
dobvilágítás, 
centrifuga fordulatszám: 
1400 ford./perc
Steril Tub dobtisztító program, 
2 kedvenc funkció rögzítés,
hideg mosás 20°C-on, 
nagy LCD kijelző

beépíthető 
mosogatógép
12 teríték, 
60 cm széles, 
6 program, 
4 hőfok,
Aquastop funkció, 
féltöltet, 
gyorsprogram,
INTEGRÁLT

beépíthető kombinált hűtő 
202/60 l., 
5 üvegpolc, 
átlátszó mélyhűtő rekeszek,
csúszó  ajtózsanér,
megfordítható ajtók, 
beépítő magasság:1775 mm,
Senso Tech elektronikus 
vezérlés, 
LED kijelző
NoFrost Dual Advance 
rendszer

szabadonálló elöltöltős 
keskeny mosógép
kapacitás: 6 kg, 
méretek: 85x60x44 cm
31 mosóprogram, 
mennyiségi automatika,
gyermekzár, 
24 órás késleltetés, 
teljes AquaStop,
dobvilágítás, 
centrifuga fordulatszám: 
1400 ford./perc
StainExpert foltspecialista 
funkció, 
2 kedvenc funkció rögzítés,
hideg mosás 20°C-on, 
nagy LCD kijelző, 
Duraheat nikkel fűtőszál

szabadonálló szárítógép
kapacitás: 7 kg, 
méretek: 85x60x60 cm
15 program, 
késleltetés, 
szárítási fázis kijelzés,
TwinAir levegőbefúvás, 
gyűrődésgátló funkció, 
szervizdiagnosztika, 
dobvilágítás, 
kondenzációs

WHT 621E5X

RK 6192 AX 

K 57 CLI1

EC 55 CLB1

RK 6193 KX 

GV 51214

RKI 4181 AW

W 7543L

W 6523/S

GV 61214

NRKI 4181CW

D 7565J

W 6843T/S

ENERGIA
OSZTÁLY 49 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A) 42 dB(A)

49 dB(A)ENERGIA
OSZTÁLY/ / ENERGIA

OSZTÁLY/ /9
liter

12
liter

ENERGIA
OSZTÁLY

RK 6192 AW
fehér

ár: 109 900 Ft

RK 6193 AW
fehér

ár: 159 900 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

kerámialapos multifunkciós tűzhely,
7 funkciós sütő, 4 főzőzóna (1 bővíthető) 
hőlégkeverés, analóg óra, sütő kapacitás: 48 l, 
AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, 
méretek: 85x50x60 cm, elefántcsont szín,
dupla üvegű ajtó,
EC 55 CLBI elefántcsont színben

Hőszivattyús
ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található gorenje készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

A beépíthető termékek 4 év garanciával 2015. február 27. és 2015. május 31. között

Díjnyertes készülék
2014

E.ON 

Energiatakarékossági Díj

GORENJE
W7543L

 52 900 Ft

119 900 Ft

149 900 Ft

159 900 Ft

169 900 Ft

99 900 Ft

 119 900 Ft

 109 900 Ft

 94 900 Ft

109 900 Ft

159 900 Ft

 169 900 Ft

 119 900 Ft



xxx

xxx

xxx Ft

xxx

xxxx

xxxx

xxx

xxx

xxx

xxxx

xxx

xxx Ft

önálló 4 égős rusztikus gázlap
front kezelőszervek, égésbiztosító, egykezes szikragyújtó, 

2 zománcozott rács,  antik fehér, WOK égő

PC 640 T OW R/HA

beépíthető mosogatógép
13 teríték, 
60 cm széles,
hőfok 40-70 °C között, 
8 program, 
grafit színű külső kezelőpanel, 
60 cm széles

beépíthető mosogatógép 
10 teríték,  
45 cm széles, 
Echotech, 
6 program, 
integtrált 

önálló 4 zónás 
kerámia főzőlap
érintős ezelő,
maradékhő kijelzés,
60 cm széles,
inox keret, 
égésbiztosító

VRA 641 DBS

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

AH SF IX/HA

önálló 7 funkciós 
rusztikus sütő
analóg programóra, 
3 rétegű üvegajtó, 
antik fehér szín

önálló 7 funkciós rusztikus sütő,
analóg programóra, pizza program,
 3 rétegű üvegajtó, antik fehér szín

önálló 7 funkciós rusztikus sütő,
analóg programóra, pizza program,
 3 rétegű üvegajtó, antik fehér szín

FT 95V C.1 OW/HA

FHR 640 OW/HA S

FT 850.1 OW/HA

beépíthetÔ készülékek     MinÔség és forMa

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

xxx

önálló 5 funkciós sütő
mechanikus időzítő, 
hőlégkeverés,
sütőtér: 58 liter, 
2 sütőrács,
inox

EHS 51 IX/HA

önálló 4 égős 
kombi gázlap, 
1 WOK égő, 2 radiant 
főzőzóna, égésbiztosító, 
90 cm széles, egykezes 
szikragyújtás, inox, 
3 öntöttvas rács, 
front kezelőszervek

PH941MSTV GH/HA EE

önálló 6 égős gázlap 
90 cm széles, 1 WOK égő, égésbiztosító,

front kezelőszervek, antik fehér

beépíthető 
mikrohullámú sütő
teljesítmény: 900W,
25 literes, 
mechanikus vezérlés, 
digitális kijelző,
grilles, kiolvasztás, 
ételmelegítés
forgótányér, 
oldalsó ajtónyitás, 
inox

PH  960MST (OW) R/HA

MWHA 222.1 X

önálló 4 égős gázlap fekete üveglapon 
1 WOK égő, égésbiztosító,  60 cm széles, egykezes szikragyújtás,

front kezelőszervek

TD 641 S(BK) IX/HA TR

ENERGIA
OSZTÁLY

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

60 cm széles, inox keret

KRB 640 X 

ENERGIA
OSZTÁLY

51 dB(A)

49 dB(A) 10
liter

10
liter

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

LTF 8B019 C EU

LSTA+ 116 HA

xxxx

xxx

xxx Ft

beépíthető mosogatógép 
10 teríték,
45 cm széles, 
hőfok 40-70 °C között, 
7 program,
AquaStop, 
integrált

49 dB(A) 9
liter

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

LSPA+ 720A. 1 X/HA

xxxx

xxx

xxx Ft

HDSI 9 IX/HA

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

xxxx

xxx

xxx Ft

önálló multifunkciós sütő
8 sütő program, 
digitális kijelző, 
pizza funkció, 
hőlégkeverés,
mechanikus vezérlés, 
sütőtér: 60 liter,
inox

FIM 832J K.A IX

ENERGIA
OSZTÁLY

xxxx

xxx

xxx Ft

önálló 4 égős  gázlap, 
front kezelőszervek, 
égésbiztosító, 
egykezes szikragyújtó, 
inox
WOK ÉGŐ

PC 640 T X/HA

PC 640 X/HA
önálló 4 égős gázlap, front kezelőszervek, 
égésbiztosító, egykezes szikragyújtó, inox
ár: 49 900 Ft

xxx

rusztikus elszívó, 60 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 szénszűrő, 

mech. kezelőgombok, világítás: 2 halogén égő, antik fehér szín

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

forgónyárs
katalitikus oldalfal

HRP 6.5OW/HA

PH  941MSTB (IX)/HA
speciális beefsteak 
főzőzóna, 
3 zománcozott rács
ár: 109 900

89 900 Ft 17 500 Ft

99 900 Ft

114 900 Ft

54 900 Ft54 900 Ft

 59 900 Ft

62 900 Ft 109 900 Ft

101 900 Ft

95 900 Ft

69 900 Ft

119 900 Ft

74 900 Ft 59 900 Ft

109 900 Ft 119  900 Ft

84 900 Ft

59 900 Ft



beépíthetÔ készülékek     MinÔség és forMa

AQS83D 29 EU/B

LFF 8M132 IX EU

ENXTMH 19222 FW 

FDD 10761XR EU

 ENXTYH 19322 FWL

 FDG 8640BS EU

 TCD 874 6H1 EU

ENBLH 192A3 FW   

 XWDA 751680X W EU

ENXTGH19322.1 FWO3/T

elöltöltős mosógép, szabadonálló, 
7 mosóprogram, Woolmark Platinum Care, 

Echotech, mosókapacitás 8 kg, 
centrifuga: 1200 ford./perc

Mosogatógép, szabadonálló, 
terítékek száma: 14,  8 program, AquaStop, 
késleltetett indítás, Ecotech, üveg program

szélesség: 60 cm, vízfogyasztás: 9 l, 
sóhiány kijelzés, öblítőszer hiány kijelzés,  

 zajszint: 42 dB , inox, érintős kezelő

szabadonálló 
kombinált 
hűtőszekrény
felülfagyasztós,
316/113 liter, 
hygiene rendszer, 
megfordítható 
ajtónyitás, 
polc: 3 db
szélesség: 70 cm, 
magasság: 195 cm

elöltöltős mosó-szárítógép, szabadonálló
mosás: 10 kg, szárítás: 7 kg, túlfolyásgátló

centrifuga: 1600 ford/perc, Echotech, Woolmark 
Platinum Care, késleltetett indítás, gyors program,

szélesség: 60 cm, fehér

szabadonálló 
kombinált 
hűtőszekrény
felülfagyasztós, 
elektronikus vezérlés,
362/110l, 
megfordítható ajtónyitás,
hygene Advance, 
Care Zone 0°C-os rekesz, 
szélesség: 70 cm, 
magasság:190 cm
LCD kijelző, szín: inox, 
antibakteriális védelem
szélesség: 70 cm, 
magasság: 195 cm
polcok száma: 2
megfordítható ajtónyitás, 
Super Cool, 
inox

elöltöltős mosó-szárítógép, szabadonálló,
mosás: 8 kg, szárítás: 6 kg, selyem program, 
Woolmark Platinum Care, Super Wash, gyors 

program, automatikus fogyasztás-szabályozás, 
szélesség: 60 cm, centrifuga: 1400 ford/perc, 

késleltetett indítás, fehér

szárítógép, hőszivattyús, szabadonálló,
elöltöltős, program: 17, digitális kijelző, 

vasaláskönnyítő fokozat, késleltetett indítás,
szélesség: 60cm, szárító: 8kg, fehér

szabadonálló 
kombinált 
hűtőszekrény
alulfagyasztós,
324/162 l,  
elektronikus vezérlés,
antibakteriális védelem,
szélesség: 70 cm, 
magasság: 195 cm
polcok száma: 2
megfordítható ajtónyitás, 
Super Cool Funkció, 
inox

Mosó-szárítógép, szabadonálló, elöltöltős, 
centrifuga: 1600 ford. /perc, mosás: 7 kg, 

szárítás: 5 kg, programok: 16, szélesség: 60 cm,
késleltetett indítás, szagtalanító ciklus, 

centrifuga fordulatszám szabályozás, fehér

szabadonálló 
kombinált 
hűtőszekrény 
felülfagyasztós,  
362/110 l,   
Super Cool Funkció, 
Super Freeze funkció, 
megfordítható 
ajtónyitás, 
hygene Advance 
technológia,   
Food Care Zone
0°C-os rekesz, 
LCD kijelző,   
szélesség: 70 cm, 
magasság:190 cm, 
Echotech,  
inox

I6TMH6AG(W)/U

Kombinált tűzhely
egykezes szikragyújtás, 
10 funkciós sütő,
grill, WOK gázégő, 
sütő: 61l, 
digitális kijelző, 
fehér

I6V6C1A(X)/FR
kerámia főzőlap, 
4 főző zóna, 
katalitikus öntiszt., 
59 l-es sütő, 
pizza program, 
mechanikus vezérlés, 
szélesség: 60 cm, 
inox
ár: 119 900 Ft

I6V6C1A.H(W)FR 

villanytűzhely, kerámia főzőlap 
4 főző zóna, 
katalitikus öntiszt., 
59 l-es sütő, 
pizza program, 
mechanikus vezérlés, 
szélesség: 60 cm, 
fehér

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

9
liter

40 dB(A)40 dB(A)43 dB(A)40 dB(A)

 XWDE 961480X WKKC EU

Mosó-szárítógép, szabadonálló, elöltöltős, 
mosás: 9 kg, szárítás: 6 kg, 
centrifuga: 1400 ford./perc

digitális kijelző, fehér, szélesség: 60 cm,
programok száma (mosás/szárítás): 16/12 

ENERGIA
OSZTÁLY54 dB(A)42 dB(A)

IDPE G45 A ECO (EU)

szárítógép, elöltöltős, program: 16, 
késleltetett indítás, programbefejezés jelző, 

digitális kijelző, szélesség: 60 cm, Energy Saver, 
megfordítható ajtónyitás,  fehér

ENERGIA
OSZTÁLY69 dB(A)

Total No FrostTotal No FrostNo Frost
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

I6TMH6AG(X)/U
kombinált tűzhely
egykezes szikragyújtás, 
hőlégkeverés,
10 funkciós sütő, grill,  
digitális kijelző, 
sütő kapacitás: 61l
automata sütőtér tisztítás 
(hydrocleaning),
szélesség: 60 cm, 
inox
ár: 129 900 Ft

154 900 Ft

149 900 Ft

124 900 Ft

 179 900 Ft

179 900 Ft

219 900 Ft

169 900 Ft

179 900 Ft

189 900 Ft

149 900 Ft

 239 900 Ft

114 900 Ft

169 900 Ft159 900 Ft



 Ft

A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

HL 840

HLX 60 4G

FGA 820HR 550

EH 60 4G

TB 641.2TB 600

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

gázsütő, 4 funkció, könnyen tisztítható sütőtér - Crystal Clean,
időkapcsoló, rozsdamentes acél előlap (az ujjlenyomat nem látszik), 

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

dupla üvegű sütőajtó, termosztáttopázbézs és sötétszürke színben

önálló sütő, 5 funkciós, Crystal Clean sütőtér 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 kezelőszervek, 
elektromos szikragyújtás, öntöttvas rácsok és égőfejek

sötétszürke színben: 72 600 Ft
EH 60 4G (inox): 72 600 Ft

CGW Lux 70 5 G TR

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

rácsok (3 db), elektromos szikragyújtás, égésbiztosító

önálló gázlap
4 égős, 
oldalsó kezelőszervek, 
elektromos szikragyújtás, 
zománcozott égőfejek 
és rácsok 

HLX 60 4 G TR, 
WOK égős  

ár: 56 500 Ft

CGW Lux 60 4G (60 cm) 
72 900 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 főzőfelület,
érintőgombok (Touch Control), maradékhő kijelzés, gyerekzár

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
A Teka országos akcióit keresse a www.pt.hu weboldalon!

gázsütő,
katalitikus

teleszkópos tálcavezető 
(1 szintes)

Hydroclean tisztítási rendszer,
teleszkópos tálcavezető (1 szintes), 

hőlégbefúvás

HPE-735

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

önálló sütő, 9 funkciós, hőlégbefúvás, süllyeszthető gombok, 
digitális programóra, 4 rétegű üvegajtó, rozsdamentes acél előlap, 

(az ujjlenyomat nem látszik), pirolitikus 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.

Power management funkció: ez a funkció lehetővé teszi, hogy 
a felhasználó maga állítsa be a főzőlap maximális áramfelvételét.

HE-725

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) 
ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

HE-735

ENERGIA
OSZTÁLY

önálló sütő
süllyeszthető (push/pull) gombok, digitális programóra, 

dupla üvegű ajtó, teleszkópos sütősín, 
rozsdamentes acél előlap (az ujjlenyomat nem látszik)

teleszkópos 
tálcavezető (1 szintes),

hőlégbefúvás, 
9 funkciós

teleszkópos tálcavezető 
(1szintes), hőlégbefúvás

126 500 Ft

46 900 Ft

118 900 Ft115 900 Ft

72 600 Ft 169 900 Ft

94 900 Ft 113 300 Ft

65 900 Ft72 900 Ft122 900 Ft



 Ft

 Ft

TEKA - A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

 Ft

 Ft

EM 30 2P

DW 605 S DW1 455 FI

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

IB 6040

TKI 3 215

TKI 3 325

DW 1 605 FI

inox inox

önálló dominó 
vasmagos főzőlap,
front kezelőszervek, 
üzemellenőrző lámpa,
max. telj.: 3000 W 

2 High Light 
főzőfelület
1db kétkörös
érintőgombok 
(Touch Control),
maradékhő kijelzés,
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

részlegesen beépíthető mosogatógép, 60cm, 12 teríték
6 program, 5 hőfok, féltöltet funkció, ECO program

választható kezdési idő (3-6-9 órás késleltetéssel), állítható 
magasságú felső kosár, Aqua-stop, féltöltet funkció, só- és 

öblítőszer hiány kijelző, 40 perces gyorsprogram, 
inox elektronikus kezelőpanel

MWE 20 FI

beépíthető mikrohullámú sütő, 20 literes, grill, digit. kijelző, 
elektronikus vezérlés, 8 közvetlen elérésű program, Quick start + 

30 másodperc időzítés 0-95 perc, automatikus kiolvasztás 
(súly vagy idő szerint), rozsdamentes acél sütőtér és előlap 

(az ujjlenyomat nem látszik)

teljesen beépíthető mosogatógép, elektronikus kezelőpanel,
60 cm, 10 teríték, 6 program, gyors program (40 perc),
ECO program, féltöltet funkció, választható kezdési idő 

( 3-6-9 órás késleltetéssel),  Aqua-stop, só és öblítőszer hiány kijelző, 
rozsdamentes tartály, szürke színű kosár

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 °C,  
méretek  (Sz x Ma x Mé): 
540 x 1770 x 535 mm,
fehér

teljesen beépíthető mosogatógép, 60cm, 12 teríték,
6 program, ECO program, LED kijelző, gyors program (40 perc)

5 mosási hőm., választható kezdési idő (3-6-9 órás késleltetéssel)
féltöltet funkció, só- és öblítőszer hiány kijelző, AquaStop, 

rozsdamentes tartály, szürke színű kosarak

indukciós főzőlap, 4 indukciós főzőfelület,
érintőgombok (Touch Control), teljesítménynövelő (Power) 

minden zónában, programozható főzési idő - minden zónára külön,
power management funkció, maradékhő kijelzés,

túlmelegedés elleni védelem, hagyományos vágott szél

9
liter 49 dB(A)

40 dB(A)

38 dB(A)

49 dB(A)11
liter 49 dB(A)

IR 6040 (Facette szél) 
ár: 112 900

11
liter

indukciós

önálló dominó 
kerámia főzőlap
front kezelőszervek,
üzemellenőrző lámpa, 
maradékhő kijelzés, 
max. telj.: 2900 W

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

IRS 643

IRF 641

TR 50 konyhamalac
pneumatikus kapcsoló
rozsdamentes 
acél tartály és kés, 
túlterhelés elleni védelem, 
0,5 LE motor, 
mosogatógép csatlakozó

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

indukciós főzőlap, 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

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
A Teka országos akcióit keresse a www.pt.hu weboldalon!

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

indukciós

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

DW 455 S 
(45 cm, 10 teríték): 

100 100 Ft

ENERGIA
OSZTÁLY/ /

 108 600 Ft 113 900 Ft

118 900 Ft

148 900 Ft179 900 Ft105 900 Ft

29 900 Ft

 103 900 Ft

46 900 Ft 56 900 Ft 84 900 Ft

48 600 Ft

69 900 Ft

155 900 Ft



TEKA - A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA
E-modell 465.465 1B

Stylo 1B

E-modell 580.500 1B 1/2D

Centroval

ERC

DEVA

Stylo 1B 1D

E- modell 800.440.2B Basico 79 2B

DR 77

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, 
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: 360 x 395 x 170 mm,
teljes méret: 830 x 485 mm, minimális szekrény

szélesség: 450 mm, szifon a csomagban

Basico 79 1B 1D

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

Stylo 2B

rozsdamentes acél mosogatótál, 2 medencés,
medence: 2 x 360 x 417 x 165 mm, teljes méret: 830 x 485 mm,

min. szekrény (modul) szélesség: 800 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,
medence: 2 x 340 x 400 x 164 mm, teljes méret: 790 x 500 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

rozsdamentes acél 
mosogatótál, 1 medencés, 

előkészített 
csaptelep furattal, medence 

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

rény szélesség: 450 mm, 
szifon a csomagban

Stylo 1B mikrotextúrás 14 900 Ft

Centroval 45 TG

Külön rendelhető szifon

gránit mosogatótál, 
1 medencés, dugóemelővel, 

előkészített csaptelep 
furattal, medence: 

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

minimális szekrény (modul)
szélesség: 450 mm

választható színek: mind a 
9 gránit* színben 

Centroval mikrotextú-
rás 15 900 Ft

Basico 79 2B mikrotextúrás            
ár: 21 600 Ft

Stylo mikrotextúrás 21 900 Ft Stylo 2B mikrotextúrás 25 900 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
A Teka országos akcióit keresse a www.pt.hu weboldalon!

10 200 Ft

13 200 Ft

13 200 Ft

11 900 Ft

12 900 Ft

12 900 Ft

20 900 Ft

15 900 Ft 18 900 Ft

14 300 Ft

15 900 Ft

23 900 Ft

48 600 Ft
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 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

TEKA - A MINÔSÉG BEÉPÜL OTTHONÁBA

fehér homok-
bézs

topáz-
bézs barna

metál-
szürke

antracit metál-
fekete

everest amber

GRÁNIT SZÍNEK

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, dugóemelővel, 
3 db csaptelep furat előkészítéssel, 
a sor közepén álló mosogató-
szekrény (modul) szélessége min.: 
500 mm, 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

MT PLUS MTP 913

DOS 90

DG 3 60

MT Plus MTP 978

CNL.1 2002

GFH 55

CNL1 9000HP

INCA IN 995NEMO S TG

MB2 MS1 EXT

DG 3 90 (90 cm):  75 900 Ft
DG 2 ISLA (sziget): 160 900 Ft

Külön rendelhetô szifon (tip.:8265): 1 560 Ft

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

mosható fémszûrôk, inox
fekete, fehér színben is kapható: ár: 37 900 Ft

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

mosható fémszűrők, inox: ár: 34 900 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.240m3/h - max.780m3/h
szabad kivezetés: 850m3/h *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, 
3 seb.fok. + 1 intenzív, fémszűrők, nyomógombos kapcsolók, 

2x20W halogén világítás, készülékház: üveg ernyő, rozsdamentes 
acél, LED-kijelző, légsz.: 240-780 (5Pa)/850/1200 m3/h*

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

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   42 900 Ft

inox

inox

inox

inox

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

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

CNL 3000 HP (60 cm), ár: 52 900 Ft

választható színek: 
Nemo S TG: homokbézs, 

topázbézs 
Menorca: homokbézs, 

topázbézs, everest, 
amber, metálszürke, 

antracit* 

egykaros, álló csaptelep
inox 

egykaros, álló 
csaptelep

gránit színben: 
18 200 Ft

gránit színben: 
20 700 Ft

egykaros álló csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel, króm színben

gránit színben:
31 900 Ft

gránit színek:
homokbézs, 

topázbézs, 
antracit*,

 metálfekete

DOS 60 (60 cm ), ár: 65 900 Ft

gránit színek: 
homokbézs, 

topázbézs, 
antracit*,

 metálfekete

egykaros álló csaptelep 
kihúzható zuhanyfejjel, inox

gránit színben
36 900 Ft

gránit színek:
homokbézs, 

topázbézs, 
antracit*,

 metálfekete

UNIVERSO 45 TG

mosogatótál, 1 medencés, 1 csepptálcás, 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

MENORCA   56 600 Ft
gránit mosogatótál, 1 medencés, 
dugókiemelővel, 5 db csaptelep furat 
előkészítéssel, a sor közepén álló 
mosogatószekr. szél. min.: 600 mm, 
telj.méret: 570 x 510 mm,
medenceméret: 513 x 358 x 180 mm

króm színben

DVT 90 ( 90 cm )  125 900 Ft

DVT 60

KEA 45 B TG
mosogatótál, 1 medencés, 
1 csepptálca, megfordítható,   
2 db csaptelep furat 
előkészítéssel, medence 
méret: 326x364x200 mm, 
teljes méret 860*435 mm, 

min. szekrény (modul) szélesség: 450 mm, fehér, 
barna színben dugóemelő nélkül

KEA 60 B TG
mosogatótál 
1 gyümölcsmosó, 1 csepptálca, 
megfordítható, 4 db csaptelep 
furat előkészítéssel, medence 
méret: 326x364x200 mm, teljes méret 860x435 mm, 
minimális szekrény (modul) szélesség: 600 mm,
Választható színek: mind a 9 gránit színben*
Külön rend. szifon (tip.:8265): 1 560 Ft

gránit színek: 
homokbézs, 
topázbézs, 
sötétszürke,
metálfekete

homokbézs, topázbézs, everest, amber,  
metál szürke, metál fekete, antracit* 
színekben  ár: 45 900 Ft

*a készlet 
erejéig

21 900 Ft

34 900 Ft

14 300 Ft

75 500 Ft

73 600 Ft

106 600 Ft

24 500 Ft

40 500 Ft

34 900 Ft

75 500 Ft

53 900 Ft

33 900 Ft

52 900 Ft

16 400 Ft

42 400 Ft

54 900 Ft



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.

F 10C3LD

F 1496QDW3

F 1296NDA3

F 14A8RDS

MH 6882BS

F 12B8ND1

F 14A8TDA

F 12B8QD1

GSL 325PVCV

GBB 539PZCWS

GBB 530PZCFS

GBF 539PVQWB

GTF 916NSPM

 289 900 Ft

szabadonálló elöltöltős 
keskeny mosógép
kapacitás: 5 kg, 
méretek: 85x60x44 cm
9 mosóprogram, 
SMART DIAGNOSIS,
késleltetés, Direct Drive 
motor 10 év garanciával,
centrifuga fordulatszám: 
1000 ford./perc
beállítható hőfokok, 
LED kijelző,
inverteres vezérlés, 
fehér

szabadonálló 
elöltöltős mosógép
kapacitás: 7 kg, 
méretek: 85x60x55 cm
13 mosóprogram, SMART 
DIAGNOSIS, töltet érzékelés, 
késleltetés, Direct Drive 
motor 10 év garanciával,
centrifuga: 1400 ford./perc
beállítható hőfokok, 
nagy méretű  LED kijelző,
6 féle dobmozgás a ruhák 
extra védelmére,
automatikus súlykiegyenlítés, 
fehér

szabadonálló elöltöltős 
keskeny mosógép
kapacitás: 6 kg,
méretek: 85x60x44 cm
13 mosóprogram, 
SMART DIAGNOSIS, 
töltet érzékelés,
késleltetés, Direct Drive 
motor 10 év garanciával,
centrifuga fordulatszám: 
1200 ford./perc
beállítható hőfokok, 
nagy méretű LED kijelző,
6 féle dobmozgás a ruhák 
extra védelmére,
fehér

szabadonálló elöltöltős 
GŐZ mosó-szárító gép
kapacitás: 9/6 kg, 
méretek: 85x60x64 cm
14 mosóprogram, SMART 
DIAGNOSIS, töltet érzékelés,
késleltetés, Direct Drive motor 
10 év garanciával,
centrifuga: 1400 ford./perc, 
esőztető mosás, beállítható 
hőfokok, nagy méretű  érintős 
digit.kijelző, 6 féle dobmozgás 
a ruhák extra védelmére,
gőzfunkció, automatikus 
súlykiegyenlítés, nagy betöltő 
nyílás, fehér

szabadonálló mikro 
900/1000 W, grilles,  28 literes, 32 cm-es forgó tányér, 

méret: 510 x 286 x 444 mm, digitális vezérlés (vezérlő kerékkel),
automata főző és felolvasztó programok, ezüst/fekete szín

szabadonálló elöltöltős 
keskeny mosógép
kapacitás: 6 kg, 
méretek: 85x60x44 cm
13 mosóprogram, 
SMART DIAGNOSIS,
késleltetés, Direct Drive 
motor 10 év garanciával,
centrifuga fordulatszám: 
1200 ford./perc
beállítható hőfokok, 
LED kijelző,
6 féle dobmozgás a ruhák 
extra védelmére, fehér

szabadonálló elöltöltős mosógép
kapacitás: 8 kg,
méretek: 85x60x59 cm
13 mosóprogram, SMART DIAGNO-
SIS, töltet érzékelés, 
késleltetés, Direct Drive motor 10 év 
garanciával, centrifuga: 1400 ford./
perc, esőztető mosás, beállítható 
hőfokok, nagy méretű  érintős digit.
kijelző, 6 féle dobmozgás a ruhák 
extra védelmére, automatikus 
súlykiegyenlítés, nagy betöltő nyílás, 
fehér

szabadonálló 
elöltöltős mosógép
kapacitás: 7 kg,
méretek: 85x60x55 cm
13 mosóprogram, 
SMART DIAGNOSIS, 
töltet érzékelés, késleltetés, 
Direct Drive motor 10 év 
garanciával,
centrifuga: 1200 ford./perc
beállítható hőfokok, 
numerikus LED kijelző, 
6 féle dobmozgás a ruhák 
extra védelmére, automatikus 
súly kiegyenlítés, 
fehér

szabadonálló Side by Side hűtő 
346/162 l., méretek: 175,3x89,4x66,5 cm, LED belső világítás,

víz, jég és jégkása adagolás, érintős digitális kijelző,
rejtett ajtózsanérok, numerikus display belül, 

polconkénti folyamatos légáram, inverteres vezérlés, 
SMART DIAGNOSIS, frissen tartó rekesz, ezüst szín

szabadonálló kombinált hűtő
227/91 l., méretek:190x59,5x65 cm, 
LED belső világítás, 3 üvegpolc, 
3 átlátszó mélyhűtő rekesz,
rejtett ajtózsanérok, megfordítható ajtók, 
polconkénti folyamatos légáram, 
SMART DIAGNOSIS, 
frissen tartó rekesz,
inox ajtófront

szabadonálló kombinált hűtő 
252/91 l., méretek: 201x60x69 cm, 
LED belső világítás, 3 üvegpolc, 
3 átlátszó mélyhűtő rekesz, 
0 °C fokos zóna, rejtett ajtózsanérok, 
numerikus display belül, megfordítható ajtók, 
polconkénti folyamatos légáram, 
SMART DIAGNOSIS, 
frissen tartó rekesz, 
alumínium fogantyú, ezüst ajtófront

szabadonálló kombinált hűtő 
223/91 l., méretek: 190x59,5x65 cm, 
LED belső világítás, 3 üvegpolc, 
3 átlátszó mélyhűtő rekesz, vízadagoló,
rejtett ajtózsanérok, digitális kijelző, 
megfordítható ajtók, 
polconkénti folyamatos légáram,
SMART DIAGNOSIS, 
frissen tartó rekesz,
alumínium fogantyú, ezüst ajtófront

szabadonálló kombinált hűtő 
422/174 l., méretek:184x86x73 cm, LED belső világítás,
3 üvegpolc, 3 átlátszó mélyhűtő rekesz, 0 °C fokos zóna,

rejtett ajtózsanérok, külső LED kijelző, ital adagoló, polconkénti 
folyamatos légáram, inverteres vezérlés, SMART DIAGNOSIS, 

frissen tartó rekesz, 0 fokos rekesz, inox ajtófront

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

Total No Frost rendszer, lineáris kompresszor 10 év garanciával Total No Frost rendszer, Smart Inverter kompresszor 10 év garanciával

Total No Frost rendszer, 
lineáris kompresszor 10 év garanciával

Total No Frost rendszer, 
10 év garancia a kompresszorra

Total No Frost rendszer, 
10 év garancia a kompresszorra

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

41 dB(A)

41 dB(A)

38 dB(A)

40 dB(A) 38 dB(A)ENERGIA
OSZTÁLY

ENERGIA
OSZTÁLY

energiaosztály: A+++-20%

 89 900 Ft

 134 900 Ft

 119 900 Ft

34 900 Ft

 109 900 Ft

 169 900 Ft

 119 900 Ft

339 900 Ft

149 900 Ft

239 900 Ft

169 900 Ft

299 900 Ft


