SFP805AO

SF750PO

Cuptor incorporabil
cuptor electric 6 programe,
autocurăţare pirolitică
ventilare tangenţială, timer analogic,
volum 70 l, ghidaje metalice,
finisaj antracit - alamă

Cuptor incorporabil
10 programe, capacitate 70 l,
5 niveluri de gătit, ghidaje telescopice,
autocurăţare vapor-clean, ceas analogic,
închidere soft close, finisaj crem - alamă
PREŢ SPECIAL 863 Euro

PREŢ SPECIAL 888 Euro

SF800AO

SF800PO

SF800AVO2

Cuptor incorporabil
cuptor electric 6 programe,
ventilare tangenţială, timer analogic,
volum 70 l, ghidaje metalice,
finisaj antracit - alamă

Cuptor incorporabil
cuptor electric 6 programe,
ventilare tangenţială, timer analogic,
volum 70 l, ghidaje metalice,
finisaj crem - alamă

Cuptor incorporabil
cuptor electric 6 programe,
ventilare tangenţială, timer analogic,
volum 70 l, ghidaje metalice,
finisaj avena - alamă

PREŢ SPECIAL 551 Euro

PREŢ SPECIAL 551 Euro

PREŢ SPECIAL 581 Euro

SF6102TVN

SF6102TVS

SF6102TVB

Cuptor incorporabil
cuptor electric, 9 functii, afişaj LCD,
20 de programe automate, capacitate 65 l,
termo ventilare, finisaj cristal negru, ghidaj
telescopic, inchidere amortizata

Cuptor incorporabil
cuptor electric, 9 functii, afişaj LCD,
20 de programe automate, capacitate 65 l,
termo ventilare, finisaj cristal silver, ghidaj
telescopic, inchidere amortizata

Cuptor incorporabil
cuptor electric, 9 functii, afişaj LCD,
20 de programe automate, capacitate 65 l,
termo ventilare, finisaj cristal alb, ghidaj
telescopic, inchidere amortizata

PREŢ SPECIAL 818 Euro

PREŢ SPECIAL 818 Euro

PREŢ SPECIAL 818 Euro
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PV164B2

PV164S2

Plită incorporabilă
plită gaz 60 cm, 4 arzătoare,
grătare emailate, aprindere electronică,
siguranţă gaz, finisaj sticlă albă
PREŢ SPECIAL 547 Euro

Plită incorporabilă
plită gaz 60 cm, 4 arzătoare,
grătare emailate, aprindere electronică,
siguranţă gaz, finisaj sticlă silver
PREŢ SPECIAL 547 Euro

MP122B1

MP122S1

Cuptor incorporabil - microunde cu grill
6 programe automate, led display,
timer electronic, interior inox, baza ceramică,
capacitate 23 l, finisaj sticla albă
Putere efectiva microunde: 850 W
Putere grill: 1250 W
PREŢ SPECIAL 712 Euro

PV164N2

Plită incorporabilă
plită gaz 60 cm, 4 arzătoare,
grătare emailate, aprindere electronică,
siguranţă gaz, finisaj sticlă negru
PREŢ SPECIAL 547 Euro

MP122N1

Cuptor incorporabil - microunde cu grill
6 programe automate, led display,
timer electronic, interior inox, baza ceramică,
capacitate 23 l, finisaj sticla argintie
Putere efectiva microunde: 850 W
Putere grill: 1250 W
PREŢ SPECIAL 712 Euro

KC19POE

Cuptor incorporabil - microunde cu grill
6 programe automate, led display,
timer electronic, interior inox, baza ceramică,
capacitate 23 l, finisaj sticla neagra
Putere efectiva microunde: 850 W
Putere grill: 1250 W
PREŢ SPECIAL 712 Euro

CMS8451A
Maşină cafea
incorporabilă

Hota decorativa Cortina, 90 cm
Model traditional, fixare pe perete
3+1 trepte de putere:
- viteza 1 capacitate absortie 326 m3/h, presiune 465 pa, nivel zgomot 50 dB,
putere 199W,
- viteza 2 capacitate absortie 439 m3/h, presiune 510pa, nivel zgomot 57 dB,
putere 231W,
- viteza 3 capacitate absortie 549 m3/h, presiune 542 pa, nivel zgomot 62 dB,
putere 260W, viteza intensiva capacitate absortie 794 m3/h, presiune 578 pa,
nivel zgomot 71 dB, putere 280W
3 filtre de grasime de aluminium
2 lampi LED 2x1W
Mod operare: evacuare/recirculare
Dimensiune iesire evacuare 150 mm
Culoare crem finisaj alama
Putere motor 280 W
Clasa eficienţă energetică A
Disponibil si varianta de culoare antracit KC19AOE
PREŢ SPECIAL 1243 Euro
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Maşină de cafea automată, timer electronic on/off, afişaj LCD,
dispozitiv extern pentru capuccino, grad de măcinare reglabil,
intensitate aromă reglabilă, ghidaje telescopice,
finisaj antracit, butoane gold şi alamă incluse
PREŢ SPECIAL 2038 Euro

CMS8451P
Maşină cafea
incorporabilă

Maşină de cafea automată, timer electronic on/off, afişaj LCD,
dispozitiv extern pentru capuccino, grad de măcinare reglabil,
intensitate aromă reglabilă, ghidaje telescopice,
finisaj antracit, butoane gold şi alamă incluse
PREŢ SPECIAL 2038 Euro

MP822PO

Cuptor cu microunde, incorporabil
capacitate 22 l, 6 programe,
control electronic, display LED,
funcţie decongelare, oprire automată
uşă deschisă, finisaj crem,
butoane alamă şi gold incluse

SRV864POGH

Plită incorporabilă
plită gaz 60 cm, 4 arzătoare,
grătare fontă, finisaj crem - alamă
PREŢ SPECIAL 355 Euro

PREŢ SPECIAL 723 Euro

SI2641D

Plită inducţie incorporabilă
plită inducţie 60 cm,
4 zone de inducție "cu putere maximă"
2 zone au boosters,
9 niveluri de putere cu setare rapidă,
indicator căldură reziduală, timer,
recunoașterea automata a
dimensiunii vasului,
protecție împotriva pornirii automate,
oprire automată la supraîncălzire,
siguranță pentru copii
PREŢ SPECIAL 497 Euro

SRV876AOGH

SRV876POGH

SRV864AVOGH2

Plită incorporabilă
plită gaz 70 cm, 5 arzătoare,
grătare emailate, aprindere electronică,
siguranţă gaz, finisaj antracit - alamă

Plită incorporabilă
plită gaz 70 cm, 5 arzătoare,
grătare emailate, aprindere electronică,
siguranţă gaz, finisaj avena - alamă

Plită incorporabilă

PREŢ SPECIAL 472 Euro

PREŢ SPECIAL 472 Euro

PREŢ SPECIAL 355 Euro

plită gaz 60 cm, 4 arzătoare,
grătare fontă, finisaj avena - alamă

SF6301TVX

FMI017X

Cuptor incorporabil
cuptor electric, 9 programe, display LCD,
programator electronic 30 - 280 grade,
funcţie decongelare, capacitate 70 l,
ghidaje metalice, oprire automată
la dechidere uşă, finisaj inox

Cuptor incorporabil cu microunde
8 programe automate,
timer electronic,
interior inox,
capacitate 19 l,
finisaj inox

Plită incorporabilă
plită gaz 60 cm,
4 arzătoare,
grătare fontă,
finisaj inox periat

PREŢ SPECIAL 599 Euro

PREŢ SPECIAL 292 Euro

PREŢ SPECIAL 357 Euro
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SER60SGH3

SI764AOM

SI764POM

Plită incorporabilă
plită 60 cm inducţie, 4 zone,
9 niveluri de putere reglabile,
indicator caldură reziduală,
oprire automată la supraîncălzire,
finisaj antracit-alamă
PREŢ SPECIAL 766 Euro

Plită incorporabilă
plită 60 cm inducţie, 4 zone,
9 niveluri de putere reglabile,
indicator caldură reziduală,
oprire automată la supraîncălzire,
finisaj crem-alamă
PREŢ SPECIAL 1005 Euro

P864PO

P864AO

SE364ETD

Plită incorporabilă
plită 60 cm vetroceramică electrică,
4 zone,
6 niveluri de putere reglabile,
oprire automată la supraîncălzire,
finisaj crem-alamă

Plită incorporabilă
plită 60 cm vetroceramică electrică,
4 zone,
6 niveluri de putere reglabile,
oprire automată la supraîncălzire,
finisaj antracit-alamă

Plită veroceramică incorporabilă
plită vetroceramică 60 cm
4 zone radiante, 9 niveluri de putere,
pornire rapidă, indicator căldură reziduală,
Ecologic - opțiune de economisire
a energiei, siguranță pentru copii,
culoare neagră

PREŢ SPECIAL 536 Euro

PREŢ SPECIAL 536 Euro
PREŢ SPECIAL 418 Euro

KSEG5XSA

KSET600XE
Hotă incorporabilă
hotă incorporabilă 52 cm,
3 viteze de ventilare,
2 filtre grăsime,
2 lumini halogen,
putere de absorbţie 691 mc/h,
finisaj inox

Hota incorporabilă
hotă telescopică 60 cm,
3 viteze de ventilare,
2 filtre grăsime,
2 lumini halogen,
putrere de absorbţie 581 mc/h,
finisaj inox

PREŢ SPECIAL 217 Euro

PREŢ SPECIAL 301 Euro

STA4506IN

ST65120

Maşină de spălat vase
incorporabilă
dimensiune 45 cm,
sistem de spalare cu oscilatie
10 seturi,
consum apă 9,5 l,
delay timer, 4 temperaturi
(45° 50° 65° 70°C),
indicator lipsă sare,
uscare prin condensare,
clasă energie A+,
clasă de uscare A
sistem total aquastop

Maşină de spălat vase
incorporabilă
dimensiune 60 cm,
sistem braţ orbital cu
pulverizare
12 seturi,
consum apă 12 litri,
5 programe, 4 temperaturi
spălare (45° 50° 65° 70°C)
indicator timp rămas,
lipsă sare, agent clătire,
clasă energie A+,
clasă de uscare A,
sistem total aquastop
PREŢ SPECIAL 671 Euro

PREŢ SPECIAL 689 Euro
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LZ861A2

LZ861P

Chiuvetă
Finisaj antracit
Dimensiuni (L x l x A):
860 x 500 x 210 mm - reversibilă.
Accesorii incluse: Kit de scurgere
3"½, sifon cu conexiune pentru
maşina de spălat, cleme de fixare.
Bateria nu este inclusă.

Chiuvetă
Finisaj crem
Dimensiuni (L x l x A):
860 x 500 x 210 mm - reversibilă.
Accesorii incluse: Kit de scurgere
3"½, sifon cu conexiune pentru
maşina de spălat, cleme de fixare.
Bateria nu este inclusă.

PREŢ SPECIAL 339 Euro

PREŢ SPECIAL 339 Euro

LZ102P
Chiuvetă
Granit - Finisaj crem
Dimensiuni (L x l x A):
1000 x 500 x 217 mm - reversibila.
Accesorii incluse: Kit de scurgere 3" ½
Sifon cu conexiune pentru maşina de spălat
Cleme de fixare. Nu include baterie.
PREŢ SPECIAL 264 Euro

LZ791A2

LZ791P

Chiuvetă
Finisaj sink antracit antibacteria
Dimensiuni (L x l x A):
790 x 500 x 210 mm reversibilă.
Accesorii incluse: Kit de
scurgere 3"½, sifon cu
conexiune pentru maşina de
spălat, cleme de fixare. Bateria
nu este inclusă.

Chiuvetă
Finisaj sink crem antibacteria
Dimensiuni (L x l x A):
790x500x210 mm reversibilă.
Accesorii incluse: Kit de
scurgere 3"½, sifon cu
conexiune pentru maşina de
spălat, cleme de fixare.
Bateria nu este inclusă.

PREŢ SPECIAL 267 Euro

PREŢ SPECIAL 267 Euro

LZ862A2

LZ862P
Chiuvetă
Finisaj sink antracit antibacteria
Dimensiuni (L x l x A):
860 x 500 x 210 mm
Accesorii incluse: Kit de
scurgere 3" ½, sifon cu
conexiune pentru maşina
de spălat, cleme de fixare.
Bateria nu este inclusă.

Chiuvetă
Finisaj sink crem antibacteria
Dimensiuni (L x l x A):
860x500x210 mm
Accesorii incluse: Kit de
scurgere 3" ½, sifon cu
conexiune pentru maşina
de spălat, cleme de fixare.
Bateria nu este inclusă.

PREŢ SPECIAL
339 Euro

PREŢ SPECIAL
339 Euro
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LPE861D

LPE861S
Chiuvetă
Oţel inoxidabil
Dimensiuni (L x l x A):
860 x 500 x 180 mm
picurător stânga/dreapta,
Accesorii incluse: sifon cu
conexiune pentru maşina de
spălat, cleme de fixare, mastic.
Bateria nu este inclusă.
PREŢ SPECIAL 229 Euro

UM45

MD10P2

UM50

Chiuveta
Montaj sub blat
Finisaj inox periat,
grosime 0,7 mm
Dimensiuni (L x l x A ):
427 x 180 x 478 mm
Accesorii incluse: Kit de
scurgere 3" ½
Cleme de fixare. Nu include
baterie.

Chiuveta
Montaj sub blat
Finisaj inox periat,
grosime 0,8 mm
Dimensiuni (L x l x A ):
539 x 200 x 436 mm
Accesorii incluse: Kit de
scurgere 3" ½
Cleme de fixare. Nu
include baterie.

PREŢ SPECIAL 102 Euro

PREŢ SPECIAL 145 Euro

MD10A2

MIR6O-2

Baterie
Finisaj crem
Filtru aerator
Tambur rotativ până la 120 °,
Duș și supapă de extracție cu
2 jeturii

Baterie
Finisaj antarcit
Filtru aerator
Tambur rotativ până la 120 °,
Duș și supapă de extracție cu
2 jeturii

Baterie
Finisaj de alamă antic
Filtru aerator
Sistem ESC (Cartuș de
economisire a energiei),
Mixer cu o singură pârghie

PREŢ SPECIAL 142 Euro

PREŢ SPECIAL 142 Euro

PREŢ SPECIAL 210 Euro
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MID5CR

MID2CR

Baterie
Tip monocomandă
Finisaj cromat
Filtru aerator
Dus extensibil
Sistem ESC (Cartuș de
economisire a energiei)

Baterie
Tip monocomandă
Finisaj cromat
Filtru aerator
Dus retractabil
Sistem ESC (Cartuș de
economisire a energiei)

PREŢ SPECIAL 271 Euro

PREŢ SPECIAL 142 Euro

MI4CR
Baterie
Tip monocomandă
Finisaj cromat
Filtru aerator
Sistem ESC (Cartuș
de economisire a energiei)
PREŢ SPECIAL 127 Euro
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FQ60CPO
Combină frigorifică
Combină frigorifică cu patru uși
Dimensiuni (HxLxP): 187x92x72 cm
Finisaj Crem. Clasa energetică A+
Capacitate totală brută: 594 l
Complet NO frost
Funcțiile de afișare: Vacanță, Înghețare rapidă, Răcire
rapidă, Multizone, ECO,
Blocare/Siguranță copii
Frigider:
Volum util compartiment pentru alimente proaspete cu
“Active Fresh Blue Light“: 385 l
Multiflow, Zona Life Plus 0 °C
Iluminat interior LED
Congelator ****:
Volumul util al compartimentului pentru alimente
congelate: 157 l
Zona de înghețare rapidă
5 sertare, 1 raft
Dispozitiv gheață manual
Mânerele nu sunt incluse:
disponibile la comandă în variantele KMOFQ8 (seria
Coloniale) și KMOFQ7 (seria Cortina)
PREŢ SPECIAL 3835 Euro

FAB28LBL
Frigider retro negru, A+++, ventilat, inverter,
tratament antibacterian
Caracteristici:
Sistem de racire Multiflow
(Sistemul de ventilatie Multiflow permite difuzarea constanta si
uniforma a aerului din interiorul frigiderului)
Tratament antibacterian
Compartiment frigider:
Capacitate utila: 223 l
2 rafturi de sticla reglabile
1 sertar legume si fructe, pe ghidaje glisante
Iluminare interioara LED
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft cu capac transparent
1 raft reglabil
1 raft pentru sticle
Compartiment congelator:
Capacitate utila: 26 litri
Congelare rapida
Tava pentru cuburi de gheata
Alarma acustica si vizuala usa deschisa
Tip control temperatura: electronic
Tip compresor: Variable Capacity Compr. (Inverter)
Numar compresoare: 1
Consum anual de energie: 139 kWh
Autonomie in cazul intreruperii cu alimentare electrica: 12h
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa de eficienta energetica: A+++
Capacitate de congelare: 2kg/24h
Clasa climatica: SN, T
Putere nominala: 90 W
Tensiune: 220-240 V
Frecventa: 50/60 Hz
Lungime cablu alimentare: 200 cm
Disponibil şi varianta cu balamale dreapta FAB28RBL
PREŢ SPECIAL1356 Euro
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S7298CFEP1
Frigider incorporabil cu o usa
A+, compartiment congelator
Compartiment frigider:
Sistem de racire: ventilat
Rafturi ajustabile: 4
Iluminare interioara: LED
Material rafturi ajustabile: sticla
Sertare fructe/legume: 1
Capacitate neta: 259 l
Compartiment interior usa:
Raft cu capac transparent: 1
Rafturi ajustabile usa frigider: 3
Rafturi sticle: 1
Compartiment congelator:
Compartiment congelator interior
Capacitate neta: 25 l
Capacitate congelare: 3 kg/24h
Dimensiuni:
Inaltime: 1816 mm
Latime: 549 mm
Adancime: 549 mm

Caracteristici:
Dezghetare automata
Ventilator
Inghetare rapida
Numar compresoare: 1
Tip control: electronic
Specificatii tehnice:
Consum anual energie: 273 kW/an
Clasa de eficienta energetica: A+
Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatica: SN, N, ST, T
Autonomie in caz de pana de curent: 17 h
Tensiune: 230-240 V
Frecventa: 50 Hz
Greutate neta: 55 kg
Lungime cablu alimentare: 240 cm

PREŢ SPECIAL 886 Euro

DHT71EIN
Uscător de rufe serie High Tech,
Capacitate 8 kg, 16 programe,
Control electronic
Clasa de eficienţă energetică A+
Sistem de uscare cu
pompă de căldură
Indicator golire recipient apă
Indicator curăţare filtre
Opţiune antişifonare
Selectare temperatură program
PREȚ SPECIAL 689 Euro

KIT SPF-1
Kit instalare suprapozabil
Preț 107 Euro

WHT814EIN
Maşină de spălat rufe,
Capacitate 8 kg
Clasa de eficienţă energetică A+++
Viteza maximă centrifugare:
1400 rpm
16 programe de spălare
Controlul consumului de apă
Clătire suplimentară
Opţiune prespălare
PREȚ SPECIAL 658 Euro
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