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mikrohullámú sütő nélkül:

ISLA SELENE 900 SZIGET

249 990 Ft
további információ: 45. oldal

139 990 Ft

ISLA GAMMA 900 SZIGET + 

175 990 Ft
+ ajándék

43 990 Ft  értékben

CATA MC 20 IX
beépíthető 

mikrohullámú sütő

+ ajándék

43 990 Ft  értékben

CATA MC 20 IX
beépíthető 

mikrohullámú sütő

beépíthető  
mikrohullámú sütő

további információ: 42. oldal

beépíthető  mikrohullámú sütő

mikrohullámú sütő nélkül:

219 990 Ft

+

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!



75 990 Ft

GAMMA GLASS

részletek a 19. oldalon

+ AJÁNDÉK FRITŐZ
49 990 Ft-tól

BETA 600

+ AJÁNDÉK FRITŐZ

részletek a 26. oldalon

49 990 Ft

TF-6600

+ AJÁNDÉK FRITŐZ

részletek az 59. oldalon

94 990 Ft-tól

MIRAGE
by cata

+ AJÁNDÉK FRITŐZ

részletek a 23. oldalon

+ AJÁNDÉK FRITŐZ
84 990 Ft-tól

SYGMA

részletek a 25. oldalon

+ AJÁNDÉK FRITŐZ
141 990 Ft-tól

THALASSA

részletek a 17. oldalon

+ AJÁNDÉK FRITŐZ
94 990 Ft-tól

GC DUAL

részletek az 58. oldalon

AJÁNDÉK!

14 990 Ft
14 990 Ft értékben!

értékben!

kivehető tartályos, 3 literes

2200 W-os, inox fritőz

DML ELECTRIC DF-3

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatokAJÁNDÉK FRITŐZ az akcióban szereplő páraelszívókhoz!

1Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!
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MOTOROK
Gyártóink széles választékot kínálnak
a különböző teljesítményű motorokból,
melyek kiváló hatékonysággal rendelkez-
nek, kielégítve ezzel minden felhasználói
igényt.

KÜLSŐ MOTOROS
Külső motoros változatban is rendelhető pára-
elszívók.

SZIGET
Sziget változatban is rendelhető páraelszívók.

SAROK
Sarok változatban is rendelhető páraelszívók

UJJLENYOMATMENTES
Egy speciális szálhúzott anyag, amin nem lát-
szik az ujjlenyomat, ezáltal könnyebb tisztítás 
válik lehetővé.

BRILLANT STEEL
Az AISI 304 nemesacél különleges polí-
rozási eljárással készült változata, mely 
különleges csillogást biztosít, ezáltal
exkluzív megjelenést kölcsönöz az így készült 
páraelszívóknak.

PERIMETRIKUS TECHNOLÓGIA
Ennél a speciális műszaki megoldásnál az 
elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme 
mentén történik, mintegy légfüggönyt képezve 
a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség meg-
nő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.

SPECIÁLIS FÉM ZSÍRSZŰRŐK
Rozsdamentes acélból készült zsírszűrők, 5 
rétegű alumínium betétekkel, melyek nagy ha-
tékonyságot biztosítanak. A fém szűrőbetétek 
mosogatógépben is moshatók, tisztításuk egy-
szerű.

m3/h
800

BRILLANT
STEEL

ASP
PER

motor
2

24h
function

motion
e

NORMAL

HALOGEN

LED

MÉRETEK
Ez a jelölés a páraelszívók szélességét jelzi 
centiméterben megadva.

EXTRA MÉRET
Ez a jelölés a 120cm vagy annál szélesebb pá-
raelszívókat jelöli.

2 MOTOR
Egyes beépíthető típusok 2 motorral 
vannak felszerelve a hatékonyabb légszállítási 
teljesítmény érdekében. Ezek a változatok külö-
nösen előnyösek például hosszabb csőszaka-
szok több könyök esetén.

N.R.S.
Ez a technológia a páraelszívó különlegesen 
csendes működését teszi lehetővé, ezáltal ma-
gasabb komfortérzetet biztosít a konyhában. A 
műszaki megoldás a motor teljesítményét nem 
befolyásolja, így a csendes működés ellenére 
is hatékony légszállítást eredményez.

NORMÁL VILÁGÍTÁS
Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál ha-
gyományos izzók biztosítják a munka-felület 
megvilágítását. Az izzók általában 25 és 40 W 
teljesítményűek.

HALOGÉN VILÁGÍTÁS
A halogén világítás tökéletes megvilágítást 
biztosít a munkafelületen. A halogén izzók ál-
talában 20 és 50 W teljesítményű-ek. Egyes 
típusoknál az “easy open” rendszernek egy 
mozdulattal kivehetők és könnyen cserélhetők.

NEON VILÁGÍTÁS
Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál  neon 
fénycsövek biztosítják a munkafelület megvilá-
gítását.

KIEMELT PÁRAELSZÍVÓ AKCIÓK
TARTALOMJEGYZÉK 
ÉS FOGALOM MAGYARÁZAT
E.ION FALI PÁRAELSZÍVÓK
NRS FALI PÁRAELSZÍVÓK
BRUSHLESS FALI PÁRAELSZÍVÓK
FALI PÁRAELSZÍVÓK
RUSZTIKUS FALI PÁRAELSZÍVÓK
SAROK PÁRAELSZÍVÓK
E.ION SZIGET PÁRAELSZÍVÓK
NRS SZIGET PÁRAELSZÍVÓK 
BRUSHLESS SZIGET PÁRAELSZÍVÓK
SZIGET PÁRAELSZÍVÓK
RUSZTIKUS SZIGET PÁRAELSZÍVÓK
MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK
PULTBA ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK

LED VILÁGÍTÁS
A legújabb változatok már az újgenerációs 
LED  világításokkal vannak felszerelve, mely 
rendkívül alacsony energiafelhasználást tesz 
lehetővé.

24H IDŐZÍTŐ 
Ez a szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy 
folyamatosan friss levegő legyen a helyiség-
ben. Az aktiválást követően a páraelszívó 1 óra 
időtartamra bekapcsol, majd ez a ciklus 3 órán-
ként ismétlődik.

AUTOMATIKUS NYITÁS
Az „e-motion” automatikusan nyit és zár, így 
könnyű kezelhetőséget és hatékony teljesít-
ményt biztosít.

E.ion
A Falmec világújdonsága: Páraelszívó, amely 
nem csak megszünteti a kellemetlen szagokat, 
de tisztítja és frissebbé teszi a levegőtv

SILENTECH MOTOR
A spanyol NODOR cég egyedi fejlesztésű mo-
torja, ami speciális kialakításának köszönhető-
en csendesebben üzemel az átlagos páraelszí-
vókhoz képest.

BRUSHLESS MOTOR
Új szénkefe nélküli motor. Az egyik legcsen-
desebb motor a piacon, ami egyes fokozaton 
mindössze 10 W-ot fogyaszt és zajszintje is 
csak 33 dB.

FOGALOM MAGYARÁZAT

TARTALOM

1 - 2. 
3.
 

4 - 5. 
6 - 7. 
8 - 9. 

10 - 27. 
28 - 31.
32-  33. 
34 - 35. 

36. 
37. 

38 - 46. 
47. 

48 - 51. 
52 - 55.

e.
ion

 system

neon

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE 
ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK
KIHÚZHATÓ TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓK
STANDARD PÁRAELSZÍVÓK
KÜLSŐ MOTOROK
SILENT SPLIT KÜLSŐ MOTOROS 
PÁRAELSZÍVÓK
LÉGTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK ÉS
UNIVERZÁLIS BEKÖTŐ SZETTEK
KIEMELT BEÉPÍTHETŐ SZETT AKCIÓK
BEÉPÍTHETŐ  MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK 
ÉS BORHŰTŐK 
BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK
MOSOGATÓTÁLCÁK ÉS CSAPTELEPEK
ARDES HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK

56 - 58.

59 - 60. 
61. 

62 - 63.
64 - 65.

66 - 69.

70 - 75.
76 - 77.

78.
79.
80.

2 3

TOP
fi lters

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
FA 150/3 bekötő szett 

5490 Ft értékben!5490 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

+
by cata

1610 m3/h (max.) légszállítás
nyomógombos vezérlés
halogén világítás
silentech motor
szín: inox
60 cm-es kürtőbe

GAT 850/60

49 990 Ft

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
bekötő szett 

vagyvagy
aktívszén-szűrő 

+
by cata

728 m3/h (max.) légszállítás
kihúzható levehető előlap
2x50 W halogén világítás
2 motoros
szín: inox
60 cm széles

EXTENDER 1740

33 990 Ft

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
FA 125/3 bekötő szett 

4990 Ft értékben!4990 Ft értékben!

+868 m3/h (max.) légszállítás
TC3V touch control (érintővezérlés) vezérlés
2x50 W halogén világítás, utószellőztetés
szín: inox/fekete és fehér üveg
zsírszűrő-telítettség kijelző
60 cm széles

MIDAS 600

66 990 Ft

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
BK150 ECO bekötő szett 
8990 Ft értékben!8990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

1400 m3/h (max.) légszállítás
touch control érintővezérlés
2x50 W halogén világítás
utószellőztetés, zsírszűrő-telítettség kijelző
szín: inox/fehér és fekete üveg
60 és 90 cm szélességben

CERES

89 990 Ft-tól

+

+

728 m3/h (max.) légszállítás
nyomógombos vezérlés
2x40 W normál izzó, 2 motoros, kihúzható levehető előlap
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér
50, 60 cm szélességben

1554 m3/h (max.) légszállítás
nyomógombos vezérlés
2x40 W normál izzó
szín: inox, fehér
50 cm szélességben

TF 5250 - 5260

NEBLIA 500

29 990 Ft

44 990 Ft-tól

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
BK150 ECO bekötő szett 
8990 Ft értékben!8990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)  

(vagy aktívszén-szűrő) AJÁNDÉKAJÁNDÉK
FA 125/3 bekötő szett 

előlaptő lől

4990 Ft értékben!4990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

+

CERES 600 fekete    89 990 Ft
CERES 600 fehér     94 990 Ft
CERES 900 fekete    99 990 Ft
CERES 900 fehér     99 990 Ft

RES

GARANCIA3 ÉVTELJESKÖRŰ

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
BK150 ECO bekötő szett 
8990 Ft értékben!8990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)  

NEBLIA 500 fehér    44 990 Ft
NEBLIA 500 inox     49 990 Ft

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!
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Falm
ec E.ion FALI páraelszívók 

Tudta-e Ön?
Mi az az ion és mire jó?
Az ionokat a „levegő vitaminjainak” is nevezik, köszönhetően a jótékony hatásuknak. Kedvező hatással vannak a 
levegő minőségére. A negatív ionok semlegesíteni tudják a levegőben jelen lévő mikroorganizmusokat, víruso-
kat, baktériumokat, gombaspórákat, az allergiás tüneteket kiváltó virágporokat valamint a kellemetlen szagokat 
okozó részecskéket, porokat. 
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Falmec E.ion

EOLO E.ion FALI

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EOLO E.ion FALI    597 990 Ft

A készülék felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható) 
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér és fekete

ZEPHYRO E.ion FALI

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható) 
zajszint: 56-65d B(A)
szín: fehér és fekete szatén (atlaszselyem) üveg

TWISTER E.ion FALI

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: alumínium és fekete bevonatú titanium

TWISTER E.ion FALI                  641 990 Ft

A készülék felszerelése egy speciális fali konzollal történik. 
(tartozék)

ZEPHYRO E.ion FALI   689 990 Ft

A készülék felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

e.
ion

 system

e.
ion

 system

e.
ion

 systeme.
ion

 system

A TISZTA LEVEGŐ ÚJ KONCEPCIÓJA A KONYHÁBAN.

A FALMEC BEMUTATJA AZ ELSZÍVÓT, AMELY NEM CSAK MEGSZÜNTETI A 
KELLEMETLEN SZAGOKAT, DE TISZTÍTJA ÉS FRISSEBBÉ IS TESZI A LEVEGŐT.

Az ionokat a ”levegő vitaminjainak” is nevezik, köszönhetően a jótékony hatásuknak. Kedvező hatással vannak a levegő minőségére, kö-
zömbösítik a szennyező anyagokat, valamint energiát és életerőt biztosítanak az embereknek, valamint más élő szervezetek (növények és 
állatok) számára egyaránt. Különösen nagy hatást gyakorolnak az emberi biokémiára, ezáltal jobb hangulatot, koncentrációt biztosítanak 
és fontos kihatással vannak az egészséges életmód más területeire is. Ezek színtelen, szagtalan és láthatatlan molekulák, amelyeket belé-
legzünk a természetes környezetben: amint ezek eljutnak a véráramba, az ionok biokémiai reakciót váltanak ki, melyek növelik a szerotin 
szintet (más néven a „kémiai hangulatot”), ezáltal csökkentik a depressziót és a stresszt, valamint folyamatosan növelik az energiaszintet 
az egész nap folyamán. Ha az ionok koncentrációja alacsony a levegőben, olyan tünetek jelentkezhetnek mint pl. álmosság,szédülés, 
depresszió, migrén vagy légszomj.

A VILÁGEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (WHO) IRÁNYMUTATÁSAINAK ALAPJÁN A FRISS LEVEGŐBEN LÉVŐ NEGATÍV IONOK KONCENT-
RÁCIÓJA NEM LEHET KEVESEBB MINT 1000 EGYSÉG / CM3. A TERMÉSZETBEN EZ A KONCENTRÁCIÓ ÚGY ALAKUL, HOGY 1200 
POZITÍV IONRA 1000 NEGATÍV ION JUT. EZ EGY ”OPTIMÁLIS ARÁNY”, MELY VITALITÁST, ENERGIÁT ÉS A FRISSESSÉG ÉRZÉSÉT 
BIZTOSÍTJA MINDEN ÉLŐ ORGANIZMUS SZÁMÁRA. AZ EGYENSÚLY FENNTARTÁSÁHOZ NAGYOBB SZÁMÚ NEGATÍV IONOK LÉTRE-
HOZÁSA SZÜKSÉGES,MIVEL EZEK VITALITÁSA ALACSONYABB MINT A POZITÍV IONOKÉI. MINDEZ MOST LEHETSÉGES AZ E.ION® 
RENDSZERREL.

Páraelszívó, ami 
tisztítja és frissebbé is teszi 
a levegőt
Nézze meg videón
okostelefonjáról!

RUBIK E.ion 
FALI

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél 
szenzor, ionizációs rendszer a levegő 
tisztítására, kombinált, 3 évig regenerálható 
Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér és fekete

RUBIK E.ion FALI fehér és fekete 
597 990 Ft

A képen a sziget változat látható.
A készülék felszerelése egy speciális fali konzollal 
történik. (tartozék)

e.
ion

 system

MARE E.ion 
FALI

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél 
szenzor, ionizációs rendszer a levegő 
tisztítására, kombinált, 3 évig regenerálható 
Carbon.Zeo szűrő 
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér és fekete

MARE E.ion FALI  
643 990 Ft

A készülék felszerelése egy speciális fali 
konzollal történik. (tartozék)

MARYLIN E.ion FALI  
733 990 Ft

A képen a sziget változat látható.
A készülék felszerelése egy speciális fali konzollal 
történik. (tartozék)

MARYLIN E.ion 
FALI

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: kézzel késztett fehér kerámia burkolat

LIBRA E.ion FALI

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a/n.a./600 m3/h*
világítás: 3x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 57-66 dB(A)
szín: inox

e.
ion

 system

javasolt fogyasztói ár:
LIBRA e.ion FALI                 634 990 Ft    399 990 Ft

Az akciós ár a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! 

Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!



kézzel készített 
kerámia burkolat

Mi az előnye?

Az E.ion rendszer lehetővé teszi számunkra, hogy megszüntessük a füst és a szagok elvezetésére 
szolgáló légtechnikai csöveket, így nincs szükség semmilyen építészeti munkára vagy átalakítás-
ra. Az ebből levonható pozitív következtetés: nincs szükség több falbontásra, kőműves munkára, 
egyéb kivezetési megoldásra, ezáltal megoldódik minden telepítési probléma. Ezáltal az egyéb 
kapcsolódó költségeknek vége!

A páraelszívó elhelyezése teljes szabadságot tesz lehetővé a konyhai környezetben, ezért lehe-
tőséget biztosít különleges formatervezési megoldásokra, a főzőfelület elhelyezésére, ezáltal a 
konyhabútor kialakítására is. Ez előnyös esztétikai hatást biztosít, kielégítve minden igényt, le-
gyen az bármilyen követelmény a modern konyhában.


felső szekrénybe is építhető

4
max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

e.
ion

 system

TOP
fi lters

TOP
fi lters

TOP
fi lters

TOP
fi lters

TOP
fi lters

TOP
fi lters

TOP
fi lters

VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG
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max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

Tudta-e Ön?
Választék...
Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín, forma, méretvá-
laszték, különleges és egyedi megoldások...
rusztikus - modern, fali, sziget, sarok, beépíthető változatok

VELA 90 NRS®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VELA 90 NRS WHITE   517 990  Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1 W LED, led élvilágítás
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 37-51 dB(A), szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

LED

ARIA NRS® 

ARIA 80 NRS WHITE                               481 990  Ft
ARIA 80 NRS BLACK                               481 990  Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 10 W LED szalag
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 37-51 dB(A), szín: fehér és fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C
minimum szerelési magasság a főzőlap tetejétől: 45 cm

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

LUMINA NRS® 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA 90 NRS (inox, fekete vagy fehér üveg előlap)  
375 990  Ft
LUMINA 120 NRS (inox, fekete vagy fehér üveg előlap)  
413 990  Ft

légszállítási adatok: n.a./800/640 m3/h*
világítás: 1x21 W neon/90cm 
és 1x28 W neon/120cm
perimetrikus technológia
zajszint: 37-51 dB(A), szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

neon

PLANE NRS®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLANE   90 NRS  309 990  Ft      199 990  Ft
PLANE 120 NRS         347 990  Ft
Az akciós ár a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! 

Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
Világítás: 2x1,2 W LED/90cm és 3x1,2 W LED/120cm
elektronikus vezérlés, 
időzítő (utószellőztetés),
zajszint: 37-52 dB(A), szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

HORIZON N.R.S.®

extra csendes technológia

akár
85%-al* 
csendesebb 
működés

A FALMEC új generációs NRS® páraelszívói tökéletes megoldást biztosítanak olyan épületekben, ahol nincs vagy csak korlátozott lehetőség van 
külső motorok alkalmazására, mint például: passzív házak, műemlék jellegű épületek...stb.
Ezekben az esetekben nincs szükség külön falfúrásra, a homlokzat igénybevételére ahova a külső motor kerülne elhelyezésre, de a párael-
szívó működése az új technológiának köszönhetően mégis rendkívül csendes lesz. Ha a páraelszívó külső kivezetése nem lehetséges, arra is van 
megoldás. Kimondottan ezekhez a típusokhoz a FALMEC egy új speciális aktívszén-szűrőt kínál, mely egyéb más hasonló szűrőkkel szemben 
hosszabb élettartammal rendelkezik, valamint regenerálható azaz az aktívszén részecskék, melyek a kellemetlen szagok megkötését biztosítják újra 
aktiválhatók és így a szűrő többször is felhasználható.

A LEGCSENDESEBB PÁRAELSZÍVÓ
A FALMEC egyik jelentős fejlesztése az NRS® zajcsökkentő rendszer, mely a motor és a légáramlá-
si út különleges kialakításának, valamint ezek speciális szigetelésének köszönhetően extra csen-
des megoldást biztosít. Az új, különleges zajcsökkentő rendszer jelentős mértékben csökkentette 
a páraelszívók zajszintjét.

A Falmec folyamatos kutatásokat és technológia fejlesztéseket végez a páraelszívók zajszintjének csökkentése 
érdekében. Nagyobb hatékonyság, a teljesítmény jobb kihasználása, csendesebb működés és kisebb energiafelhasz-
nálás. Ezeken a területeken a Falmec mindig kiváló eredményt ért el. A motortér gondos áramlásdinamikai 
tanulmányozása során, együttműködve prof. Roberto Da Fornoval, a padovai egyetem aerodinamikai tanszé-
kének docensével; lehetővé tette a légáramlás optimalizálását és a turbulencia kiküszöbölését, mely  légáramlás 
során keletkező zaj legfőbb forrása volt. A  speciális  nagy hatásfokú zajcsökkentő anyagok használata tovább 
csökkentette a páraelszívás során keletkezett légáramlás által keltett zajt.

NRS® a levegő módosított áramlása

* a normál páraelszívók zajszintjéhez képest

N
R

S
® EXTR

A CSEN
D

ES FALI páraelszívók 
NRS® EXTRA CSENDES FALI páraelszívók 

1.fokozat 2.fokozat 3.fokozat 4.fokozat

NRS® páraelszívók (PLANE) 33 38 42 50

Hagyományos páraelszívók** 41 51 58 66

  ** összehasonlítva az ismert forgalomban lévő 500m³/h teljesítménnyel rendelkező modellekkel.

A hallásérzetet logaritmikus skála jellemzi: 1 dB zajszint csökkenés 20%-al csendesebb működést, 
vagyis 3dB –el kisebb zajszint feleakkora zajt jelent!

A legcsendesebb belső 
motorral rendelkező 
páraelszívó! 

Nézze meg videón 
okostelefonjáról!


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök

HORIZON 150 NRS®HORIZON 90 NRS®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
HORIZON 90 NRS        369 990  Ft
HORIZON 120 NRS        422 990  Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 1x21 W neon/90cm 
1x28 W neon/120cm
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 37-51 dB(A), szín inox(AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
HORIZON  150 NRS   539 990  Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x13 W neon
perimetrikus technológia, dupla kürtős, 
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 37-51 dB(A), szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

neon neon


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök

TOP
fi lters
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BR
U

SH
LESS M

O
TO

R
O

S FALI páraelszívók 
BRUSHLESS motoros fali páraelszívók 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ICON 90 BK fekete üveg   388 990 Ft
ICON 90 WH fehér üveg   440 990 Ft

ICON

1400

by cata

légszállítási adatok: 1400/1000/700 m3/h*
világítás: 3x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
perimetrikus technológia
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-59 db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ICON

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LIRA GLASS   341 990 Ft
LIRA INOX   341 990 Ft

légszállítási adatok: 1400/1000/700 m3/h*
világítás: 3x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
perimetrikus technológia
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-59 db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

LIRA 
by cata

1400

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ORION 900   304 990 Ft
ORION 1200   335 990 Ft

ORION

1400 1400

by cata

légszállítási adatok: 1400/1000/700 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED /90cm (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-59 db(A)
szín: inox/ fekete üveg,csőcsatlakozás: Ø 150 mm

Energia 
Osztály

Energia 
Osztály

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ZINNIA   241 990 Ft 

légszállítási adatok: 1400/1110/700 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 39-59 db(A)
szín: inox/ fekete üveg,csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ZINNIA

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
DALIA WH (fehér üveg)  279 990 Ft
DALIA BK (fekete üveg)   279 990 Ft

légszállítási adatok: 1400/1000/700 m3/h*
világítás: 3x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-59 db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg,csőcsatlakozás: Ø 150 mm

DALIA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
AURA 900 WH (fehér üveg)  314 990 Ft
AURA 900 BK (fekete üveg)   304 990 Ft
AURA 800 BK (fekete üveg)   304 990 Ft
AURA 800 SD (sand üveg)   314 990 Ft

légszállítási adatok: 1400/1110/700 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-59 db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg,csőcsatlakozás: Ø 150 mm

AURA

TIPP!
Elektronikus vezérlés és világítás...
Az elektronikus vezérléssel ellátott készülékek extra szolgáltatása az időzítés (utószellőztető 
funkció), ami késleltetett automatikus kikapcsolást tesz lehetővé. Fordítson kellő figyelmet a 
készülék világításának kiválasztására, mert ez egyben a főzőfelület megvilágítása is.

Energia 
Osztály

Energia 
Osztály

Energia 
Osztály

1400 1400

A cata mérnőkei által használt legújabb “BRUSHLESS” motoroknak és LED világítás-
nak köszönhetően ezeknek az elszívóknak a legalacsonyabb az energiafogyasztása a 
piacon. Maximum 100 W fogyasztás világítás nélkül! “A” ENERGIAOSZTÁLY

Csendes nagyteljesítményű motorok: A Cata mérnökei által használt legújabb fejlesztésű 
“BRUSHLESS” motorok feleslegessé teszik a szénkeféket, kiküszöbölik a súrlódás nagy részét  és ez-
zel megnövelik a motor élettartalmát, valamint csökkentik a zajszintjét is. Ezzel lehetővé teszik a 
piacon az egyik legcsendesebb, de mégis kiemelkedően magas teljesítményű (740m3/h EN 61591 
szerint) és rendkívül energiatakarékos - (mindössze 100 W motorteljesítmény felvétel) páraelszívók gyártását.

Szekvenciális vezérlés
és szabályozható LED világítás
A különleges 10 fokozatú “Slider” 
vezérlésnek köszönhetően elegán-
san és egyszerűen állíthatjuk be a 
páraelszívót mindenkor főzés in-
tenzitásának megfelelően! Szintén 
a Slider vezérléssel fokozatmen-
tesen állíthatjuk a világítást akár a 
készülék kikapcsolt állapotában is, 
így akár hangulatvilágítást is adhat 
konyhájának! További előnye az 
utószellőztető funkció és a filterek 

tisztítására figyelmeztető jelzés is! ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

POWER +

SILENT

ECO
TAKARÉKOS & ERŐS & CSENDES


több fokozatban
dönthető

Energia 
Osztály
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max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

FALI páraelszívók 

PLATINUM 67 és 97 SQUARE ALPHABET 67 és 97 SQUARE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ALPHABET 67    331 980 Ft
ALPHABET 97    390 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED/67cm, 4x1 W LED/97cm
3x1,2 W LED/67cm, 4x1,2 W LED/97cm (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

MIRABILIA  ®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLATINUM 67    361 980 Ft
PLATINUM 97    420 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2W LED/67cm, 4x1 W LED/97cm
+3x1,2 W LED/67cm, 4x1,2 W LED/97cm (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64dB (A), szín: inox (AISI 304)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

JAVASLAT
Perimetrikus technológia...
Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén 
történik, mintegy légfüggönyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és haté-
kony légszállítást tesz lehetővé.

VENEZIA 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VENEZIA 67 ROUND                                               411 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B


velencei üvegművészek 
által egyedileg kézzel 
készített üvegburkolat

MANHATTAN 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MANHATTAN 67 ROUND   328 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

FENICE 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FENICE 67 ROUND    349 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

NEW YORK 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
NEW YORK 67 ROUND   328 980 Ft
NEW YORK FALI LÁMPA     58 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

opcionális tartozék: 
New York fali lámpa

A FALMEC egyik egyedi páraelszívó családja a  MIRABILIA®. Ez a készülék nemcsak tökéletes páraelszívó, hanem egy egye-
dülálló világítótest is egyben. A többféle üveg dekor burkolat külön világítással rendelkezik, melynek fényereje szabályozha-
tó, ezáltal különleges hangulatvilágítást biztosít. A hatékony működésről a perimetrikus technológia és a nagyteljesítményű 
belső vagy külső motorok gondoskodnak. A felszálló gőz a páraelszívó alján található fémlemeznek ütközve egyenletesen 
szétterül és a körkörös légréseken keresztül továbbhalad. A zsírlecsapódást és a motor védelmét a panel alatt lévő speciális 
fém zsírszűrő biztosítja. A lemezen egy zajcsökkentő anyag is elhelyezésre került, ezáltal páraelszívónk működése még 
csendesebb. A munkafelület megvilágításáról halogén izzók gondoskodnak.
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GHOST

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GHOST 60 (fehér, fekete)                           569 990 Ft       

légszállítási adatok: n.a./600/430 m3/h*
világítás: LED szalag, touch control (érintővezérlés)
speciális fém zsírszűrők, zajszint: 35-52 dB(A)
automatikus nyitás-zárás, csak 15 cm mély
szín: fekete, fehér,
csőcsatlakozás: 220x90 mm vagy Ø 150 mm
energiaosztály: C

RIALTO ÉS RIALTO TOP

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
RIALTO H82 (82cm magas)   422 990 Ft
RIALTO H100 (100cm magas)  422 990 Ft
RIALTO TOP H100 (100cm magas)  429 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/720  m3/h*
világítás: 2x8 W LED szalag + 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 50-61 dB(A), szín: inox (AISI304) 
rialto top: FASTEEL ujjlenyomatmentes felület
kétféle magassággal rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

CONCORDE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CONCORDE 60                     209 990 Ft
CONCORDE 90                     224 990 Ft
CONCORDE 120                     253 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
világítás: 2x2,1 W LED, perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LUCE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUCE                               248 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
világítás: 1x21 W NEON
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox / fekete és fehér üveg előlap 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

JAVASLAT
A munkafelület  megvilágítás...
A páraelszívók világítása elsősorban a munkafelület megvilágítására szolgál. A normál 
világítás egyre jobban háttérbe szorul, ezeket váltja fel a hatékonyabb halogén, neon világítás, 
de a legmodernebb változatok már energiatakarékos LED világítással kaphatók.

MOONLIGHT 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MOONLIGHT 67   356 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

GROOVE 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GROOVE 67   275 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

ROUND 67
választható üvegmintával

ELEKTRA

ZEBRA

NATURA GOLD

PHARO

MARGHERITA

MANHATTTAN

COMETA

LIBERTY

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ROUND 67
328 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

PENELOPE

670

m
ax

 1
10

5
72

0
36

0

460

215215

160

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

neon

TOP
fi lters

TOP
fi lters
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FALI páraelszívók 

CASSANDRA TC 90

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CASSANDRA TC 90 GLASS (inox/fekete üveg)  167 990 Ft
CASSANDRA TC 90 INOX                    167 990 Ft  

légszállítási adatok: 1595/1140/645 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
perimetrikus technológia
zsírszűrő-telítettség kijelző
silentech motor
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 50-65 db(A), szín: inox és inox/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

O2/B 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
O2/B                     188 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/710 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
silentech motor
időzítő (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
perimetrikus technológia
zajszint: 40-67 db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

1595

1595

by cata

by cata

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
BUTTERFLY    463 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/750 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés)
automata frontpanel nyitás-zárás
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

BUTTERFLY

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PRESTIGE (FEHÉR, FEKETE)                    526 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED, LED háttérvilágítás
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

PRESTIGE

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

GLEAM

javasolt fogyasztói ár:
GLEAM                     314 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/720 m3/h*

világítás: 3x1,2 W LED,
elektronikus vezérlés (utószellőztetés), 
perimetrikus technológia, zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér üveggel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

DIAMANTE

javasolt fogyasztói ár:
DIAMANTE    269 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/720 m3/h*

világítás: 2x13 W neon, hátsó világítás,
elektronikus vezérlés (utószellőztetés), 
perimetrikus technológia, zajszint: 47-59 dB(A)
szín: inox (AISI 304), 
opcionális kiegészítő: távvezérlő és csőtakaró kürtő
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

neon
opciónális

távvezérlő

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
AERIS 900 BK                                  125 990 Ft

légszállítási adatok: 1400/1000/600 m3/h*
világítás: 2x4 W led
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
perimetrikus technológia
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 53-63 db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: E

AERIS

1400

by cata

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLANET BK                        104 990 Ft

légszállítási adatok: 1400/1000/600 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő) 
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség jelző 
szín: inox - fekete vagy fehér üveg dekor frontpanel
zajszint: 51-61 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: 

PLANET XGBK

FALI páraelszívók  

ÚJDONSÁG!

TOP
fi lters

TOP
fi lters

Energia 
Osztály

Energia 
Osztály

Tudta-e Ön?
CATA - a harmadik legnagyobb...
A Cata Electrodomesticos S.L – melyet 1947-ben (68-éve) alapítottak, és mára már a világ 
harmadik legnagyobb páraelszívó gyártójaként jegyzik - termékei a világ több mint 180 
országában kerülnek forgalomba. 

anno
1947
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FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

QUASAR EVO GLASS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
QUASAR GLASS   60              279 990 Ft-tól
QUASAR GLASS   80              285 990 Ft-tól
QUASAR GLASS   90              285 990 Ft-tól
QUASAR GLASS 120              313 990 Ft-tól

légszállítási adatok: n.a./800/720 m3/h*

touch control (érintővezérlés) 
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2W LED/ 60 cm  és 3x1,2W LED/80,90,120 cm, 
perimetrikus technológia, zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox / fekete, szürke és fehér üveg
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

CERES

1400

javasolt fogyasztói ár:
CERES 600 (fekete üveg) +ajándék                                  89 990 Ft                 
CERES 600 (fehér üveg) +ajándék                                  94 990 Ft                                       
CERES 900 (fekete üveg) +ajándék         99 990 Ft         
CERES 900 (fehér üveg) +ajándék         99 990 Ft         

légszállítási adatok: 1400/1000/560 m3/h*

világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 53-63 db(A), szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

JAVASLAT
Elhelyezés - 45°... 
Az itt látható páraelszívók elhelyezése, a főzőfelülethez képest nem vízszintesen,
hanem 45°-ban döntve történhet, melynek előnye, hogy a főzőlap könnyen
 megközelíthető, ezáltal kényelmesebb használatot biztosít.

egyedi tulajdonságok:egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:javasolt fogyasztói ár:
THALASSA 600 TC3 V (fekete) +ajándék                   141 990 Ft
THALASSA 700 TC3 V (fekete) +ajándék                  146 990 Ft
THALASSA 900 TC3 V (fekete) +ajándék                  152 990 Ft

THALASSA 600 TC3 V (fehér)                   141 990 Ft
THALASSA 700 TC3 V (fehér)                   146 990 Ft
THALASSA 900 TC3 V (fehér)                   152 990 Ft 
THALASSA 900 TC3 V SD (sand)                152 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség jelző
szín: inox - üveg dekor frontpanel, zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség jelző
szín: inox - üveg dekor frontpanel, zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

THALASSA feketeTHALASSAS fehér, sand

RES

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FLIPPER 55 (inox, fehér, fekete)                   209 990 Ft
FLIPPER 85                     229 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/750 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
fém zsírszűrő (kivehető, mosható)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox, fehér, fekete és RAL színek
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!

FLIPPER

85
cm

RAL 1018

INOX

RAL 6034

RAL 5015

RAL 7032

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VENERE VL3 600                                                104 990 Ft
VENERE VL3 700                                                 104 990 Ft
VENERE VL3 900                                                       104 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén 
zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum) 
energiaosztály: D  

VENERE 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
DALI 900 Black (fekete üveg)                        167 990 Ft
DALI 900 White (fehér üveg)                        178 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/645 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
silentech motor
időzítő (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 52-67 db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

1595

DALI 900
by cata

*

Energia 
Osztály

h*

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
BK150 ECO bekötő szett 

  8990 Ft értékben!8990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PRISMA 85 (fekete, fehér üveg)                            305 990 Ft
PRISMA 115 (fekete, fehér üveg)                   319 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/720 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
fém zsírszűrő (kivehető, mosható)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: fehér és fekete üveg inox kerettel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

PRISMA

85
cm

115

ÚJDONSÁG!

AJÁNDÉK!
14 990 Ft111111444fritőz
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FALI páraelszívó
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FALI páraelszívók 

C GLASS HALOGÉN

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
C GLASS 600 inox halogén                    66 990 Ft
C GLASS 600 fekete halogén                    66 990 Ft
C GLASS 900 inox halogén                    66 990 Ft
C GLASS 900 fekete halogén                    66 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox - üveg, fekete - üveg
zajszint: 58-72 dB(A) 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

GAMMA GLASS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GAMMA GLASS 600 VL3 +ajándék                   75 990 Ft         
GAMMA GLASS 700 VL3 +ajándék                   75 990 Ft        
GAMMA GLASS 900 VL3 +ajándék                          75 990 Ft        

légszállítási adatok: 1680/1200/700 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés,
időzítő (utószellőztetés), 
világítás: 2x50 W halogén,
zajszint: 50-58 dB(A), 
szín: inox - üveg, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

C GLASS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
C GLASS 500 inox                 55 990 Ft    
C GLASS 600 inox                 55 990 Ft
C GLASS 700 inox                 55 990 Ft
C GLASS 900 inox                 55 990 Ft

légszállítási adatok: 868/620/400 m3/h*
nyomógombos vezérlés 
világítás: 2x40 W normál izzó
új K7+ motor (95W)
zajszint: 50-62 dB(A)
szín: inox/üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

NORMAL

JAVASLAT
Dekoratív üvegek... 
Az üvegernyővel ellátott páraelszívóknál az üvegnek nemcsak dekorációs
szerepe van, hanem légterelő funkciót is ellát. Az üveg felületek könnyebb tisztítást
tesznek lehetővé.

KYROS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

KYROS TC3V 700                   159 990 Ft
KYROS TC3V 900                   159 990 Ft

ARCO 600 BK                   146 990 Ft
ARCO 700 BK                   157 990 Ft
ARCO 900 BK                   167 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h*
TC 3V touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
szín: inox (DurAlum) - üveg
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 50-67 dB(A) 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum) 
energiaosztály: D


Ujjlenyomatmentes 
Duralum felület.

m3/h
1554

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 1610/1150/580 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

ARCO 900 BK
by cata


hajlított fekete üveg

javasolt fogyasztói ár:
NOSTRUM 700 WH (fehér üveg)  188 990 Ft
NOSTRUM 700 BK (fekete üveg)  167 990 Ft 
NOSTRUM 900 WH (fehér üveg)  188 990 Ft
NOSTRUM 900 BK (fekete üveg)  167 990 Ft 
NOSTRUM 900 ANTRAZIT                  241 990 Ft 
    

légszállítási adatok: 1595/1140/710 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED, zsírszűrő-telítettség kijelző
touch control vezérlés (utószellőztetés)
alsó fém zsírszűrő
zajszint: 40-64 dB(A)
szín: inox, fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:

NOSTRUM

1595

by cata

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VULCANO WH (fehér üveg)                        230 990 Ft  
VULCANO BK (fekete üveg)                        209 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/710 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
touch control vezérlés (utószellőztetés)
hangulat világítás
zajszint: 40-67 dB(A)
szín: inox, fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

VULCANO
by cata

1595


Alsó fém zsírszűrő

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Energia 
Osztály

Energia 
Osztály

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SERENA 900 WH (fehér üveg)                115 990 Ft
SERENA 900 BK (fekete üveg)               104 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/780 m3/h*
világítás: 2x4 W led
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
silentech motor
zajszint: 65-67 db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

SERENA

1595

by cata

ÚJDONSÁG!

AJÁNDÉK!
fritőz
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FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

LAGUNA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LAGUNA 60 (üveges változat)  308 980 Ft-tól
LAGUNA 90 (üveges változat)  344 980 Ft-tól
LAGUNA (burkolható változat)  199 990 Ft-tól

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*

elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED
üveg vagy egyedileg burkolható változat
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B


egyedileg is burkolható

pl.: fa burkolat

ALTAIR TOP  

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ALTAIR TOP (60 cm)   222 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: inox - fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

ELLITTICA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ELLITTICA     373 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/700 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x8 W neon
perimetrikus technológia, hőálló savmaratott üveg alul
zajszint: 47-59 dB(A)
szín: inox (AISI 304), polírozott fényes perem,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

POLAR LIGHT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
POLAR LIGHT    348 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/710 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
dekor burkolat világítás (LED)
zajszint: 49-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) 
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

POLAR / POLAR WHITE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
POLAR (35)    295 990 Ft
POLAR (90) ÜVEGGEL   345 990 Ft
POLAR WHITE (35)    249 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/710 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
WHITE: 4x1 W LED
zajszint: 49-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg, fehér (White)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

neon


hátsó kivezetéssel is

JAVASLAT
A megfelelő páraelszívó kiválasztása...
A megfelelő páraelszívó kiválasztásában lehetőség szerint kérje konyhatervező és légtechnikai 
szakember segítségét. Az egyedi elképzelések mellett a készülék helyes megválasztása és 
telepítése szükséges a hatékony és csendes működéhez.

MIRA TOP

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MIRA TOP (40 cm)    188 990 Ft
MIRA TOP TELESCOPICA (állítható magasság) 199 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: inox - fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

MO 208 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MO 208     301 999 Ft
MO 208 PB    279 999 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/730 m3/h *
világítás: 1x50 W halogén
távirányító (tartozék)
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: max. 71 dB(A)
szín: MO 208 - inox (AISI 304), MO 208 PB - inox (AISI 430)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B


tartozék távirányító

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

javasolt fogyasztói ár:
CUBE GLASS 700 BK (fekete üveg)  188 990 Ft
CUBE GLASS 700 WH (fehér üveg)  209 990 Ft
CUBE GLASS 900 BK (fekete üveg)  209 990 Ft
CUBE GLASS 900 WH (fehér üveg)  230 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/750 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés), zsírszűrő-telítettség kijelző
világítás: 2x4W LED
silentech motor
zajszint: 42-67 dB(A)
szín: inox/fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

CUBE GLASS

1595

by cata

ÚJDONSÁG!

TOP
fi lters

TOP
fi lters
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FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

22

javasolt fogyasztói ár:
IMAGO     284 990 Ft
     

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
touch control (erintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon 
perimetrikus technológia, 24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

IMAGO 

neon

javasolt fogyasztói ár:
BLADE fekete                   276 990 Ft  199 990 Ft
BLADE fehér                   276 990 Ft  209 990 Ft 
Az akciós ár a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! 

Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
touch control (erintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon
perimetrikus technológia, 24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

BLADE

neon

LUMEN

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUMEN   60    213 990 Ft
LUMEN   90    226 990 Ft
LUMEN 120    264 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/695 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 1x13 W neon/60cm
1x21 W neon/90cm, 1x28 W/120cm
fehér világító dekor panel, zajszint: 44-67 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: LUMEN 60, 90 - B, LUMEN 120 - C

neon

MASTER

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MASTER 90    239 990 Ft
MASTER 120    253 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
nyomógombos vezérlés
zajszint: 53-64 db(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

Minimum 32 cm a főzőlap tetejétől.

Tudta-e Ön?
Falmec AISI304...
A FALMEC minden páraelszívója ebből a kitűnő minőségű 
acélból készül, mely a magas nikkeltartalomnak köszönhetően
valóban rozsdamentes.

STEALTH

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
STEALTH                     378 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
LED dekor világítás
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

SYMBOL

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SYMBOL 60    221 990 Ft
SYMBOL 90    242 990 Ft
SYMBOL 120    273 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

PLANE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLANE   90                    199 990  Ft
PLANE 120                  232 990  Ft
PLANE EGYEDI MÉRETBEN (rendelésre)                       egyedi ár!

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés) 
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

javasolt fogyasztói ár:
MIEAGE L600 BK fekete előlap +ajándék 94 990 Ft
MIRAGE L700 BK fekete előlap +ajándék               100 990 Ft
MIRAGE L900 BK fekete előlap+ajándék                104 990 Ft
MIRAGE L900 WH fehér előlap                  125 990 Ft
MIRAGE L1200 BK fekete előlap                               303 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés), zsírszűrő-telítettség kijelző
világítás: 2x4 W led, silentech motor
zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox/üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

MIRAGE

1595

by cata

TOP
fi lters

TOP
fi lters

TOP
fi lters

AJÁNDÉK!
14 990 Ft

értékben!
141414

éé
fritőz
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FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

SELENE 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SELENE 600                        94 990 Ft
SELENE 900    125 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h *
TC3V touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés), 
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható) 
szín: inox, fekete frontpanel
zajszint: 50-67 dB(A)
szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D


TC 3V touch control
érintővezérlés

Tudta-e Ön?
Több mint 68 év tapasztalat...
Hogy a CATA több mint 68 éve foglalkozik páraelszívók gyártásával. Kínálatában megtalálhatók:
standard, beépíthető,kürtős fali és sziget páraelszívók is. Ezek mellett beépíthető készülékek, 
háztartási szellőztető ventilátorok és mosogatótálcák szélesítik a választékot.

MIDAS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MIDAS 600 FEKETE  +ajándék                      66 990 Ft
MIDAS 600 FEHÉR  +ajándék                      66 990 Ft
MIDAS 900 FEKETE                        76 990 Ft
MIDAS 900 FEHÉR                        76 990 Ft

légszállítási adatok: 868/620/400 m3/h * 
TC3V touch control (érintővezérlés) 
időzítő (utószellőztetés) 
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható) 
szín: inox, fekete vagy fehér frontpanel
zajszint: 50-62 dB(A), szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E


TC 3V touch control
érintővezérlés

SYGMA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SYGMA   600 VL3 +ajándék                                          84 990 Ft
SYGMA   700 VL3 +ajándék                               89 990 Ft
SYGMA   900 VL3 +ajándék                      94 990 Ft
SYGMA 1200 VL3    146 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h *
VL 3 elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox
zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D
 

S SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
S 600                                                          52 990 Ft
S 700                                                         57 990 Ft
S 900                                                          68 990 Ft

légszállítási adatok:  868/620/400 m3/h *
világítás: 2x40 W normál
szín: inox
zajszint: 50-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

EXPLOIT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EXPLOIT                        237 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
világítás:2x1,2 W LED, perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox - FASTEEL ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

IRIDE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
IRIDE                                  249 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
világítás:1x21 W neon 
perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 52-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LINE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LINE 60                                                        151 990 Ft
LINE 90                                                        172 990 Ft 
LINE 120                                                        186 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./600/480 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
LED dekor világítás
zajszint: 49-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: E

PLANE WHITE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLANE 90 WHITE (fehér)                  214 990  Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés) 
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
BK150 ECO bekötő szett 

 8990 Ft értékben!8990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

neon


Felső világítás!

AJÁNDÉK!

értékben!éé
fritőz
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FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

NEBLIA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
NEBLIA 500 FEHÉR +ajándék                          44 990 Ft
NEBLIA 500 INOX    +ajándék                                      49 990 Ft
NEBLIA 600 FEHÉR                                                        72 990 Ft
NEBLIA 600 FEKETE                                                      72 990 Ft
NEBLIA 600 INOX                                                           72 990 Ft                       
NEBLIA 900 INOX                                                        85 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 58-72 dB(A), szín: inox, fekete, fehér 
csőcsatlakozás: Ø 125 mm 
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
Q-7760   (FEKETE)                                                          78 990 Ft           
Q-7760   (INOX)                                                               83 990 Ft  
Q-7790   (FEKETE)                                                          83 990 Ft
Q-7790   (INOX)                                                               89 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 58-72 db(A), szín: inox, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

Q SOROZAT

BETA

javasolt fogyasztói ár:
BETA  600 ++ajándék                              49 990 Ft 
BETA 700 ++ajándék                                                         69 990 Ft
BETA 900 ++ajándék                                                              64 990 Ft
BETA 1200                                                                        136 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés) 
Világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 52-69 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum) 
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

OMEGA

javasolt fogyasztói ár:
OMEGA 600 FEHÉR                                                      38 990 Ft
OMEGA 600 FEKETE                                                    38 990 Ft
OMEGA 600 INOX                                                        49 990 Ft
OMEGA 700 FEHÉR                                                     42 990 Ft
OMEGA 700 INOX                                                        52 990 Ft
OMEGA 900 FEHÉR                                                     47 990 Ft
OMEGA 900 FEKETE                                                   47 990 Ft
OMEGA 900 INOX                                                        59 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 58-72 db(A), szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

Tudta-e Ön?
Biztonság...
Hogy a kiadványunkban szereplő összes páraelszívóra és beépíthető készülékre 

3 év teljeskörű garanciát adunk. 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CMNQ 050 X (INOX)                          31 990 Ft  
CMNQ 060 X (INOX)                          31 990 Ft 
CMNQ 090 X (INOX)                          57 990 Ft

  

légszállítási adatok: n.a./n.a./393 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 49-64 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: E

CM NQ 050 / 060 / 090 X

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
V 500 (INOX)                        34 990 Ft 
V 500 (FEHÉR)                        31 990 Ft      
V 600 (INOX)                        34 990 Ft     
V 600 (FEHÉR, FEKETE)                        31 990 Ft
V 700 (INOX)                        41 990 Ft
V 900 (INOX)                        46 990 Ft 

légszállítási adatok: 868/620/420 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 53-65 dB(A) 
szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum) 
energiaosztály: E

V SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLAZA 70                        118 990 Ft 
PLAZA 90                        124 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/645 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
NL3 elektronikus vezérlés
időzítő utószellőztetés
zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm 
energiaosztály: C

PLAZA SOROZAT
by cata

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SCALA NL3 60                          57 990 Ft  
SCALA NL3 70                          60 990 Ft 
SCALA NL3 90                          67 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
NL3 elektronikus vezérlés
időzítő utószellőztetés
zajszint: 58-72 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm 
energiaosztály: C

SCALA NL3 SOROZAT
by cata

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

1595

AJÁNDÉK!
fritőz

3/h*

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
BK150 ECO bekötő szett 

  8990 Ft értékben!8990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)
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javasolt fogyasztói ár:
ZOE   60 (500m3/h)                                      134 990 Ft
ZOE   90 (500m3/h)                                     153 990 Ft
ZOE 120 (500m3/h)                                     181 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS                     26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./481 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély beépített analóg órával
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ZOE

R
U

SZTIKU
S FALI páraelszívók 

RUSZTIKUS FALI páraelszívók 

500


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

javasolt fogyasztói ár:
DEA MAXI   90 (500m3/h)                   181 990 Ft
DEA MAXI 120 (500m3/h)                   209 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS       26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./481 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély egyedi kézzel faragott mintával
szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

DEA MAXI

500

A Kdesign céget 2003-ban alapították Olaszor-
szágban, Montelabbate városban. Az eltelt idő 
alatt sikerült rangos helyet kivívnia az olasz cé-
gek között az iparágban, kihasználva megszerzett 
kézműves szintű tudást a fémmegmunkálás terén.

A Kdesign mélyen gyökerező hagyományokat visz tovább, ami a filozófiát, a 
vállalatvezetést és a termelőegységek elhelyezkedését illeti. Mint sok más cég 
Olaszországnak ezen régiójában, rendelkezik azzal a megkülönböztető újító 
szellemmel amely az egyik legérdekesebb és legkreatívabb céggé teszi.

A tökéletes megmunkálás, a lágy elegáns vonalak, jól tükröződnek a részle-
tekben. Mi sem lehetne szebb és hangulatosabb, mint a természetes fa. Ezek 
a páraelszívók kimondottan rusztikus, a természetes fa adottságait kihasználó 
konyhabútorok dekoratív kellékei. A különleges, finom kidolgozású akár kézi 
faragású szegélyek mellett a hét féle színre festett kürtőtest és a két változat-
ban rendelhető kézzel festett dekor elem is látványosabbá és egyedibbé teszi 
a Kdesign páraelszívókat.

Felár ellenében választható kürtő festések: Felár ellenében választható dekor változatok:

Cup & Bread Fruit

Aged Gold Antracit Aged Silver

Spatulate Peach Salt & Pepper Copper

Oat

TIPP!
Nagyobb teljesítmény...
A Kdesign rusztikus páraelszívók alapkivitelben kisebb teljesítményű 
motorokkal vannak felszerelve, de rendelhetők nagyobb teljesítményű belső , illetve 
külső motorokkal is.


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

javasolt fogyasztói ár:
KLEO  90 (500m3/h)                                     181 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS                     26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./481 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

KLEO

500


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

javasolt fogyasztói ár:
RETRO   90 (500m3/h)                   164 990 Ft
RETRO 120 (500m3/h)                   208 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS        26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./481 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély, öntöttvas díszrács
szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

RETRO

500


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

javasolt fogyasztói ár:
MONTEFELTRO   90 (400m3/h)                  164 990 Ft
MONTEFELTRO 120 (400m3/h)                  181 990 Ft 
EGYEDI PÁCOLÁS        26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./366 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
fa dekor polc
szín: fehér, zajszint: 51-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

MONTEFELTRO

400


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

javasolt fogyasztói ár:
ELISA 60 (300m3/h)                   94 990 Ft
ELISA 90 (300m3/h)                   98 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS      26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./288 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér 
zajszint: 54-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ELISA 
600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

300

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*
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*

R
U

SZTIKU
S FALI páraelszívók 

30

A Falmec rusztikus páraelszívók pácolt vagy natúr fa szegéllyel rendelhetők, melyek a konyhabútorok színeihez igazodóan egyedileg pácolhatók. 
Bizonyos Falmec páraelszívóknál lehetőség van többféle szegély közül választani.

GARDENIA MALIZIA TULIP

IRIS TULIP

javasolt fogyasztói ár:
IRIS TULIP   60         (450 m3/h)              163 990 Ft-tól
IRIS TULIP   90  (450 m3/h)              167 990 Ft-tól
IRIS TULIP 120  (450 m3/h)              184 990 Ft-tól

EGYEDI PÁCOLÁS     26 990 Ft


többféle szegély változat:
TULIP, MALIZIA,
GARDENIA


600 m3/h motorral is 
rendelhető

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély, szín: fehér, többféle szegély változat
zajszint: 48-57 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

MIMOSA

javasolt fogyasztói ár:
MIMOSA 60 (450 m3/h)                                     133 990 Ft-tól
MIMOSA 90 (450 m3/h)                                                139 990 Ft-tól
MIMOSA 120 (450 m3/h)                                              167 990 Ft-tól

EGYEDI PÁCOLÁS     26 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:  n.a./450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás, pácolható natúr fa szegély
szegély, szín: fehér, márvány beige
zajszint: 48-57 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

PENTA

javasolt fogyasztói ár:
PENTA   60 (FEHÉR) (450 m3/h)                   111 990 Ft
PENTA   90 (FEHÉR) (450 m3/h)                   124 990 Ft

EGYEDI PÁCOLÁS     26 990 Ft


többféle magasság
63, 83, 90 cm


600 m3/h motorral is 
rendelhető


600 m3/h motorral is 
rendelhető

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:  n.a./450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés,
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa,
szegély, szín: fehér, zajszint: 48-57 dB(A), 
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:
IRIS GARDENIA     60      (450 m3/h)                   163 990 Ft-tól
IRIS GARDENIA     90      (450 m3/h)                   167 990 Ft-tól
IRIS GARDENIA   120      (450 m3/h)                   184 990 Ft-tól

EGYEDI PÁCOLÁS     26 990 Ft

IRIS GARDENIA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:  n.a./450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér, többféle szegély változat
zajszint: 48-57 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D


többféle szegély változat:
TULIP, MALIZIA,
GARDENIA


600 m3/h motorral is 
rendelhető

JAVASLAT
Légtechnikai csövek és idomok...
A legjobb légszállítási hatásfok elérése érdekében törekedjen a legrövidebb kivezetési szakasz 
megvalósítására. Mindig a páraelszívó motorcsonk átmérőjének megfelelő légtechnikai csöveket 
és idomokat használjon.

WEST

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
WEST 60                       206 990 Ft
WEST 90                       224 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./600/480 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén
tolókapcsolós vezérlés
szín: elefántcsont
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

GINEVRA BOSTON/TILE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GINEVRA BOSTON   (450 m3/h)                   126 990 Ft
GINEVRA TILE           (450 m3/h)                   126 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./450/360 m3/h*
világítás: 2x18 W halogén
réz dekor szegély, mosható fém zsírszűrők
szín: beige, antracit fekete 
zajszint: 48-57 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D


600 m3/h motorral is 
rendelhető

javasolt fogyasztói ár:javasolt fogyasztói ár:
NEBLIA 600 (IVORY)                                 57 990 Ft
NEBLIA 600 ABK (FEKETE)                                 57 990 Ft
NEBLIA 600 (ANTIK FEHÉR)                                 72 990 Ft

CLASSICA 600 (FEKETE)                               109 990 Ft
CLASSICA 600 (FEHÉR)                               129 990 Ft
CLASSICA 900 (FEKETE)                               109 990 Ft
CLASSICA 900 (FEHÉR)                               129 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110645  m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 58-72 dB(A)
szín: fekete, fehér, réz dekor szegély
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:egyedi tulajdonságok:

NEBLIA CLASSICA

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

légszállítási adatok: 1554/1110/645  m3/h*
világítás: 2x40 W normál 
nyomógombos vezérlés
zajszint: 58-72 dB(A) 
szín: fekete/réz szegéllyel, antik fehér, ivory (csontszín)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D
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SAR
O

K páraelszívók 
SAROK páraelszívók 

ANGOLO SAROK

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ANGOLO SAROK                                                      251 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/780 m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox
zajszint: 52-67 db(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ELIOS SAROK 90     258 990 Ft
ELIOS SAROK 100     258 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

ELIOS SAROK

javasolt fogyasztói ár:
GIOIA ANGOLO  90 (500m3/h)                  269 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS        26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./484 m3/h*
2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély 
szín: fehér 
zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

GIOIA ANGOLO

500


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

javasolt fogyasztói ár:
EMILY ANGOLO 100 (500m3/h)                  229 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS        26 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./484 m3/h*
2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély 
szín: fehér 
zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

EMILY ANGOLO

500


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MIMOSA SAROK (FEHÉR)                  196 990 Ft-tól
MIMOSA SAROK (MÁRVÁNY BEIGE)                 207 990 Ft-tól

EGYEDI PÁCOLÁS                          26 990 Ft

légszállítási adatok:  n.a./450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér, márvány-beige
zajszint: 48-57 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

MIMOSA SAROK


600 m3/h motorral is 
rendelhető

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PENTA SAROK               171 990 Ft-tól
TÖBBFÉLE MAGASSÁG (60/86 cm)

EGYEDI PÁCOLÁS                       26 990 Ft

légszállítási adatok:  n.a./450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér, többféle szegély változat
zajszint: 48-57 dB(A)
többféle magasságban rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

PENTA SAROK


600 m3/h motorral is 
rendelhető


90 és 100 
cm-es sarok 
változat

Tudta-e Ön?
A páraelszívók elsődleges feladata...
A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell,hogy megfelelően mű-
ködjenek, azaz meg kell,hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gőzök és kellemetlen szagok 
(pl.: égett olajszag) továbbterjedését a légtérben.


többféle szegély 
változat

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

TOP
fi lters

ANGOLO BOX VL3 SAROK

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ANGOLO SAROK                                                      272 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/780 m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox
zajszint: 50-58 db(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
GALA L /balos)                                   131 990 Ft
GALA R /jobbos)                                   131 990 Ft

légszállítási adatok: 1610/1150/645 m3/h*
NL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 3x35 W halogén
zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

GALA
by cata


jobbos és balos 
változatban is!


többféle magasság
63, 83, 90 cm
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Falm
ec E.ion SZIG

ET páraelszívók 
Falmec E.ion SZIGET páraelszívók 

EOLO E.ion SZIGETSPRING E.ion SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EOLO E.ion SZIGET    597 990 Ft

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér és fekete

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC SPRING E.ION SZIGET  859 990 Ft

légszállítási adatok: n.a/n.a./600 m3/h*
világítás: 2x8 W neon
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 57-66 dB(A)
szín: fehér és fekete

ZEPHYRO E.ion SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér és fekete szatén (atlaszselyem) üveg

MARE E.ion SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér és fekete

MARE E.ion SZIGET fehér és fekete  643 990 FtZEPHYRO E.ion SZIGET   689 990 Ft

neon e.
ion

 system

e.
ion

 system

e.
ion

 system

e.
ion

 system

LUMIERE E.ion SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC LUMIERE E.ion SZIGET                    623 990 Ft

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér

RUBIK E.ion SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér és fekete

MARYLIN E.ion SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér kerámia (kézzel készített kerámia burkolat)

MARYLIN E.ion SZIGET   733 990 FtRUBIK E.ion SZIGET fehér és fekete  597 990 Ft

e.
ion

 system

e.
ion

 system

e.
ion

 system

Tudta-e Ön?
A friss levegő...
Hogy a Falmec cégnek van olyan páraelszívója, amely nem csak megszünteti a 
kellemetlen szagokat, de tisztítja és ezáltal frissebbé teszi a levegőt?

* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

TWISTER E.ion SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TWISTER E.ion SZIGET   641 990 Ft

légszállítási adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
zajszint: 56-65 dB(A)
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
szín: alumínium és fekete
bevonatú titanium

e.
ion

 system

VILÁGÚJDONSÁG

TOP
fi lters

TOP
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TOP
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TOP
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TOP
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TOP
fi lters

TOP
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VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG
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VILÁGÚJDONSÁG

VILÁGÚJDONSÁG
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BR
U

SH
LESS m

otoros sziget páraelszívók 
NRS®  extra csendes sziget páraelszívók 

PLANE NRS® SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLANE   90 NRS SZIGET                 413 990 Ft   299 990 Ft
PLANE   120 NRS SZIGET                    429 990 Ft
Az akciós ár a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! 

Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
4x1,2 W LED
zajszint: 37-51 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

LUMINA 90 NRS® SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA 90 NRS SZIGET inox, fehér, fekete        486 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x21 W neon,
perimetrikus technológia,
zajszint: 37-51 dB(A),
szín: inox (AISI 304)/ fekete és fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

neon

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA AROA SZIGET 419 990 Ft

légszállítási adatok: 1400/1000/700 m3/h*
világítás: 4x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
perimetrikus technológia 
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 33-59 db(A)
szín: inox/ fekete üveg,csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ISLA AROA SZIGET

ISLA ORION SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA CUBE GLASS PREMIUM BLACK (fekete üveg)   467 990 Ft  
ISLA CUBE GLASS PREMIUM WHITE (fehér üveg)      499 990 Ft  

légszállítási adatok: 1400/1000/700 m3/h*
világítás: 6x2,9 W LED
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
brushless motor
zsírszűrő-telítettség kijelző
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 39-59 dB(A)
szín: inox/fekete és fehér üveg 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ISLA CUBE GLASS 
PREMIUM SZIGET

by cata by cata


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

Energia 
Osztály

Energia 
Osztály

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ORION 900 SZIGET   409 990 Ft
ORION 1200 SZIGET   451 990 Ft

1400

1400

1400

1400

légszállítási adatok: 1400/1000/700 m3/h*
világítás: 4x2,9 W LED /90cm (szabályozható)
6x2,9 W LED /120cm (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-59 db(A)
szín: inox/ fekete üveg,csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA ZINNIA SZIGET   377 990 Ft

légszállítási adatok: 1400/1000/600 m3/h*
világítás: 4x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés) 
zajszint: 33-59 db(A)
szín: inox/ fekete üveg,csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ISLA ZINNIA SZIGET

Energia 
Osztály

Energia 
Osztály

by cata

37

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
HORIZON 180 NRS SZIGET                     1 036 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./1600/1360 m3/h 
Világítás:4x21 W neon
Perimetrikus technológia, dupla kürtős, 2 motoros változat
Zajszint: 36-54 dB(A)
Szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

HORIZON 90, 150 NRS® SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
HORIZON 90 NRS SZIGET                        459 990 Ft  
HORIZON 150 NRS SZIGET                        604 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 2x21 W neon/90, 4x13 W neon/150
perimetrikus technológia, touch control (érintővezérlés)
zajszint: 37-51 dB(A)
szín inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: HORIZON 90 - C, HORIZON 150 - D

HORIZON 180 NRS® SZIGET

neon neon


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök

Tudta-e Ön?
BRUSHLESS 
Hogy a legújabb fejlesztésű  Cata páraelszívók akár 84%-al* kevesebb energiát fogyasztanak 
és lényegesen csendesebbek az azonos teljesítményű készülékekhez képest.

SILENT

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

TOP
fi lters
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SZIGET páraelszívók 

MAIA 67 és 85 SZIGET (SQUARE)

javasolt fogyasztói ár:
MAIA 67 SZIGET                     441 980 Ft
MAIA 85 SZIGET                     503 980 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

VENEZIA 65 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VENEZIA 65 ROUND SZIGET   538 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B


velencei üvegmesterek 
által egyedileg kézzel 
készített üvegburkolat

COMETA 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
COMETA 65 ROUND SZIGET   410 980 Ft
COMETA 85 ROUND SZIGET   493 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

FENICE 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FENICE 65 ROUND  SZIGET   444 980 Ft
FENICE 85 ROUND  SZIGET   533 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

PENELOPE 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PENELOPE 65 SZIGET   410 980 Ft
PENELOPE 85 SZIGET   493 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

SZIG
ET páraelszívók 

ALPHABET 67 és 85 SZIGET (SQUARE) 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ALPHABET 67 SZIGET   444 980 Ft
ALPHABET 85 SZIGET   503 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

MIRABILIA  ®

Tudta-e Ön?
Mirabilia üveg...
Hogy a Falmec Mirabilia páraelszívó családban 15 féle üvegmintából választhat, melyek kö-
zött velencei üvegművészek által kézzel festett üvegminták is megtalálhatóak.

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*
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SZIG
ET páraelszívók 

MANHATTAN 65  és 85 ROUND SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
MANHATTAN 65 SZIGET   410 980 Ft
MANHATTAN 85 SZIGET   493 980 Ft

ROUND 65 és 85 SZIGET
választható üvegmintával

javasolt fogyasztói ár:
ROUND 65 SZIGET  
 410 980 Ft

ROUND 85 SZIGET  
 493 980 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

ELEKTRA

ZEBRA

PENELOPE

PHARO

MARGHERITA

MANHATTTAN

COMETA

LIBERTY

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

Tudta-e Ön?
LED világítás...
Rendelje a MIRABILIA páraelszívókat LED világítással, így jelentős energiamegtakarítást érhet 
el és a fényforrás élettartama is jelentősen megnő. 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
NEW YORK 65 ROUND SZIGET  410 980 Ft
NEW YORK 85 ROUND SZIGET  493 980 Ft
NEW YORK FÜGGESZTETT LÁMPA  162 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

opcionális tartozék: 
New York függesztett lámpa

NEW YORK 65 és 85 ROUND SZIGET

MOONLIGHT 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MOONLIGHT 65 SZIGET   438 980 Ft
MOONLIGHT 85 SZIGET   537 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LIBERTY 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LIBERTY 65 ROUND SZIGET   410 980 Ft
LIBERTY 85 ROUND SZIGET   493 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

SZIGET páraelszívók 

MIRABILIA  ®
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A Mirabilia kollekcióban a dekoratív készülékek multifunkciós eszközökké válnak azáltal,hogy világítótestekként is szol-
gálnak , megőrizve a konyhai szagelszívó teljes hatékonyságát. A fény, üveg és az acél ötvözésével tervezve, a Mirabilia 
készülékek új formákban és stílusokban adnak értelmet ezen anyagoknak, teljesen egyedülálló érzelmi hatást kiváltva. A 
Falmec, mely környezettudatosan alakítja a gyártási folyamatait mind a készülékek mind azok alkatrészei vonatkozásában, 
bemutatja az új Mirabilia LED világítótestet. A már meglévő hagyományos illetve halogén világítással szerelt széria mellé 
újként csatlakozik a Mirabilia – LED család. Itt LED világítás szolgál mind a főzőfelület megvilágítására, mind a belső, 
hangulati fények kialakítására. Ezen technológia legfőbb előnye,hogy szinte teljesen eltűnik a fényforrásokhoz köthető 
energiafogyasztás. Ezen felül a fehér LED fény jobban kiemeli a különlegesen könnyű üvegek tisztaságát, egy kellemesebb, 
modernebb hatás elérésének céljából.

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*
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SZIGET páraelszívók 

42

ISLA THALASSA SZIGETISLA GAMMA SZIGET

javasolt fogyasztói ár:javasolt fogyasztói ár:
ISLA THALASSA SZIGET   241 990 FtISLA GAMMA GLASS SZIGET 

ajándék mikkrohullámú sütővel                                 175 990 Ft
ISLA GAMMA GLASS SZIGET  
mikróhullámú sütő nélkül                                         139 990 Ft 

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
világítás: 2x35 W halogén
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox - fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

légszállítási adatok: 1680/1200/580 m3/h*
VL3 elekronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x50 W halogén
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA ARCO 900 BK SZIGET                        241 990 Ft  

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h*
világítás: 3x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

KRISTAL 90 SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
KRISTAL 90 SZIGET                                                  304 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

ISLA ARCO 900 BK SZIGET
by cata


hajlított fekete üveg

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ALTAIR SZIGET                                            279 990 Ft
ALTAIR TOP SZIGET                    297 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
perimetrikus technológia
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (Fasteel ujjlenyomatmentes)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

ALTAIR SZIGET

JAVASLAT
A pára szétterjedésének megelőzése... 
Az ételszagok és a pára szétterjedésének megelőzése érdekében a készüléket időben kap-
csolja be még a főzés megkezdése előtt. A főzés befejezése után az utószellőztető funkció 
további szellőztetést biztosít.

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MENHIR SZIGET    364 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/700 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x8 W neon
perimetrikus technológia, polírozott fényes perem
zajszint: 47-59 dB(A)
szín: inox (AISI 304), hőálló savmaratott üveg a világításnál,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

MENHIR SZIGET

neon

SZIG
ET páraelszívók 

POLAR & POLAR GLASS 
SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
POLAR GLASS SZIGET (üveges változat) (90) 394 990 Ft
POLAR SZIGET (35)   344 990 Ft
POLAR LIGHT SZIGET   396 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/710 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED (POLAR & POLAR GLASS)
világítás: 3x1 W LED +LED dekorvilágítás (POLAR LIGHT)
üveg dekorpanel / 90cm (POLAR GLASS), 
zajszint: 49-62 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SOL SZIGET                        251 990 Ft  

légszállítási adatok: 1595/1140/700 m3/h*
világítás: 3x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 50-63 dB(A)
hőálló üveg a világításnál
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

ISLA SOL SZIGET
by cata

1595

+ ajándék

43 990 Ft  értékben

CATA MC 20 IX
beépíthető 

mikrohullámú sütő

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

TOP
fi lters

TOP
fi lters
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SZIGET páraelszívók 

IMAGO 90 SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
IMAGO 90 SZIGET                     394 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon
fehér vagy fekete világító dekor panel
perimetrikus technológia
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - fehér vagy fekete előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

LUMEN 90 SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUMEN  90 SZIGET    347 990 Ft
LUMEN 120 SZIGET   379 990 Ft
LUMEN 175 SZIGET   496 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x21 W neon / 90cm
2x28 W neon / 120cm
fehér világító dekor panel
zajszint:52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

BLADE 90 SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
BLADE 90 fekete SZIGET                392 990 Ft    239 990 Ft
BLADE 90 fehér SZIGET                392 990 Ft    249 990 Ft
Az akciós ár a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! 
Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon, perimetrikus technológia
24 órás időzítő
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

neon

neon neon

LUX SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUX   90 SZIGET                     432 990 Ft
LUX 120 SZIGET                     448 990 Ft
LUX SZIGET POLC                     329 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
elekronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 2x21 W neon / 90cm, 2 x 28W neon / 120cm 
perimetrikus technológia
dekor világító panel
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

neon

ISLA SELENE 900 SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SELENE 900 SZIGET 
ajándék mikkrohullámú sütővel        249 990 Ft
ISLA SELENE 900 SZIGET  
mikróhullámú sütő nélkül                                             219 990 Ft 

légszállítási adatok: 1680/1200/820 m3/h*
TC3V touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x50 W halogén
szabályozható fényerő, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 51-67 dB(A)
szín: inox, fekete üveg front panel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D


TC 3V touch control
érintővezérlés

ISLA SYGMA SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SYGMA   90 SZIGET                                           262 990 Ft
ISLA SYGMA 120 SZIGET                                           314 990 Ft
 

légszállítási adatok: 1680/1200/780 m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés), 
világítás: 2x50 W halogén / 90cm, 4x35 W / 120 cm, 
zajszint: 51-58 dB(A), 
szín: inox, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA LICEO NL3 90 SZIGET                        188 990 Ft  

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

ISLA LICEO NL3 90 SZIGET
by cata

TIPP!
A páraelszívó mérete...
Lehetőség szerint mindig a főzőlap méretének megfelelő páraelszívót válasszon. A páraelszí-
vó inkább legyen mindig szélesebb mint a főzőlap felülete, ezzel megakadályozva a pára és 
a zsíros gőzök szétterjedését a légtérben.

SZIG
ET páraelszívók 

175

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA MIRAGE 1200                        272 990 Ft  
ISLA MIRAGE   900                        251 990 Ft

légszállítási adatok: 1594/1140/645 m3/h*
világítás: 2x4 W LED (90cm), 4x4 W LED (120cm)
touch control vezérlés (utószellőztetés)
szabályozható fényerő
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox, fekete üveg előlap
silentech motor
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: MIRAGE 900 - C / MIRAGE 1200 - D

ISLA MIRAGE SZIGET
by cata

1595

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

TOP
fi lters

+ ajándék

43 990 Ft  értékben

CATA MC 20 IX
beépíthető 

mikrohullámú sütő
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SZIGET páraelszívók 

ADRIA SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ADRIA                         146 990 Ft

légszállítási adatok: 940/750/600 m3/h*
elekronikus vezérlés mindkét oldalon (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén, 
zajszint: 57 dB(A)
digitális fokozat kijelző,
szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D


elektronikus vezérlés 
mindkét oldalon,
digitális fokozat kijelző

javasolt fogyasztói ár:
ISOLA ERIKA (450m3/h)                 359 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS      26 990 Ft

A képen a fali változat látható.

légszállítási adatok: n.a./n.a./445 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ISOLA ERIKA SZIGET ISOLA FRANCESCA SZIGET


600 m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


600 m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

100

javasolt fogyasztói ár:
ISOLA FRANCESCA (450m3/h)                 411 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS      26 990 Ft

A képen a fali változat látható.

légszállítási adatok: n.a./n.a./445 m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

100

Tudta-e Ön?
Kürtő festése...
Hogy a Kdesign páraelszívók kürtőjét lehet egyedi festéssel is rendelni 
és választhat hozzá akár egyedi dekormintát is. 

SZIG
ET páraelszívók 

ISLA L SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA L-9290 X (INOX)                          157 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110/645 m3/h
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 58-72 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

IRIS MALIZIA SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
IRIS MALIZIA SZIGET                  270 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS                       26 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:  n.a./600/480 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x20 W halogén
zajszint: 49-67 dB(A)
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

MIRABILIA  ®

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

ISLA MOON SZIGETISLA HIDRA SZIGET

javasolt fogyasztói ár:javasolt fogyasztói ár:
ISLA MOON SZIGET   314 990 FtISLA HIDRA SZIGET   398 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/780 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
perimetrikus elszívás
világítás: 3x35 W halogén (szabályozható)
zajszint: 49-63 dB(A)
szín: inox - üveg
energiaosztály: C

légszállítási adatok: 1680/1200/780 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
perimetrikus elszívás
világítás: 3x35 W halogén (szabályozható)
zajszint: 49-63 dB(A)
szín: inox - üveg
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:egyedi tulajdonságok:


KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD
kíválóan alkalmas 
energiatakarékos 
vagy passzív házakba


KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD
kíválóan alkalmas 
energiatakarékos 
vagy passzív házakba

LIBERTY 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LIBERTY 65 ROUND SZIGET   410 980 Ft
LIBERTY 85 ROUND SZIGET   493 980 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/690 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

780 780



NUVOLA 140

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: n.a./950/880 m3/h*
zajszint: 51 - 65 dB(A)
energiaosztály: C
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x39 W neon
perimetrikus technológia
szín: inox (AISI 304), fehér

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

NUVOLA 140 inox                    343 990 Ft
NUVOLA 140 fehér                  358 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő! 

MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft
Kétt motoor szükséges!

neon

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ  páraelszívók 

beépített motorral:
légszállítási adatok: n.a./600/5200 m3/h*
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: C
Csak belső keringtetésre!
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x10W LED szalag
perimetrikus technológia
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szín: inox/fehér üveg

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

egyedi tulajdonságok:

CIELO

javasolt fogyasztói ár:
CIELO                      637 990 Ft
Carbon.Zeo szűrő                   47 990 Ft

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

STELLA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: n.a./950/880 m3/h*
zajszint: 51 - 65 dB(A)
energiaosztály: C
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
zajszint: 54 - 66 dB(A)
energiaosztály: D
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 4x2 W LED
szín: inox
perimetrikus technológia
maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

STELLA 90                              284 990 Ft
STELLA 120                            333 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)  99 990 Ft
2M SLIM MOTOR                131 990 Ft

Rendelhető motorok a 63. oldalon!

NUVOLA 90

ECLISSE
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egyedi tulajdonságok:
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: n.a./950/880 m3/h*
zajszint: 51 - 65 dB(A)
energiaosztály: C
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
zajszint: 54 - 66 dB(A)
energiaosztály: D
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x39 W neon
perimetrikus technológia
szín: inox (AISI 304), fehér

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

NUVOLA 90 inox                    264 990 Ft
NUVOLA 90 fehér                  276 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft
2M SLIM MOTOR (keskeny)   131 990 Ft

neon

javasolt fogyasztói ár:

egyedi tulajdonságok:
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: n.a./950/880 m3/h*
zajszint: 51 - 65 dB(A)
energiaosztály: C
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
zajszint: 54 - 66 dB(A)
energiaosztály: D
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: LED szalag
motoros mechanika 
szín: inox (AISI 304), fehér
csőcsatlakozás: 

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

ECLISSE fehér                     669 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft
2M SLIM MOTOR (keskeny)   131 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

125

MŰKÖDÉS KÖZBEN

M
EN

N
YEZETBE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

Tudta-e Ön?
Szerelési magasság...
Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat maximum 150 cm magasra 
lehet szerelni a főzőlaptól.

Tudta-e Ön?
Szerelési magasság...
Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat általában maximum 150 cm magasra 
lehet szerelni a főzőlaptól.

Tudta-e
Szerelési ma
Hogy a mennyezetb
lehet szerelni a főző

beépítési rajz beépítési rajzbeépítési rajz
ÚJDONSÁG!

M
EN

N
YEZETBE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 
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2M SLIM motorral Carbon.Zeo szűrő (opcionális)

SEM 1 motorralSEM 1 motorral

A Carbon.Zeo szűrő nem igényel külön-
leges karbantartást. Normál használat 
esetén javasolt a szűrő regenerálása 
18 havonta valamint háromévenkénti 
cseréje. A szűrő regenerálásához hely-
ezze azt egy normál háztartási sütőbe, 
állítsa be a hőmérsékletet 200 C-ra és 
hagyja a sütőben 2 órán át. 

min. 20 cm


motoros mechanika


2M SLIM belső motorral 
23cm beépítési mélység


SLIM belső motorral 
20 cm beépítési mélység


2M SLIM belső motorral 
20 cm beépítési mélység


fehér színben is
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MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ  páraelszívók 

javasolt fogyasztói ár:
FŐ MODUL VEZÉRLÉSSEL

javasolt fogyasztói ár:
KIEGÉSZÍTŐ MODUL

SLT 955 mennyezeti modul világítással                   
314 990 Ft

SLT 955 mennyezeti modul inox  
                                                233 990 Ft
SLT 955 mennyezeti modul burkolható       
                                                242 990 Ft

SLT 955 mennyezeti kiegészítő modul 
világítással                             242 990 Ft
SLT 955 mennyezeti kiegészítő modul 
inox                                        157 990 Ft
SLT 955 mennyezeti kiegészítő modul 
burkolható                             166 990 Ft

beépítési rajz:

Energiaosztály: BRendelhető motorok az 63. oldalon!

SLT 955

Új elemes rendszerű 
mennyezeti páraelszívó! 

BEMUTATÓ VIDEÓ!

Nézze meg videón 
okostelefonjáról!

Komplett megoldás már: 350 980 Ft-tól
Sirius SLT955/956 inox fő modul + SEM 1 csőközbe építhető motor (szerelvények nélkül)

SLT 956

javasolt fogyasztói ár:
FŐ MODUL VEZÉRLÉSSEL

javasolt fogyasztói ár:
KIEGÉSZÍTŐ MODUL

SLT 956 mennyezeti modul világítással                   
314 990 Ft

SLT 956 mennyezeti modul inox  
                                                233 990 Ft
SLT 956 mennyezeti modul burkolható       
                                                242 990 Ft

SLT 956 mennyezeti kiegészítő modul 
világítással                             242 990 Ft
SLT 956 mennyezeti kiegészítő modul 
inox                                        157 990 Ft
SLT 956 mennyezeti kiegészítő modul 
burkolható                             166 990 Ft

beépítési rajz:
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Tudta -e Ön?
címe...
Mit

Új elemes-rendszerű, teljesen a mennyezetbe integrálható Sirius SLT 955 és SLT 956-os mennyezeti elszívók különböző változatokban kap-
hatóak. A különböző rozsdamentes acél, világító vagy álmennyezeti modulok lehetővé teszik a felhasználónak, hogy egyedivé tegye konyhá-
ját, miközben megőrzi a magas kivezetési teljesítményt. A felhasználó a  modulokat tetszőlegesen variálhatja. A modulok 3 féle kivitelben 
kaphatóak: rozsdamentes acél, világító és burkolható. Lehetséges a kivezetett és a belső keringtetéses üzemmód is.

Tudta-e Ön?
Hatékonyság...
Hogy a páraelszívók gyári csatlakozó méretével megegyező méretű csövek és idomok felhasz-
nálásával érhető el a leghatékonyabb és legcsendesebb üzemeltetés?

DEIMOS 1000

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 1595/1140/790 m3/h*
konzollal és távvezérlővel
3 fokozat
utószellőztetés
kivehető és mosható fém szűrők
fehér üveg előlap
világítás: 6x4 W LED
szabályozható fényerő
perimetrikus technológia
silentech motor
zajszint: 47 - 60 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítási adatok: 3190/2280/1580 m3/h*
konzollal és távvezérlővel
2 motoros
3 fokozat
utószellőztetés
kivehető és mosható fém szűrők
fehér üveg előlap
világítás: 8x4 W LED
szabályozható fényerő
perimetrikus technológia
silentech motor
zajszint: 49 - 63 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

DEMIOS 1000 1 motorral      335 990 Ft
 

DEMIOS 1400  2 motorral      461 990 Ft

1595 1595100

DEIMOS 1400

2 motoros


1 motoros


fehér színben is

by cata by cata

beépítési rajz beépítési rajz

SLT 958

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/745 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A)
vezérlés távvezérlővel
perimetrikus technológia
világítás: 2x6,5 W LED
zajszint: 47 - 60 dB(A), szín: inox, fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SLT 958.1 inox (belső motorral)     
359 990 Ft
SLT 958.1 fehér (belső motorral)    
386 990 Ft 
SLT 958 EM inox (motor nélkül)     
305 990 Ft
SLT 958 EM fehér (motor nélkül)    
332 990 Ft

MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 

by cata

beépítési rajz

M
EN

N
YEZETBE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

A mennyezeti páraelszívók motorjának telepítési lehetőségei:

Rendelhető motorok az 63. oldalon!

Belső motorral

Motor nélkül

Energia 
Osztály
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PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók 

*

PU
LTBA ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

Tudta-e Ön?
Páraelszívó ablak elé...
Hogy a pultba építhető páraelszívó jelentheti az egyik megoldást, ha a főzőlap ablak elé kerül, mivel 
ez az elszívó teljesen a pultba építhető és használatkor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból 
majd a kikapcsolást követően visszasüllyed, így nem akadályozza az ablak nyitását.

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók 

DOWNDRAFT

S-DD3 TC
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egyedi tulajdonságok:
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: n.a./950/730 m3/h*
zajszint: 51 - 64 dB(A)
energiaosztály: B
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: n.a./600/560 m3/h*
zajszint: 50 - 60 dB(A)
energiaosztály: D
világítás: 10 W LED szalag 
perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés
24 órás időzített szellőztetés 
szín: inox (AISI304) / fekete vagy 
fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: 
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral: 220x90 mm


opcionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 
belső keringtetéshez


automatikus nyitás-zárás

DOWNDRAFT 90                    563 990 Ft-tól
DOWNDRAFT 120                  607 990 Ft-tól
Az áár mottor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft
2M SLIM MOTOR (keskeny)   124 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

Tudta-e Ön?
Páraelszívó ablak elé...
Hogy a pultba építhető páraelszívó jelentheti az egyik megoldást, ha a főzőlap ablak elé kerül, mivel 
ez az elszívó teljesen a pultba építhető és használatkor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból 
majd a kikapcsolást követően visszasüllyed, így nem akadályozza az ablak nyitását.

egyedi tulajdonságok:
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/595 m3/h*
zajszint: max. 66 dB(A)
energiaosztály: B
SEM 2 motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/577 m3/h*
zajszint: max. 68 dB(A)
energiaosztály:C
SEM 8 motorral:
légszállítási adatok: n.a./n.a./622 m3/h*
zajszint: max. 70 dB(A)
energiaosztály: C
SEM 10 motorral (belső keringtetéshez):
légszállítási adatok: n.a./n.a./435 m3/h*
zajszint: max. 67 dB(A)
energiaosztály: C
domino főzőlapokhoz
világítás nélküli változat
touch control érintővezérlés
szín: inox/fekete üveg

neon


automatikus nyitás-zárás


állitható magasság


elszívás mindkét oldalról

*

S-DD4 TC

S-DD8 L TC


automatikus nyitás-zárás

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/705 m3/h*
zajszint: max. 68 dB(A)
energiaosztály: A
zajszint: max. 61 dB(A)
világítás: 1x10 W LED szalag
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
touch control érintővezérlés
szín: inox/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD8 TC                                764 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

S-DD alumínium belső motor            84 990 Ft
MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:


automatikus nyitás-zárás

neon

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/757 m3/h*
zajszint: max. 68 dB(A)
energiaosztály: B
zajszint: max. 61 dB(A)
energiaosztály: C
világítás: 1x14W neon
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
állítható magasság
touch control érintővezérlés
szín: inox/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD4 TC                                697 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

S-DD alumínium belső motor            84 990 Ft
MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

*******************************************************


kétféle elszívási mód

*max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

DOWNDRAFT

S-DD3 TC

egyedi tulajdonságok:
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: n.a./950/730 m3/h*
zajszint: 51 - 64 dB(A)
energiaosztály: B
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: n.a./600/560 m3/h*
zajszint: 50 - 60 dB(A)
energiaosztály: B
világítás: 10 W LED szalag 
perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés
24 órás időzített szellőztetés 
szín: inox (AISI304) / fekete vagy 
fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: 
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral: 220x90 mm


opccionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 
bellső keringtetéshez


opcionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 
belső keringtetéshez


aaaauautaaaau ommamamamammammatikkusus nyinyitást -zázárásrá

automatikus nyitás-zárás

DOWNDRAFT 90                    563 990 Ft-tól
DOWNDRAFT 120                  607 990 Ft-tól
Az áár mottor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft
2M SLIM MOTOR (keskeny)   124 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/636 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A)
energiaosztály: B
domino főzőlapokhoz
világítás nélküli változat
perimetrikus technológia
elszívás mindkét oldalról
automatikus nyitás-zárás
állítható magasság
touch control érintővezérlés
szín: inox/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD3 TC                                561 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

S-DD alumínium belső motor            84 990 Ft
MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:


aututomamatiktikkkkkkkkkkkkkkkusus uuuuuuuuuuu nynynyinyiyiyitástássssst -zá-zá-zá-zá-zázázá-zá-zá-zá-z-záárásrásrásr

automatikus nyitás-zárás


állitható magasság


elszzívás mindkét oldaaaaalrólrólrólrólról lllll

elszívás mindkét oldalról

Rendelhető motorok az 63. oldalon! Rendelhető motorok az 63. oldalon!

Energia 
Osztály

max. 30 cm

max. 
38 cm

max. 
34 cm
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PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók 
PU

LTBA ÉPÍTH
ETŐ

 páraelszívók 
Tudta-e Ön?
Szűkítés...
Hogy a szűkítő idomok felhasználása csökkenti a páraelszívó hatékonyságát, növeli annak zajszintjét? 
Hogy a túlzott mértékű szűkítés csökkenti a készülék hatékonyságát és akár a termék meghibásodá-
sához is vezethet? 

*max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

S-DD2 TC/L

S-DD2 L inox

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/636 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A)
energiaosztály: B
világítás: 1x8 W neon
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
állítható magasság
touch control érintővezérlés
szín: inox/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!


automatikus nyitás-zárás

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/636 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A)
energiaosztály: B
világítás: 1x8 W neon
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
állítható magasság
elektronikus vezérlés
szín: inox/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

neon


automatikus nyitás-zárás


állitható magasság


állitható magasság

S-DD2 TC

S-DD2 inox

S-DD12 TC

S-DD11


automatikus nyitás-zárás


automatikus nyitás-zárás


automatikus nyitás-zárás


automatikus nyitás-zárás


állitható magasság


állitható magasság


állitható magasság

Rendelhető motorok az 63. oldalon! Rendelhető motorok az 63. oldalon!

neon

S-DD2 TC/L  (58cm)                          620 990 Ft
S-DD2 TC/L  (86cm)                          665 990 Ft
S-DD2 TC/L  (116cm)                          799 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

S-DD alumínium belső motor            84 990 Ft
MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

S-DD2 L  (58cm)                          602 990 Ft
S-DD2 L  (86cm)                          647 990 Ft
S-DD2 L  (116cm)                          773 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

S-DD alumínium belső motor            84 990 Ft
MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/636 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A)
energiaosztály: B
világítás nélküli változat
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
állítható magasság
touch control érintővezérlés
szín: inox/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD2 TC  (58cm)                          535 990 Ft
S-DD2 TC  (86cm)                          579 990 Ft 
S-DD2 inox  (58cm)                          516 990 Ft
S-DD2 inox  (86cm)                          553 990 Ft

Az áár mootor nélkül értendő!

S-DD alumínium belső motor            84 990 Ft
MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
S-DD12 belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/752 m3/h*
zajszint: max. 68 dB(A), világítás: 1x12 W LED
energiaosztály: B
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
touch control vezérlés, szín: inox/fekete üveg
S-DD11 belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./1000/668 m3/h*
zajszint: max. 68 dB(A), világítás: 2x3,9 W LED
energiaosztály: B
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
elektronikus vezérlés, szín: inox/fekete üveg
Az S-DD11 páraelszívó csak belső, SEM1 és SEM2 
külső motor rendelhető!
A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD11  (81cm)                          389 990 Ft
S-DD12 TC  (87cm)                   665 990 Ft
Az áár mootor nélkül értendő!

S-DD alumínium belső motor            84 990 Ft
MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)        224 990 Ft
MOTOR (SEM 8)                234 990 Ft 
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

max. 
30 cm

max. 
30 cm

max. 
14 cm

max. 

30 cm

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

max. 
30 cm

max. 
38 cm

ÚJDONSÁG!
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GRUPPO INCASSO NRS®

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO 50 NRS® (53 cm)                     304 990 Ft
GRUPPO INCASSO 70 NRS® (80 cm)                     324 990 Ft

GRUPPO INCASSO

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO 50 (53 CM)            142 990 Ft      99 990 Ft
GRUPPO INCASSO 70 (78 CM)            149 990 Ft    114 990 Ft
GRUPPO INCASSO 100 (105 CM)  175 990 Ft
Az akciós ár a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! 

Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
2x1,2 W LED világítás, zajszint: 53-63 dB(A)
opcionális tartozék: távvezérlő
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

VIRGOLA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VIRGOLA   60    141 990 Ft
VIRGOLA   90    148 990 Ft
VIRGOLA 120    162 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./600/480 m3/h*
időzítő (utószellőztetés)
kihajtható hőálló üveglap
2x1,2 W LED világítás
szín: inox (AISI 304),
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

GRUPPO INCASSO MURANO

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO MURANO 50 (53 CM) 204 990 Ft
GRUPPO INCASSO MURANO 70 (78 CM) 217 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
2x1 W LED világítás
zajszint: 53-63 dB(A),
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
2x1,2 W LED világítás
zajszint: 33-52 dB(A)/50, 37-51/70
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 57 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók 
Tudta-e Ön?
Külső motorral a legcsendesebben…. 
Hogy bizonyos páraelszívók rendelhetők külső motorral is. Ebben az esetben maga a motor nem a    
páraelszívóban található, hanem egy külső egységben, távol a készüléktől, így a zajszint minimálisra 
csökken.  A külső motorokat el lehet helyezni a tetőtérben, álmennyezetben, padlástérben, falon kívül 
vagy a tetőn. A külső motorokról további információt talál az 58-59. oldalon.

FELSŐ
 SZEKR

ÉN
YBE ÉS KÜ

R
TŐ

BE ÉPÍTH
ETŐ

 páraelszívók 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SM 905  52 cm                                               139 990 Ft
SM 905  85 cm                                               148 990 Ft

légszállítási adatok:
52 cm-es: n.a./900/604 m3/h*
85 cm-es: n.a./900/654 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
2x2,1 W LED világítás 
zajszint: max. 70 dB(A), szín: inox (AISI 430)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

SM 905SL 900

UPRIGHT

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

SL 900 (52)           143 990 Ft 
SL 900 (70)           148 990 Ft
SLT 900 (52) távvezérlővel         162 990 Ft 
SLT 900 (70) távvezérlővel         171 990 Ft

UPRIGHT T                                          494 990 Ft 
UPRIGHT TC                                          594 990 Ft

légszállítási adatok:n.a./900/792 m3/h 
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés) 
2x2,1 W LED világítás
zajszint: max. 70 dB(A) 
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
SLT válozat: távvezérlővel,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítási adatok:n.a./800/714 m3/h 
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés), 
1x10 W LED
zajszint: 40-59 dB(A) 
felső szekrénybe
szín: inox (AISI 430)/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

LIBRA E.ion FALI

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a/n.a./600 m3/h*
világítás: 3x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegó tisztítására
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 57-66dB(A)
szín: inox

e.
ion

 system

javasolt fogyasztói ár:
LIBRA e.ion FALI                 634 990 Ft    399 990 Ft

Az akciós ár a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! 

Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!


automatikus nyitás-zárás

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

VILÁGÚJDONSÁG
TOP
fi lters

Energia 
Osztály

900 900
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egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

GTC 600 BK                            104 990 Ft
GTC 900 BK                             125 990 Ft

légszállítási adatok: 1595/1140/710 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
silentech motor
zsírszűrő-telítettség kijelző
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 40-64 dB(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítási adatok: 1680/1200/700 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás:2x50 W halogén, szabályozható 
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
Quick Fix Grip (gyorsrögzítő rendszer)
zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox/fekete 
üveg, csőcsatlakozás: Ø 150 mm (java-
solt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

GTC 600 BK
by cata

1595

GL45 ÉS GL75 

javasolt fogyasztói ár:
GL45                   65 990 Ft
GL75                    73 990 Ft

légszállítási adatok: 1680/1200/645 m3/h*
TC3V touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x50 W halogén, szabályozható
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
Quick Fix Grip (gyorsrögzítő rendszer)
zajszint: 50-67 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 
125 mm (minimum)
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

 

 

GT PLUS 45GC DUAL

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GT PLUS 45 (FEHÉR, FEKETE) 
43 990 Ft 
GT PLUS 45 (INOX) 
43 990 Ft

légszállítási adatok: 1554/1110/600 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
Quick Fix Grip (gyorsrögzítő rendszer)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 840/600/300 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés,
világítás: 2x40 W normál, 
zajszint: 46-57 dB(A), 
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

G 45

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GAT 850/60 (45 cm)+ajándék  49 990 Ft
GAT 850/90 (75 cm)  62 990 Ft

légszállítási adatok: 1610/1150/600 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
nyomógombos vezérlés
silentech motor
zajszint: 45-65 dB(A)
szín: inox, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

GAT 850
by cata

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók AJÁNDÉKAJÁNDÉK
bekötő szett vagyvagy aktívszén-szűrő 

az akcióban szereplő páraelszívókhoz... 

G 45 (FEHÉR)                       24 490 Ft

G 45 (INOX)                            28 490 Ft 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-2003/60 FEKETE ÜVEG       34 990 Ft
TF-2003/60 FEHÉR ÜVEG         34 990 Ft

légszállítási adatok: 840/600/340 m3/h*
világítás: 2x40 W normál izzó/fekete üveg
2x50W halogén/fehér üveg
zajszint: 46-57 dB(A)
kihúzható előlap
szín: fekete - üveg, fehér - üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C

TF-2003 FEKETE és 
FEHÉR ÜVEG

TF-3600

légszállítási adatok: 728/520/340 m3/h*
TC3V touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x50 W halogén
2 motor
zajszint: 58-64 dB(A), kihúzható előlap
szín: fekete - üveg, fehér - üveg
szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-3600/60 FEHÉR                  43 990 Ft  
TF-3600/60 FEKETE                  43 990 Ft  

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EXTENDER 60 FEKETE ÜVEG
36 990 Ft 
EXTENDER FEHÉR ÜVEG 
36 990 Ft 

légszállítási adatok: 728/520/310 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
2 motor
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: fehér és fekete üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

EXTENDER FEKETE és 
FEHÉR ÜVEG

EXTENDER 
SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EXTENDER 1740 (INOX) 60
                             +ajándék       33 990 Ft
EXTENDER 1744 (INOX) 70       44 990 Ft
EXTENDER 1748 (INOX) 90       47 990 Ft

légszállítási adatok: 728/520/340 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
2 motor
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

by cata by cata


2 motoros


2 motoros

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-6600 DURALUM+ajándék    49 990 Ft  

légszállítási adatok: 1595/1140/600 m3/h*
kihúzható (levehető előlap)
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 50-65 dB(A)
szín: duralum ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

légszállítási adatok: 1595/1140/600 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 50-65 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EXTENDER PLUS 60                49 990 Ft  
EXTENDER PLUS 70                53 990 Ft    
EXTENDER PLUS 90                64 990 Ft  

GC DUAL 45 BK +ajándék       94 990 Ft  
GC DUAL 75 BK +ajándék       99 990 Ft    
GC DUAL 45 WH +ajándék      99 990 Ft
GC DUAL 75 WH +ajándék    104 990 Ft

by cata

1595

1595

60,70, 90 cm 60,70, 90 cm

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

60 cm 60 cm 60 cm

60 cm


TC 3V touch control
érintővezérlés

FELSŐ
 SZEKR

ÉN
YBE ÉS KÜ

R
TŐ

BE ÉPÍTH
ETŐ

 páraelszívók 

TF-6600 
DURALUM

a AJÁNDÉKAJÁNDÉK
FA 125/3 bekötő szett 

4990 Ft értékben!4990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

EXTENDER 
PLUS

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
FA 150/3 bekötő szett 

5490 Ft értékben!5490 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

Energia 
Osztály

AJÁNDÉK!
14 990 Ft14 1414 fritőz

AJÁNDÉK!
14 990 Ft

értékben!
14 1414 

réééér
fritőz
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2 motoros

TF-2003 DURALUM SOROZAT

TF-2003 / 60 DURALUM 32 990 Ft 
TF-2003 / 70 DURALUM 42 990 Ft
TF-2003 / 90 DURALUM 44 990 Ft

  

légszállítási adatok: 840/600/340 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 46-57 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap 
szín: duralum ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

TF-5060 SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-5060 (FEHÉR)                       24 990 Ft  
TF-5060 (ALU)                          24 990 Ft

légszállítási adatok: 490/350/180 m3/h*
világítás: 1x40 W normál izzó
zajszint: 51-65 dB(A) 
kihúzható (levehető) előlap 
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér,
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
hátsó kivezetéssel is (Ø 100 mm)
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-5260 (FEHÉR)+ajándék         29 990 Ft     
 TF-5260 X (ALU)+ajándék          29 990 Ft
TF-5250 (FEHÉR)+ajándék           29 990 Ft      
TF-5250 X  (ALU) +ajándék           29 990 Ft      
  

légszállítási adatok: 728/520/310 m3/h*
világítás: 2x40 W normál izzó 
2 motor
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap,
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér, 
barna, csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

TF-5250 FEKETE 
és FEHÉR ÜVEG

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-5060 GWH (FEHÉR)                29 990 Ft  
TF-5060 GBK (ALU)                     29 990 Ft  

légszállítási adatok: 728/520/310 m3/h*
világítás: 2x40 W normál izzó 
2 motor
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható üveg előlap
szín: fekete és fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

480

SLIDER SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SLIDER 050 X (egy motoros)   26 990 Ft
SLIDER 060 X (két motoros)       26 990 Ft  

2 motoros 60 cm széles:
légszállítási adatok: 615/550/380 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: max. 63 dB(A)
energiaosztály: E
1 motoros 50 cm széles:
légszállítási adatok: 480/350/250 m3/h*
világítás: 1x28 W halogén
zajszint: max. 63 dB(A)
kihúzható levehető inox előlap
A készülék alsó része szürke
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

615

S-BOX

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
S-BOX 60   35 990 Ft  

légszállítási adatok: 840/600/340 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 46-57 dB(A) 
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C

KENDO 050/060 FEHÉR

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
KENDO 050   12 990 Ft  
KENDO ECO 060   12 990 Ft 

KENDO 050:
légszállítási adatok: n.a./n.a./200 m3/h
zajszint: 52-61 dB(A)
KENDO ECO 060 energiatakarékos motorral:
légszállítási adatok: n.a./n.a./200 m3/h*
zajszint: 52-61 dB(A)
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

OLYMPIA 050/060 FEHÉR OLYMPIA 050/060 SILVER

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
OLYMPIA 050   13 690 Ft  
OLYMPIA 060    13 690 Ft 

légszállítási adatok: n.a./n.a./200 m3/h
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 52-61 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
OLYMPIA 050 SILVER               16 790 Ft  
OLYMPIA 060 SILVER               16 790 Ft 
OLYMPIA 050 X (INOX)              21 990 Ft
OLYMPIA ECO 060 X (INOX)    16 790 Ft
  

OLYMPIA:
légszállítási adatok:  n.a./n.a./200 m3/h
zajszint: 52-61 dB(A)
OLYMPIA ECO energiatakarékos motorral:
légszállítási adatok: n.a./n.a./200 m3/h*
zajszint: 52-61 dB(A)
tolókapcsolós vezérlés,világítás: 2x28 W 
halogén
mosható fém zsírszűrő (silver változatnál)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

P 3050/3060

P-3050 (FEHÉR)                                                                 15 990 Ft
P-3050 (FEKETE)                                                                 17 490 Ft             
P-3050 (INOX)                                                                      27 490 Ft    
P-3060 (FEHÉR, FEKETE)                        15 990 Ft  
P-3060 (INOX)                                                  25 990 Ft    
P-3260 (FEHÉR) 2 motor                               21 990 Ft  
P-3260 (FEKETE) 2 motor                        21 990 Ft  
P-3260 (INOX)      2 motor                              32 990 Ft  

légszállítási adatok: 532/380/193 m3/h*
vagy 840/600/294 m3/h* (két motoros)
világítás: 1x40 W / 2x40 W normál izzó 
zajszint: 52-58 dB(A) / 57-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: 3050/60 - D / 3260 - F

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

F 2050/2060 SLIM SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
F-2050 (FEHÉR)                   14 990 Ft  
F-2050 (INOX)                    19 490 Ft  
F-2060 (FEHÉR)                 14 990 Ft  
F-2060 (INOX)                   19 490 Ft  
F-2260 (FEHÉR) 2 motor            23 990 Ft  
F-2260 (INOX) 2 motor             28 490 Ft  
F-2290 (INOX) 2 motor             32 990 Ft  

légszállítási adatok: 532/380/190 m3/h*
vagy 840/600/310 m3/h* (két motoros)
világítás: 1x40 W normál izzó 
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 54-60 dB(A) / 59-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CONFORT PLUS INOX  31 990 Ft  
CONFORT PLUS FEHÉR   24 990 Ft
  

légszállítási adatok: 840/600/310 m3/h* 
világítás: 2x25W normál
2 motoros, mosható fém zsírszűrő
zajszint: 57-65 dB(A)
szín: inox és fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

CONFORT PLUS SOROZAT
by cata

Tudta-e Ön?
Az aktívszén-szűrők használata...
A páraelszívó hatékony működéséhez belső keringetéses üzemmódban az aktívszén-szűrőket 
használattól függően 3-6 havonta cserélni kell. Ezek mellett különös figyelmet kell fordítani a fém 
zsírszűrők folyamatos tisztántartására szükség esetén ezek cseréje is javasolt.

STAN
D

AR
D

 páraelszívók 
KIHÚZHATÓ TELESZKÓPOS páraelszívók 


hátsó kivezetéssel is


2 motoros
változatban is


hátsó kivezetéssel is


hátsó kivezetéssel is


hátsó kivezetéssel is


 mosogatógépben is mosható 
kazettás fém zsírszűrővel

60,70, 90 cm 60 cm

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint* max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

toros

50, 60 cm

480 615

50 cm 50, 60 cm


hátsó kivezetéssel is

60 cm

*

AJÁNDÉKAJÁNDÉK
FA 125/3 bekötő szett 

4990 Ft értékben!4990 Ft értékben!
(vagy aktívszén-szűrő)

TF-5250 - 5260 
SOROZAT


2 motoros

ÚJDONSÁG!
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SEM1, SEM8: 
elhelyezés tetőtérben,
padlástérben
Ne feledje a megfelelő légtechnikai
csövek és idomok használatát.
Lehetőség szerint szigetlje a motort
és a csöveket az esetleges kondenz-
víz lecsapódás elkerülése érdekében.

SEM2, SEM2R: 
elhelyezés a külső falon

A külső fali motor rendkívül jó meg-
oldás, hiszen az esetek többségében 
rövid légtechnikai cső is elegendő 
lehet a bekötéshez, ezáltal a motor 
még hatékonyabb légszállítást 
biztosít.

A KÜLSŐ MOTOROK elhelyezése...

1 4

5

5
6
3

2

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 950 m3/h 
motor teljesítmény: 250 W, nyomás: 540 Pa
szinterezett acél burkolat 
7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
SEM 1    99 990 Ft

SEM 1
(padlástérbe) 

SEM 8
(padlástérbe) 

SEM 10
(konyhabútor lábazatába)

páraelszívókhoz

páraelszívókhoz páraelszívókhoz

FIGYELEM! a külső motoros páraelszívók árképzése: 
A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő külső motor árát.
További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

Külső motoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmaz motort!

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 1200 m3/h 
motor teljesítmény: 250 W,
nyomás: 550 Pa, 7 m vezeték
csőcsatlakozás: Ø 150 mm vagy 200mm

javasolt fogyasztói ár:
SEM 8 234 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 780 m3/h  
motor teljesítmény: 102 W, nyomás: 340 Pa
szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték
méret: mag: 100mm, szél: 400mm, mély: 400mm
csőcsatlakozás:  
230 x 80 mm vagy 220 x 90 mm

javasolt fogyasztói ár:
SEM 10 166 990 Ft

PÁRAELSZÍVÓ ÁRA +  SEM KÜLSŐ MOTOR ÁRA =        KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT ÁRA

1

4

egyedi tulajdonságok: SEM1/SEM8
SEM1: max.légszállítás: 1000 m3/h
motor teljesítmény: 265 W, nyomás: 480 Pa
szinterezett acél burkolat
7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
SEM 1 116 990 Ft

páraelszívókhoz
SEM 1 
(padlástérbe)

5

63

egyedi tulajdonságok:
SEM2: max.légszállítás: 1000 m3/h  
motor teljesítmény: 150 W, nyomás: 500 Pa
rozsdamentes acél burkolat
7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
SEM 2 (FALMEC)  172 990 Ft
SEM 2 (SIRIUS)  224 990 Ft

páraelszívókhoz

2 SEM 2
(külső falra)3

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 800 m3/h  
motor teljesítmény: 150 W, nyomás: 500 Pa
rozsdamentes acél burkolat 
7 m vezeték, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
SEM 2R (CATA)  172 990 Ft

páraelszívókhoz
SEM 2R
(külső falra)6

SEM10: 
elhelyezés a konyhabútor 
lábazatában
Kifejezetten helytakarékos, és belső keringtetés 
esetén is alkalmazható megoldás a lábazatba 
helyezhető SEM10-es motor

SEM10: 
elhelyezés a konyhabútor 
lábazatában
Kifejezetten helytakarékos, és belső keringtetés 
esetén is alkalmazható megoldás a lábazatba 
helyezhető SEM10-es motor

ÚJDONSÁG!
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CATA SILENT SPLIT külső motoros páraelszívók

Csendes Megoldás!Csendes Megoldás! Akár 70%-al* halkabb!Akár 70%-al* halkabb!

Maximum zajszint:Maximum zajszint: 42 dB(A)  42 dB(A) 

A CATA gyár fejlesztésének köszönhetően immáron elérhető a külső motoros páraelszívók legújabb generációja a 
Silent Split technológia. Ez lehetővé teszi, hogy akár 70%-al* csökkenjen a páraelszívók zajszintje. 
* azonos légszállítású normál páraelszívókhoz képest

A CATA Silent Split technológia előnyei:A CATA Silent Split technológia előnyei:
• könnyű és egyszerű installáció
• extra alacsony zajszint
• wireless (vezeték nélküli) vezérlés
• tetősíkra és csőközbe helyezhető motorok

SILENT SPLIT IN LINE
Csőközbe építhető motorral.

SILENT SPLIT EXTERIOR
Tetősíkra szerelhető külső motorral.

+ +

65

CATA SILEN
T SPLIT külső m

otoros páraelszívók 

SYGMA SILENT SPLIT FALI

ISLA MELINA SILENT SPLIT SZIGET ISLA SELENE SILENT SPLIT SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
SYGMA  SILENT SPLIT EXTERIOR                          314 990 Ft
SYGMA  SILENT SPLIT IN LINE                               262 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./640 m3/h
3 fokozatú touch control érintő vezérlés
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
szűrő telítettség kijelző 
világítás: 2x50W halogén (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A) 
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./n.a./640 m3/h
3 fokozatú touch control érintő vezérlés 
szűrő telítettség kijelző
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
zajszint: 39-42 dB(A), szín: inox / fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
ISLA SELENE SILENT SPLIT EXTERIOR SZIGET  367 990 Ft
ISLA SELENE SILENT SPLIT IN LINE SZIGET  314 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./640 m3/h
3 fokozatú touch control érintő vezérlés  
szűrő telítettség kijelző
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A), 
szín: inox - fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

Tudta -e Ön?
WIRELESS
Tudta-e Ön, hogy a Cata Silent Split külső motoros rendszerek esetén a wireless kapcsolatnak 
köszönhetően nincs szükség a külső és belső egység elektromos összekötésére.

max. motorteljesítmény / max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint*

SILENT SPLIT technológia

 660

 660  660

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

javasolt fogyasztói árak:
ISLA MELINA (fekete, fehér) SILENT SPLIT EXTERIOR SZIGET  
440 990 Ft
ISLA MELINA (fekete, fehér) SILENT SPLIT IN LINE SZIGET 
356 990 Ft

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
THALASSA BK (fekete) SILENT SPLIT EXTERIOR     314 990 Ft
THALASSA BK (fekete) SILENT SPLIT IN LINE          262 990 Ft
THALASSA WH (fehér) SILENT SPLIT EXTERIOR     314 990 Ft
THALASSA BK (fehér) SILENT SPLIT IN LINE           262 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./n.a./640 m3/h
3 fokozatú touch control érintő vezérlés
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat 
perimetrikus elszívás, szűrő telítettség kijelző
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A), szín: inox / fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

 660

THALASSA SILENT SPLIT FALI

ÚJDONSÁG!



      GONAL SZELLŐZŐCSATORNA RENDSZEREK
A GONAL szellőzőcsatorna rendszere jól használható megoldás a lakás bármely helységében. A szellőző csatornák és tartozékaik többféle méretben 
elérhetőek és teljesen kompatibilis szerelhetőséget biztosítanak. A rendszeridomok széles választéka csőrendszerek kialakítását, flexibils csövek 
csatlakozását teszi lehetővé. A műanyag csatornák egyszerűen méretre vághatóak és könnyen alakíthatóak, a széles választékban megtalálható 
idomok segítségével, szinte bármilyen rendszer megvalósitható .

      FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
A GONAL légtechnikai elemek felhasználásával egyszerűen megvalósítható bármely általános / háztartási célú szellőztető rendszer. Telepítése nem 
igényel speciális segédeszközöket, a kínálatban megtalálható egyes idomok egy mozdulattal a cső vagy csatornavégekhez illeszthetők. A csatorna-
elemek felhasználásával, hasznos keresztmetszet-csökkenés nélkül is megvalósítható a legtöbb rendszer. Ezáltal szűkebb helyeken (pl. álmennyezet 
felett, statikailag fontos tartógerendák mögött, stb.) is megfelelő hatékonyságú maradhat a kívánt légcsatorna hálózat. 

6766

LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK
PÁRAELSZÍVÓK ÉS VENTILÁTOROK

SZAKSZERŰ BEKÖTÉSÉHEZ

LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK
PÁRAELSZÍVÓK ÉS VENTILÁTOROK

SZAKSZERŰ BEKÖTÉSÉHEZ

• Teljes kompatibilitás, könnyű szerelhetőség; • 250 - 1250 m3/h teljesítmény tartomány; • Maximum üzemi hőmérséklet 80 °C;
 • Többféle méret így minden páraelszívó és szellőztető ventilátor csatlakoztatására alkalmas; • 92% légszállítási hatékonyság;

 • A különböző elemek és idomok széles választéka széleskörű variálhatóságot biztosít; • Alacsony zajszint;• 
• KV 125 - KV 150 komplett rendszer;  • Flexibilis és merev idomok;  • Ø 100, 120, 125, 150;

  • Hengeres és szögletes idomok és tartozékok;  • pontos illesztési lehetőség;
 • Egyszerű csatlakoztatás      www.gonal.hu

Ø 150 supra rendszer Ø 150 supra rendszer   Fogy ár/db

Lapos csatorna

SU-2002 / 1,0 méter (90 x 180) 5 610 Ft

SU-2002 / 1,5 méter (90 x 180) 8 190 Ft

SU-2002 / 3,0 méter (90 x 180) 16 480 Ft

Légtechnikai cső

SU 2005 / 1,0 méter Ø 150 3 690 Ft

SU 2005 / 1,5 méter  Ø 150 5 490 Ft

SU 2005 / 3,0 méter Ø 150 10 880 Ft

Lapos csatorna csatlakozó/toldó

SU 2020  (90 x 180) 2 340 Ft

Cső csatlakozó/toldó

SU 2030 Ø 150 1 790 Ft

Cső-lapos csatorna átalakító

SU 2040 Ø 150 - (90 x 180) 4 820 Ft

Cső-lapos csatorna átalakító 90°

SU 2050 Ø 150 - (90 x 180) 3 200 Ft

Lapos csatorna sarok - függőleges

SU 2060 (90 x 180) 3 200 Ft

Lapos csatorna 90° - vízszintes

SU 2070 (90 x 180) 4 800 Ft

Flexibilis könyök

CRF-150-C Ø 150 / L=500 4 800 Ft

Könyök elem 90°

SU 2075 Ø 150 2 790 Ft

Fali csatlakozó elem - lapos csatornához

SU 2090 (90 x 180) 1 560 Ft

Rögzítő bilincs

B2 Ø 135 - 165 550 Ft

Fogy ár/db

Csatornatartó

SU 2110 (90 x 180) 2 130 Ft

Szűkítő

SU2065 Ø 150 - Ø  125 1 670 Ft                    Ø 200 - Ø 150 2 130 Ft

Flexibilis PVC cső

0690 / 1,0 méter Ø 150 2 130 Ft

0690 / 3,0 méter Ø 150 5 870 Ft

0690 / 6,0 méter Ø 150 12 080 Ft

Flexibilis ALU cső

A690 / 1,0 méter Ø 150 1 550 Ft

A690 / 3,0 méter Ø 150 4 590 Ft

A690 / 6,0 méter Ø 150 9 300 Ft

FELXIALU cső  ÚJDONSÁG

CV-150/10  10,0 méter Ø 150 8 080 Ft

Sűllyesztett műanyag rács

0464 Ø 150 1 380 Ft

Pillangószelep - Vízszintesen beépíthető

SU 2031 Ø 150 műanyag 4 270 Ft

Pillangószelep  - Függőlegesen beépíthető

VAR Ø 150 fém 7 800 Ft

Lapos csatorna 45° - függőleges

SU 2061 (90 x 180) 5 870 Ft

Lapos csatorna 45° - vízszintes

SU 2071 (90 x 180) 9 190 Ft

Gravitációs zsaluk

SU 2100 (90 x 180) / lapos csatornához 3 360 Ft

SU 2052 Ø 150 / kör csatlakozással 1 590 Ft

Csőtartó 

SU 2056 Ø 150 1 810 Ft

“T” idom csatornához 

TT-6 180x90 9 830 Ft

Flexibilis könyök 90 90 x180-as csatlakozással

CCF-900-C 5 870 Ft

Ø 150 Ø 150 Ø 125 dupla rendszer Ø 125 dupla rendszer
Fogy ár/db

Lapos csatorna

T-P-1002 / 1,0 méter (55 x 220) 2 880 Ft

T-P-1002 / 1,5 méter (55 x 220) 4 270 Ft

T-P-1002 / 3,0 méter (55 x 220) 8 550 Ft

Légtechnikai cső

T-P 1005 / 1,0 méter 2 990 Ft

T-P 1005 / 1,5 méter 4 480 Ft

T-P 1005 / 3,0 méter 8 980 Ft

Lapos csatorna csatlakozó/toldó

T-P 1020  (55 x 220) 950 Ft

Cső csatlakozó/toldó

T-P 1030 Ø 125 1 000 Ft

Cső-lapos csatorna átalakító

T-P 1040 Ø 125 - (55 x 220) 1 920 Ft

Cső-lapos csatorna átalakító 90°

T-P 1050 Ø 125 - (55 x 220) 2 020 Ft

Sülyesztett műanyag rács

TP-1200 Fix rács Ø 125 2 770 Ft

Lapos csatorna sarok - függőleges

T-P 1060 (55 x 220) 2 020 Ft

Lapos csatorna 45° - vízszintes

T-P 1075 (55 x 220) 3 840 Ft

Lapos csatorna 90° - vízszintes

T-P 1070 (55 x 220) 2 390 Ft

Flexibilis könyök

CRF-125-C Ø 125 / L=500 3 730 Ft

Könyök elem 90°

T-P 1500 Ø 125 2 990 Ft

Fix zsalu csatornához

T-P 1100   (55 x 220) / fehér 1 380 Ft

T-P 1100S (55 x 220) / homokkő 1 380 Ft

T-P 1100T (55 x 220)/ terracota 1 380 Ft

Légtechnikai rögzítő szalag AT-75 (76x45) 1 980 Ft

Légtechnikai rögzítő szalag AT-75 (76x45) 2 760 Ft

B 12 gracitációs zsalu (1920300)  Ø 100/120 1 590 Ft

Beépítésnél a 100-as csonk eltávolítandó!

Fogy ár/db

Csatornatartó

T-P 1110 (55 x 220) 660 Ft

Csőtartó

0857 Ø 120 580 Ft

Multi szűkítő

0660 Ø 125 - 100 660 Ft

Szűkítő

0860 Ø 125 - 120 660 Ft

Fali csatlakozó elem - lapos csatornához

T-P 1090 (55 x 220) 1 380 Ft

Flexibilis könyök 55x220-as cs.

CCF-1000-C (55 x 220) / L=500 6 940 Ft

Flexibilis PVC cső

0689 / 1,5 méter Ø 127 2 130 Ft

0689 / 3,0 méter Ø 127 4 060 Ft

0689 / 6,0 méter Ø 127 7 480 Ft

Flexibilis ALU cső

A689 / 1,5 méter Ø 127 2 130 Ft

A689 / 3,0 méter Ø 127 4 030 Ft

A689 / 6,0 méter Ø 127 8 190 Ft

FELXI ALU cső  ÚJDONSÁG

CV-127/10  10,0 méter Ø 150 6 520 Ft

Pillangószelep

T-P 1031 Ø 125 2 450 Ft

Pillangószelep 

VAR Ø 125 7 050 Ft

“T” idom csőhöz

TR-125 Ø 125 3 360 Ft

“T” idom csatornához

TT-4 (55 x 220) 2 990 Ft

Végelzáró elem csatornához

TPC-2 (55 x 220) 770 Ft

Könyök elem 45°

T-P 1545 (55 x 220) 9 830 Ft

Rögzítő bilincs

B1  Ø 115-130 490 Ft

Ø 125 Ø 125

Légtechnikai rögzítő szalag AT-75 (76x45) 1 980 Ft

Légtechnikai rögzítő szalag AT-75 (76x45) 2 760 Ft

Légtechnikai rögzítő szalag AT-75 (76x45) 1 980 Ft

Légtechnikai rögzítő szalag AT-75 (76x45) 2 760 Ft
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UNIVERZÁLIS PÁRAELSZÍVÓ BEKÖTŐ SZETTEK

egyedi tulajdonságok:
hő és zajszigetelő burkolat:
üveggyapot és alumínium fólia,
merev és flexibilis csövekre is elhelyezhető

javasolt fogyasztói ár: 
Ø 125 / 1 méter       1 920 Ft  
Ø 150 / 1 méter       1 920 Ft  

egyedi tulajdonságok:
150 mm-es csőcsatlakozás,
használható bármely páraelszívóhoz ami 
maximum 150 mm-es kivezetéssel rendelkezik,
anyaga: horganyzott acéllemez, színezett 
alumínium lemez, vörösréz lemez

javasolt fogyasztói ár: 
TA-150 horganyzott (acéllemez)                        21 990 Ft  
TA-150 barna RAL 8011 (alumínium)            29 990 Ft
TA-150 antracit RAL 7016 (alumínium)              29 990  Ft 
TA-150 táglavörös  RAL 3016 (alumínium)  29 990 Ft
TA-150 vörösréz                                                   84 990 Ft

rendelhető színek:

ALUSON ZAJSZIGETELŐ      Előzze meg a légtechnikai 
      rendszerében a kondenzvíz képződést!
A szigetelt légtechnikai csövek alkalmazásával a legtöbb esetben meg-
akadályozható az elszívott páradús levegő nedvességtartamának kicsa-
pódása a légtechnikai rendszeren belül. A rendszerben esetlegesen ki-
alakuló nemkívánatos nedvesség idő előtti meghibásodáshoz vezethet.

A szigetelés egyúttal csökkenti a légáramlásból eredő zajt is, mely se-
gítségével egy csendesebb konyhai környezet megvalósítása is lehetsé-
gessé válik.  

Ø 125 tubpla airtight rendszer Ø 125 tubpla airtight rendszerFogy ár/db

Lapos csatorna

T-P-1002 / 1,0 méter (55 x 220) 2 880 Ft

T-P-1002 / 1,5 méter (55 x 220) 4 270 Ft

T-P-1002 / 3,0 méter (55 x 220) 8 550 Ft

Légtechnikai cső

T-P 1005 / 1,0 méter 2 990 Ft

T-P 1005 / 1,5 méter 4 480 Ft

T-P 1005 / 3,0 méter 8 980 Ft

Lapos csatorna csatlakozó/toldó ÚJDONSÁG

T-P 1020 ES  (55 x 220) 2 480 Ft

Cső csatlakozó/toldó  ÚJDONSÁG

T-P 1030 ES Ø 125 2 750 Ft

Cső-lapos csatorna átalakító ÚJDONSÁG

T-P 1040 ES Ø 125 - (55 x 220) 3 120 Ft

Cső-lapos csatorna átalakító 90°  ÚJDONSÁG

T-P 1050 ES Ø 125 - (55 x 220) 3 690 Ft

Zajcsökkentő idom csatornához  ÚJDONSÁG

CA 55220 ES 20 360 Ft

Lapos csatorna sarok-függőleges  ÚJDONSÁG

T-P 1060 ES (55 x 220) 3 760 Ft

Lapos csatorna 45° - vízszintes  ÚJDONSÁG

T-P 1075 ES (55 x 220) 4 860 Ft

Lapos csatorna 90° - vízszintes  ÚJDONSÁG

T-P 1070 ES (55 x 220) 3 610 Ft

Flexibilis könyök  ÚJDONSÁG

CRF-125 ES Ø 125 / L=500 3 600 Ft

Könyök elem 90°  ÚJDONSÁG

T-P 1500 ES Ø 125 5 310 Ft

Fix zsalu csatornához

T-P 1100   (55 x 220) / fehér 1 380 Ft

T-P 1100S (55 x 220) / homokkő 1 380 Ft

T-P 1100T (55 x 220)/ terracota 1 380 Ft

Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag ÚJDONSÁG

AT-75 (75 x 45) 2 580 Ft

Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag ÚJDONSÁG

AT-63 (63 x 45) 1 980 Ft

B 12 gracitációs zsalu (1920300)  Ø 100/120 1 590 Ft

Beépítésnél a 100-as csonk eltávolítandó!

Fogy ár/db

Csatornatartó

T-P 1110 (55 x 220) 660 Ft

Csőtartó

0857 Ø 120 580 Ft

Multi szűkítő

0660 Ø 125 - 100 660 Ft

Szűkítő

0860 Ø 125 - 120 660 Ft

Fali csatlakozó elem - lapos csatornához

T-P 1090 (55 x 220) 1 380 Ft

Végelzáró elem csatornához

TPC-2 (55x220) 770 Ft

Flexibilis PVC cső

0689 / 1,5 méter Ø 127 2 130 Ft

0689 / 3,0 méter Ø 127 4 060 Ft

0689 / 6,0 méter Ø 127 7 480 Ft

Flexibilis ALU cső

A689 / 1,5 méter Ø 127 2 130 Ft

A689 / 3,0 méter Ø 127 4 030 Ft

A689 / 6,0 méter Ø 127 8 190 Ft

Sülyesztett műanyag rács

TP-1200 Fix rács Ø 125 2 770 Ft

Pillangószelep - Vízszintesen beépíthető

T-P 1031 Ø 125 2 450 Ft

Pillangószelep - Függőlegesen beépíthető

VAR Ø 125 7 50 Ft

“T” idom csőhöz  ÚJDONSÁG

TR-125 ES Ø 125 7 820 Ft

“T” idom csatornához  ÚJDONSÁG

T 2 ES (vegyes csatlakozással) 6 740 Ft

“T” idom csatornához  ÚJDONSÁG

TT-3 ES 10 120 Ft

“T” idom csatornához  ÚJDONSÁG

TT-4 ES 5 210 Ft

Könyök elem 45°  ÚJDONSÁG

T-P 1545 ES (55 x 220) 8 950 Ft

Rögzítő bilincs

B1  Ø 115-130 460 Ft

Ø 125 Ø 125

      TUBPLA® AIRTIGHT LÉGTECHNIKAI RENDSZERELEMEK
A légtechnikai rendszerek energiahatékonyságát a rendszer aktív elemei (ventilátorok, egyéb elektromos ellátást igénylő egységek) mellett a felhasz-
nált passzív elemek (légtechnikai csövek, csatornák és idomok) is jelentős mértékben befolyásolhatják. Az energiaköltségek csökkentése, valamint a 
környezettudatos szemlélet figyelembevételének érdekében a Gonal gyár megalkotta a Tubpla® Airtight rendszert, mely minden tekintetben megfelel 
a legszigorúbb energiahatékonysági előírásoknak is. A rendszer könnyű műanyag elemei egyszerűen és gyorsan telepíthetőek. Rendkívül magas 
légtömörségi szintet eredményező csatlakozással rendelkeznek, mely megszüntetheti, illetve nagymértékben csökkenti a lehetséges szivárgási 
pontok kialakulását. Ennek köszönhetően az ezekből az elemekből kiépített rendszer zajszintje is csökkenhet.

LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK
TUBPLA® AIRTIGHT

MAGAS LÉGTÖMÖRSÉGŰ RENDSZERELEMEK 

• rendkívűl egyszerű és gyors összeszerelhetőség
• A kis helyigényű elemek segítségével lehetővé válik a szűk 

helyeken történő megfelelő keresztmetszetű légtechnikai 
rendszer kialakítása

• Modulári rendszerű kialakítás

• Az elemek speciális csatlakozófelületei nem 
• igényelnek további tömítést, ragasztást
• A legmagasabb “D” osztályba sorolt légtömörségi 

tulajdonságoknak köszönhetően, energiatakarékos és 
szivárgásmentes rendszerek kialakítása valósítható 
meg

ELŐNYEI:ELŐNYEI:

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

A táblázat tartalmazza a magas légtömörségű tulajdonságokkal rendelkező idomok (“ES” jelzéssel) mellett az azzal kompatibilis hagyományos idomokat is!
A műanyag fehér színű légtechnikai elemek színe között gyártástechnológiai sajátosságból adodóan színárnyalatbeli különbség előfordulhat!

FP102/3 FLEXI-PVC BEKÖTŐ SZETT

BK125 BEKÖTŐ SZETT

FP102/3 FLEX

tartalma:
3 méteres 102 mm átmérőjű 
flexibilis PVC cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag

100 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 127 mm átmérőjű 
flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
1 db légelzáró szelep
1 db zsalusrács
1 db 125/100 hengeres szűkítő

125 mm-es kivezetéshez!

125 mm-es kivezetéshez!

150 mm-es kivezetéshez!

FP127/3 FLEXI-PVC BEKÖTŐ SZETT

KV 125 BEKÖTŐ SZETT

BK125 ECO BEKÖTŐ SZETT

BK150 ECO BEKÖTŐ SZETT

FA150/3 FLEXI-ALU BEKÖTŐ SZETT

KV 150 BEKÖTŐ SZETT

FA125 FLEXI-ALU BEKÖTŐ SZETT

BK150 BEKÖTŐ SZETT

tartalma:
3 méteres 127 mm átmérőjű 
flexibilis PVC cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
2 db lapos csatorna 55x220x1000mm
1 db lapos csatorna csatlakozó/toldó
1 db cső/lapos csatorna átalakító 90°
1 db takaró lap, 1 db zsalusrács
1 db 125/120 mm szűkítő
1 db 127 mm átmérőjű flexi cső/ 1m

tartalma:
3 méteres 127 mm átmérőjű 
flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db légelzáró szelep
1 db zsalusrács
1 db hengeres szűkítő
(125 mm > 100 mm)
125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 150 mm átmérőjű 
flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db légelzáró szelep
1 db zsalusrács
1 db hengeres szűkítő
(150 mm > 125 mm)
150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 150 mm átmérőjű 
flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 125 mm átmérőjű 
flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 150 mm átmérőjű 
flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
1 db zsalusrács
1 db 150/125 hengeres szűkítő

7 990 Ft7 990 Ft5 490 Ft5 490 Ft3 790 Ft3 790 Ft

4 990 Ft4 990 Ft

10 990 Ft10 990 Ft

19 690 Ft19 690 Ft11 990 Ft11 990 Ft

2 990 Ft2 990 Ft

9 990 Ft9 990 Ft

8 990 Ft8 990 Ft

e
1
h
m
a
a

j
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150 mm-es kivezetéshez!

150 mm-es 
csatlakozás

tartalma:
2 db lapos csatorna 90x180x1000mm
1 db lapos csatorna csatlakozó/toldó
1 db cső/lapos csatorna átalakító 90°
1 db takaró lap, 1 db zsalusrács
1 db 150/125 mm szűkítő
1 db 150 mm átmérőjű flexi cső/ 1m

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

44 cm

29 cm

55 cm

60 cm

TA-150 Tető adapter 
páraelszívó kivezetéséhez

RAL 8011  barna

RAL 7016 antracit

RAL 3016 téglavörös

Horganyzott

Vörösréz
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BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok
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HIGH LIGHT FŐZŐZÓNÁK

ÉRINTŐVEZÉRLÉS

BOOSTER FUNKCIÓ

1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

INDUKCIÓS FŐZŐZÓNÁK

XXL MÉRET - 70 LITER

1 2

CATA GI 631 A inox gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, teljesít-
mény: 8,3 kW, automata szikragyújtás, méret: 590x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 631 A inox                      53 990 Ft

CATA LCI 631 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, fekete 
üveg felület, öntöttvas rács, teljesítmény: 9,2 kW, automata 
szikragyújtás, méret: 600x510mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 631 BK                       68 990 Ft

CATA CM 760 AS BK 

multifunkciós sütő
6 funkció 
59 liter űrtartalom 
fekete üveg előlap 
mechanikus óra
A energiaosztály 
AQUASMART SYSTEM 
dupla üvegezésű sütőajtó

javasolt fogyasztói ár:
CM 760 AS BK                      
88 990 Ft

CATA CDP 780 AS BK 

multifunkciós sütő
8 funkció
59 liter űrtartalom
fekete üveg előlap 
süllyeszthető gombok 
1 db teljesen kihúzható 
sütősín 
“A” energiaosztály 
AQUASMART SYSTEM 
dupla üvegezésű sütőajtó

javasolt fogyasztói ár:
CDP 780 AS BK 
106 990 Ft

CATA LC 890 D BK 

multifunkciós sütő
8 funkció 
XXL méret
70 liter űrtartalom 
fekete üveg előlap 
süllyeszthető gombok
1 db teljesen kihúzható 
sütősín
“A” energiaosztály
dupla üvegezésű sütőajtó

javasolt fogyasztói ár:
LC 890 D BK                     
117 990 Ft

CATA TN 604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, 2x180mm - 1,8kW, 2x140mm - 1,2kW, 9 
fokozat, automata kikapcsolás, maradékhő kijelzés, gyerekzár, 
méret: 590x520mm

javasolt fogyasztói ár:
TN 604                     71 990 Ft

CATA IB 604  indukciós főzőlap
4 indukciós főzőzóna, 1x220mm - 2,1kW, 3x180mm - 1,4kW,  
BOOSTER funkció (extra gyors felfűtés), 9 fokozat, edényfelismerő 
funkció, maradékhő kijelzés, gyerekzár, méret: 590x520mm

javasolt fogyasztói ár:
IB 604                      109 990 Ft

SZIKRAGYÚJTÁS

ÖNTÖTTVAS RÁCS

TRIPLA WOK ÉGŐ

TRIPLA WOK ÉGŐ

A ENERGIAOSZTÁLY

HŐLÉGBEFÚVÁS

114 990 Ft114 990 Ft

129 990 Ft129 990 Ft

129 990 Ft129 990 Ft

szett ár

szett ár

szett ár

A

B

C

134 990 Ft134 990 Ft

149 990 Ft149 990 Ft

149 990 Ft149 990 Ft

szett ár

szett ár

szett ár

129 990 Ft129 990 Ft
szett ár

149 990 Ft149 990 Ft
szett ár

149 990 Ft149 990 Ft
szett ár

régi ár: 157 980 Ft

régi ár: 175 980 Ft

régi ár: 186 980 Ft

régi ár: 142 980 Ft

régi ár: 160 980 Ft

régi ár: 171 980 Ft

régi ár: 160 980 Ft

régi ár: 178 980 Ft

régi ár: 189 980 Ft

177 990 Ft177 990 Ft
szett ár

195 990 Ft195 990 Ft
szett ár

195 990 Ft195 990 Ft
szett ár

régi ár: 198 980 Ft

régi ár: 216 980 Ft

régi ár: 227 980 Ft
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C

A

B

C

A

B

C
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3
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4

4
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2

2

2

1

1
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+5%
Akciós szett vásárlása esetén 

plusz 5% kedvezmény 

bármely páraelszívónk

és beépíthető mikrohullámú 

sütőnk árából.

aQua Smart

aQua Smart

aQ
ua
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7170

AQUASMART...
Takarítson meg időt és pénzt a Cata AQUASMART rendszerének kö-
szönhetően. Öntsön egy pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosoga-
tószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn az AQUASMART 
funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána 
törölje ki a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

XXL

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!
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ÖNTÖTTVAS RÁCS

BŐVÍTHETŐ FŐZŐZÓNA

TRIPLA WOK ÉGŐ

TC SLIDE VEZÉRLÉS

IDŐZÍTŐ

2 BOOSTER FUNKCIÓ

ÉRINTŐ VEZÉRLÉS

ÉRINTŐ VEZÉRLÉS

1 2
NODOR GCS 316 

gázfőzőlap
4 gázégő égésbizto-
sítóval, 1 tripla koronás 
wok égő, öntöttvas 
rács, fekete üveg 
felület,
teljesítmény: 8 kW
automata
szikragyújtás 
méret: 600x510mm

javasolt fogyasztói ár:
GCS 316 (4018)                     
74 990 Ft

NODOR GXS 316 

gázfőzőlap
4 gázégő 
égésbiztosítóval
1 tripla koronás wok 
égő, inox felület
öntöttvas rács
 teljesítmény: 9,2 kW 
automata 
szikragyújtás
méret: 580x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GXS 316 (4022)                     
74 990 Ft NODOR 

DECOR 700 DT AC BK 

multifunkciós sütő
5 funkció 
59 liter űrtartalom 
fekete üveg előlap 
süllyeszthető gombok 
háttérvilágítással 
érintőgombos óra 
1db 100%-ban kihúzható 
sütősín,ajtóhűtés 
AQUACLEAN SYSTEM
“A” energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
DECOR 700 DT AC (2067)                
96 990 Ft

NODOR 
DECOR 900 TCS BK 

multifunkciós sütő
10 funkció, 59 liter 
fekete üveg előlap 
Touch Control 
érintővezérlés
dupla teljesen kihúzható 
sütősín 
1 mély tepsi (5 cm)   
1 normál tepsi (3 cm) 
1 grill rács, Tripla üveges 
sütő ajtó könnyen 
tisztítható üvegekkel, 
AQUACLEAN SYSTEM, 
“A” energiaosztály, fekete 
üveg előlap

javasolt fogyasztói ár:
DECOR 900 TCS BK 
(2075)                   135 990 Ft

NODOR GCS 417 
GÁZFŐZŐLAP
5 gázégő 
égésbiztosítóval 
1 tripla koronás wok égő 
öntöttvas rács
fekete üveg felület 
teljesítmény: 11 kW 
automata szikragyújtás 
60cm-es szekrénybe 
építhető
méret: 700x510mm

javasolt fogyasztói ár:
GCS 417 (4019)                     
85 990 Ft

NODOR RDOS 46 B 

kerámia főzőlap
4 főzőzóna, 1x210mm - 
2,2kW 1x265mm - 2,4kW 
1x180mm - 1,8kW 
1x140mm - 1,4 kW Touch 
Slide vezérlés 
automata kikapcsolás 
maradékhő kijelzés 
gyerekzár, időzítő 
méret: 590mm x520mm

javasolt fogyasztói ár:
RDOS 46 B (3886)                  
95 990 Ft

NODOR R 46 B 

kerámia főzőlap
4 főzőzóna, 
1x210mm - 2,3 kW 
1x180mm - 1,8 kW
2x140mm - 1,2 kW
automatikus
kikapcsolás 
gyerekzár, időzítő
méret: 590x520mm

javasolt fogyasztói ár:
R 46 B (3941)                   
74 990 Ft

NODOR IB 46 BK 

indukciós főzőlap
4 indukciós főzőzóna 
1x220mm - 1,85kW 
1x180mm - 1,4kW  
2x180mm - 1,4kW 
2 BOOSTER  funkció 
(extra gyors felfűtés)
9 fokozat, edényfelismerő 
funkció 
maradékhő kijelzés
gyerekzár
Touch Control
méret: 590mmx520mm

javasolt fogyasztói ár:
IB 46 BK (3999)                     
117 990 Ft

ÖNTÖTTVAS RÁCSÖNTÖTTVAS RÁCS

TRIPLA WOK ÉGŐ TRIPLA WOK ÉGŐ

149 990 Ft149 990 Ft

179 990 Ft179 990 Ft

szett ár
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149 990 Ft149 990 Ft

179 990 Ft179 990 Ft

szett ár

szett ár

163 990 Ft163 990 Ft
szett ár

196 990 Ft196 990 Ft
szett ár

régi ár: 171 980 Ft
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régi ár: 171 980 Ft

régi ár: 210 980 Ft

régi ár: 182 980 Ft
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szett ár

179 990 Ft179 990 Ft
szett ár

169 990 Ft169 990 Ft
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199 990 Ft199 990 Ft
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régi ár: 171 980 Ft

régi ár: 210 980 Ft

régi ár: 192 980 Ft
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régi ár: 214 980 Ft
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1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

2 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

+5%
Akciós szett vásárlása esetén 

plusz 5% kedvezmény 

bármely páraelszívónk

és beépíthető mikrohullámú 

sütőnk árából.

F

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatokby cata by cata

aQua Clean
Takarítson meg időt és pénzt a  Nodor AQUACLEAN rendszerének köszönhetően. 
Öntsön egy pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részé-
re, válassza ki a sütőn az AQUACLEAN funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd 
hagyja kihűlni, utána törölje ki a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

aQua Clean

aQua Clean

60 cm-es szekrénybe 
építhető

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!
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+5%
Akciós szett vásárlása esetén 

plusz 5% kedvezmény 
bármely páraelszívónk

és beépíthető mikrohullámú 
sütőnk árából.

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlat

CATA    G    SZETT

CATA    H    SZETT

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatby cata

XXL

NODOR 

NM 25 TG AG mikrohullámú sütő
25 liter, 5 teljesítmény szint 900W, quartz grill 
1000W, digitális programozás és időzítő, touch 
control vezérlés, elektronikus ajtónyitás, 8 pro-
gram, súlyautomatika, gyerekzár, automata ki-
olvasztás, antracit üveg előlap, inox belső tér, 315 
mm tányér átmérő, elektronikus ajtónyítás 

javasolt fogyasztói ár:
NM 25 TG AG (3992)                         128 990 Ft

NODOR 

NOSTRUM  900 ANTRACIT fali páraelszívó
légszállítási adatok: 1595/1140/710 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED, touch control vezérlés 
utószellőztetés, speciális alsó fém zsírszűrő, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm szín: antracit üveg 
előlap, A+ energiaosztály, zsírszűrő-telítettség 
kijelző, zajszint: 40-64 dB(A) 

javasolt fogyasztói ár:
NOSTRUM 900 ANTRAZIT (8447)                241 990 Ft

NODOR 
D 809 DT AG 

multifunkciós sütő
9 funkció , 50 - 250 °C 
70 liter, XXL sütő  
VETRO-CLEAN, belső világítás
süllyeszthető gombok
digitális programozható óra 
1db teljesen kihúzható sütősín 
“A” energiaosztály, gyerekzár
antracit üveg előlap, telj.: 3,15 kW 

javasolt fogyasztói ár:
D 809 DT AG (2078)  
159 990 Ft

multifunkciós sütő
+

mikrohullámú sütő
+

páraelszívó
+

indukciós főzőlap
(IBS 46 AG vagy IBS 36 AG)

NODOR 

IBS 46 AG indukciós kerámialap
4 indukciós főzőzóna ebből 2 BOOSTER extra 
gyors “felfűtés”, edény felismerő funkció,  TC Slide 
érintővezérlés, maradékhő kijelzés, gyerekzár, 
időzítő hangjelzéssel, 60cm széles, antracit szín, 
alu keret, telj.: 7,4 kW 

javasolt fogyasztói ár:
IBS 46 AG (4000)                192 990 Ft

NODOR 

IBS 36 AG indukciós kerámialap
3 indukciós főzőzóna ebből 2 BOOSTER extra gy-
ors “felfűtés”, 27cm-es főzőzóna, edény felismerő 
funkció, TC Slide érintővezérlés, maradékhő kijel-
zés, gyerekzár, időzítő hangjelzéssel, 60cm széles, 
antracit szín, telj.: 6,7 kW, alu keret
 
javasolt fogyasztói ár:
IBS 36 AG (3998)                181 990 Ft

NODOR    I    SZETT

669 990 Ft669 990 Ft
szett ár

régi ár: 723 960 / 712 960 Ft

27 cm

A fehér szettben szereplő termékek színe között gyártástechnológia sajátosságokból adodóan színárnyalatbeli különbség előfordulhat!

A fehér szettben az IB 604 WH indukciós kerámialap helyett választható az IB 603 WH indukciós kerámialap is, ugyanabban az árban!

Az akció visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényes és más kedvezménnyel vagy akcióval nem összevonható!

CATA IB 604 WH indukciós főzőlap 
4 indukciós főzőzóna, 2 BOOSTER funkció (extra gyors 
felfűtés), 9 fokozat, 1x22cm-es főzőzóna, 3x18cm-es 
főzőzóna, Touch Control vezérlés, gyerekzár, időzítő 
hangjelzéssel, maradékhő kijelzés, méret: 520x590mm
 

javasolt fogyasztói ár:
IB 604 WH  138 990 Ft 

TETERR2 BOOSO T

CATA CDP 780 AS WH multifunkciós sütő
8 funkció, 59 liter űrtartalom, fehér üveg előlap, 1 db teljesen 
kihúzható sütősín, dupla üvegzésű ajtó, digitális óra, 
programozható sütő AQUASMART SYSTEM, süllyeszthető 
gombok, „A” osztály

javasolt fogyasztói ár:
CDP 780 AS WH  128 990 Ft

CATA CERES 600 fehér üveg páraelszívó
légszállítási adatok: 1400/1000/600 m3/h*

világítás: 2x50W halogén (szabályozható fényerő)
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 51-61db(A), szín: inox/fehér üveg

javasolt fogyasztói ár:
CERES 600 fehér 94 990 Ft

SÜSÜTŐTŐSÍSÍNN1 DB 100%-BANN KIKIKIHÚÚÚZHATÓ 

TOTOOUOUCHCHHHHH CONTROL 319 990 Ft319 990 Ft
szett ár

régi ár: 362 970 Ft

CATA LCI 631 WH gázfőzőlap 
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő,
automata szikragyújtás, fehér üveg felület, 
öntöttvas rács,  teljesítmény: 9,2 kW
méret: 510x590mm
 

javasolt fogyasztói ár:
LCI 631 WH   85 990 Ft 

CATA CM 760 AS WH multifunkciós sütő
8 funkció, 59 liter űrtartalom, fehér üveg előlap, 
dupla üvegzésű ajtó, mechanikus óra, 
AQUASMART SYSTEM, süllyeszthető gombok, 
„A” osztály

javasolt fogyasztói ár:
CM 760 AS WH   99 990 Ft

CATA TF-2003 fehér üveg páraelszívó
légszállítási adatok: 840/600/340 m3/h*

világítás: 2x50W halogén, 
kihúzható előlap,
zajszint: 44-55db(A), szín: fehér üveg

javasolt fogyasztói ár:
TF-2003 fehér üveg 34 990 Ft

Új Cata szabadzónás 
indukciós kerámialapok 

BEMUTATÓ VIDEÓ!

Nézze meg videón 
okostelefonjáról!

javasolt fogyasztói ár:

GIGA 600 BK (fekete)   256 990 Ft           
GIGA 600 WH (fehér)    319 990 Ft 
GIGA 750                      427 990 Ft   

A világ egyik LEGNAGYOBB főzőzónája:
Moduláris indukciós felület: még sokoldalúbb felhasználást tesz lehetővé az össze-
kapcsolható zónák segítségével. 

GIGA szabadzónás indukciós főzőlapok:
Szekvenciális touch control érintővezérlés, időzítő, gyerekzár, maradékhő kijelzés,
exkluzív kivitel, lesarkított oldalélek, időzítő hangjelzéssel, maradékhő kijelzés, 
automata forralás, 40 cm -es főzőzóna variálható főzőzónákkal
Nagysebességű BOOSTER funkció - alkalmazásával a fűtési ciklus akár 45%-al 
                                                    gyorsabb lehet!
Speciális hőmérséklet funkciók -  A főzési folyamatok megkönnyítésének érdekében,                                                                              
a normál főzési funkciók mellett további 3 speciális lehetőség érhető el:
                                                    - kiolvasztás és jégmentesítés (42ºC)
                                                    - melegítés és melegen tartás (70ºC)
                                                    - forralás (94ºC)
Smart Pan - Automatikus edény felismerés
Moduláris indukciós felület - Az egyes főzőzónák oly módon is összevonhatóak, hogy 
3 (GIGA 750) vagy 2db (GIGA) nagyobb méretű főzőfelület álljon rendelkezésre. Ez 
lehetővé teszi a nagyobb mérettel rendelkező edények felhasználását.

40
cm

40
cm

GIGA 600 (60 cm széles, telj.: 7,1 kW):

Lehetséges zónakialakítások

GIGA 750 (77 cm széles, telj.: 11 kW):

SSZTZTÁLÁLYY“A” OS

ZZÉGŐÉGŐTRTRITRTRITRITRTRTRTR PLAPLAPLPLAPLPLPLAPLALA WWWWOW K ÉGŐ GGG GÁÁZÁZÁZZ

199 990 Ft199 990 Ft
szett ár

régi ár: 220 970 Ft

a
Q
ua

S
m
art

ÜVEÜVEG EG ELŐLLŐ APA

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

vagyvagy



by cata

egyedi tulajdonságok: 
700 W teljesítmény, quartz grill: 900 W, 5 fokozat,
95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata 
menü, 9 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret

javasolt fogyasztói ár:
MC 17 D ENC                                           53 990 Ft  

MC 17 D ENC

egyedi tulajdonságok: 
800 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 fokozat,
95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata 
menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret

javasolt fogyasztói ár:
MC 20 D                                                 53 990 Ft

egyedi tulajdonságok: 
800 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W,
95 perces időzítő, mechanikus programválasztó
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret

javasolt fogyasztói ár:
MC 20 IX                                                43 990 Ft      

MC 20 D MC 20 IX

egyedi tulajdonságok: 
900 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 fokozat,
95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata 
menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret

javasolt fogyasztói ár:
MC 25 D                           64 990 Ft   

MC 25 D 

17 LITER ŰRTARTALOM 20 LITER ŰRTARTALOM INOX BELSŐ TÉR

25 LITER ŰRTARTALOM

 
                             

by cata by cata by cata

egyedi tulajdonságok: 
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 5 fokozat, Touch Control érintővezérlés, digitális 
programozás időzítővel, 8 program, súlyautomatika, 
automata kiolvasztás, fekete előlap, inox belső tér, 
gyerekzár, 315mm átmérőjű tányér
javasolt fogyasztói ár:
MC 25 GTC BK fekete                        129 990 Ft  

MC 25 GTC BK

egyedi tulajdonságok: 
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 5 fokozat, Touch Control érintővezérlés, digitális 
programozás időzítővel, 8 program, súlyautomatika, 
automata kiolvasztás, fehér  üveg előlap, inox belső 
tér, gyerekzár, 315mm átmérőjű tányér
javasolt fogyasztói ár:
MC 25 GTC WH fehér                          129 990 Ft                           

MC 25 GTC WH

25 LITER ŰRTARTALOM SÚLYAUTOMATIKA

egyedi tulajdonságok: 
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 5 teljesítmény fokozat, Touch Control 
érintővezérlés, digitális programozás időzítővel, 8 
program,, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox 
belső tér, gyerekzár, 315mm átmérőjű tányér
javasolt fogyasztói ár:
NM 25 TG BK fekete (3990)             112 990 Ft

egyedi tulajdonságok: 
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 5 teljesítmény fokozat, Touch Control 
érintővezérlés, digitális programozás időzítővel, 8 
program,, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox 
belső tér, gyerekzár, 315mm átmérőjű tányér
javasolt fogyasztói ár:
NM 25 TG WH fehér (3991)             128 990 Ft

NM 25 TG BK NM 25 TG WH

egyedi tulajdonságok: mikrohullámú sütő
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 6 fokozat, 95 perces időzítő, automata ki-
olvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, 
gyerekzár,szín: fekete üveg, 315mm átnérőjű tányér, 
rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret
javasolt fogyasztói ár:
MC 25 D ENC (3963)            74 990 Ft

NMW 25 D ENC

ELEKTRONIKUS AJTÓNYITÁS ELEKTRONIKUS AJTÓNYITÁS 25 LITER ŰRTARTALOM


Felső szekrénybe 
építhető
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BEÉPÍTHETŐ főzőlapok BEÉPÍTHETŐ főzőlapokBEÉPÍTHETŐ főzőlapokBEÉPÍTHETŐ főzőlapokBEÉPÍTHETŐ mikrohullámú sütők
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ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

BEÉPÍTHETŐ mikrohullámú sütők és borhűtők

NODOR NC 44 G
by cata

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacítás: 24 palack
3db fapolc
NO FROST 
elektronikus vezérlés 
5-22C digitális kijelzéssel
LED világítás
belső levegő keringtetés
megfordítható ajtó
szín: inox

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V24 (3959)   
169 990 Ft  

VINOTECA V24 borhűtő
by cata

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacítás: 41 palack
2x3db fapolc
2 zónás hűtés
NO FROST
elektronikus érintővezérlés 
5-22C digitális kijelzéssel
LED világítás
belső levegő keringtetés
megfordítható ajtó
szín: inox
javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V41 (3964)   
288 990 Ft  

VINOTECA V41 borhűtő
by cata

NO FROST RENDSZER

NO FROST RENDSZER

2 SZEKCIÓS RENDSZER

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás: 61 palack 
8db fapolc 
3 zónás hűtés 
NO FROST
elektronikus érintővezérlés 
5-22C digitális kijelzéssel
LED világítás, belső levegő keringtetés 
megfordítható ajtó
szín: inox

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V61(3979)    
353 990 Ft

VINOTECA V61 borhűtő
by cata

SÜTŐ MIKRO FUNKCIÓVAL

egyedi tulajdonságok:
44 literes űrtartalom,
900W teljesítény,
quartz grill 900W,
hőlégkeverés,
5 teljesítmény fokozat,
10 program, digitális óra,
EASY CLEAN SYSTEM,
automata kiolvasztás,
sütés, gyorsfelfűtés, grill és 
hagyományos sütés,
fekete előlap, inox belső tér,
gyerekzár, 360mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
NC 44 G  (3976)                   204 990 Ft

egyedi tulajdonságok: 
32 literes űrtartalom 
900W teljesítény
quartz grill 1100W
hőlégkeverés, hőlégbefúvás
5 teljesítmény fokozat 
digitális programozás időzítővel
10 program
súlyautomatika
automata kiolvasztás
inox előlap
inox belső tér
gyerekzár
315mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC 32 DC                                   85 990 Ft
                        

egyedi tulajdonságok: 
28 literes űrtartalom 
900W teljesítény
quartz grill 1000W
5 teljesítmény fokozat 
digitális programozás időzítővel
8 program
súlyautomatika
automata kiolvasztás
fekete vagy fehér üveg előlap, inox keret
inox belső tér
gyerekzár
315mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC 28 D WH (fehér üveg)           79 990 Ft                       
MC 28 D BK  (fekete üveg)         79 990 Ft

MC 32 DCMC 28 D 

28 LITER ŰRTARTALOM 32 LITER ŰRTARTALOM

ÚJDONSÁG!


Hőlégkeverés
funkcióval

NO FROST RENDSZER

3 SZEKCIÓS RENDSZER



MOSOGATÓTÁLCÁK csaptelepekBEÉPÍTHETŐ főzőlapokBEÉPÍTHETŐ domino főzőlapok

7878

egyedi tulajdonságok:
méret: 440 x 440 mm
1 medence, lefolyó mérete: 31/2” 
mélység: 200 mm, anyag: inox (AISI 304)
munkapultba és alá is építhető
lemezvastagság: 1 mm
szekrény: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:  
QUA 100                           57 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
méret: 590 x 440 mm
1 medence, lefolyó mérete: 31/2” 
mélység: 200 mm, anyag: inox (AISI 304)
munkapultba és alá is építhető
lemezvastagság: 1 mm
szekrény: 80 cm

javasolt fogyasztói ár:  
QUA 200                           57 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
méret: 840 x 440 mm
1 medence, lefolyó mérete: 31/2”
mélység: 200 mm, anyag: inox (AISI 304)
munkapultba és alá is építhető
lemezvastagság: 1 mm
szekrény: 90 cm

javasolt fogyasztói ár:
QUA 300                           85 990 Ft

QUA 300 

1186 501 / 502 

egyedi tulajdonságok:
méret: 860 x 500 mm
2 medence, szekrény: 90 cm
lefolyó mérete: 31/2” / 560     2” / 500
mélység: 160 mm, anyag: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:   
1886 500                                  25 990 Ft
1886 560                                  28 990 Ft

 

1886 500 

egyedi tulajdonságok:
méret: 790 x 500 mm
1 medence csepegtetővel, szekrény: 45 cm
lefolyó mérete: 31/2” / 561,562     2” / 501,502
mélység: 170 mm, anyag: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:    
1179 501 / 502             22 990 Ft
1179 561 / 562  25 990 Ft

1179 501 / 502

egyedi tulajdonságok:
méret: 1160 x 500 mm
2 medence csepegtetővel, szekrény: 90 cm
lefolyó mérete: 31/2” / 561,562     2” / 501,502
mélység: 160 mm, anyag: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:  
1812 501 / 502 29 990 Ft
1812 561 / 562 31 990 Ft 
 

1812 501 / 502 

17 990 Ft

502 csepptálca jobb oldalon
501 csepptálca bal oldalon
562 csepptálca jobb oldalon
561 csepptálca bal oldalon

502 csepptálca jobb oldalon
501 csepptálca bal oldalon
562 csepptálca jobb oldalon
561 csepptálca bal oldalon

502 csepptálca jobb oldalon
501 csepptálca bal oldalon
562 csepptálca jobb oldalon
561 csepptálca bal oldalon

25 990 Ft25 990 Ft

11177 999999000 FFFttt111777 999999000 FFFttt21 990 Ft21 990 Ft 22 990 Ft22 990 Ft

29 990 Ft29 990 Ft

10 ÉV GARANCIA10 ÉV GARANCIA

10 ÉV GARANCIA10 ÉV GARANCIA

10 ÉV GARANCIA10 ÉV GARANCIA

10 ÉV GARANCIA10 ÉV GARANCIA

egyedi tulajdonságok:
méret: 860 x 500 mm
1 medence csepegtetővel, szekrény: 45 cm
lefolyó mérete: 31/2” / 561,562     2” / 501,502
mélység: 170 mm, anyag: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:  
1186 501 / 502                           21 990 Ft
1186 561 / 562                           23 990 Ft 
                        

by cata

by cata

by cata

QUA 100

QUA 200
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MOSOGATÓTÁLCÁK  
NORMÁL 

VAGY 
ZUHANYFEJES 
CSAPTELEPPEL
*A csaptelepek 

kedvezményes árai 
csak az akcióban 

szereplő 
mosogatótálcák 

vásárlása 
esetén érvényesek!

11 990 Ft 11 990 Ft 

36 990 Ft36 990 Ft 
NODOR TUCAN RNODOR TUCAN R

CATA CBB CSAPTELEPCATA CBB CSAPTELEP

29 990 Ft29 990 Ft 
CATA CME ZUHANYFEJESCATA CME ZUHANYFEJES

5 995 Ft5 995 Ft
*

18 495 Ft18 495 Ft

14 995 Ft14 995 Ft

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

egyedi tulajdonságok:
méret: 790 x 500 mm
2 medence, szekrény: 80 cm
lefolyó mérete: 31/2” / 560     2 / 500
mélység: 170 mm, anyag: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:   
1279 500                                                        27 990 Ft
1279 560                                                        29 990 Ft
 

1279 500 / 560 

27 990 Ft27 990 Ft

10 ÉV GARANCIA10 ÉV GARANCIA

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

ÚJDONSÁG!

BEÉPÍTHETŐ főzőlapok

85 990 Ft85 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
méret: 970 x 500 mm
1 medence, gyümölcsmosó csepegtetővel, 
szekrény: 80 cm
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: 160 mm, anyag: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:   
1197 561 / 562                                  34 990 Ft

1197 561 / 562

502 csepptálca jobb oldalon
501 csepptálca bal oldalon10 ÉV GARANCIA10 ÉV GARANCIA

CSAPTELEPEK 
FÉL ÁRON

34 990 Ft34 990 Ft

57 990 Ft57 990 Ft

57 990 Ft57 990 Ft

*

*

BEÉPÍTHETŐ főzőlapok MOSOGATÓTÁLCÁK és csaptelepek

IB 302 BK indukciós főzőlap

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna
2x180mm főzőzóna
touch control érintővezérlés
9 fokozat , teljesítmény: 3,5 kW
BOOSTER (extra gyors felfűtés)
gyerekzár, időzítő, méret: 520x300mm

javasolt fogyasztói ár:
IB 302 BK   74 990 Ft  

BOOSTER GYEREKZÁZ 6 FOKOZAT

TD 302 kerámialap

egyedi tulajdonságok:
2 High light főzőzóna
1x220/180mm, 1x140mm főzőzóna
touch control érintővezérlés
9 fokozat, bővíthető főzőzóna
teljesítmény: 2,9 kW, gyerekzár
maradékhő kijelzés, méret: 520x300mm

javasolt fogyasztói ár:
TD 302  53 990 Ft

BŐVÍTHETŐ FŐZŐZÓNAÉRINTŐVEZÉRLÉS

LCI 941 BK gázfőzőlap

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval
1 tripla koronás wok égő (3,5 kW)
teljesítmény: 10,9 kW
öntöttvas rács
fekete üveg felület
automata szikragyújtás
méret: 520x874mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 941 BK 117 990 Ft  

TRIPLA WOK GÁZÉGŐ

egygyededi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval

87 cm

IBS 37 B 1/A SLIM indukciós főzőlap
by cata

egyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna
1 BOOSTER  (extra gyors felfűtés)
1x220mm - 2,3kW (booster 3kW), 
2x180mm - 1,4kW
touch control Slide vezérlés
edényfelismerő funkció, csiszolt front
maradékhő kijelzés, gyerekzár
automata forralás, időzítő hangjelzéssel
különleges SLIM DESIGN
méret: 350x700mm

javasolt fogyasztói ár:
IBS 37 B 1/A SLIM (3986)   133 990 Ft  

RLT 37 B SLIM kerámia főzőlap
by cata

egyedi tulajdonságok:
3 főzőzóna, 1 háromkörös
27cm-es főzőzóna
1x270/210/145mm: 2,7/1,95/1,05kW, 
2x140mm: 1,2kW
touch control vezérlés
csiszolt front, maradékhő kijelzés
gyerekzár, automata forralás
időzítő hangjelzéssel
különleges SLIM DESIGN
méret: 350x700mm

javasolt fogyasztói ár:
RLT 37 SLIM (3834)  106 990 Ft  

BOOSTER SLIM DESIGN

egygyededi tulajdonságok:
3 főzőzóna 1 háromkörös

70 cm
egyegyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna

70 cm

35 
cm

52 
cm

35 
cm

S

27 cm35 
cm22 cm

VI 302 kerámia főzőlap

egyedi tulajdonságok:
2 High light főzőzóna
1x180mm
1x140mm főzőzóna
teljesítmény: 3 kW
6 fokozat, kapcsolós kivitel
méret: 520x290mm

javasolt fogyasztói ár:
VI 302   48 990 Ft  

HIGH LIGHT FŐZŐZÓNA

IB 2 PLUS BK 
indukciós főzőlap

LCI 302 BK gázfőzőlap GI 302 gázfőzőlap

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna
1x220mm, 1x180mm főzőzóna
touch control érintővezérlés
9 fokozat , teljesítmény: 3,7 kW
BOOSTER (extra gyors felfűtés) 
gyerekzár, időzítő, méret: 590x350mm

javasolt fogyasztói ár:
IB 2 PLUS BK   91 990 Ft  

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
teljesítmény: 4 kW
öntöttvas rács
automata szikragyújtás
szín: fekete üveg
méret: 510x300mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 302 BK   47 990 Ft  

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
teljesítmény: 4 kW
normál rács
automata szikragyújtás
szín: inox
méret: 500x290mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 302   35 990 Ft   

ÖNTÖTTVAS RÁCS SZIKRAGYÚJTÁS

FEKETE ÜVEG INOX SZÍN

ÉRINTŐVEZÉRLÉS

BOOSTER

eg

35 
cm

gy tutulajdonságok:
indukciós főzőzóna

gyededi tt
59 cm

Az akció visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényes és más kedvezménnyel vagy akcióval nem összevonható!



8080

BEÉPÍTHETŐ főzőlapok            háztartási készülékek

6230 mini sütő

egyedi tulajdonságok:
30 literes űrtartalom, dupla üvegezésű sütőajtó
állítható hőfok, légkeverés, 60 perces időzítő, 
belső világítás, tartozék: grillrács és tepsi, 
szín: fekete, teljesítmény: 1500 W

javasolt fogyasztói ár:
6230 (30 literes sütőtér)          27 990 Ft
6236 (36 literes forgónyárssal)          31 990 Ft
6245 (45 literes sütőtér, 1800W)         34 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
19 literes űrtartalom, dupla üvegezésű sütőajtó
állítható hőfok, légkeverés, 60 perces időzítő, 
belső világítás, tartozék: grillrács és tepsi, 
szín: fehér, teljesítmény: 1200 W

javasolt fogyasztói ár:
6319 (19 literes sütőtér, 1200W)         18 990 Ft
6325 (35 literes sütőtér, 1500W)         22 990 Ft
6342 (42 literes sütőtér, 1800W)         33 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
60 literes űrtartalom, dupla üvegezésű sütőajtó
állítható hőfok, légkeverés, 60 perces időzítő, 
6 sütési funkció, belső világítás, tartozék: grill-
rács és tepsi, szín: fehér, teljesítmény: 1200 W

javasolt fogyasztói ár:
6260         41 990 Ft  

27 990 Ft27 990 Ft 18 990 Ft18 990 Ft 41 990 Ft41 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
préselt alumínium ház, krómozott felület, 
biztonsági kapcsoló, csendes egyfázisú 
indukciós motor, alkalmas más élelmiszerek 
reszelésére is. pl.: dió, mandula, keksz stb.
teljesítmény: 240 W
javasolt fogyasztói ár:
7300          77 990 Ft

di t l jd á k

77 990 Ft77 990 Ft

7500 
turmixgép

egyedi tulajdonságok:
festett préselt alumínium burkolat, digitális 
kezelőfelület, elektronikus sebesség 
szabályozás, 1,25 literes űrtartalom, 
jégdarálás,  üveg kehely, teljesítmény: 500 W

javasolt fogyasztói ár:
7500                                                    34 990 Ft 

egyedi tulajdonságok:

34 990 Ft34 990 Ft

DML ELECTRIC DF-3 fritőz

egyedi tulajdonságok:
kivehető tartályos olajsütő, 3 literes, 2200 W 
teljesítmény, süllyesztett fűtőszál, teflon 
bevonatú tartály, kontroll lámpa, inox-fekete 
szín, betekintő ablak, szagszűrő a fedélen, 
állítható termosztát, könnyen tisztítható 
javasolt fogyasztói ár:
DF-3 fritőz         14 990 Ft  

di t l jd á k

14 990 Ft14 990 Ft

8095 professzionális szeletelőgép 8220 professzionális szeletelőgép

egyedi tulajdonságok:
préselt alumínium burkolat, szíjhajtásos motor,
22 cm-es krómacél penge, csendes működés,
egyfázisú indukciós motor, csúszásmentes láb
állítható szeletvastagság: 0-150 mm-ig,
rászerelhető penge élező (tartozék),
tolószán önzsírozó csapágyazással,
biztonsági kapcsoló, teljesítmény: 120 W 

javasolt fogyasztói ár:
8095 (22 cm-es pengével)         104 990 Ft

8100 professzionális szeletelőgép

egyedi tulajdonságok:
préselt alumínium burkolat, szíjhajtásos motor,
22 cm-es krómacél penge, csendes működés,
egyfázisú indukciós motor, csúszásmentes láb
állítható szeletvastagság: 0-150 mm-ig,
rászerelhető penge élező (tartozék),
tolószán önzsírozó csapágyazással,
biztonsági kapcsoló, teljesítmény: 125 W

javasolt fogyasztói ár:
8100 (22 cm-es pengével)         114 990 Ft  
8110 (25 cm-es pengével)         122 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
anodizált alumínium burkolat, szíjhajtásos 
motor,25 cm-es krómacél penge, csendes 
működés, egyfázisú indukciós motor,
állítható szeletvastagság: 0-150 mm-ig,
beépített penge élező, csúszásmentes lábak, 
tolószán önzsírozó csapágyazással,
biztonsági kapcsoló, teljesítmény: 140 W

javasolt fogyasztói ár:
8220 (25 cm-es pengével)         157 990 Ft  
8225 (27,5 cm-es pengével)         199 990 Ft
8225 (30 cm-es pengével)         293 990 Ft

114 990 Ft114 990 Ft104 990 Ft104 990 Ft 157 990 Ft157 990 Ft

7300  
professzionális
sajtreszelő
kemény
sajtokhoz 

     www.ardes.hu

2 év garancia

6319 mini sütő 6260 mini sütő



Ipari és háztartási ventilátorok

E-GLASS szellőztető ventilátorok
Energiatakarékosság és csendes működés.

MINDEN AMI VENTILÁTOR - www.ventilatorok.hu

40 000 üzemórára tervezett 
gördülőcsapágyazással

2 év cseregaranciával

E-GLASS páraérzékelős
• Páraérzékelés és utószellőztetés
• 40....95% relatív páratartalom 

között állítható utószellőztető 
funkció

• 0....15 perc között állítható
• 2 sebességes változat (17/31 dB)
• hőmérséklet és páratartalom-

mérés és kijelzés
• fehér és silver kivitelben

E-GLASS időzítős
• utószellőztető funkció
• 3....15 perc között állítható
• fehér, silver és light kivitelben

E-GLASS standard
• világítás kapcsolóval is 

aktiválható
• fehér, silver és light kivitelben

Az E-GLASS ventilátorok a hatákonyság és az ele-
gancia kombinációja mellett, energiatakarékosan 
és rendkívűl csendes üzemben végzik feladatukat.

n

n
ÚJDONSÁG!

Silver változat
ezüst szürke előlap

Light változat
2x2 W LED



Nálunk otthon van.

4. Otthonteremtési 
szakkiállítás

2015. április 15-19.

Az OTTHONDesign a hazai legnagyobb design 
és lakberendezési kiállítás, mely a CONSTRUMA 

• Konyhatechnológia A-Z-ig

www.otthon-design.hu

További információkat és az országos forgalmazókat megtalálja az interneten. Az általunk forgalmazott páraelszívókra és beépíthetõ készülékekre 36 hónap teljeskörû ga-
ranciát vállalunk! A gyártók fenntartják a jogot a katalógusban szereplõ termékek mûszaki adatainak elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az esetlegesen elõforduló 
nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk, de fenntartjuk a jogot azok korrigálására. A katalógusban szereplõ árak és akciók visszavonásig illetve a készlet erejéig érvénye-
sek és nem összevonhatók. Az árak a 27 %-os áfa-t tartalmazzák. Az árak minden terméknél a környezetvédelmi termékdíjat is tartalmazzák, további részletekrõl érdeklõdjön 
az üzletekben. Egyes termékeket szimbólikus képpel ábrázoltunk.
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konyhai kiegészítőkindukciós  kerámialapok

légtechnikai  tartozékok
PÁRAELSZÍVÓK gggggggggááááááááááázzzzzzzzfffffffffffőőőőőőőőzzzzzzzzzzzőőőőőőőőőőőlllllllaaaaaaaaapppppppppppooooooookkkkkkkkggggggg pppppppp

mmmmmmmmmmmiiiiiiiikkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrroooooooooohhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuullllllllllllllláááááááááámmmmmmmmmmmúúúúúúúúúúú sssssssssssssüüüüüüüüttttttttőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkkk
a páraelszívók szakértőinek ajánlata...


