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Jobb elszívó, jobb levegő, jobb hangulat!
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Olimpiai bajnok ajánlásával
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légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 55-69dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
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sziget páraelszívók

ajándék beépíthető mikrohullámú sütővel
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CATA ISLA GAMMA GLASS
SZIGET PÁRAELSZÍVÓ

179 990 Ft

159 990
Ft
+ajándék
az akcióban résztvevő

további sziget páraelszívó modellek:

Ajándék CATA MC17 D
Beépíthető mikrohullámú sütő
Értéke: 49 990 Ft

Isla Gamma, Isla L, Isla Sygma, Isla Selene, Isla Vega,

3 ÉV

Exploit, Laguna, Altair

TELJESKÖRŰ

GARANCIA

s árak

ció
2013-as promó

PLANE NRS®

HORIZON 90 NRS®

Plane NRS 90 sziget változat
régi ár: 413.990 Ft új ár:

299.990 Ft

5 év telj

további információk:
fali változat: 9.oldal, sziget változat: 38.oldal

Horizon NRS 90 fali változat
régi ár: 339.990 Ft új ár 319.990
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Plane NRS 90 fali változat
régi ár: 294.990 Ft új ár:

év

BLADE

Blade 90 fekete fali
Blade 90 fehér fali
Blade 90 fekete sziget
Blade 90 fehér sziget

Ft

további információk: 8.oldal

KRISTAL 90 SZIGET

régi ár: 253.990 Ft
régi ár: 253.990 Ft
régi ár: 339.990 Ft
régi ár: 339.990 Ft

új ár: 199.990 Ft
új ár: 209.990 Ft
új ár: 239.990 Ft
új ár: 249.990 Ft

Kristal 90 sziget
régi ár: 299.990 Ft

új ár 199.990 Ft

további információk: 44.oldal

további információk:
fali változat: 22.oldal,
sziget változat: 46.oldal

GRUPPO INCASSO

GRUPPO INCASSO NRS®
20
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5 év telj
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Gruppo Incasso 50
régi ár: 139.990 Ft

új ár: 99.990 Ft

Gruppo Incasso 70
régi ár: 149.990 Ft

Gruppo Incasso NRS 50
régi ár: 280.990 Ft új

ár: 199.990 Ft

új ár: 114.990 Ft

Gruppo Incasso NRS 70
régi ár: 299.990 Ft új

ár: 229.990 Ft

további információk: 54.oldal

további információk: 54.oldal

felszeleteltük árainkat
ALFA 600

ARKETYPE

64 990 Ft
1610 m3/h (max.) légszállítás
nyomógombos vezérlés
normál világítás
ajándék Ardes szeletelő

99 990 Ft
1680 m3/h (max.) légszállítás
elektronikus vezérlés
halogén világítás
időzítő (utószellőztetés)
ajándék Ardes szeletelő

AJÁNDÉK

Ardes 8005 szeletelő
26 490 Ft értékben*

59 990 Ft
1680 m3/h (max.) légszállítás
elektronikus vezérlés
halogén világítás
időzítő (utószellőztetés)
ajándék Ardes szeletelő

BRISA 900

99 990 Ft

1680 m3/h (max.) légszállítás,
touch control érintővezésrlés,
időzítő, utószellőztetés,
halogén világítás
ajándék Ardes szeletelő

C GLASS 900

59 990 Ft
868 m3/h (max.) légszállítás,
nyomógombos vezérlés,
normál világítás,
K7+ energiatakarékos motor (95 W)
ajándék Ardes szeletelő

BETA 900

C GLASS 900 HALOGÉN

PV 600 INOX

79 990 Ft
89 990 Ft

1554 m3/h (max.) légszállítás,
nyomógombos vezérlés,
halogén világítás
ajándék Ardes szeletelő

1680 m3/h (max.) légszállítás
elektronikus vezérlés
halogén világítás
időzítő (utószellőztetés)
ajándék Ardes szeletelő

3 ÉV

TELJESKÖRŰ
*A készlet erejéig. Készlet-kifogyás esetén az Ardes 8003 (18.990 Ft.) szeletelő kerül kiszállításra.

GARANCIA

tartalom
1 - 2. KIEMELT PÁRAELSZÍVÓ AKCIÓK
3. TARTALOMJEGYZÉK
ÉS FOGALOM MAGYARÁZAT
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páraelszívók
57 - 58. teleszkópos páraelszívók
59. standard páraelszívók
60 - 61. külső motorok
62 - 63. gonal - légtechnikai kiegészítők
64 - 65. kiemelt beépíthető szett akciók
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fogalom magyarázat
Ez a jelölés a páraelszívók szélességét jelzi
centiméterben megadva.

Gyártóink
széles
választékot
kínálnak
a
különböző
teljesítményű
motorokból,
melyek kiváló hatékonysággal rendelkeznek, kielégítve ezzel minden felhasználói
igényt.

Ez a jelölés a 120cm vagy annál szélesebb páraelszívókat jelöli.
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motor

SZIGET
Sziget változatban is rendelhető páraelszívók.

SAROK

SPECIÁLIS FÉM ZSÍRSZŰRŐK

Rozsdamentes acélból készült zsírszűrők, 5
rétegű alumínium betétekkel, melyek nagy hatékonyságot biztosítanak. A fém szűrőbetétek
mosogatógépben is moshatók, tisztításuk egyszerű.

HALOGEN

neon

A halogén világítás tökéletes megvilágítást
biztosít a munkafelületen. A halogén izzók általában 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 megvilágítását.

körű g
jes

5 év teljeskörű garancia

e.i

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

Az általunk forgalmazott minden Nodor termékre 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.
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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 hatékony légszállítást tesz lehetővé.

HALOGÉN VILÁGÍTÁS

E.ion

-ig

TOP

PERIMETRIKUS TECHNOLÓGIA

NORMAL

Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál hagyományos izzók biztosítják a munka-felület
megvilágítását. Az izzók általában 25 és 40 W
teljesítményűek.

sys
on t

5 év tel

NORMÁL VILÁGÍTÁS

Az „e-motion” automatikusan nyit és zár, így
könnyű kezelhetőséget és hatékony teljesítményt biztosít.

ncia
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BRILLANT STEEL

AUTOMATIKUS NYITÁS

e
motion

em

ASP
PER

Egyes
beépíthető
típusok
2
motorral
vannak felszerelve a hatékonyabb légszállítási
teljesítmény érdekében. Ezek a változatok különösen előnyösek például hosszabb csőszakaszok több könyök esetén.

Egy speciális szálhúzott anyag, amin nem látszik az ujjlenyomat, ezáltal könnyebb tisztítás
válik lehetővé.

Az AISI 304 nemesacél különleges polírozási eljárással készült változata, mely
különleges
csillogást
biztosít,
ezáltal
exkluzív megjelenést kölcsönöz az így készült
páraelszívóknak.

Ez a szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy
folyamatosan friss levegő legyen a helyiségben. Az aktiválást követően a páraelszívó 1 óra
időtartamra bekapcsol, majd ez a ciklus 3 óránként ismétlődik.

2 MOTOR

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

Ujjlenyomatmentes

24H IDŐZÍTŐ

24h
function

N.R.S.

Sarok változatban is rendelhető páraelszívók

BRILLANT
STEEL

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

LED

EXTRA MÉRET

Külső motoros

Külső motoros változatban is rendelhető páraelszívók.

LED VILÁGÍTÁS

MÉRETEK

MOTOROK

20

m3/h

5 év telj

800

év

3+2 év garancia

Minden 2013. december 31-ig megvásárolt
Falmec páraelszívóra 3+2 év teljeskörű feltétel
nélküli garanciát vállalunk.

silentech motor

A spanyol NODOR cég egyedi fejlesztésű motorja, ami speciális kialakításának köszönhetően csendesebben üzemel az átlagos páraelszívókhoz képest.

brushless motor

Új szénkefe nélküli motor. Az egyik legcsendesebb motor a piacon, ami egyes fokozaton
mindössze 10 W-ot fogyaszt és zajszintje is
csak 33 dB.
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Falmec E.ion
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, közömbösítik 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 belélegzünk 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 KONCENTRÁCIÓJA 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 LÉTREHOZÁSA SZÜKSÉGES,MIVEL EZEK VITALITÁSA ALACSONYABB MINT A POZITÍV IONOKÉI. MINDEZ MOST LEHETSÉGES AZ E.ION®
RENDSZERREL.

NINCS ENERGIAVESZTESÉG

Az elhasznált, áporodott levegő kivezetése télen természetesen hőveszteséget okoz, ugyanez a helyzet
nyáron, ha a légkondicionált levegőt vezetjük el, ez
nyilvánvalóan jelentős energiaveszteséget okoz. Az
energiamegtakarítás tehát egyértelmű, összehasonlítva az Eion® rendszert a hagyományos páraelszívókkal, amelyek maximális teljesítménynél 800 m/
óra elszívóteljesítménnyel rendelkeznek és huszonötször cserélik meg a levegőt a konyhában óránként.

A LÉGTECHNIKAI CSÖVEKNEK VÉGE: NINCS
TÖBB KÖLTSÉG ÉS KELLEMETLENSÉG.

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 átalakításra. 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!

Szén

A szén aktív anyag, amely többnyire grafit mikrokristályok formájában van jelen. Ezeket úgy kezelik, hogy egy porózus szerkezetű anyag jöjjön létre,
amely nagy belső felülettel rendelkezik. Köszönhetően ezeknek a jellemzőknek nagy nedvesség-felvevő
képességgel rendelkezik, képes megtartani a molekulákat és más egyéb anyagokat a belső felületen.

Zeolit

A zeolit egy nagy mikroporozitással rendelkező ásványi anyag. Ez az anyag képes elnyelni a szerves
vegyületeket és a vízgőzt. Ez a szabályos és mikroporózus kristályos szerkezetnek köszönhető; mivel a
kristályok sok szabad területtel rendelkeznek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

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

Páraelszívó, ami
tisztítja és frissebbé is
teszi a levegőt

további információ: www.multikomplex.hu/eion

4

Nézze meg videón
okostelefonjáról!

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, vírusokat, baktériumokat, gombaspórákat, az allergiás tüneteket kiváltó virágporokat valamint a kellemetlen szagokat
okozó részecskéket, porokat.
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Megvásárolhatók:
Forgalmazóinknál országszerte:
www.multikomplex.hu/forgalmazok
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Az új E.ion készülékek megtekinthetők
bemutatótermünkben
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egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegó tisztítására
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65dB(A)
szín: fehér és fekete

5 év telj

e.i
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Falmec E.ion FALI páraelszívók

Eolo E.ion fali

év

javasolt fogyasztói árak:
eolo E.ion fali		

		

559 990 Ft

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

mare E.ion fali

zephyro E.ion fali

javasolt fogyasztói árak:
		

638 990 Ft

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

MARE E.ion FALI fehér és fekete		

körű gar
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légszállítás adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED

touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegó tisztítására
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65dB(A)
szín: fehér és fekete

javasolt fogyasztói árak:
zephyro E.ion fali

egyedi tulajdonságok:
cia
an

légszállítás adatok: n.a/n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegó tisztítására
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65dB(A)
szín: fehér és fekete szatén (atlaszselyem) üveg
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egyedi tulajdonságok:
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598 990 Ft

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

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

5

lumiere E.ion fali

twister E.ion fali
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javasolt fogyasztói árak:

20

20

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

5 év telj

e.i

5 év telj

e.i

egyedi tulajdonságok:

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

. 12. 31
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javasolt fogyasztói árak:

lumiere E.ion fali		

579 990 Ft

TWISTR E.ion fali		

		

599 990 Ft

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

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

RUBIK E.ion fali

LIBRA E.ion fali



modern


légszállítás adatok: n.a/n.a./600 m3/h*
világítás: 3x1,2 W LED

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
RUBIK E.ion fali fehér és fekete		

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

. 12. 31
13

+2

20

20

egyedi tulajdonságok:

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

5 év telj

e.i

5 év telj

e.i

egyedi tulajdonságok:

körű gar
es

cia
an

filters

sys
on t

em

TOP

év

-ig

. 12. 31
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+2

-ig

filters

körű gar
es

sys
on t

cia
an

6

TOP

em

rusztikus



üveg



design

egyedi tulajdonságok:

körű gar
es

cia
an

filters

em

sys
on t

TOP

év

-ig

. 12. 31
13

+2

-ig

filters

körű gar
es

sys
on t

cia
an

TOP

em

sziget



perimetrikus

Falmec E.ion FALI páraelszívók

év

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
559 990 Ft

LIBRA E.ion FALI fehér és fekete		

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

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

499 990 Ft

Falmec E.ion FALI páraelszívók

Világújdonság!
Az olasz Falmec cég a világon elsőként bemutatja a páraelszívót,
amely nemcsak megszűri a kellemetlen szagokat, hanem ionizálja
is, ezáltal egészségesebbé teszi a konyha és a lakás levegőjét!

Az apró különbségek és eltérések az egyediséget
tükrözik és nem hibák.

. 12. 31
13

-ig

+2

cia
an

A megmunkálás egy kemencében kezdődik és
1300 oC-os hőmérsékleten, majd ezután következik
a külső felület festése, amely víz és karcállóvá teszi
a kerámiát, így az változatlanul megőrzi szépségét.

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

20

Ezt a terméket a kézzel való megmunkálás teszi
egyedivé és tökéletessé.

egyedi tulajdonságok:

5 év telj

marylin E.ion

sys
on t

e.i

filters

em

TOP

év

javasolt fogyasztói árak:
MARYLIN E.ion Fali

682 990 Ft

A képen a sziget változat látható.

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

7

sziget



perimetrikus

NRS® EXTRA CSENDES FALI páraelszívók
HORIZON N.R.S.®

extra csendes technológia
A LEGCSENDESEBB PÁRAELSZÍVÓ

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése az NRS® zajcsökkentő rendszer, mely a motor és a légáramlási út különleges kialakításának, valamint ezek speciális szigetelésének köszönhetően extra csendes megoldást biztosít. Az új, különleges zajcsökkentő rendszer jelentős mértékben csökkentette
a páraelszívók zajszintjét.



beépíthetõ


85%-al*
csendesebb
működés

A Falmec folyamatos kutatásokat és technológia fejlesztéseket végez a páraelszívók zajszintjének csökkentése érdekében. Nagyobb hatékonyság, a teljesítmény jobb kihasználása, csendesebb működés és kisebb energiafelhasználás. 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
ta
székének
docensével;
lehetővé
tette
a
légáramlás optimalizálását és a turbulencia kiküszöbölését, mely a légáramlás során keletkező zaj legfőbb forrása volt. A
speciális
nagy hatásfokú zajcsökkentő anyagok használata tovább
csökkentette a páraelszívás során keletkezett légáramlás által keltett zajt.
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.
NRS® a levegő módosított áramlása

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

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 páraelszívó 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 normál páraelszívók zajszintjéhez képest

HORIZON 90 NRS®

HORIZON 150 NRS®

2

motor

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:
HORIZON 90 NRS		
HORIZON 120 NRS	

. 12. 31
13

+2

20

körű gar
es

év

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

légszállítás adatok: n.a./1600/1380 m3/h*
világítás: 2x13W neon
perimetrikus technológia, dupla kürtős,
touch control (érintővezérlés)
2 motoros változat
zajszint: 36-54dB(A)
szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/690 m3/h*
világítás: 1x21W neon/90cm
1x28W neon/120cm
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 33-51dB(A)
szín inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

egyedi tulajdonságok:

cia
an



neon

-ig

8

neon

cia
an

modern



rusztikus



üveg



design

akár

év

javasolt fogyasztói árak:
339 990 Ft 319 990 Ft
387 990 Ft

HORIZON 150 NRS			

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

673 990 Ft

Tudta -e Ön?
Választék...

Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín, forma, méretválaszték, különleges és egyedi megoldások...
rusztikus - modern, fali, sziget, sarok, beépíthető változatok

ARIA NRS®

5 év telj

5 év telj

20

20

. 12. 31
13

+2

cia
an

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

év

légszállítás adatok: n.a./800/710 m3/h*
világítás: 10W LED szalag
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 33-51dB(A)
szín: fehér és fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum szerelési magasság a főzőlap tetejétől: 45 cm

légszállítás adatok: n.a./800/690 m /h*
világítás: 2x1W LED, led élvilágítás
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 33-51dB(A)
szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
3

javasolt fogyasztói árak:
VELA 90 NRS WHITE			

körű gar
es

-ig

év

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

LED

javasolt fogyasztói árak:
459 990 Ft

ARIA 80 NRS WHITE
ARIA 80 NRS BLACK

441 990 Ft
441 990 Ft

NRS® EXTRA CSENDES FALI páraelszívók

VELA 90 NRS®

PLANE NRS®

LUMINA NRS®

TOP

neon

filters

egyedi tulajdonságok:

5 év telj

év

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
LUMINA 90 NRS				
LUMINA 120 NRS				

. 12. 31
13

+2

20

20

-ig

év

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

légszállítás adatok: n.a./800/710 m3/h*
Világítás: 2x1,2 W LED/90cm és 3x1,2W LED/120cm
elektronikus vezérlés,
időzítő (utószellőztetés),
zajszint: 33-50dB(A)
szín: inox (AISI304)
körű gar
es
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an

légszállítás adatok: n.a./800/690 m /h*
világítás: 1x21W neon/90cm
és 1x28W neon/120cm
perimetrikus technológia
zajszint: 33-51dB(A)
szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
3

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

348 990 Ft
382 990 Ft

PLANE 90 NRS		
294 990 Ft
PLANE 120 NRS	 		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

199 990 Ft
328 990 Ft

9

perimetrikus

FALI páraelszívók

A FALMEC egyik egyedi páraelszívó családja a MIRABILIA®. Ez a készülék nemcsak tökéletes páraelszívó, hanem egy
egyedülálló világítótest is egyben. A többféle üveg dekor burkolat külön világítással rendelkezik, melynek fényereje
szabályozható, 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.

PLATINUM 67 és 97 SQUARE

ALPHABET 67 és 97 SQUARE

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

5 év telj

5 év telj

év

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

PLATINUM 97				350 980 Ft
PLATINUM 67				297 980 Ft

ALPHABET 97				350 980 Ft
ALPHABET 67				283 980 Ft



10

20

20

-ig

év

. 12. 31
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-ig
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légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén/67cm, 4x20 W halogén/97cm
+ 4x18W halogén világítás (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
körű gar
es
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an

légszállítás adatok: n.a./800/705 m /h*
világítás: 2x20 W halogén/67cm, 4x20 W halogén/97cm
+ 4x18W halogén világítás (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
körű gar
es
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
3

cia
an

modern



rusztikus



üveg



design



beépíthetõ



sziget



MIRABILIA®

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

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 hatékony légszállítást tesz lehetővé.



20

-ig

év

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén, 4x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén, 4x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
VENEZIA 67 ROUND	

. 12. 31
13

+2

cia
an

cia
an

körű gar
es

-ig

. 12. 31
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+2

körű gar
es

5 év telj

velencei üvegművészek
által egyedileg kézzel
készített üvegburkolat

TORCELLO 67 ROUND

20

velencei üvegművészek
által egyedileg kézzel
készített üvegburkolat

5 év telj

VENEZIA 67 ROUND

FALI páraelszívók



év

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
		

TORCELLO 67 ROUND	

360 980 Ft

FENICE 67 ROUND

		

327 980 Ft

NEW YORK 67 ROUND

opcionális tartozék:
New York fali lámpa

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén, 4x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén, 4x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ság

újdon

20

20

egyedi tulajdonságok:

. 12. 31
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cia
an

5 év telj

-ig

cia
an

körű gar
es

év

-ig

. 12. 31
13

+2

körű gar
es

év

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

FENICE 67 ROUND				301 980 Ft

NEW YORK 67 ROUND	
NEW YORK FALI LÁMPA	

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

		
		

283 980 Ft
55 990 Ft

11

GROOVE 67 ROUND

MOONLIGHT 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
nemesacél dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén, 4x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
körű gar
es
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

		

év

20

20

javasolt fogyasztói árak:
MOONLIGHT 67

262 990 Ft

		

314 980 Ft

ZEBRA

PHARO

ROUND 67
választható üvegmintával

LIBERTY

1

javasolt fogyasztói árak:
ROUND 67
283 980 Ft
MARGHERITA

COMETA

215

46

67

720
360

0



12

PENELOPE

215

max 1105

rusztikus

MANHATTTAN

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén, 4x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
60

modern



5 év telj

egyedi tulajdonságok:



üveg

NATURA GOLD

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

0

-ig

ELEKTRA

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

20



design



GROOVE 67

5 év telj

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:

. 12. 31
13
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cia
an

év

-ig

. 12. 31
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-ig

körű gar
es

cia
an

beépíthetõ



sziget



perimetrikus

FALI páraelszívók

év

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.

FALI páraelszívók

GHOST

RIALTO ÉS RIALTO TOP

TOP
filters

TOP
filters

egyedi tulajdonságok:

5 év telj

év

20

20

RIALTO					314 990 Ft
RIALTO TOP				399 990 Ft

467 990 Ft

EXCELLENCE

EXPLOIT

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

20

világítás:3x1,2 W LED, perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 35-62 dB(A)
szín: inox - FASTEEL ujjlenyomatmentes felület

5 év telj

5 év telj

év

cia
an

+2

-ig

. 12. 31
13

-ig

csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
körű gar
es

cia
an

világítás:2x1,2 W LED, perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 35-62 dB(A)
szín: inox - FASTEEL ujjlenyomatmentes felület

év

csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:
EXPLOIT			

. 12. 31
13

+2

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
GHOST 60 (fehér, fekete)

körű gar
es

-ig

év

cia
an

touch control (érintővezérlés)
speciális fém zsírszűrők
automatikus nyitás-zárás, csak 15 cm mély
szín: fekete, fehér,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

-ig

légszállítás adatok: n.a./700/n.a. m3/h*
világítás: LED szalag

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a/800/705 m3/h*
világítás: LED szalag
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI304)
rialto top: FASTEEL ujjlenyomatmentes felület

225 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:
EXCELLENCE			

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

236 990 Ft

13

légszállítás adatok: n.a/800/705 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés)
automata frontpanel nyitás-zárás
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg

körű gar
es

. 12. 31
13

+2
év

javasolt fogyasztói árak:
BUTTERFLY				

by cata

437 990 Ft

PRESTIGE

ONNA TCC 90

5 év tel

filters

légszállítási adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED, LED háttérvilágítás
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg

g
jdonsá

ú

javasolt fogyasztói árak:
javasolt fogyasztói árak:

PRESTIGE (FEHÉR, FEKETE)		



ONNA TCC 90				399 990 Ft

14

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

496 990 Ft

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 1680/1200/850 m3/h*
világítás: 5x2,9 W LED (szabályozható fényerő)
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
fém zsírszűrő (kivehető, mosható)
zajszint: 33-59dB(A)
szín: inox és fekete üveg

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

-ig



TOP

by cata

cia
an

modern

körű g
jes

ncia
ara

rusztikus



üveg



design

egyedi tulajdonságok:

20

20

480 990 Ft



AURORA			

filters

cia
an

javasolt fogyasztói árak:

TOP

-ig

-ig

. 12. 31
13

BUTTERFLY

5 év telj

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a/800/705 m3/h*
világítás: 3X1 W LED és 10 W LED rgb világítás
9 féle automatikusan változó előlap világítás
touch control (érintővezérlés)
24 órás időzített szellőztetés
körű gar
es
zajszint: 35-62dB(A)
+2
év
szín: inox (AISI304)
5 év telj

sziget


filters

cia
an

beépíthetõ

TOP

aurora színminták aurora színminták aurora színminták aurora színminták aurora színminták

aurora



perimetrikus

FALI páraelszívók

év

ncia
ara

5 év tel

körű g
jes

Tudta -e Ön?

5 év teljeskörű garancia

Hogy az összes NODOR termékre 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.

by cata

O2/B

by cata

légszállítás adatok: 1595/1140/790 m /h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
silentech motor
időzítő (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 49-63db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
3

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1595/1140/790 m /h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
silentech motor
időzítő (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
perimetrikus technológia
zajszint: 49-63db(A)
szín: inox/ fekete üveg

g

sá
újdon

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
O2/B

159 990 Ft
169 990 Ft

by cata

ICON

by cata

3

javasolt fogyasztói árak:
DALI 900 Black (fekete üveg)
DALI 900 White (fehér üveg)

5 év tel

5 év tel

ncia
ara

egyedi tulajdonságok:

körű g
jes

1595

ncia
ara

körű g
jes

1595

FALI páraelszívók

by cata

by cata

dali 900

179 990 Ft

by cata

CASSANDRA TC 90



hőmérséklet és páratartalom mérő digitális
kijelzéssel

ncia
ara

5 év tel

körű g
jes

ncia
ara

5 év tel

körű g
jes

by cata

g
jdonsá

1400

egyedi tulajdonságok:

ú

1595

egyedi tulajdonságok:

ság

újdon

légszállítás adatok: 1595/1140/790 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
perimetrikus technológia
zsírszűrő-telítettség kijelző
silentech motor
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 49-63db(A)
szín: inox és inox/fekete üveg

légszállítás adatok: 1400/1000/740 m3/h*
világítás: 3x2,9W LED (szabályozható)
touch control slide (érintővezérlés)
hőmérséklet és páratartalom mérő digitális kijelzéssel
perimetrikus technológia
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 33-59db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg

javasolt fogyasztói árak:
ICON 90 BK fekete üveg			
ICON 90 WH fehér üveg			

by cata

javasolt fogyasztói árak:
349 990 Ft
389 990 Ft

cassandra tc 90 glass (inox/fekete üveg) 159 990 Ft
cassandra tc 90 inox
159 990 Ft

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

15

DIAMANTE

QUASAR GLASS

év

20

javasolt fogyasztói árak:
QUASAR GLASS 60
QUASAR GLASS 90
QUASAR GLASS 120		

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

. 12. 31
13

+2

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x13 W neon, hátsó világítás,
elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
perimetrikus technológia,
szín: inox (AISI 304),
opcionális kiegészítő: távvezérlő

5 év telj

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

-ig

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2W LED/ 60 cm és 3x1,2W LED/90 cm,
perimetrikus technológia
körű gar
es
szín: inox / fekete, szürke és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an



neon

egyedi tulajdonságok:

-ig

év

javasolt fogyasztói árak:
DIAMANTE			

264 990 Ft-tól
272 990 Ft-tól
299 990 Ft-tól

GLEAM

246 990 Ft

CERES

modern


egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 3x1,2 W LED,
elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
perimetrikus technológia,
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér üveggel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: 1400/1000/600 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 51-61db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:
GLEAM			

297 990 Ft

5 év telj

. 12. 31
13

+2

20

körű gar
es

-ig

16

1400

cia
an



rusztikus



üveg



design

opció

cia
an

beépíthetõ



sziget



perimetrikus

FALI páraelszívók

év

javasolt fogyasztói árak:
ceres 600 fekete üveg			
ceres 600 fehér üveg			
ceres 900 fekete üveg			
ceres 900 fehér üveg			

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

89 990 Ft
99 990 Ft
99 990 Ft
109 990 Ft

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.

FALI páraelszívók

ATLAS

THALASSA

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 1680/1200/820 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: 49-65dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség jelző
szín: inox - üveg dekor frontpanel
zajszint: 49-65dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:
ATLAS 900 GXWH FEHÉR			
ATLAS 900 XBGK FEKETE			

javasolt fogyasztói árak:
THALASSA 900 VL3 (fekete - fehér változatban is) 144 990 Ft
THALASSA 700 VL3 (fekete)			
144 990 Ft

157 990 Ft
157 990 Ft

by cata

by cata

SERENA

AERIS

5 év tel

by cata

by cata

1595

1400

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1400/1000/600 m3/h*
világítás: 2x4 W led
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
perimetrikus technológia
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 49-60db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:

g

sá
újdon

javasolt fogyasztói árak:
AERIS 700 BK				
AERIS 900 BK				

ncia
ara

körű g
jes

ncia
ara

5 év tel

körű g
jes

légszállítás adatok: 1595/1140/790 m3/h*
világítás: 2x4 W led
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
silentech motor
zajszint: 49-63db(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

g

sá
újdon

javasolt fogyasztói árak:
117 990 Ft
119 990 Ft

SERENA 900 WH (fehér üveg)			
SERENA 900 BK (fekete üveg)		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

94 990 Ft
94 990 Ft

17

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

7 + (9

Z SOROZAT

K
tor

VENERE

) új, e
5W

giatak
ner

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén,
zajszint: 49 - 65 dB(A),
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 868/620/420 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50W halogén
K7+ energiatakarékos motor (95 W)
szín: inox
zajszint: 51-63dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

VENERE VL3 900 		
VENERE VL3 700			

99 990 Ft
99 990 Ft

Z 700
Z 900

				
				

84 990 Ft
69 990 Ft

by cata

ARCO

PV



design



beépíthetõ



sziget



ékos mo
ar

perimetrikus

FALI páraelszívók

5 év tel

üveg

by cata

modern



rusztikus





fekete hajlított üveg

AJÁNDÉK

Ardes szeletelő

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1680/1200/780 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 55-69dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1610/1150/780 m3/h*
világítás: 2x4 W led
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 55-69db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

PV 600 VL3 +ajándék		
PV 700 VL3
		
PV 900 VL3
		

89 990 Ft
89 990 Ft
89 990 Ft

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

g

sá
újdon

nodor arco L600 bk			
nodor arco L700 bk			
nodor arco L900 bk 			



18

ncia
ara

körű g
jes

124 990 Ft
129 990 Ft
134 990 Ft

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.

FALI páraelszívók



KYROS

Ujjlenyomatmentes
Duralum felület.

GAMMA GLASS

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*
TC 3V touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
szín: inox (DurAlum) - üveg
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 47-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés,
időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén,
zajszint: 51 - 67 dB(A),
szín: inox - üveg,
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

KYROS TC3V 700			
KYROS TC3V 900			

148 990 Ft
148 990 Ft

AJÁNDÉK

Ardes szeletelő

c glass

GAMMA GLASS 600 VL3		
GAMMA GLASS 700 VL3
GAMMA GLASS 900 VL3

89 990 Ft
92 990 Ft
89 990 Ft

ELBA 060 / 090

NORMAL

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 868/620/420 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x40 W normál izzó
új K7+ motor (95W), zajszint: 51-63dB(A), szín: inox/üveg
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:
C GLASS 600
C GLASS 700
C GLASS 900 +ajándék

79 990 Ft
79 990 Ft
79 990 Ft 59 990 Ft

C GLASS HALOGÉN
egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x50 W halogén izzó
zajszint: 45-62dB(A), szín: inox/üveg és fekete/üveg
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:
C GLASS 600 HALOGÉN FEKETE
89 990 Ft 79 990 Ft
C GLASS 600 HALOGÉN INOX
79 990 Ft
C GLASS 900 HALOGÉN INOX+ajándék
79 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1150/900/710 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x20 W halogén
zajszint: 48 - 59 dB(A)
szín: inox - üveg, tartozék: bekötő szett
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
tartozék: 1,5 méteres 150mm-es műanyag cső, pillangószelep

javasolt fogyasztói árak:
ELBA 060
ELBA 090

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

59 990 Ft
69 990 Ft

19

LAGUNA

VISION




beépített 19” LCD TV



év

20

20

. 12. 31
13

+2

LAGUNA 60 (üveges változat)		
LAGUNA 90 (üveges változat)		
LAGUNA (burkolható változat)		

ALTAIR TOP 		

VEGA



VISION	 			499 990 Ft

MIRA TOP

a já nl ásá

ek

tipp
k é r t őj én

5 év telj

. 12. 31
13

20

+2
év

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: inox - fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 35-62dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén,
zajszint: 51 - 67 dB(A),
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

ALTAIR TOP (60 cm)			
209 990 Ft
MIRA TOP (40 cm)				178 990 Ft
MIRA TOP TELESCOPICA (állítható magasság) 188 990 Ft

VEGA			



modern



rusztikus



ls z í v ó k s

üveg

l • a p ár

ae

va

294 980 Ft-tól
327 980 Ft-tól
188 990 Ft-tól

-ig

körű gar
es

cia
an

20

év

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:



design

körű gar
es

5 év telj

5 év telj

+2

légszállítás adatok: n.a./800/705 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: 35-62dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

. 12. 31
13

cia
an

körű gar

es
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
perimetrikus technológia, 2x1,2 W LED világítás
24 órás időzített szellőztetés, beépített 19” LCD TV
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete tükröződésmentes üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an

beépíthetõ

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

-ig



sziget

egyedileg is burkolható
pl.: fa burkolat

za

perimetrikus

FALI páraelszívók

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

119 990 Ft

99 990 Ft

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.

FALI páraelszívók

POLAR / POLAR WHITE

POLAR LIGHT

TOP

TOP

filters

filters

év

körű gar
es

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

POLAR (35)
			278 990 Ft
POLAR (90) ÜVEGGEL			
335 990 Ft
		
236 990 Ft
POLAR WHITE (35)		

POLAR LIGHT				

. 12. 31
13

+2

20

20

-ig

5 év telj

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

5 év telj

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
dekor burkolat világítás (LED)
zajszint: 35-63dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

egyedi tulajdonságok:

cia
an

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
WHITE: 4x1 W LED
zajszint: 35-63dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg, fehér (White)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

év

328 990 Ft



hátsó kivezetéssel is

ELLITTICA

MO 208


tartozék távirányító

neon

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

MO 208					244 999 Ft

ELLITTICA		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

		

. 12. 31
13

+2

20

körű gar
es

-ig

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x8 W neon
perimetrikus technológia
hőálló savmaratott üveg alul
zajszint: 35-63dB(A)
szín: inox (AISI 304), polírozott fényes perem,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an

légszállítás adatok: n.a./800/714 m3/h *
Világítás: 1x50W halogén
Távirányító (tartozék)
Időzítő (utószellőztetés)
Zajszint: 40-59 dB(A)
Szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

év

352 990 Ft

21

BLADE

IMAGO

beépíthetõ


év

körű gar
es

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
touch control (erintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon
perimetrikus technológia, 24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel

. 12. 31
13

+2

20

20

egyedi tulajdonságok:

5 év telj

5 év telj

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
touch control (erintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon
perimetrikus technológia, 24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

+2

-ig

körű gar
es

cia
an

egyedi tulajdonságok:

. 12. 31
13

-ig

év

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
IMAGO					
267 990 Ft
					

BLADE fekete
BLADE fehér

LUMEN

MASTER

253 990 Ft 199 990 Ft
253 990 Ft 209 990 Ft

filters

év

22

. 12. 31
13

+2
év

opcionális tartozék: master edénytartó polc polc
(2x20 W halogén világítás)
Minimum 32 cm a főzőlap tetejétől.

javasolt fogyasztói árak:
master 90				226 990 Ft
master 120				241 990 Ft
master edénytartó polc		 146 990 Ft



LUMEN 60				199 990 Ft
LUMEN 90				211 990 Ft
LUMEN 120				
246 990 Ft
LUMEN EDÉNYTARTÓ POLC			
73 990 Ft
LUMEN POLC			
116 990 Ft

körű gar
es

20

20

javasolt fogyasztói árak:

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
nyomógombos vezérlés
zajszint: 35-62db(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5 év telj

. 12. 31
13

+2

-ig

körű gar
es

5 év telj

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 1x13 W neon/60cm
1x21 W neon/90cm, 1x28 W/120cm
fehér világító dekor panel, zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an



TOP

-ig

modern

neon

cia
an

rusztikus



üveg



design

neon

neon
cia
an



sziget



perimetrikus

FALI páraelszívók

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

Tudta -e Ön?
Falmec AISI304

A FALMEC minden páraelszívója ebből a kitűnő minőségű
acélból készül, mely a magas nikkeltartalomnak köszönhetően
valóban rozsdamentes.

FALI páraelszívók

SYMBOL

STEALTH

TOP
filters

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

SYMBOL 60				
SYMBOL 90				
SYMBOL 120				

. 12. 31
13

+2

20

20

javasolt fogyasztói árak:

5 év telj

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:
STEALTH				356 990 Ft
STEALTH WHITE (fehér)		
356 990 Ft

körű gar
es

cia
an

év

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

-ig

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
LED dekor világítás
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304), fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

év

209 990 Ft
230 990 Ft
262 990 Ft

g

sá
n
o
d
j
ú

PLANE

6-10 cm-ig bármilyen
magasságban

60-150 cm-ig BÁRMILYEN
szélességben

TOP
filters

egyedi tulajdonságok:

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:
PLANE 90			
PLANE 120			
PLANE EGYEDI MÉRETBEN (rendelésre)

189 990 Ft
220 990 Ft
319 990 Ft-tól

. 12. 31
13

20

+2

-ig

körű gar
es

cia
an

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

év

RENDELÉSRE EGYEDI
MÉRETBEN!

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

23

by cata

by cata

mirage

zen nl3 90



beépíthetõ


5 év tel

e
motion

by cata

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1595/1140/790 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x4W led
motoros teleszkóp rendszer
silentech motor
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 49-63dB(A)
szín: inox/ fekete üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ság
újdon

1595

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1595/1140/790 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés), zsírszűrő-telítettség kijelző
világítás: 2x4W led
silentech motor
zajszint: 49-63dB(A)
szín: inox/üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

zen nl3 90				139 990 Ft
					

L600 BK fekete előlap			
L700 BK fekete előlap			
L900 BK fekete előlap			
L900 WH fehér előlap			

BRISA 900

SELENE

javasolt fogyasztói árak:

79 990 Ft
84 990 Ft
89 990 Ft
99 990 Ft



TC 3V touch control
érintővezérlés

AJÁNDÉK

Ardes szeletelő

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h *
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox
zajszint: 45-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h *
TC3V touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
szín: inox, fekete frontpanel
zajszint: 51-67 dB(A)
szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
BRISA 900 fehér +ajándék			

egyedi tulajdonságok:

99 990 Ft

SELENE 900			



modern



rusztikus



üveg



design

körű g
jes

1595

ncia
ara

sziget



perimetrikus

FALI páraelszívók

24

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

136 990 Ft 89 990 Ft

JAVASLAT

65 év tapasztalat...

Hogy a CATA több már 65 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.

FALI páraelszívók

MIDAS

SYGMA



) új, e
5W

K
tor

giatak
ner

7 + (9

TC 3V touch control
érintővezérlés

ékos mo
ar

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 868/620/420 m3/h *
K7+ energiatakarékos motor (95 W),
TC3V touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
szín: inox, fekete vagy fehér frontpanel
zajszint: 51-63dB(A)
szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h *
VL 3 elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox
zajszint: 51-67dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

MIDAS 600 FEKETE			
109 990 Ft
MIDAS 600 FEHÉR				
MIDAS 900 FEKETE				
MIDAS 900 FEHÉR				

59 990 Ft
72 990 Ft
76 990 Ft
82 990 Ft

SYGMA 600 VL3		
		
79 990 Ft
SYGMA 700 VL3 			
89 990 Ft
SYGMA 900 VL3
99 990 Ft 79 990 Ft
SYGMA 1200 VL3 			139 990 Ft
AJÁNDÉK

ARKETYPE

Ardes szeletelő

K
tor

) új, e
5W

giatak
ner

7 + (9

S 900

ékos mo
ar

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 868/620/420 m3/h *
K7+ energiatakarékos motor (95 W)
világítás: 2x40W normál
szín: inox
zajszint: 51-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/780 m3/h *
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 3x35W halogén,
szín: inox,
zajszint: 45-62 dB(A),
Csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
S 600
S 700
S 900

			
			
			

59 990 Ft
59 990 Ft
59 990 Ft

ARKETYPE +ajándék

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

119 990 Ft

99 990 Ft

25

NEBLIA

Q sorozat

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 55-69dB(A)
szín: inox, fekete
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 55-69db(A)
szín: inox, fekete
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
NEBLIA 600 FEKETE
NEBLIA 600 X (INOX)
NEBLIA 700 X (INOX)
NEBLIA 900 X (INOX)

64 990 Ft 46 990 Ft
74 990 Ft
74 990 Ft
89 990 Ft

OMEGA

Q-7760 N (FEKETE)
Q-7760 X (INOX)
Q-7790 N (FEKETE)
Q-7790 X (INOX)

78 990 Ft
84 990 Ft
84 990 Ft
93 990 Ft

BETA

AjÁNDÉK



design



beépíthetõ



sziget



perimetrikus

FALI páraelszívók



modern



rusztikus



üveg

értékben vagy induló

26

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 55-69db(A)
szín: inox, fehér, fekete, réz
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
Világítás: 2x50W halogén,
időzítő (utószellőztetés), szín: inox,
zajszint: 45-62 dB(A),
Csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:
OMEGA 600 X (INOX)
56 990 Ft
OMEGA 600 (FEHÉR, FEKETE)
43 990 Ft
OMEGA 700 (INOX)
59 990 Ft
OMEGA 700 (FEHÉR)
47 990 Ft
OMEGA 900 X (INOX)
69 990 Ft 49 990 Ft
OMEGA 900 (FEHÉR, FEKETE)
54 990 Ft
OMEGA 900 (RÉZ)
135 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:
BETA 600 +ajándék bekötő szett
59 990 Ft 44 990 Ft
BETA 700
			
74 990 Ft
BETA 900 +ajándék szeletelő
79 990 Ft 59 990 Ft
BETA 1200				139 990 Ft

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

Tudta -e Ön?
Biztonság...

Hogy a kiadványunkban szereplő összes páraelszívóra és beépíthető készülékre
3 év teljeskörű garanciát, a NODOR by Cata termékekre azonban 5 év teljeskörű garanciát vállalunk!

FALI páraelszívók

ALFA

CMNQ 050 / 060 / 090 X

AJÁNDÉK

Ardes szeletelő

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 1610/1100/780 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 55-69dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 800/650/510 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 46 - 57 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

ALFA 600 X (INOX) +ajándék

64 990 Ft

7 + (9

K
tor

giatak
ner

V SOROZAT

) új, e
5W

CMNQ 050 X (INOX)
CMNQ 060 X (INOX)
CMNQ 090 X (INOX)

29 990 Ft
29 990 Ft
54 990 Ft

by cata

SCALA NL3 sorozat

ékos mo
ar

5 év tel

ncia
ara

körű g
jes

by cata

g

sá
újdon

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 868/620/420 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
K7+ energiatakarékos motor (95 W)
zajszint: 51-63 dB(A)
szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
világítás: 2x4W LED
NL3 elektronikus vezérlés
időzítő utószellőztetés
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125/150mm

javasolt fogyasztói árak:
V 500 (INOX)
V 500 (FEHÉR, FEKETE)
V 700 (INOX)
V 900 (INOX)

javasolt fogyasztói árak:
32 990 Ft
32 990 Ft
44 990 Ft
49 990 Ft

SCALA NL3 60
SCALA NL3 70
SCALA NL3 90

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

54 990 Ft
54 990 Ft
61 990 Ft

27

A Kdesign céget 2003-ban alapították Olaszországban, Montelabbate városban. Az eltelt idő
alatt sikerült rangos helyet kivívnia az olasz cégek 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.
Felár ellenében választható kürtő festések:

A tökéletes megmunkálás, a lágy elegáns vonalak, jól tükröződnek a részletekben. 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 változatban rendelhető kézzel festett dekor elem is látványosabbá és egyedibbé teszi
a Kdesign páraelszívókat.

Felár ellenében választható dekor változatok:

Aged Gold

Antracit

Aged Silver

Spatulate Peach

Salt & Pepper

Copper

Cup & Bread

Fruit

Oat

design



beépíthetõ



sziget



perimetrikus

RUSZTIKUS FALI páraelszívók

sirya



850m3/h motorral is
rendelhető



600 m3/h motorral is
rendelhető





festett kürtővel is
rendelhető

festett kürtővel is
rendelhető

500

egyedi tulajdonságok:

400

ság

újdon

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély beépített analóg órával
szín: fehér
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

zoe 60 (500m3/h)
		
121 990 Ft
zoe 90 (500m3/h)
		
139 990 Ft
zoe 120 (500m3/h)
		
164 990 Ft
Egyedi pácolás			 24 990 Ft

sirya 90 (400m3/h)
			
sirya 120 (400m3/h)
		
Egyedi pácolás			

28

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

ság

újdon

légszállítás adatok: n.a./400/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély kézzel faragott díszítéssel
szín: fehér
zajszint: 42-55 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm



modern



rusztikus



üveg



ZOE

161 990 Ft
181 990 Ft
24 990 Ft

TIPP!

Nagyobb teljesítmény...

A Kdesign rusztikus páraelszívók alap kivitelben kisebb teljesítményű
motorokkal vannak felszerelve, de rendelhetők akár 600 vagy 850 m3/h teljesítményű motorokkal,
illetve külső motorokkal is.

GLENDA



850m3/h motorral is
rendelhető



600 m3/h motorral is
rendelhető


festett kürtővel is
rendelhető

500

400

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: inox
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

ság

újdon

légszállítás adatok: n.a./400/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély, dekor polc
egyedi kézzel faragott minta
szín: fehér, zajszint: 42-55dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

BRIO 90 (500m3/h)
		
200 990 Ft
BRIO 120 (500m3/h)
		
223 990 Ft
Egyedi pácolás			 24 990 Ft

GLENDA 60 (400m3/h)
GLENDA 90 (400m3/h)
GLENDA 120 (400m3/h)
Egyedi pácolás			

dea maxi

ság

újdon

		
		
		

KANOVA



850m3/h motorral is
rendelhető



850m3/h motorral is
rendelhető





festett kürtővel is
rendelhető

festett kürtővel is
rendelhető

500

500

ság

újdon

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély egyedi kézzel faragott mintával
szín: fehér
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély (only toulipier)
szín: fehér
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

dea maxi 90 (500m3/h)
dea maxi 120 (500m3/h)
Egyedi pácolás			

166 990 Ft
182 990 Ft
201 990 Ft
24 990 Ft

RUSZTIKUS FALI páraelszívók

BRIO

		
		

164 990 Ft
190 990 Ft
24 990 Ft

kanova 90 (500m3/h)
kanova 120 (500m3/h)
Egyedi pácolás			

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

		
		

ság

újdon

189 990 Ft
205 990 Ft
24 990 Ft

29

perimetrikus

RUSZTIKUS FALI páraelszívók

KLEO

retro



850m3/h motorral is
rendelhető



850m3/h motorral is
rendelhető


festett kürtővel is
rendelhető

festett kürtővel is
rendelhető

500

500

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély, öntöttvas díszrács
szín: fehér
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

KLEO 90 (500m3/h)
		
164 990 Ft
Egyedi pácolás			 24 990 Ft

RETRO 90 (500m3/h)
RETRO 120 (500m3/h)
Egyedi pácolás			

montefeltro

600 m3/h motorral is
rendelhető



		
		

ELISA



149 990 Ft
189 990 Ft
24 990 Ft



850 m3/h motorral is
rendelhető





festett kürtővel is
rendelhető

festett kürtővel is
rendelhető

400

300

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./400/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
fa dekor polc
szín: fehér
zajszint: 42-55dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

légszállítás adatok: n.a./300/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 59-63dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
montefeltro 90 (400m3/h)
montefeltro 120 (400m3/h)
Egyedi pácolás			

30

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
		
		

149 990 Ft
164 990 Ft
24 990 Ft

elisa 60 (300m3/h)
			
elisa 90 (300m3/h)
			
Egyedi pácolás			



modern



rusztikus



üveg

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

design



beépíthetõ



sziget





* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

85 990 Ft
89 990 Ft
24 990 Ft

külső motorral a legcsendesebben...
A FALMEC rusztikus páraelszívói a még csendesebb működés és a nagyobb légszállítási teljesítmény elérése érdekében külső
motorral is rendelhetők. Ebben az esetben a motor a készüléktől távol helyezhető el minimálisra csökkentve ezzel a zajszintet.
A SEM1 motor elhelyezhető tetőtérben, álmennyezetben vagy padlástérben, míg a SEM2R típus a külső falra szerelhető. A
maximális légszállítási teljesítmény így 450 - 600 m3/h helyett 1000 m3/h teljesítményre növelhető, így ez a megoldás nem
csak a zajszint miatt előnyös, hanem a légszállítási teljesítmény növekedése miatt is, mely ideális megoldás például hosszabb
csőszakaszok esetén. A külső motorokról további információt talál az 60-61. oldalon.

RUSZTIKUS FALI páraelszívók

rusztikus hangulat
klasszikus stílus
A többféle modellt is felsorakoztató választékban általában 900 mm széles készülékek találhatók, de bizonyos modellek 600 mm széles változatban is kaphatók, a választékot tovább bővítik a szegélyváltozatok egyedi kombinációi.

GARDENIA

pácolható szegélyek
A páraelszívók válogatott magas minőségű anyagok felhasználásával
készülnek, a tökéletes kialakítás érdekében a befejező részletek megmunkálását mind kézi munkával végzik. A modern gyártástechnológia, képzett mérnökök, folyamatos fejlesztések, egyedi és exkluzív
design, az alapanyagoktól a csomagolásig, mind - mind a tradicionális olasz stílus és minőség meghatározó alapjai. A FALMEC rusztikus
páraelszívók pácolt vagy natúr fa szegélyekkel rendelhetők, melyek a
konyhabútorok színeihez igazódóan egyedileg pácolhatók. A természetes fa melegséget, nyugalmat sugároz. Amennyiben ezek közül a
páraelszívók közül választ, az nemcsak csodálatos dísze lesz a konyhájának, hanem funkcionális és hasznos berendezése háztartásának.

MALIZIA

TULIP





600 m3/h motorral is
rendelhettő

600 m3/h motorral is
rendelhettő

5 év telj

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

20

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér, többféle szegély változat
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

RONDO DALIA 90
RONDO DALIA 120
RONDO DALIA SAROK
EGYEDI PÁCOLÁS		

(450 m3/h)
(450 m3/h)
(450 m3/h)

158 990 Ft-tól
173 990 Ft-tól
191 990 Ft-tól
24 990 Ft

IRIS GARDENIA 60
(450 m3/h)
IRIS GARDENIA 90
(450 m3/h)
IRIS GARDENIA 120
(450 m3/h)
IRIS GARDENIA SAROK (450 m3/h)
EGYEDI PÁCOLÁS		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

. 12. 31
13

+2

-ig

év

cia
an

körű gar
es

-ig

egyedi tulajdonságok:

többféle szegély változat:
TULIP, MALIZIA,
GARDENIA, PREDISPOSTA

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es



20

IRIS GARDENIA

RONDO DALIA

év

149 990 Ft-tól
158 990 Ft-tól
173 990 Ft-tól
191 990 Ft-tól
24 990 Ft

31





többféle szegély változat:
TULIP, MALIZIA,
GARDENIA

IRIS TULIP

többféle szegély változat:
TULIP,GARDENIA

MELISSA


600 m3/h motorral is
rendelhettő



600 m3/h motorral is
rendelhettő

beépíthetõ


design


IRIS TULIP 60
IRIS TULIP 90
IRIS TULIP 120

. 12. 31
13

+2

20

20

körű gar
es

5 év telj

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély, szín: fehér, többféle szegély változat
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

év

javasolt fogyasztói árak:

(450 m3/h)
(450 m3/h)
(450 m3/h)

MELISSA

149 990 Ft-tól
158 990 Ft-tól
173 990 Ft-tól

EGYEDI PÁCOLÁS		

(450 m3/h)

EGYEDI PÁCOLÁS		

169 990 Ft-tól
24 990 Ft

24 990 Ft

PENTA

MIMOSA







többféle magasság
63, 83, 90 cm

600 m3/h motorral is
rendelhettő

600 m3/h motorral is
rendelhettő



32

5 év telj

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
MIMOSA 60 (márvány beige) (450 m /h)
MIMOSA 90 (márvány beige) (450 m3/h)
MIMOSA 120 (márvány beige) (450 m3/h)
3

129 990 Ft-tól
139 990 Ft-tól
167 990 Ft-tól

PENTA 60 (FEHÉR) (450 m3/h)
PENTA 90 (FEHÉR) (450 m3/h)

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

105 990 Ft
117 990 Ft

. 12. 31
13

+2

20

20

körű gar
es

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés,
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa,
szegély, szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



modern

év

egyedi tulajdonságok:

-ig

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély, szín: fehér, márvány beige
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

-ig

egyedi tulajdonságok:

cia
an

rusztikus



üveg

év

-ig

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
2x18 W halogén világítás
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély, szín: fehér, többféle szegély változat
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

-ig

egyedi tulajdonságok:

cia
an



sziget



perimetrikus

RUSZTIKUS FALI páraelszívók

év

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.

LILIUM

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
WEST 60 		
WEST 90 		

		
		

GINEVRA BOSTON/TILE

év

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
LILIUM 60 		
LILIUM 90 		

196 990 Ft
214 990 Ft



600 m3/h motorral is
rendelhettő

egyedi tulajdonságok:
5 év telj

. 12. 31
13

20

+2

-ig

körű gar
es

cia
an

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h*
világítás: 2x18 W halogén
réz dekor szegély, mosható fém zsírszűrők,
szín: beige, antracit fekete,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

év

		
		

232 990 Ft
264 990 Ft

CLASSICA

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén,
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
zajszint: 55 - 69 dB(A),
szín: fekete, fehér, réz dekor szegély,
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
GINEVRA BOSTON	 (450 m3/h)
GINEVRA TILE
(450 m3/h)

. 12. 31
13

+2

20

20

ság

újdon

körű gar
es

cia
an

5 év telj

-ig

év

légszállítás adatok: n.a./600/530 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén
tolókapcsolós vezérlés
szín: fehér-zöld, fehér-piros
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

5 év telj

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./600/530 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén
tolókapcsolós vezérlés
szín: elefántcsont
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

RUSZTIKUS FALI páraelszívók

WEST

116 990 Ft
116 990 Ft

CLASSICA 600 (FEKETE)
CLASSICA 900 (FEKETE)
CLASSICA 900 (FEHÉR)

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

101 990 Ft
110 990 Ft
125 990 Ft

33



ANGOLO SAROK

90 és 100
cm-es sarok
változat

ELIOS SAROK

TOP
filters

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

ANGOLO			

körű gar
es

ELIOS SAROK 90 			
ELIOS SAROK 100 			

év

225 990 Ft
225 990 Ft



SL-34 SAROK

PLANE ANGOLO

85 cm-es sarok
változat



filters

légszállítási adatok: n.a. / 800 / 705 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 35-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

. 12. 31
13

+2

20

körű gar
es

-ig

év

egyedi tulajdonságok:

ság

újdon

légszállítási adatok: n.a. / 800 / 714 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 4x20 W halogén
zajszint: 34-59dB(A)
szín: inox (AISI 430)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:
PLANE ANGOLO 100 		

369 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:
Sl-34					



modern

TOP
cia
an

rusztikus



üveg



design



255 990 Ft

. 12. 31
13

+2

20

légszállítási adatok: n.a. / 800 / 705 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 35-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

-ig

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 1680 / 1200 / 820 m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox
zajszint: 51-67db(A)
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

cia
an

beépíthetõ



sziget



perimetrikus

SAROK páraelszívók

34

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

295 990 Ft

Tudta -e Ön?

A páraelszívók elsődleges feladata

A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell,hogy megfelelően működjenek, azaz meg kell,hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gőzök és kellemetlen szagok
(pl.: égett olajszag) továbbterjedését a légtérben.

maya angolo





850m3/h motorral is
rendelhető

850m3/h motorral is
rendelhető





festett kürtővel is
rendelhető

festett kürtővel is
rendelhető

500

500

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

légszállítás adatok: n.a./500/n.a. m3/h*
2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 48-61dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

g

sá
újdon

javasolt fogyasztói árak:

SAROK páraelszívók

gioia angolo

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

gioia angolo 90 (500m3/h)
Egyedi pácolás			

MAYA angolo 90 (500m3/h)
Egyedi pácolás			

244 990 Ft
24 990 Ft

209 990 Ft
24 990 Ft



többféle szegély
változat

PENTA SAROK


600 m3/h motorral is
rendelhettő

600 m3/h motorral is
rendelhettő

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

20

-ig

javasolt fogyasztói árak:

év

. 12. 31
13

+2

cia
an

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér, márvány-beige
zajszint: 44-56dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

körű gar
es

-ig

egyedi tulajdonságok:

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

20



5 év telj

MIMOSA SAROK

év

légszállítás adatok: n.a./450/411 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér, többféle szegély változat
zajszint: 44-56dB(A)
többféle magasságban rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:

MIMOSA SAROK (FEHÉR)		
MIMOSA SAROK (MÁRVÁNY BEIGE)

170 990 Ft-tól
179 990 Ft-tól

PENTA SAROK		
TÖBBFÉLE MAGASSÁG (60/86 cm)

140 990 Ft-tól

EGYEDI PÁCOLÁS	 		

24 990 Ft

EGYEDI PÁCOLÁS	 		

24 990 Ft

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

35

spring E.ion SZIGET

Eolo E.ion SZIGET

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

20

e.i

e.i

javasolt fogyasztói árak:

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

ság

újdon

cia
an

év

filters

-ig

. 12. 31
13

+2

-ig

körű gar
es

sys
on t

TOP

5 év telj

ú

5 év telj



egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a/n.a./600 m3/h*
világítás: 2x8 W neon
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: fehér és fekete

g
jdonsá

cia
an

év

javasolt fogyasztói árak:

Falmec spring E.ion SZIGET		

719 990 Ft

eolo E.ion SZIGET		

		

559 990 Ft

mare E.ion SZIGET

zephyro E.ion SZIGET

36

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

20

ság

újdon

év

javasolt fogyasztói árak:
		

638 990 Ft

MARE E.ion SZIGET fehér és fekete		



zephyro E.ion SZIGET

e.i

e.i

javasolt fogyasztói árak:

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

cia
an

év

egyedi tulajdonságok:

-ig

. 12. 31
13

+2

-ig

körű gar
es

filters

5 év telj

sá
újdon

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

5 év telj



g

egyedi tulajdonságok:

sys
on t

TOP

cia
an

modern

filters

em

sys
on t

TOP

em

rusztikus



üveg



design



beépíthetõ

sys
on t

em

neon

em

sziget



perimetrikus

Falmec E.ion SZIGET páraelszívók

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

598 990 Ft

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?

twister E.ion SZIGET

e.i

579 990 Ft

20

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

TWISTR E.ion SZIGET

ság

újdon

		

599 990 Ft

MARYLiN E.ion SZIGET

5 év telj

év

20

filters

sys
on t

e.i

e.i

em

TOP

egyedi tulajdonságok:

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

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

g

javasolt fogyasztói árak:
RUBIK E.ion SZIGET fehér és fekete		

ság

újdon

egyedi tulajdonságok:

sá
újdon

év

em

sys
on t

. 12. 31
13

+2

cia
an

5 év telj

-ig

körű gar
es

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

20

RUBIK E.ion SZIGET

filters

filters

javasolt fogyasztói árak:

Falmec lumiere E.ion SZIGET

TOP

5 év telj

20

javasolt fogyasztói árak:

TOP

e.i

5 év telj

ú

év

sys
on t

em

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

g
jdonsá

cia
an

év

. 12. 31
13

+2

-ig

-ig

filters

körű gar
es

sys
on t

em

TOP

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

Falmec E.ion SZIGET páraelszívók

lumiere E.ion SZIGET

javasolt fogyasztói árak:
559 990 Ft

MARYLIN E.ion SZIGET			

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

682 990 Ft

37

HORIZON 90 NRS® SZIGET

HORIZON 150 & 180 NRS® SZIGET

neon

neon

légszállítási adatok: n.a./1600/1380 m3/h
Világítás:4x13W neon/150cm 4x21W neon/180cm
Perimetrikus technológia, dupla kürtős, 2 motoros változat
Zajszint: 36-54dB(A)
Szín: inox (AISI304)
körű gar
es
+2
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

cia
an

év

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

HORIZON 150 NRS SZIGET
HORIZON 180 NRS SZIGET

446 990 Ft

790 990 Ft
868 990 Ft

PLANE NRS® SZIGET

LUMINA 90 NRS® SZIGET

filters

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:

év

javasolt fogyasztói árak:
463 990 Ft

PLANE 90 NRS SZIGET
413 990 Ft 299 990 Ft
PLANE 120 NRS SZIGET		
419 990 Ft



LUMINA 90 NRS SZIGET

38

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

. 12. 31
13

+2

20

körű gar
es

5 év telj

max.légszállítás: n.a./800/710 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
4x20 W halogén világítás,
zajszint: 33-50 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

egyedi tulajdonságok:

cia
an

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/690 m3/h*
touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x21W neon,
perimetrikus technológia,
zajszint: 33-51dB(A),
szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

modern

TOP

neon

cia
an



rusztikus



üveg



design



HORIZON 90 NRS SZIGET

5 év telj

20

-ig

év

-ig

. 12. 31
13

+2

20

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/690 m3/h*
világítás: 2x21W neon
perimetrikus technológia, touch control (érintővezérlés)
zajszint: 33-51dB(A)
szín inox (AISI304)
körű gar
es
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
5 év telj

egyedi tulajdonságok:

cia
an

beépíthetõ



sziget



perimetrikus

NRS® extra csendes sziget páraelszívók

év

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.

automatikusan
nyíló
frontpanel

TOP
filters

TOP
filters

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

5 év telj

5 év telj

. 12. 31
13

+2

20

20

javasolt fogyasztói árak:

körű gar
es

cia
an

év

légszállítási adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
dekor burkolat világítás (LED)
zajszint: 35-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

-ig

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h *
touch control (érintővezérlés)
világítás: 4x1,2 W LED
automata frontpanel nyitás-zárás, 24 h időzítő
zajszint: 35-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

év

javasolt fogyasztói árak:

BUTTERFLY SZIGET (FEKETE, FEHÉR)		

567 990 Ft

PRESTIGE SZIGET (FEHÉR, FEKETE)		

651 990 Ft



egyedileg is burkolható
pl.: fa burkolat

5 év tel

ncia
ara

körű g
jes

1400

by cata

egyedi tulajdonságok:

g
jdonsá

ASP
PER

60

90

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800 / 705 m3/h*
touch control (érintővezérlés),
világítás: 4x1,2 W LED
üveg vagy egyedileg burkolható változat,
perimetrikus technológia
zajcsökkentő panel, zajszint: 35-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
269 990 Ft
319 990 Ft

LAGUNA 60 SZIGET (üveges változat)		
LAGUNA 90 SZIGET (üveges változat)
LAGUNA 60 SZIGET (burkolható változat)
LAGUNA 90 SZIGET (burkolható változat)

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

+ ajándék
CATA MC17 D ENC

beépíthető
mikrohullámú sütő

49 990 Ft értékben

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

-ig

ú

m3/h

cia
an

légszállítás adatok: 1400/1000/740 m3/h*
világítás: 6x2,9 W led (szabályozható fényerő)
touch control slider vezérlés
brushless motor
zsírszűrő-telítettség kijelző
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 33-59dB(A)
szín: inox/fekete és fehér üveg

800

20

LAGUNA SZIGET

isla cube glass

5 év telj

by cata

isla cube glass bk (fekete üveg)
isla cube glass WH (fehér üveg)

SZIGET páraelszívók

PRESTIGE SZIGET

BUTTERFLY SZIGET

év

413 980 Ft-tól
479 980 Ft-tól
272 990 Ft
338 990 Ft

39

MADE IN ITALY

ALPHABET 67 és 85 SZIGET (SQUARE)

MIRABILIA®



. 12. 31
13

20

+2
év

javasolt fogyasztói árak:
ALPHABET 67 SZIGET			
ALPHABET 85 SZIGET			

403 980 Ft
458 980 Ft

MAIA 67 és 85 SZIGET (SQUARE)

PLATINUM 67 és 85 SZIGET (SQUARE)

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

modern


PLATINUM 67 SZIGET		
PLATINUM 85 SZIGET		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

403 980 Ft
458 980 Ft

. 12. 31
13

+2

20

20

javasolt fogyasztói árak:
403 980 Ft
458 980 Ft

5 év telj

5 év telj

év

körű gar
es

-ig

MAIA 67 SZIGET			
MAIA 85 SZIGET			

. 12. 31
13

+2

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x20 W halogén
4x18W halogén világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an

javasolt fogyasztói árak:

körű gar
es

-ig

40

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 4x20 W halogén
4x18W halogén világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an



rusztikus



üveg



design

körű gar
es

-ig

A FALMEC a gyártás és a felhasznált anyagok tekintetében is
rendkívül környezettudatos. Az egyik legújabb ilyen irányú fejlesztés a LED világítás bevezetése. A MIRABILIA® páraelszívók
már LED világítással is rendelhetők, mely jelentős energia-megtakarítást eredményez. Ezeknél a típusoknál a munkafelület megvilágítását és a burkolat világítást is LED biztosítja.

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 4x20 W halogén,
4x18W halogén világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5 év telj

A FALMEC egyik egyedi páraelszívó családja a MIRABILIA®. Ez
a készülék nemcsak tökéletes páraelszívó, hanem egy egyedülálló világítótest is egyben. A többféle üveg dekor burkolat külön
világítással rendelkezik, melynek fényereje szabályozható, 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.

cia
an

beépíthetõ



sziget



perimetrikus

SZIGET páraelszívók

év

20

-ig

5 év telj

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

év

Tudta -e Ön?
3+2 év garancia

Hogy minden 2013. december 31-ig megvásárolt Falmec páraelszívóra 3+2 év teljeskörű feltétel nélküli garanciát vállalunk.

javasolt fogyasztói árak:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén, 6x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

év

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
TORCELLO 65 ROUND SZIGET		

489 980 Ft

440 980 Ft

PENELOPE 65 és 85 SZIGET

5 év telj

20

. 12. 31
13

+2

cia
an

5 év telj

-ig

körű gar
es

év

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

20

FENICE 65 és 85 ROUND SZIGET

év

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén, 6x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

g

sá
újdon

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén
6x18W HALOGÉN burkolat világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304)
zajszint: 35-62dB(A)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
FENICE 65 ROUND	 SZIGET			
FENICE 85 ROUND	 SZIGET			

20

20

ság

újdon

. 12. 31
13

+2

cia
an

5 év telj

-ig

cia
an

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén, 6x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

VENEZIA 65 ROUND SZIGET	 		

körű gar
es

év

-ig

. 12. 31
13

+2

körű gar
es

egyedi tulajdonságok:

TORCELLO 65 ROUND SZIGET

velencei üvegmesterek
által egyedileg kézzel
készített üvegburkolat

5 év telj

VENEZIA 65 ROUND SZIGET

velencei üvegmesterek
által egyedileg kézzel
készített üvegburkolat

SZIGET páraelszívók




400 980 Ft
486 980 Ft

PENELOPE 65 SZIGET	
PENELOPE 85 SZIGET	

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

		
		

366 980 Ft
448 980 Ft

41

perimetrikus

SZIGET páraelszívók

NEW YORK 65 és 85 ROUND SZIGET

MANHATTAN 65 és 85 ROUND SZIGET

üveg



design



beépíthetõ



sziget



MIRABILIA®



modern


5 év telj

5 év telj

20

20

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén,
6x18W HALOGÉN burkolat világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304)
zajszint: 35-62dB(A)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

+2

cia
an

egyedi tulajdonságok:

év

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén, 6x18W halogén burkolat világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
MANHATTAN 65 SZIGET	
MANHATTAN 85 SZIGET	

körű gar
es

év

-ig

. 12. 31
13

+2

-ig

42

körű gar
es

cia
an

rusztikus



opcionális tartozék:
New York függesztett lámpa

		
		

371 980 Ft
448 980 Ft

NEW YORK 65 ROUND SZIGET		
NEW YORK 85 ROUND SZIGET		
NEW YORK FÜGGESZTETT LÁMPA		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

366 980 Ft
403 980 Ft
154 990 Ft

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:

20

20

. 12. 31
13

cia
an

5 év telj

-ig

év

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén, 6x18W halogén világítás
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
körű gar
es
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén
6x18W HALOGÉN burkolat világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304)
körű gar
es
+2
zajszint: 35-62dB(A)
év
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
5 év telj

egyedi tulajdonságok:

SZIGET páraelszívók

MOONLIGHT 65 és 85 ROUND SZIGET

COMETA 65 és 85 ROUND SZIGET

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
COMETA 65 ROUND SZIGET			
COMETA 85 ROUND SZIGET			

371 980 Ft
448 980 Ft

MOONLIGHT 65 SZIGET	
MOONLIGHT 85 SZIGET	

		
		

392 980 Ft
468 980 Ft

ZEBRA

PHARO

ELEKTRA

NATURA GOLD

MANHATTTAN

LIBERTY

MARGHERITA

COMETA

ROUND 65 és 85 SZIGET
választható üvegmintával

egyedi tulajdonságok:

cia
an

5 év telj

. 12. 31
13

-ig

20

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén
6x18W HALOGÉN burkolat világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304), zajszint: 35-62dB(A)
körű gar
es
+2
LED világítással is rendelhető
év
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:
ROUND 65 SZIGET	
371 980 Ft
0

20

0

0

32

29

4

46

min. 1022 - 1292 max
min. 720
362

min.1010 - 1274 max
702 min
360

25

ROUND 85 SZIGET	
448 980 Ft

5

650

46

5

0

85

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

43

by cata

KRISTAL 90 SZIGET

isla arco 900 bk sziget



hajlított fekete üveg

5 év tel

filters

by cata

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/710 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W led
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
világítás: 3x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 55-69dB(A)
szín: inox/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

20

+2

-ig

körű gar
es

5 év telj



TOP

cia
an

év

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
KRISTAL 90 SZIGET

ság

újdon

ISLA ARCO 900 BK SZIGET

299 990 Ft 199 990 Ft

213 990 Ft

+ ajándék
ATLAS GLASS SZIGET

CATA MC17 D ENC

ISLA GAMMA SZIGET

beépíthető
mikrohullámú sütő



design



beépíthetõ

körű g
jes

ncia
ara

sziget



perimetrikus

SZIGET páraelszívók

filters

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/710 m3/h*
elekronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 4x1,2 W LED
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

VL3 elekronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x50 W halogén
zajszint: 51-67dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:

év

javasolt fogyasztói árak:
348 990 Ft

ISLA GAMMA GLASS SZIGET



ATLAS GLASS 900 SZIGET

. 12. 31
13

+2

20

körű gar
es

-ig

modern

TOP

cia
an



rusztikus



üveg

49 990 Ft értékben

44

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

179 990 Ft

159 990 Ft

JAVASLAT

A pára szétterjedésének megelőzése...

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

POLAR & POLAR GLASS
SZIGET

ncia
ara

TOP
filters

légszállítás adatok: 1595/1140/790 m3/h*
világítás: 3x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 49-63dB(A)
hőálló üveg a világításnál
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

20

+2
év

légszállítási adatok: n.a. 800 / 705 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: 35-62dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
ISLA SOL SZIGET

körű gar
es

egyedi tulajdonságok:

cia
an

egyedi tulajdonságok:

-ig

by cata

5 év telj

5 év tel

körű g
jes

1595

SZIGET páraelszívók

by cata

isla sol SZIGET

POLAR GLASS SZIGET (üveges változat) (90)
POLAR SZIGET (35)
		
POLAR LIGHT SZIGET			

219 990 Ft

ALTAIR TOP SZIGET

MENHIR SZIGET

394 990 Ft
344 990 Ft
374 990 Ft

+ ajándék
CATA MC17 D ENC

beépíthető
mikrohullámú sütő

49 990 Ft értékben

5 év telj

5 év telj

év

20

20

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x13 W neon
perimetrikus technológia, polírozott fényes perem
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304), hőálló savmaratott üveg a világításnál,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

egyedi tulajdonságok:

körű gar
es

-ig

neon

év

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
perimetrikus technológia
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (Fasteel ujjlenyomatmentes)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:
MENHIR SZIGET				364 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:
ALTAIR TOP SZIGET		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

297 990 Ft

45

LUMEN 90 SZIGET

LUX SZIGET

TOP

neon

filters

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

év

20

javasolt fogyasztói árak:

LUMEN 90 SZIGET				340 990 Ft
LUMEN 120 SZIGET			
371 990 Ft
LUMEN 175 SZIGET			
476 990 Ft

LUX 90 SZIGET 		
LUX 120 SZIGET			

BLADE 90 SZIGET

IMAGO 90 SZIGET

év

411 990 Ft
427 990 Ft

5 év telj

javasolt fogyasztói árak:

év

20

javasolt fogyasztói árak:
339 990 Ft 239 990 Ft
339 990 Ft 249 990 Ft

IMAGO 90 SZIGET			

46

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

376 990 Ft

körű gar
es

. 12. 31
13

+2

20

. 12. 31
13

+2



BLADE 90 fekete SZIGET
BLADE 90 fehér SZIGET

körű gar
es

5 év telj

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon
fehér vagy fekete világító dekor panel
perimetrikus technológia
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304) - fehér vagy fekete előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

egyedi tulajdonságok:

cia
an

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon
perimetrikus technológia
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

modern

neon

neon

cia
an



rusztikus



üveg



javasolt fogyasztói árak:

. 12. 31
13

+2

20

. 12. 31
13

+2

5 év telj

5 év telj

körű gar
es

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elekronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 2x21 W neon / 90cm, 2 x 28W neon / 120cm
perimetrikus technológia
dekor világító panel
körű gar
es
zajszint: 35 - 62 dB(A)
szín: inox (AISI 304), ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x21 W neon / 90cm
2x28 W neon / 120cm
fehér világító dekor panel
zajszint: 35-62dB(A)
szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

cia
an



neon

-ig

design

175

cia
an

beépíthetõ



sziget



perimetrikus

SZIGET páraelszívók

év

TIPP

A páraelszívó mérete...

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

CATA MC17 D ENC

beépíthető
mikrohullámú sütő

49 990 Ft értékben



TC 3V touch control
érintővezérlés

TOP
filters

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elekronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
opcionális kiegészítő: edénytartó polc, üvegpolc
zajszint: 35 - 62 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: 1680/1200/820 m3/h*
TC3V touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x50 W halogén / 90 cm, 4x35 W halogén / 120cm
szabályozható fényerő
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 51 - 67 dB(A)
szín: inox, fekete üveg front panel
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

20

-ig

5 év telj

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

év

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
ASIA 90 SZIGET			
ASIA 120 SZIGET			
ASIA EDÉNYTARTÓ POLC		
ASIA ÜVEGPOLC			

379 990 Ft
399 990 Ft
289 990 Ft
266 990 Ft

ISLA SELENE 900 SZIGET +ajándék		
ISLA SELENE 1200 SZIGET +ajándék		

+ ajándék
ISLA SYGMA SZIGET

SZIGET páraelszívók

+ ajándék

ISLA SELENE SZIGET

ASIA SZIGET

CATA MC17 D ENC

beépíthető
mikrohullámú sütő

399 990 Ft
429 990 Ft

by cata

isla LICEO NL3 90 SZIGET

49 990 Ft értékben

5 év tel

ncia
ara

körű g
jes

by cata

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1680/1200/820 m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 2x50W halogén / 90cm, 4x35W / 120 cm,
zajszint: 51-67 dB(A),
szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1554/1110/740 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 55-69dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:
ISLA SYGMA 90 SZIGET + ajándék
ISLA SYGMA 120 SZIGET		

269 990 Ft
299 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:

ISLA LICEO NL3 90 SZIGET

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

ság

újdon

169 990 Ft

47

+ ajándék
ISLA L SZIGET

ADRIA SZIGET

CATA MC17 D ENC

beépíthető
mikrohullámú sütő



elektronikus vezérlés
mindkét oldalon,
digitális fokozat kijelző

49 990 Ft értékben

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1554/1110/740 m3/h
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 55-69dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 940/750/600 m3/h*
elekronikus vezérlés mindkét oldalon (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén,
digitális fokozat kijelző,
szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

ISLA L-9290 X (INOX)

ADRIA

169 990 Ft

139 990 Ft

IRIS MALIZIA SZIGET

LIBERTY 65 és 85 ROUND SZIGET



javasolt fogyasztói árak:
		
		

371 980 Ft
403 980 Ft

légszállítás adatok: n.a./600/530 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x20 W halogén
zajszint: 35-62dB(A)
gyárilag pácolt (cseresznye, dió) vagy pácolható natúr fa
szegély szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

IRIS MALIZIA SZIGET		
EGYEDI PÁCOLÁS	 		

48

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

270 990 Ft
24 990 Ft

20

20

javasolt fogyasztói árak:
LIBERTY 65 SZIGET	
LIBERTY 85 SZIGET	

5 év telj

5 év telj

egyedi tulajdonságok:



modern

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
világítás: 4x20 W halogén
6x18W HALOGÉN burkolat világítás (szabályozható fényerő)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304)
zajszint: 35-62dB(A)
LED világítással is rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

év

-ig

. 12. 31
13

+2

-ig

körű gar
es

egyedi tulajdonságok:

cia
an

rusztikus



üveg



design



beépíthetõ



sziget



perimetrikus

SZIGET páraelszívók

év

Tudta -e Ön?
Kürtő festése

Hogy a Kdesign páraelszívók kürtőjét lehet egyedi festéssel is rendelni
és választhat hozzá akár egyedi dekormintát is.

isola francesca



600 m3/h motorral is
rendelhető



600 m3/h motorral is
rendelhető





festett kürtővel is
rendelhető

festett kürtővel is
rendelhető

100

100

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./450/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 50-63dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

légszállítás adatok: n.a./450/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 50-63dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:

ság

újdon

SZIGET páraelszívók

isola erika

javasolt fogyasztói árak:

isola erika (450m3/h)
		
EGYEDI PÁCOLÁS	 			

326 990 Ft
24 990 Ft

isola FRANCESCA (450m3/h)
		
EGYEDI PÁCOLÁS	 			

373 990 Ft
24 990 Ft

A képen a fali változat látható.

isola TEKLA

isola IDA



600 m3/h motorral is
rendelhető



600 m3/h motorral is
rendelhető





festett kürtővel is
rendelhető

festett kürtővel is
rendelhető

100

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./450/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 50-63dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

egyedi tulajdonságok:

onság

újd

javasolt fogyasztói árak:
isola TEKLA (450m3/h)
		
EGYEDI PÁCOLÁS	 			
A képen a fali változat látható.

légszállítás adatok: n.a./450/n.a. m3/h*
2x28 W halogén világítás
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 50-63dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

ság

újdon

javasolt fogyasztói árak:
401 990 Ft
24 990 Ft

isola IDA (450m3/h)
		
420 990 Ft
EGYEDI PÁCOLÁS	 			
24 990 Ft
A képen a fali változat látható.

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

49

A mennyezetbe szerelhető páraelszívót, olyan helyre javasoljuk, ahol a konyha, a nappali és az étkező egy légtérben található és a modern vagy a minimalista stílus a meghatározó. Azoknak is nagyon szimpatikus lehet ez a
készülék, akik a konyhabútor tervezésénél mindenképp konyha szigetet szeretnének, de nem akarnak a mennyezetről belógó robosztus sziget páraelszívót. A készülék teljesen beépíthető a mennyezetbe vagy álmennyezetbe,
így tökéletesen illeszkedik környezetébe. A készüléket lehet belső motorral, illetve külső motorral is szerelni.

A mennyezeti páraelszívók motorjának telepítési lehetőségei:



50

5 év telj

év

20

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./600/530 m3/h*
vezérlés távvezérlővel
világítás: LED szalag
perimetrikus technológia
zajszint: 41 - 58 dB(A)
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szín: inox/fehér üveg

javasolt fogyasztói árak:
CIELO
506 990 Ft

g



modern

CIELO

. 12. 31
13

+2

-ig

körű gar
es

cia
an

rusztikus



üveg



design



beépíthetõ



sziget



perimetrikus

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

sá
újdon

Tudta -e Ön?
Szerelési magasság

Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat maximum 150 cm magasra
lehet szerelni a főzőlaptól.

NUVOLA 140

850

STELLA

1700

neon

850

neon

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./850/n.a. m3/h*
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x39 W neon
perimetrikus technológia
zajszint: 36 - 54 dB(A)
szín: inox (AISI 304)

légszállítási adatok: n.a./1700/n.a. m3/h*
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x28 W neon
perimetrikus technológia
zajszint: 36 - 54 dB(A)
szín: inox (AISI 304)

légszállítási adatok: n.a./850/n.a. m3/h*
vezérlés távvezérlővel
világítás: 4x2 W LED
perimetrikus technológia
zajszint: 36 - 54 dB(A)
szín: inox (AISI 304)

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

NUVOLA 90
239 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

NUVOLA 140
282 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!
Két motor szükséges.

STELLA 90
257 990 Ft
309 990 Ft
STELLA 60
Az ár motor nélkül értendő!

125

195

3

0

130

Slim solution
Slim
Motor

63

1368

973

347

940

150

90

1310

97

505

Min 10 - Max 25

75

ø150

5

973

20

150

338

27

54

103 2

275
103

343

0

5

3/1

8

3

97

54

27

97

57

false ceiling thickness

min 10 - max 25 mm
min
10 -controssoffitto
max 25 mm
spessore
spessore
false ceiling controssoffitto
thickness

49

év

2

275

50

. 12. 31
13

+2

75

925

ø1

540

ø150
620

5

925

min 10/max 25

90

ø150

27

körű gar
es

beépítési rajz:

220

925

99 990 Ft
121 990 Ft

5 év telj

beépítési rajz:
97

97

125

ø150

MOTOR (SEM 1)		
SLIM MOTOR (800 m3/h)

99 990 Ft

-ig

beépítési rajz:

MOTOR (SEM 1)		
x 2 (két motor szükséges)

cia
an

min 10/max 25 mm

99 990 Ft

97

MOTOR (SEM 1)		

ság

újdon

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

NUVOLA 90

97

3/1

27

3
0

54

+2

neon

SLT 952

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./1000 /n.a. m3/h*
vezérlés távvezérlővel,
világítás: 6x14 W neon,
perimetrikus technológia,
zajszint: 35 - 62 dB(A),
szín: inox (AISI 430)
1500 m3/h motor változattal is rendelhető!

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

575

195

év

90

20

20

. 12. 31
13

Min 10 - Max 25

5 év telj

év

cia
an

5 év telj

-ig

körű gar
es

-ig

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

Opcionális tartozék belső
keringtetéshez
SIRIUS SD-F1 Diffuzor

javasolt fogyasztói ár: 59 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:
SLT 952				
524 990 Ft-tól

51

A Sirius és a Falmec különösen nagy hangsúlyt fektet az egyedi megoldásokra. A két cég egyik különlegessége, a pultba építhető páraelszívó.
Ez a modell abból a szempontból különleges, hogy teljesen a munkapultba építhető, amely a páratlan esztétikum mellett több előnnyel is jár.
1. A modern trendeknek megfelelően az elszívó használaton kívül „eltűnik”, így a minimalista konyha elvárásainak minden tekintetben
megfelel.
2. Ha nincs lehetőség a falra szereléshez (mert például ablak elé kerül a főzőfelület és az elszívó fali helyét „elfoglalja az ablak”) a pultba
építhető páraelszívók jelentik a megoldást.
A páraelszívót egy motoros automatika vezérli, mely bekapcsoláskor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból majd a kikapcsolást követően visszasüllyed. Ezt a kategóriát széles méret és típusválaszték jellemzi. A páraelszívó típusától függően elhelyezhető a pult hátsó részén
és a középső részén is, így a dominó főzőlapokhoz is kiválóan alkalmas. Lehet külső (csendesebb) és belső motoros változatban is rendelni.

850

84
98

798/10

javasolt fogyasztói árak:
DOWN DRAFT 90 539 990 Ft-tól
DOWN
1123 DRAFT 120 579 990 Ft-tól
823/

5°

109

1,5

max 400

5°

275

max 738

1080

780/

72

Ø150

715

91

103

275

Az ár 103motor nélkül értendő!
MOTOR (SEM 1)
99 990 Ft
SLIM MOTOR (800 m923/h)
20
341
0
115 9900 Ft 38
5 év telj

84
98

798/10

5°

0

72

380

92

97

91

341



321

84

98

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint
5

84

349

max 400

5°

109

1123

823/

53,5

1080

780/
20

798/10

Slim Motor

1123

823/

349

Ø150

max 738

275
715

220

103

109

246

modern

103

91

max 400

1123

275

90

84
5°

823/

Ø150

5

5°

1,5

max 400



109

év

84

98

798/10

84

5

. 12. 31
13

+2

cia
an

körű gar
es

-ig

rusztikus

220



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./850/n.a. m3/h*
világítás: LED szalag
perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés
Ø150
pultba építhető, automatikus mechanika
zajszint: 36 - 54 dB(A)
szín: inox (AISI 304) és fekete
90 vagy fehér üveg

5°

52

84

5
5°

20

DOWN DRAFT

üveg



design



beépíthetõ



sziget



perimetrikus

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók

361

191

448

Griglia per aerazione nello zoccolo della
cucina, in dotazione con Kit filtri
Kit Filtri Carbon.Zeo
kit
the filter
included inZeo
Base board grid,
Carbon.Zeo kit Filters
Opcionális tartozék:
Carbon
szűrő

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.

L változat: dekor világítással;
automatikus nyitás-zárás

SDD 2 / SDD 2 L

domino főzőlapokhoz;
kétoldali páraelszívás

SDD 3 DOMINO

neon

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok:n.a./800/714 m3/h*
világítás: 1x14 W neon (L változat),
pultba építhető, automatikus mechanika,
zajszint: 40 - 59 dB(A),
szín: inox, (TC változat) fekete üveg,
1500 m3/h motor változattal is rendelhető!

légszállítás adatok:n.a./800/714 m3/h*
pultba építhető, automatikus mechanika,
zajszint: 40 - 59 dB(A),
szín: inox, (TC változat) fekete üveg,
1500 m3/h motor változattal is rendelhető!

javasolt fogyasztói árak:
SDD 2
SDD 2 TC
SDD 2 L	
SDD 2 TCL

javasolt fogyasztói árak:

800 m3/h
800 m3/h
800 m3/h
800 m3/h

TC - Touch Control (inox-üveg)

515 990 Ft-tól
532 990 Ft-tól
595 990 Ft-tól
611 990 Ft-tól

SDD 3 (52) DOMINO
800 m3/h 539 990 Ft-tól
SDD 3 TC (52) DOMNO 800 m3/h 556 990 Ft-tól

L - világítással ellátott változat

SDD 4

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók





SDD 7


hátfal páraelszívó;
fixen beépíthető



automatikus nyitás-zárás

neon

neon

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok:n.a./800/714 m3/h*
touch control (érintővezérlés),
világítás: 1x14 W neon,
pultba építhető, automatikus mechanika,
zajszint: 40 - 59 dB(A),
szín: inox, fekete vagy fehér üveg
1500 m3/h motor változattal is rendelhető!

légszállítás adatok:n.a./800/714 m3/h
elektronikus vezérlés,
világítás: 1x14 W neon,
távvezérlés opcionális: (RC változat),
pult mögé építhető, fix elhelyezés
szín: inox,
1500 m3/h motor változattal is rendelhető!

javasolt fogyasztói árak:
SDD 4 (88) 800 m3/h
SDD 4 TC (88) BLACK (fekete)
SDD 4 TC (88) WHITE (fehér)

javasolt fogyasztói árak:
653 990 Ft-tól
677 990 Ft-tól
709 990 Ft-tól

SDD 7 (90) 800 m3/h
SDD 7 (120) 800 m3/h

362 990 Ft-tól
418 990 Ft-tól

RC - távezérléses változatban is

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

53

GRUPPO INCASSO MURANO

VIRGOLA



beépíthetõ


5 év telj

5 év telj

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
2x1 W LED világítás

légszállítás adatok: n.a./600/530 m3/h*
időzítő (utószellőztetés)
kihajtható hőálló üveglap
2x1,2 W LED világítás
szín: inox (AISI 304),
zajszint: 41-58 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

zajszint: 35-62 dB(A),

felső szekrénybe, kürtőbe építhető
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:
GRUPPO INCASSO MURANO 50 (53 CM)
GRUPPO INCASSO MURANO 70 (78 CM)

ság

újdon

20

20

egyedi tulajdonságok:

év

javasolt fogyasztói árak:
VIRGOLA 60		
VIRGOLA 90		
VIRGOLA 120		

139 990 Ft
149 990 Ft

GRUPPO INCASSO

		
		
		

133 990 Ft
139 990 Ft
153 990 Ft

GRUPPO INCASSO NRS®

78

105

56

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
2x1,2 W LED világítás

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 57 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
GRUPPO INCASSO 50 NRS® (56 cm) 280 990 Ft
GRUPPO INCASSO 70 NRS® (80 cm) 299 990 Ft

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

. 12. 31
13

+2

20

körű gar
es

5 év telj

5 év telj

99 990 Ft
114 990 Ft
161 990 Ft

zajszint: 33-49 dB(A)



GRUPPO INCASSO 50 (53 CM)
139 990 Ft
GRUPPO INCASSO 70 (78 CM)
149 990 Ft
GRUPPO INCASSO 100 (105 CM)		

. 12. 31
13

199 990 Ft
229 990 Ft

-ig

20

egyedi tulajdonságok:

cia
an

54

80

légszállítás adatok: n.a./800/705 m3/h*
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
2x1,2 W LED világítás
zajszint: 35-62 dB(A)
körű gar
es
+2
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
év
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

-ig

modern

53

cia
an



rusztikus



üveg
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perimetrikus

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

év

TUDTA-E ÖN?
Egyedi színekben...

Hogy bizonyos SIRIUS modellek a RAL színskála alapján egyedi, akár a konyha
színvilágának megfelelő színekben is rendelhetők.

SL 901

1600

52

86

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok:n.a./800/714 m3/h
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés),
2x20 W halogén világítás,
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
SLT válozat: távvezérlővel,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

légszállítás adatok: n.a./1600/1428 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 2x20 W halogén,
speciális labirintus zsírgyűjtő rendszer,
szín: inox (AISI 430),
csőcsatlakozás: Ø 200 mm

javasolt fogyasztói árak:
SL 900 (52) 		
SL 900 (70) 		
SLT 900 (52) távvezérlővel
SLT 900 (70) távvezérlővel

129 990 Ft
139 990 Ft
134 990 Ft
139 990 Ft

SL 903P

javasolt fogyasztói árak:
SL 901 DUAL MOTOR			

233 990 Ft

SL 907

52

neon

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

max.légszállítás: n.a./800/714 m3/h
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés),
világítás: 4x20 W halogén,
szín: inox (AISI 430),
sziget kürtőbe javasolt,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

max.légszállítás: n.a./800/710 m3/h
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x15 W neon,
szín: inox (AISI 430)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

SL 903 P(70) 			
SL 903 P(90) 			

160 990 Ft
172 990 Ft

SL 907 (52) 			
SL 907 (70)
		

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

SL 900

172 990 Ft
184 990 Ft

55



sziget


beépíthetõ


GAT 850

by cata

by cata

ság

újdon

ság

1595

75

75

újdon

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítás adatok: 1595/1140/790 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
touch control (érintővezérlés)
silentech motor
zsírszűrő-telítettség kijelző
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 49-63db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

légszállítási adatok: 1680/1200/820 m3/h*
TC3V touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x50W halogén, szabályozható
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 49-65db(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

légszállítás adatok: 1610/1150/740 m3/h*
világítás: 2x4 W LED
nyomógombos vezérlés
zajszint: 55-69db(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

GTC 600 BK (fekete üveg)

89 990 Ft

GL45			
GL75			

69 990 Ft
79 990 Ft

GAT 850 (45 cm)		
GAT 850 (75 cm)		

49 990 Ft
59 990 Ft

Beépítési rajzok
GT PLUS 45

NODOR GAT, CATA GL és GT

G 45



modern



rusztikus



üveg



design

GL45 ÉS GL75

5 év tel

5 év tel

GTC 600 BK

körű g
jes

by cata

ncia
ara

körű g
jes

by cata

ncia
ara

perimetrikus

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

56

75

NODOR GTC

51

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1554/1110/560 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x9 W energiatakarékos izzó
felső szekrénybe építhető
zajszint: 55 - 68 dB(A)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

légszállítási adatok: 840/600/340 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés,
világítás: 2x40 W normál,
zajszint: 44 - 55 dB(A),
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:
GT PLUS 45 (FEHÉR, FEKETE)
39 990 Ft

CATA G 45

javasolt fogyasztói árak:
218

GT PLUS 45 (INOX)
49 990 Ft

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

G 45 (FEHÉR) 23 990 Ft
G 45 (INOX)

24 990 Ft

Tipp!

Teleszkópos páraelszívók

A teleszkópos páraelszívók nagy részének az előlapja levehető, és helyette a konyhabútorral
azonos mintázatú front szerelhető fel, így az elszívó teljesen a konyhabútor részévé válik.

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

TF-2003 BLACK GLASS WHITE GLASS

TF-3600 TCGS



TC 3V touch control
érintővezérlés

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

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

légszállítás adatok: 840/600/340 m3/h*
világítás: 2x40 W normál izzó/Black Glass
2x50W halogén/White Glass
zajszint: 44 - 55 dB(A)
kihúzható előlap
szín: fekete - üveg, fehér - üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
49 990 Ft 39 990 Ft

TF-2003 BLACK GLASS
TF-2003 WHITE GLASS

by cata

34 990 Ft
36 990 Ft

by cata

EXTENDER SOROZAT

extender white glass black glass



g

sá
újdon

légszállítás adatok: 728/520/340 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
2 motor
zajszint: 58-64dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

körű g
jes

ncia
ara

by cata

javasolt fogyasztói árak:
extender 60 white glass 2 motor		
extender 60 black glass 2 motor		

egyedi tulajdonságok:

körű g
jes

ncia
ara

légszállítás adatok: 728/520/340 m3/h*
világítás: 2x50W halogén
2 motor
zajszint: 58-64dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: fehér és fekete üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

5 év tel

egyedi tulajdonságok:

maszkolt szűrő

5 év tel

TF-3600 TCGS			

by cata

javasolt fogyasztói árak:
36 990 Ft
36 990 Ft

EXTENDER 1740 (INOX) 60 2 motor
EXTENDER 1744 (INOX) 70 2 motor
EXTENDER 1748 (INOX) 90 2 motor

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

29 990 Ft
39 990 Ft
45 990 Ft

57

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

TF-2003 DURALUM SOROZAT

TF-5060 SOROZAT

TF-5250 - 5260 SOROZAT

egyedi tulajdonságok:
egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 840/600/340 m3/h*
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 44 - 55 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox (duralum) ujjlenyomatmentes
felület
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:
TF-2003 / 60 X (INOX)
TF-2003 / 70 X (INOX)
TF-2003 / 90 X (INOX)

légszállítás adatok: 490/350/150 m3/h*
világítás: 1x40 W normál izzó,
zajszint: 42 - 49 dB(A),
kihúzható (levehető) előlap,
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér,
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

TF-5060 (FEHÉR)
TF-5060 X (ALU)

légszállítás adatok: 728/520/340 m3/h*
világítás: 2x40 W normál izzó,
2 motor
zajszint: 58 - 64 dB(A),
kihúzható (levehető) előlap,
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér,
barna, csőcsatlakozás: Ø 125 mm

24 990 Ft
24 990 Ft

TF-5260 (FEHÉR) 2 motor
TF-5260 X (ALU) 2 motor
TF-5260 (BARNA) 2 motor
TF-5250 (FEHÉR) 2 motor
TF-5250 X (ALU) 2 motor

29 990 Ft
29 990 Ft
29 990 Ft
29 990 Ft
29 990 Ft

S-BOX

SLIDER 060 X

615

480

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 480/350/250 m3/h*
világítás: 1x28 W halogén
kihúzható levehető inox előlap
A készülék alsó része fehér
zajszint: 48-57dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

légszállítás adatok: 615/550/380 m3/h*
két motor
világítás: 2x28 W halogén
kihúzható levehető inox előlap
A készülék alsó része szürke
zajszint: 53-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

légszállítási adatok: 840/600/340 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x40 W normál izzó
zajszint: 44-55dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

SLIDER 060 X

S-BOX 60

SLIDER 050

24 990 Ft

2 motor

24 990 Ft
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slider 050 X

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:
29 990 Ft
37 990 Ft
39 990 Ft
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perimetrikus

Amennyiben a páraelszívó nem kerül
kivezetésre választható 1 garnitúra
(2 db) aktívszén-szűrő csomag.
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* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

29 990 Ft

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.

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 450/340/240 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 57 - 64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:
KENDO 050
KENDO 060

11 990 Ft
11 990 Ft

OLYMPIA 050/060 FEHÉR

OLYMPIA 050/060 CHROM P/X

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 450/340/240 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 57 - 64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

légszállítási adatok: 450/340/240 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 57 - 64 dB(A)
mosható fém zsírszűrő
(chrom plus változatnál)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

OLYMPIA 050
OLYMPIA 060

12 990 Ft
12 990 Ft

OLYMPIA 050 CHROM PLUS
OLYMPIA 060 CHROM PLUS
OLYMPIA 050 X (INOX)
OLYMPIA 060 X (INOX)

STANDARD páraelszívók

KENDO 050/060 FEHÉR

15 990 Ft
15 990 Ft
20 990 Ft
20 990 Ft

by cata

P 3050/3060

F 2050/2060 SOROZAT

Confort plus sorozat
(SLIM)

ncia
ara

5 év tel

körű g
jes

by cata

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 532/380/193 m3/h*
vagy 840/600/294 m3/h* (két motoros)
világítás: 1x40 W normál izzó
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 52 - 58 dB(A) / 57 - 63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

légszállítási adatok: 532/380/193 m3/h*
vagy 840/600/294 m3/h* (két motoros)
világítás: 1x40 W normál izzó
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 52 - 58 dB(A) / 57 - 63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

légszállítási adatok: 840/600/294 m3/h*
világítás: 2x25W normál
2 motoros
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 57-63dB(A)
szín: inox és fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

F-2050, F-2060 (FEHÉR)
14 990 Ft
F-2050 X (INOX)
19 990 Ft
F-2060 X (INOX)
20 990 Ft
F-2260 (INOX) 		
22 990 Ft
F-2260 (FEHÉR) 2 motor 		
23 990 Ft
F-2290 X (INOX) 2 motor
34 990 Ft

confort plus inox
confort plus FEHÉR

P-3050, P-3060 W(FEHÉR)
P-3050, P-3060 X (INOX)
P-3260 W (FEHÉR)
2 motor
P-3260 X (INOX)
2 motor

15 990 Ft
27 990 Ft
22 990 Ft
32 990 Ft

* maximális légszállítás / szabad kivezetés esetén / EN61591szabvány szerint

ság

újdon

29 990 Ft
19 990 Ft
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A KÜLSŐ MOTOROK elhelyezése...

perimetrikus

2

SEM1, SEM8:
elhelyezés tetőtérben,
padlástérben

1

SEM5:
elhelyezés a tetőn
A megfelelő légtechnikai rendszerek
használata fokozottan befolyásolja a
teljesítményt. Megfelelő idomok és
szigetelt csőrendszerek további
zajcsökkenést tesznek lehetővé.
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Ne feledje a megfelelő légtechnikai
csövek és idomok használatát.
Lehetőség szerint szigetlje a motort
és a csöveket az esetleges kondenzvíz lecsapódás elkerülése érdekében.
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SEM2, SEM7:
elhelyezés a külső falon
A külső fali motor rendkívül jó megoldás, hiszen az esetek többségében
rövid légtechnikai cső is elegendő
lehet a bekötéshez, ezáltal a motor
még hatékonyabb légszállítást
biztosít.

3
4

FIGYELEM! a külső motoros páraelszívók árképzése:

A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő külső motor árát.
További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

PÁRAELSZÍVÓ ÁRA + SEM KÜLSŐ MOTOR ÁRA =
cata - falmec páraelszívókhoz

1

cata - falmec páraelszívókhoz

3

SEM 1

(padlástérbe)

egyedi tulajdonságok:

KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT ÁRA
sirius páraelszívókhoz

1

SEM 2

(külső falra)

egyedi tulajdonságok:

SEM 1 / SEM 8
(padlástérbe)

egyedi tulajdonságok: SEM1/SEM8

max.légszállítás: 850 m3/h (max.)
motor teljesítmény: 250 W, nyomás: 540 Pa
szinterezett acél burkolat,
7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SEM2: max.légszállítás: 1000 m3/h (max.),
SEM2R: 800 m3/h (max.), motor teljesítmény: 150 W,

nyomás: 500 Pa, rozsdamentes acél burkolat,
7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SEM1: max.légszállítás: 1000 m3/h (max.) Ø 150 mm,
motor teljesítmény: 265 W, nyomás: 480 Pa
SEM8: max.légszállítás: 1200/1500 m3/h (max. Ø150/200
mm, motor teljesítmény: 480/500 W, nyomás: 680/660 Pa

javasolt fogyasztói árak:
SEM 1 (SOTTOTETTO)

javasolt fogyasztói árak:
SEM 2 (ESTERNO)

javasolt fogyasztói árak:
SEM 1
SEM 8

99 990 Ft

sirius páraelszívókhoz

3

162 990 Ft

sirius - falmec páraelszívókhoz

2

SEM 2

(külső falra)

(tetőre)

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
SEM 2

javasolt fogyasztói árak:
Sirius SEM 5
Falmec SEM 5

max.légszállítás: 1000 m3/h (max.)
motor teljesítmény: 150 W, nyomás: 500 Pa
rozsdamentes acél burkolat, szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

219 990 Ft

sirius páraelszívókhoz

4

SEM 5

max.légszállítás: 1000 m3/h (max.)
motor teljesítmény: 265 W, nyomás: 480 Pa
rozsdamentes acél burkolat,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

239 990 Ft
239 990 Ft

99 990 Ft
199 990 Ft

SEM 7

(külső falra)

egyedi tulajdonságok:

max.légszállítás: 1500/2000 m3/h (max.)
motor teljesítmény: 310/330 W, nyomás: 650/630 Pa
rozsdamentes acél burkolat,
csőcsatlakozás: Ø 150/200 mm

javasolt fogyasztói árak:
SEM 7 (1500 m3/h)
SEM 7 (2100 m3/h)

282 990 Ft
322 990 Ft
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LÉGTECHNIKAI kiegészítők
Ø 150 supra rendszer

Ø 150

Fogy ár/db

Ø 150 supra rendszer

Lapos csatorna*

Ø 150

Fogy ár/db

Csatornatartó

SU-2002 / 1,0 méter (90 x 180)

5 240 Ft

SU 2110 (90 x 180)

SU-2002 / 1,5 méter (90 x 180)

7 650 Ft

Szűkítő

SU-2002 / 3,0 méter (90 x 180)

15 740 Ft

SU2065 Ø 150 - Ø 125 1 560 Ft

Légtechnikai cső*

1 990 Ft

Ø 200 - Ø 150 1 990 Ft

Flexibilis PVC cső

SU 2005 / 1,0 méter Ø 150

3 450 Ft

0690 / 1,0 méter Ø 150

1 990 Ft

SU 2005 / 1,5 méter Ø 150

5 130 Ft

0690 / 3,0 méter Ø 150

5 490 Ft

SU 2005 / 3,0 méter Ø 150

10 170 Ft

0690 / 6,0 méter Ø 150

11 290 Ft

Lapos csatorna csatlakozó/toldó
SU 2020 (90 x 180)

Flexibilis ALU cső
2 190 Ft

Cső csatlakozó/toldó
SU 2030 Ø 150

1 670 Ft

Cső-lapos csatorna átalakító
SU 2040 Ø 150 - (90 x 180)

4 500 Ft

2 990 Ft

Síkba szerelhető műanyag rács
4 490 Ft

4 490 Ft

0461 230x230

1 950 Ft

0462 230x430

4 190 Ft

0460 150x200

1 670 Ft

Fém rács fehér színben
2 610 Ft

1 460 Ft

0465 150x150

890 Ft

0466 170x170

1 090 Ft

0467 200x200

1 290 Ft

Gravitációs zsaluk

Rögzítő bilincs
B1 Ø 115 - 130

3 990 Ft

7 290 Ft

VAR Ø 150

Fali csatlakozó elem - lapos csatornához
SU 2090 (90 x 180)

1 290 Ft

Pillangószelep ÚJDONSÁG
2 990 Ft

Könyök elem 90°
SU 2075 Ø 150

8 690 Ft

SU 2031 Ø 150

Flexibilis könyök
CRF-150-C Ø 150 / L=500

4 290 Ft

A690 / 6,0 méter Ø 150

Pillangószelep

Lapos csatorna 90° - vízszintes
SU 2070 (90 x 180)

A690 / 3,0 méter Ø 150

0464 Ø 150

Lapos csatorna sarok - függőleges
SU 2060 (90 x 180)

1 450 Ft

Sűllyesztett műanyag rács

Cső-lapos csatorna átalakító 90°
SU 2050 Ø 150 - (90 x 180)

A690 / 1,0 méter Ø 150

460 Ft

SU 2100 (90 x 180) / lapos csatornához

3 140 Ft

SU 2052 Ø 150 / kör csatlakozással

1 490 Ft

Csőtartó ÚJDONSÁG
SU 2065 Ø 150

ALUSON ZAJSZIGETELŐ
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GONAL SZELLŐZŐCSATORNA-RENDSZEREK

k é r t őj én

A GONAL szellőzőcsatorna-rendszere jól használható megoldás a lakás bármely
helyiségében. A szellőző csatornák és tartozékaik többféle méretben kaphatók és
teljesen kompatibilis szerelhetőséget biztosítanak. A rendszeridomok széles választéka csőrendszerek kialakítását, flexibilis csövek csatlakoztatását teszi lehetővé. A műanyag csatornák egyszerűen méretre vághatók és könnyen alakíthatók
a csatlakozó idomok segítségével.

1 690 Ft

Előzze meg a légtechnikai rendszerében a kondenzvíz képződést!
hő és zajszigetelt cső
A páraelszívók teljesítményének növekedésével a
zajszint is egyre magasabb lett, így fontos a megfelelő légtechnikai csőrendszerek alkalmazása a zajszint csökkentése érdekénben is. Ehhez is kínálunk
megoldást az ábrán látható zajszigetelt cső alkalmazásával. Ez a rendszer is többféle kivitelben és átmérőben kapható.
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egyedi tulajdonságok:

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

javasolt fogyasztói árak: (folyóméterben)

Ø 125
Ø 150

1 790 Ft
1 790 Ft

LÉGTECHNIKAI kiegészítők
Ø 125

Ø 125 dupla rendszer

Fogy ár/db

Lapos csatorna*

Ø 125 dupla rendszer

Ø 125

Fogy ár/db

Csatornatartó

T-P-1002 / 1,0 méter (55 x 220)

2 690 Ft

T-P 1110 (55 x 220)

T-P-1002 / 1,5 méter (55 x 220)

3 990 Ft

Csőtartó

T-P-1002 / 3,0 méter (55 x 220)

7 990 Ft

0857 Ø 120

Légtechnikai cső*

620 Ft

540 Ft

Multi szűkítő

T-P 1005 / 1,0 méter

2 790 Ft

0660 Ø 125 - 100

T-P 1005 / 1,5 méter

4 190 Ft

Szűkítő

T-P 1005 / 3,0 méter

8 390 Ft

0860 Ø 125 - 120

Lapos csatorna csatlakozó/toldó

620 Ft

620 Ft

Fali csatlakozó elem - lapos csatornához
1 140 Ft

T-P 1020 (55 x 220)
Cső csatlakozó/toldó

T-P 1090 (55 x 220)

1 290 Ft

Flexibilis könyök 55x220-as cs.
890 Ft

T-P 1030 Ø 125
Cső-lapos csatorna átalakító

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

6 490 Ft

Flexibilis PVC cső*
1 790 Ft

T-P 1040 Ø 125 - (55 x 220)
Cső-lapos csatorna átalakító 90°

1 890 Ft

T-P 1050 Ø 125 - (55 x 220)
Cső-lapos csatorna átalakító 90° - légelzáróval

0689 / 1,5 méter Ø 127

1 990 Ft

0689 / 3,0 méter Ø 127

3 790 Ft

0689 / 6,0 méter Ø 127

6 990 Ft

Flexibilis ALU cső
7 340 Ft

T-P 1025 Ø 125 - (55 x 220)
Lapos csatorna sarok - függőleges

1 890 Ft

T-P 1060 (55 x 220)
Lapos csatorna 45° - vízszintes

A689 / 1,5 méter Ø 127

1 990 Ft

A689 / 3,0 méter Ø 127

3 770 Ft

A689 / 6,0 méter Ø 127

7 650 Ft

Sülyesztett műanyag rács
3 590 Ft

T-P 1075 (55 x 220)
Lapos csatorna 90° - vízszintes

TP-1200 Fix rács Ø 125

2 590 Ft

Pillangószelep
2 230 Ft

T-P 1070 (55 x 220)

T-P 1031 Ø 125

2 290 Ft

Pillangószelep ÚJDONSÁG

Flexibilis könyök
3 490 Ft

CRF-125-C Ø 125 / L=500
Könyök elem 90°

VAR Ø 125

6 590 Ft

“T” idom csőhöz
2 790 Ft

T-P 1500 Ø 125
Fix zsalu csatornához

TR-125 Ø 125

3 140 Ft

“T” idom csatornához

T-P 1100 (55 x 220) / fehér

1 290 Ft

TT-4 (55 x 220)

T-P 1100S (55 x 220) / homokkő

1 290 Ft

Végelzáró elem csatornához

T-P 1100T (55 x 220)/ terracota

1 290 Ft

TPC-2 (55 x 220)

Zsalus rács

2 790 Ft

720 Ft

Könyök elem 45°
1 490 Ft

B12 gravitációs zsalu

T-P 1545 (55 x 220)

9 190 Ft

Rögzítő bilincs
B1 Ø 115-130

460 Ft

UNIVERZÁLIS PÁRAELSZÍVÓ BEKÖTŐ SZETT
BK125 / BK150 BEKÖTŐ SZETT

GONAL KV 125 / KV 150 BEKÖTŐ SZETT
tartalma:

szimbólikus kép

2 db lapos csatorna 55x220x1000, 1 db lapos
csatorna csatlakozó/toldó, 1 db cső/lapos csatorna
átalakító 90° , 1 db takaró lap, 1 db gravitációs zsalu,
1 db Ø 125/120 mm szűkítő ,
1 db flexibilis cső Ø 127 mm H=1m

javasolt fogyasztói árak:

KV 125

11 990 Ft

tartalma:
3 méter aluflex légtechnikai cső, 1 db zsalus rács,
1 db pillangószelep csak BK125 ,
2 db rögzítő bilincs, 1 db szűkítő

2 db lapos csatorna 90x180x1000, 1 db lapos
csatorna csatlakozó/toldó, 1 db cső/lapos csatorna
átalakító 90° , 1 db takaró lap, 1 db gravitációs zsalu,
1 db Ø 150/150 mm szűkítő ,
1 db flexibilis cső Ø 150 mm H=1m

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

tartalma:

BK 125
BK 150

8 990 Ft
9 990 Ft

KV 150

19 690 Ft
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BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok





GI 631 A
gázfőzőlap

általános jellemzők:



T 604 kerámia
főzőlap

általános jellemzők:

4 gázégő, teljesítmény: 8,1 kW,
zománcozott főzőrácsok, égésbiztosító,
1 tripla (WOK) égő, inox,
automata szikragyújtás, méret: 500x580 mm

4 High Light főzőzóna (2x Ø140: 1,2 kW,
1x Ø180: 1,8 kW, 1x Ø210: 2,3 kW),
Touch Control vezérlés, 9 fokozat, gyerekzár,
szegély nélkül, méret: 520x590 mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 631 A

javasolt fogyasztói ár:
T 604

54 990 Ft

I 604 TCVI indukciós
főzőlap

általános jellemzők:

4 indukciós főzőzóna (1x Ø145: 1,8 kW,
2x Ø180: 1,8 kW, 1x Ø210: 2,3 kW), időzítő,
Touch Control vezérlés, 9 fokozat, gyerekzár,
szegély nélkül, méret: 510x580 mm

javasolt fogyasztói ár:
I 604 TCVI

69 990 Ft

109 990 Ft

TRIPLA GÁZÉGŐ / WOK /
INDUKCIÓS TECHNOLÓGIA

TOUCH CONTROL

A

114 990szetFt tár

A

119 990szetFt tár

A

155 990szetFt tár



A

CM 760
multifunkciós sütő
általános jellemzők:

59 liter
“A” ENERGIAOSZTÁLY

6 funkció, hőlégkeverés/grill, alsó/felső sütés,
hőfokszabályzó, 59 liter űrtartalom,
“A” energiaosztály,
teljesítmény, 2,4 kW

javasolt fogyasztói ár:
CM 760

74 990 Ft

AKCIÓS PÁRAELSZÍVÓK csak szett vásárlása esetén
TF-5060 X
javasolt fogyasztói ár:

TF-2003 BLACK GLASS
24 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 490/350/150 m3/h
világítás: 2x40 W normál izzó,
zajszint: 42 - 49 dB(A),
kihúzható (levehető) előlap,
szín: inox, fehér,
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
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1szsz9etetttbvá9ensá9rl0ása esFettén*

SZETTBEN
OLCSÓBBAN!

javasolt fogyasztói ár:

34 990 Ft

2sz9etttb9váensá9rl0ása esFettén*
SZETTBEN
OLCSÓBBAN!

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 840/600/340 m3/h
világítás: 2x40 W normál izzó/Black
Glass, 2x50W halogén/White Glass
zajszint: 44 - 55 dB(A),
kihúzható előlap,
szín: fekete - üveg, fehér - üveg,
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

* Az itt feltüntetett páraelszívó árak kizárólag a fenti beépíthető szett vásárlása esetén érvényesek!

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok





GI 631 A
gázfőzőlap

általános jellemzők:



T 604 kerámia
főzőlap

általános jellemzők:

4 gázégő, teljesítmény: 8,1 kW,
zománcozott főzőrácsok, égésbiztosító,
1 tripla (WOK) égő, inox,
automata szikragyújtás, méret: 500x580 mm

4 High Light főzőzóna (2x Ø140: 1,2 kW,
1x Ø180: 1,8 kW, 1x Ø210: 2,3 kW),
Touch Control vezérlés, 9 fokozat, gyerekzár,
szegély nélkül, méret: 520x590 mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 631 A

javasolt fogyasztói ár:
T 604

54 990 Ft

I 604 TCVI indukciós
főzőlap

általános jellemzők:

4 indukciós főzőzóna (1x Ø145: 1,8 kW,
2x Ø180: 1,8 kW, 1x Ø210: 2,3 kW), időzítő,
Touch Control vezérlés, 9 fokozat, gyerekzár,
szegély nélkül, méret: 510x580 mm

javasolt fogyasztói ár:
I 604 TCVI

69 990 Ft

109 990 Ft

TRIPLA GÁZÉGŐ / WOK /
INDUKCIÓS TECHNOLÓGIA

TOUCH CONTROL

B

124 990szetFt tár



B

129 990szetFt tár

DIGITÁLIS PROGRAMÓRA



B

164 990szetFt tár

“A” ENERGIAOSZTÁLY

B

CD 760
multifunkciós sütő
általános jellemzők:

6 funkció, hőlégkeverés/grill, alsó/felső sütés,
hőfokszabályzó, 59 liter űrtartalom,
digitális programóra, “A” energiaosztály,
teljesítmény, 2,4 kW

javasolt fogyasztói ár:
CD 760
opcionális kiegészítő:
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

84 990 Ft
13 990 Ft

AKCIÓS PÁRAELSZÍVÓK csak szett vásárlása esetén
BETA 600 X páraelszívó

Z 900 páraelszívó

javasolt fogyasztói ár:		

javasolt fogyasztói ár:

59 990 Ft

3sz9ett vá9sá9rlás0a esFettén*

69 990 Ft

5sz9etttb9váensá9rl0ása esFettén*

) új, e
5W

ékos mo
ar

egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 1680/1200/780 m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés),
Világítás: 2x50W halogén,
időzítő (utószellőztetés), szín: inox,
zajszint: 45-62 dB(A),
Csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

SZETTBEN
OLCSÓBBAN!

rgiatak

K
tor

ne

7 + (9

SZETTBEN
OLCSÓBBAN!
egyedi tulajdonságok:
légszállítás adatok: 868/620/420 m3/h
nyomógombos vezérlés,
világítás: 2x50W halogén,
K7+ energiatakarékos motor (95 W),
szín: inox,
zajszint: 39-54 dB(A),
csőcsatlakozás: Ø 125/150 mm

* Az itt feltüntetett páraelszívó árak kizárólag a fenti beépíthető szett vásárlása esetén érvényesek!
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BEÉPÍTHETŐ sütők és sütő fölé építhető páraelszívó
by cata
A mára már több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező Spanyol CNA csoport – mely csoportnak tagja a CATA iscélja volt, hogy létrehozzon egy ergonomikus, kiemelkedő esztétikummal rendelkező, és az energiafelhasználásban
úttörőnek minősített PRÉMIUM márkát, ami a nodor nevet kapta. A megvalósítás során jelentős hangsúlyt kapott a
kedvező energiafogyasztás és a felhasznált anyagok újrahasznosításának lehetősége. A nodor termékeit ezeken felül
a megbízhatóság ( 5 Év teljeskörű garancia !!!) jellemzi. Termékskálájában megtalálhatóak a beépíthető készülékeken
kívül fali, beépíthető, sarok és sziget változatú páraelszívók is....

by cata

by cata

D 700 Black
multifunkciós sütő

by cata

D 700 White
multifunkciós sütő

sütősín (100%)

D 900 multifunkciós sütő

sütősín (100%)
sütősín (100%)

“A” ENERGIAOSZTÁLY

“A” ENERGIAOSZTÁLY
SLIDE TOUCH CONTROL

66

általános jellemzők:
10 funkció
59 liter űrtartalom
fekete üveg előlap
Touch Control Slide vezérlés
dupla teljesen kihúzható sütősín
1 mély tepsi (5cm)
1 normál tepsi (3 cm)
tripla üveges ajtó
VETRO CLEAN SYSTEM
“A” osztály, teljesítmény: 2,3kW

by cata

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

D 700 black (fekete üveg előlap) (2063)
74 990 Ft

D 700 white (fehér üveg előlap) (2062)
99 990 Ft

körű g
jes

5 év tel

5 év tel

by cata

ncia
ara

5 év tel

6 funkció
59 liter űrtartalom
fekete üveg előlap
süllyeszthető gombok háttérvilágítással (Black)
digitális óra
programozható
teljesen khúzható sütősín
körű g
ajtóhűtés, EASY CLEAN SYSTEM
jes
“A” osztály
teljesítmény: 2,3kW

ncia
ara

általános jellemzők:

6 funkció
59 liter űrtartalom
fekete üveg előlap
süllyeszthető gombok háttérvilágítással (Black)
digitális óra
programozható
teljesen khúzható sütősín
körű g
ajtóhűtés, EASY CLEAN SYSTEM
jes
“A” osztály
teljesítmény: 2,3kW

ncia
ara

általános jellemzők:

by cata

javasolt fogyasztói árak:
D 900 (2053)

115 990 Ft

BEÉPÍTHETŐ mikrohullámú sütők és borhűtők
by cata

NMW 25 D ENC beépíthető

CATA MC 32 DC

CHORUS
17 liter űrtartalom

inox belső tér

32 liter űrtartalom
MIKRO ÉS PÁRAELSZÍVÓ EGYBEN
egyedi tulajdonságok: mikrohullámú sütő

javasolt fogyasztói ár:
NMW 25 D ENC (3963)

MC 17 D ENC

700 W teljesítmény, quartz grill: 900 W, 5 fokozat,
95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata
menü, 9 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox,

5 év tel

körű g
jes

ncia
ara

25 literes űrtartalom
900W teljesítény, quartz grill 1000W
5 teljesítmény fokozat
digitális programozás időzítővel
8 program, súlyautomatika
automata kiolvasztás
fekete inox előlap
inox belső tér
gyerekzár
315mm átmérőjű tányér

by cata

69 990 Ft

Felső szekrénybe
építhető

egyedi tulajdonságok: páraelszívó

max.légszállítás: 868/620/420 m3/h
világítás: 2x50 W halogén, új energiatakarékos
motor (K7+) 95 W, zajszint: 51-63dB(A), szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 150/125 mm, szélesség: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:
CHORUS			

MC 20 D ENC

17 liter űrtartalom
általános jellemzők:

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

49 990 Ft

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 ENC 		

99 990 Ft

59 990 Ft

25 liter űrtartalom
egyedi tulajdonságok:

900 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 fokozat,
95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata
menü, 10 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret

javasolt fogyasztói ár:
MC 25 D ENC 		

by cata

69 990 Ft

no frost rendszer

vinoteca v41 borhűtő

no frost rendszer

általános jellemzők:

by cata

5 év tel

tárolási kapacítás: 41 palack
2x3db fapolc
2 zónás hűtés
NO FROST
elektronikus vezérlés
5-22C digitális kijelzéssel
LED világítás
belső levegő keringtetés
megfordítható ajtó
szín: inox

javasolt fogyasztói ár:
vinoteca v41 (3969)
269 990 Ft

2 szekciós rendszer

körű g
jes

ncia
ara

körű g
jes

ncia
ara

javasolt fogyasztói ár:
vinoteca v24 (3959)
159 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:
7136 020

20 liter űrtartalom

általános jellemzők:

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

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

MC 25 D ENC

by cata

vinoteca v24 borhűtő

169 990 Ft

egyedi tulajdonságok:

5 év tel

egyedi tulajdonságok: mikrohullámú sütő

by cata
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BEÉPÍTHETŐ főzőlapok
by cata

by cata

gci 316 gázfőzőlap

by cata

gci 57 white és black gázfőzőlap

gci 59 black gázfőzőlap

tripla wok gázégő
70 cm
tripla wok gázégő

javasolt fogyasztói árak:
GCI 316 (3912)

by cata

by cata

javasolt fogyasztói árak:
GCI 57 black (fekete üveg) (3910)
74 990 Ft
GCI 57 white (fehér üveg) (3939)
89 990 Ft

by cata

javasolt fogyasztói árak:
GCI 59 black (3914)

by cata

R 46 B kerámia főzőlap

körű g
jes

5 év tel

5 év tel

5 év tel

59 990 Ft

körű g
jes

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval
1 tripla koronás wok égő
teljesítmény: 10,9 kW
öntöttvas rács
alumínium szegély fekete üveg felület
automata szikragyújtás
méret: 520x874

ncia
ara

by cata

90 cm
egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval
1 tripla koronás wok égő
teljesítmény: 10,9 kW
öntöttvas rács
alumínium szegély,
fekete és fehér üveg felület
automata szikragyújtás
méret: 520x684
60 cm-es szekrénybe építhető

ncia
ara

körű g
jes

ncia
ara

egyedi tulajdonságok:
4 gázégő égésbiztosítóval
1 tripla koronás wok égő
teljesítmény: 7,9 kW
öntöttvas rács
alumínium szegély
fekete üveg felület,
automata szikragyújtás
méret: 520x584

89 990 Ft

by cata

Rdos 46 B kerámia főzőlap

rt 36 kerámia főzőlap

BŐVÍTHETŐ FŐZŐZÓNA

27cm-es főzőzóna

javasolt fogyasztói árak:
Rdos 46 b (3886)

javasolt fogyasztói árak:
RT 36 (3942)

5 év tel

5 év tel

66 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
3 főzőzóna, 1 háromkörös
1x 270mm/210mm/140mm:
2,7kW/1,95kW/1,05kW
1x180mm: 1,8kW, 1x140mm/1,2kW
Touch control vezérlés
csiszolt front
maradékhő kijelzés
gyerekzár
automata forralás
időzítő hangjelzéssel
méret: 520x590mm

74 990 Ft

körű g
jes

73 990 Ft

ncia
ara

68

by cata

egyedi tulajdonságok:
4 főzőzóna, 1 kétkörös és 1 bővíthető,
1x210/120mm - 2,2/0,75 kW, 1x265/170mm
- 2,4/1,5kW 1x180mm - 1,8kW, 1x140mm 1,2kW
Touch Control Slide vezérlés
csiszolt front
maradékhő kijelzés
gyerekzár
körű g
jes
automata forralás
időzítő
méret: 520x590mm
by cata

ncia
ara

javasolt fogyasztói árak:
R 46 B (3941)

ncia
ara

egyedi tulajdonságok:
4 főzőzóna
1x210/120mm - 2,2/0,75kW, 1x265/170mm
- 2,4/1,5kW 1x180mm - 1,8kW, 1x140mm 1,2kW
Touch Control vezérlés
csiszolt front
maradékhő kijelzés, gyerekzár
automata forralás
körű g
jes
időzítő
méret: 520x590mm

5 év tel

AUTOMATA FORRALÁS

by cata

BEÉPÍTHETŐ főzőlapok
by cata

by cata

ib 36 b 1/a indukciós főzőlap

by cata

IB 46 B 1/a indukciós főzőlap

ibs 37 B 1/A slim indukciós főzőlap

automata forralás
booster
27 cm

2 BOOSTER

70 cm

by cata

109 990 Ft

by cata

IPS 36 b1 indukciós főzőlap

5 év tel

javasolt fogyasztói árak:
ibs 37 B 1/A slim (3986)

99 990 Ft

5 év tel

javasolt fogyasztói árak:
IB 46 B 1/A (3988)

5 év tel

javasolt fogyasztói árak:
ib 36 b 1/a (3987)

körű g
jes

ncia
ara

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

ncia
ara

egyedi tulajdonságok:
4 indukciós főzőzóna
2x180mm - 1,4kW
2x220mm - 2,3kW
2 BOOSTER funkció (extra gyors felfűtés)
edényfelismerő funkció, csiszolt front
maradékhő kijelzés
körű g
jes
gyerekzár
automata forralás
időzítő hangjelzéssel
by cata
méret: 520x590mm

ncia
ara

egyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna
2 BOOSTER funkció (extra gyors felfűtés)
27cm-es főzőzóna
1x270mm - 2,3kW, 1x220mm - 2,3kW,
1x180mm - 1,4kW
Touch Control vezérlés
körű g
jes
csiszolt front
edényfelismerő funkció
maradékhő kijelzés
by cata
gyerekzár
automata forralás
időzítő hangjelzéssel
méret: 520x590mm

by cata

109 990 Ft

by cata

IPS 37 white és black
indukciós főzőlap

rlt 37 B slim kerámia főzőlap
SLIM DESIGN

28 cm

27 cm
28 cm

28 cm

ULTRA POWErFUL BOOSTER

5 év tel

5 év tel

5 év tel

körű g
jes

by cata

javasolt fogyasztói árak:
ips 37 white (fehér üveg)(3664) 219 990 Ft
ips 37 black (fekete üveg) (3927) 199 990 Ft

ncia
ara

188 990 Ft

körű g
jes

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

ncia
ara

javasolt fogyasztói árak:
IPS 36 B1 (3924)

ncia
ara

egyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna
mindhárom főzőlapnál booster funkció
1db ULTRA POWERFUL BOOSTER, 2db
BOOSTER (extra gyors felfűtés)
1x280mm: 3kW (booster 5,5kW), 1x230mm:
2,3kW (booster 3,7kW), 1x165mm: 1,4kW
(booster 2,2kW)
28cm-es főzőzóna
touch control slide vezérlés
edényfelismerő funkció
csiszolt front
körű g
maradékhő kijelzés
jes
gyerekzár
automata forralás
by cata
időzítő
méret: 520x590mm

70 cm

77 cm
egyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna,
2 dbULTRA FAST BOOSTER
2x280mm - 2,3kW (BOOSTER 3,7kW)
1x200mm - 1,8kW (BOOSTER 3kW)
Touch Control Slide vezérlés
csiszolt front
maradékhő kijelzés
gyerekzár
automata forralás
időzítő
méret: 520x770mm

by cata

javasolt fogyasztói árak:
RLT 37 SLIM (3834)

99 990 Ft

69

MOSOGATÓTÁLCÁK csaptelepek
CSAPTELEPEK FÉL ÁRON !!!

MOSOGATÓTÁLCÁK - NORMÁL VAGY ZUHANYFEJES CSAPTELEPPEL

*A csaptelepek akciós árai csak az alábbi mosogatótálcák
vásárlása esetén érvényesek!

1186 501 / 502 (S1000)

CATA CBB CSAPTELEP

egyedi tulajdonságok:

502 csepptálca jobb oldalon
501 csepptálca bal oldalon
462 csepptálca jobb oldalon
461 csepptálca bal oldalon

méret: 860 x 500 mm
1 medence csepegtetővel, szekrény: 45 cm
lefolyó mérete: 2” / 501,502 31/2” / 461,462
mélység: >= 170 mm, szín: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói árak:

1561 201 / 202 (BIG BOWL)

méret: 860 x 500 mm
2 medence csepegtetővel, szekrény: 90 cm
lefolyó mérete: 2”
mélység: >= 160 mm, szín: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói árak:

egyedi tulajdonságok:

méret: 1160 x 500 mm
2 medence csepegtetővel, szekrény: 90 cm
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: >= 160 mm, szín: inox (AISI 304)

10 ÉV GARANCIA
méret: 520 mm
1 medence, szekrény: 60 cm
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: >= 170 mm, szín: inox (AISI 304)

70

30 990 Ft
42 990 Ft

2163 061 / 062 (KS)

63 990 Ft
10 ÉV GARANCIA
egyedi tulajdonságok:

062 csepptálca jobb oldalon
061 csepptálca bal oldalon
462 csepptálca jobb oldalon
461 csepptálca bal oldalon

méret: 970 x 500 mm
1 medence gyümölcsmosóval, csepegtetővel,
lefolyó mérete: 31/2”, 461/462: mikrokarcmentes
mélység: >= 200 mm, szín: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói árak:

26 990 Ft 2163 061 / 062
34 990 Ft 2163 461 / 462 (mikrokarcmentes)

1129 000 (S1000)

33 990 Ft

1052 060

462 csepptálca jobb oldalon
461 csepptálca bal oldalon

20 990 Ft 1812 561 / 562
1812 461 / 462 (mikrokarcmentes)

1052 060 (RONDO)

javasolt fogyasztói árak:

javasolt fogyasztói árak:

33 990 Ft 1961 061 / 062
42 990 Ft 1961 461 / 462 (mikrokarcmentes)

javasolt fogyasztói árak:

1886 500

062 csepptálca jobb oldalon
061 csepptálca bal oldalon
462 csepptálca jobb oldalon
461 csepptálca bal oldalon

méret: 860 x 500 mm
1 medence csepegtetővel, szekrény: 45 cm
lefolyó mérete: 31/2” 461/462: mikrokarcmentes
mélység: >= 185 mm, szín: inox (AISI 304)

26 990 Ft
10 ÉV GARANCIA

14 995 Ft

30 990 Ft

egyedi tulajdonságok:

méret: 860 x 500 mm
1 medence csepegtetővel, szekrény: 60 cm
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: >= 195 mm, szín: inox (AISI 304)

29 990 Ft

1961 061 / 062 (ALIEN)

egyedi tulajdonságok:

20 990 Ft

egyedi tulajdonságok:

*

10 ÉV GARANCIA

1812 561 / 562 (S1000)

10 ÉV GARANCIA

12 495 Ft

NODOR TUCAN R

csepptálca jobb oldalon
10 ÉV GARANCIA 202
201 csepptálca bal oldalon

17 990 Ft 1561 201 / 202
26 990 Ft 1561 401 / 402 (mikrokarcmentes)

1886 500 (S1000)

24 990 Ft

33 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:

1186 501 / 502
1186 461 / 462 (mikrokarcmentes)

egyedi tulajdonságok:

*

5 495 Ft

17 990 Ft
10 ÉV GARANCIA

CATA CME ZUHANYFEJES

10 990 Ft

63 990 Ft
73 990 Ft

1197 561 / 562 (S1000)

23 990 Ft

27 990 Ft
562 csepptálca jobb oldalon
561 csepptálca bal oldalon

10 ÉV GARANCIA

10 ÉV GARANCIA

méret: 290x500 mm
1 medence, szekrény: 30 cm
lefolyó mérete: 2”
mélység: >= 170 mm, szín: inox (AISI 304)

méret: 970 x 500 mm
1 medence gyümölcsmosóval, csepegtetővel
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: >= 160 mm, szín: inox (AISI 304)

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:

33 990 Ft 1129 000

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:

23 990 Ft 1197 561 / 562

27 990 Ft

*

MOSOGATÓTÁLCÁK csaptelepek
 8648 000
19 990 Ft

 8651 000
11 990 Ft

 8653 000
11 990 Ft

 8100 331
22 990 Ft

 8631 300
18 990 Ft

 8100 154
12 990 Ft

 8100 111
15 990 Ft

 8151 100
6 990 Ft

 8644 003
43 990 Ft

Különleges anyagok

 8610 000
17 990 Ft

a mosogatótálcák általános műszaki adatok:
anyag: nemesacél (inox),
lemezvastagság: 0,6 - 1,0 mm,
tartozékok: rögzítő készlet, lefolyó, túlfolyó, szifon
jelölések: dx-xx1 jobbos, sx-xx2 balos

10 ÉV GARANCIA

A FOSTER által használt magas minőségű (AISI304)
típusú acél, magas nikkeltartalma miatt rugalmas, ezért tartós, ellenálló felületet ad. A különleges polírozásnak valamint
a természetes lakkal végzett speciális fényesítési eljárásnak
köszönhetően a mosogatótálcák ragyogóan csillognak és
könnyen
tisztíthatók.
A
Karcmentes
és
mikrokarcmentes felületek, melyek különleges
tulajdonságukat az acél speciális
hengerelése során nyerik el, nemcsak
rendkívül ellenállóvá teszik az anyagot
- ezáltal hosszú élettartamot biztosítanak
a mosogatótálcáknak - hanem speciális
karcmentes, kiváló kopásállóságú felületet is
képeznek. Az új mikrokarcmentes felület egy csaknem
észrevehetetlen anyagborítást is tartalmaz, mely különleges
fényességet biztosít. A FOSTER TORNADO mosogatótálca
rendkívül sok kiegészítővel és az extra mély medencével
valóban professzionális megoldást biztosít a mosogatásban.
A különleges kiegészítőkkel a medence, akár két részre
osztható, a ráhelyezhető vágódeszka és edényszárító kényelmes használatot és helytakarékos megoldást biztosít.

Live The Quality

extra mélység: 215 mm
lemezvastagság: 1 mm

M a d e

95 990 Ft

 8611 000
10 990 Ft

73 990 Ft-tól

i n

I t a l y

extra mély medence
mélység: >= 215 mm

TORNADO
10 ÉV GARANCIA
egyedi tulajdonságok:

méret: 790 x 500 mm, 1 medence, AISI 304 nemesacél,
lefolyó mérete: 31/2” szekrény: 80 cm, lemezvastagság: 1
mm, mélység: >= 215 mm

javasolt fogyasztói árak:
1579 660 (munkalapra) 95 990 Ft 73 990 Ft
1579 460 (munkalapra)(mikrokarcmentes)

126 990 Ft

95 990 Ft

1679 660 (íves szegély) 99 990 Ft 73 990 Ft
1679 860 (aláépíthető) (íves szegély)

99 990 Ft

73 990 Ft

ajánlott tartozékok TORNADO mosogatótálcához

 CATA CBB

10 990 Ft

 CATA CME ZUHANYFEJES

24 990 Ft

 8659 111

13 990 Ft

 8152 100

8 990 Ft

 8100 111

15 990 Ft

71

MOSOGATÓTÁLCÁK csaptelepek
NODOR mosogatótálcák
by cata

by cata

rondo mosogató

by cata

qua 200 mosogatótálca

3443 csepptálca jobb oldalon
3444 csepptálca bal oldalon

qua 100 mosogatótálca

3456

3457

egyedi tulajdonságok:
méret: 820x500mm
1 medence csepegtetővel
szekrény: 45cm
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: 180mm
szűrőkosár, szifon
jobbos balos kivitel
szín: inox (AISI 304)

egyedi tulajdonságok:
méret: 590x400mm
1 medence (munkapultra vagy alá építhető)
szekrény: 60cm
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: 200mm
szűrőkosár, szifon
szín: inox (AISI 304)
lemezvastagság: 1mm

egyedi tulajdonságok:
méret: 440x440mm
1 medence (munkapultra vagy alá építhető)
szekrény: 50cm
lefolyó mérete: 31/2”
mélység: 200mm
szűrőkosár, szifon
szín: inox (AISI 304)
lemezvastagság: 1mm

javasolt fogyasztói ár:
23 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:
49 990 Ft

javasolt fogyasztói árak:
49 990 Ft

by cata

cristal cubiC 40 GLASS mosogatótálca
egyedi tulajdonságok:
méret: 825x500mm
1 medence csepegtetővel
fehér csiszolt üveg és inox (AISI304)
lefolyó mérete: 31/2”
szekrény méret: 60cm
mélység: 200mm
szűrőkosár, szifon
automata leeresztő

by cata

72

automata dugókiemelővel
javasolt fogyasztói ár:
119 990 Ft

3536

csaptelepek

fenix normál
csaptelep
(3579)

exclusive normál
csaptelep
(3586)

tucán normál
csaptelep
(3588)

39 990 Ft

32 990 Ft

26 990 Ft

tucán R lehajtható
csaptelep
(3589)
ablak elé építhető

denal extensible
kihüzható zuhanyfejes
csaptelep
(3600)

29 990 Ft

33 990 Ft

www.ventilatorok.hu
Ipari és háztartási ventilátorok
A Multikomplex Budapest Kft egyik meghatározó profilja a légtechnikai termékek forgalmazása, több mint 18 éve. Bízunk benne,
hogy az általunk kizárólagosan képviselt gyártók összességükben minden igényt kielégítenek, ami a légtechnikai megoldásokkal
kapcsolatban felmerülhet: Rendkívül széles típusválaszték áll rendelkezésre, legyen szó háztartási vagy ipari ventilátorokról, ill.
azok tartozékairól. A széleskörű termékpalettához kapcsolódva, megfelelő szolgáltatásokkal, szaktanácsadással is állunk partnereink és vásárlóink rendelkezésére. A weboldalon megtalálható termékek olyan spanyol gyárak gyártósorán készültek, melyek
európai és világviszonylatban is meghatározó szerepet töltenek be.

ÚJ E-100 VENTILÁTOROK
ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS A CSENDES MŰKÖDÉS

k
nek

Új E-100 szellőztető ventilátorok
Energiatakarékosság és csendes működés.

40 000 üzemórára tervezett
gördülőcsapágyazással.
Az új E-100 ventilátorok a hatékonyság
és az elegancia kombinációja mellett,
energiatakarékosan és rendkívül csendes üzemben végzik feladatukat.

E-100 GTH
Páraérzékelés és utószellőztetés
Az új E-100 ventilátorok a hatékonyság
és az elegancia kombinációja mellett,
energiatakarékosan és rendkívül csendes üzemben végzik feladatukat.

-

E-100 GTH
Páraérzékelés és utószellőztetés
40...95% relatív páratartalom
között állítható;
utószellőztető funkció
0...15 perc között állítható.
2 sebességes változat.
hőmérséklet és páratartalom mérés,
valamint kijelzés.

40...95% relatív páratartalom
között állítható;
utószellőztető funkció
0...15 perc között állítható.
2 sebességes változat.
hőmérséklet és páratartalom mérés,
valamint kijelzés.

E-100 GT
Utószellőztetés

E-100 GT
Utószellőztetés

utószellőztető funkció
3...15 perc között állítható

utószellőztető funkció
3...15 perc között állítható

E-100 G
Standard változat

E-100 G
Standard változat

világítás kapcsolójával is aktiválható

világítás kapcsolójával is aktiválható

Könnyen tisztítható.
Egy egyszerű célszerszám segítségével (tartozék), pillanatok alatt eltávolítható a készülék
Könnyű tisztíthatóság
elõlapja, ez könnyű tisztíthatóságot eredményez.

Egy egyszerű célszerszám segítségével (tartozék),
pillanatok alatt eltávolítható a készülék előlapja,

-

Több mint 1000 féle páraelszívó közül választhat...
SZiget

Sarok

egyedi beépítésű

Fali Dekor

Fali kürtős

Külső motoros

Rusztikus

Teleszkópos

Standard

IMPORTŐR

3 ÉV
TELJESKÖRŰ

GARANCIA

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDÕJE:

1995 óta
További információkat és az országos forgalmazókat megtalálja az interneten. Az általunk forgalmazott páraelszívókra és beépíthetõ készülékekre 36 hónap teljeskörû garanciát 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 érvényesek 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.
© 2012/10 multikomplex Budapest 20121015

www.multikomplex.hu

