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68 lt

O nouă cavitate: mărirea volumului
Cuptoarele Smeg cu lăţime de 60 cm au unul dintre cele mai mari cavităţi în comparaţie cu alţi producători, cu volumul lor de 68 l, ce 
permite existenţa a până la 5 nivele de gătit. Oferă cea mai flexibilă utilizare şi mare economie de timp, atunci când trebuie să gătiţi mai 
multe feluri sau cantităţi mai mari de mâncare.

Şinele telescopice uşor detaşabile inovatoare permit scoaterea uşoară a tăvilor şi vaselor.

Smeg creează electrocasnice capabile să vă ofere cea mai bună combinaţie între funcţionalitate şi utilizarea uşoară.
Emailul Ever Clean, ce acoperă suprafaţa interioară a cavităţii cuptorului, este rezistent la piroliză şi la acizii folosiţi în gospodărie. Învelişul superior de 
protecţie va proteja suprafaţa superioară a cavităţii de murdărie şi grăsime. Funcţia Vapor Clean face curăţarea uşoară datorită utilizării aburilor.

Gătit profesional
Opţiunea oferită de reţetele presetate permite gătitul cu un înalt grad de professionalism. Modelele cu sistemul Smart Chef permite salvarea şi utilizarea 
reţetelor utilizatorului. Modelele cu funcţia exclusivistă Pizza Function oferă posibilitatea de a coace o pizza cu adevărat italiană, încălzind direct piatra pentru 
pizza cu ajutorul unui element de încălzire electric.

Economie de energie
Cuptoarele Smeg sunt proiectate pentru un consum redus de energie şi eficienţă maximă. Ele protejează mediul înconjurător şi permit 
economisirea a până la 20% din energie în comparaţie cu clasa A.

 NU DOAR PRODUSE, CREAȚII  volumul crescut şi a eficienţei

 CUPTOARE COMPACTE ŞI MAŞINI DE CAFEA: POSIbILITATE DE COMbINARE

SMEG. TEHNOLOGIE CU STIL IN GAMA LARGĂ DIN ACEST CATALOG, SMEG OFERĂ O MARE VARIETATE DE ELECTROCASNICE INDEPEN-
DENTE, DAR ȘI ÎNCORPORABILE, CE VOR ADUCE DESIGNUL LOR UNIC ÎN BUCĂTĂRIA DUMNEAVOASTRĂ.

 CUPTOARELE SMEG: GĂTIȚI CU STIL
Cuptoarele Smeg au o multitudine de avantaje: design unic, cele mai avansate tehnologii şi calitate crescută a materialelor.
Varietatea mare de modele va satisface cele mai rafinate gusturi. Toate cuptoarele se potrivesc bine cu plitele create în acelaşi design. 

Obiectele pe care le aveţi în gospodărie n-ar trebui să fie doar funcţionale, ar trebui să creeze o ambianţă specială. De aceea, tehnologia şi 
funcţionalitatea sunt parte integrantă a stilului. Acest fapt a inspirat compania SMEG să coopereze cu arhitecţi de top din lumea întreagă, creând produse 
în stilul “Made in Italy”, o combinaţie perfectă între design, performanţă şi atenţie pentru detalii. 

Electrocasnicele SMEG, bine gândite, deosebite şi uşor de utilizat, cu un design special, vor crea un confort unic în bucătăria dumneavoastră. 

Pentru cei care îşi doresc funcţionalitate maximă, Smeg oferă electrocasnice compacte cu diferite funcţii incluse. Este posibilă combinarea acsetora, păstrând 
în acelaşi timp designul complet al bucătăriei. 

Aparate compacte
Aparatele compacte cu înălţime de 45 cm au diferite versiuni: cuptor multifuncţional, cuptor multifuncţional combinat cu microunde, cuptor cu microunde cu 
grill şi cuptor cu aburi. Acestea se potrivesc bine cu alte electrocasnice din gamă şi vor fi foarte folositoare în bucătăria dumneavoastră. 
Vor face gătitul chiar şi mai funcţional şi mai creativ.

Maşini de cafea
Pentru cei cărora le place să aibă oaspeţi şi pentru cei cărora le place o cafea bună, Smeg oferă maşini de cafea automate încorporabile, uşor de utilizat 
şi care vor face o cafea excelentă. Acestea sunt disponibile în diferite game şi cu diferite culori şi pot fi bine combinate cu alte electrocasnice Smeg 
încorporabile. 

Linii rotunjite, simetrie 
şi culori futuriste. 
Suprafeţe elegante 
din inox şi sticlă. 
Electrocasnicele Marc 
Newson combină 
designul artistic şi 
funcţionalitatea.

NEWSON

O gamă de 
electrocasnice ce 
utilizează multe 
suprafeţe de sticlă, 
extrem de ergonomice 
şi proiectate pentru 
a maximiza spaţiul 
disponibil; orice 
combinaţie va 
stabili cu adevărat 
stilul bucătăriei 
dumneavoastră.

LINEA

Forme stricte, simple 
şi design esenţial: o 
serie de electrocasnice 
impresionante şi 
elegante cu finisaje din 
Smart inox şi dotate cu 
mânere cu forme unice. 

CLASSICA

Eleganţa detaliilor. 
O combinaţie de oţel 
forjat şi de forme 
sofisticate face ca 
aceste electrocasnice 
să fie încântătoare şi 
fascinante.

CORTINA

Farmecul acestor 
electrocasnice 
creează o atmosferă 
de rafinament şi 
confort în bucătărie, 
creând un stil complet 
exclusivist.

COLONIALE

Finisate cu inox lucios 
de înaltă calitate, 
cuptoarele, plitele, 
frigiderele şi serele 
în stilul Piano Design 
şi Evolution fac din 
bucătărie un loc rafinat 
şi exclusivist.

PIANO DESIGN
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Varietatea mare de modele de la 30 până la 116 cm lăţime şi varietatea de forme şi stiluri oferă soluţia ideală pentru fiecare bucătărie.
Smeg oferă plite pe gaz care sunt disponibile din diferite materiale şi învelişuri: inox lucios sau periat, sticlă oxidată elegantă cu efect Soft Touch, metal 
emailat cu finisaj elegant din alamă “veche”, cupru şi chiar auriu, ca şi plite electrice cu inducţie şi din sticlă ceramică, echipate cu cele mai moderne 
tehnlogii.

Ca urmare a cercetărilor în domeniul tehnic, Smeg a creat arzătoarele cu design unic şi caracteristici tehnice îmbunătăţite. Arzătoarele cu capacitate sporită 
creează o flacără aproape verticală ce diminuează dispersia căldurii şi măreşte căldura transferată tigăii.

 PLITE: O VARIETATE DE MODELE  MAŞINI DE SPĂLAT VASE: CELE MAI bUNE SOLUŢII PENTRU SPĂLAT

 HOTE: DESIGN ŞI FUNCŢIONALITATE

 FRIGIDERE: ROL PRINCIPAL ÎN bUCĂTĂRIE

Maximul de eficienţă energetică, tehnologiile moderne şi operarea uşoară caracterizează întreaga gamă 
de frigidere şi congelatoare Smeg. Acestea creează condiţii optime de păstrare a alimentelor.
Există posibilitatea de a alege diferite stiluri, materiale, culori, dimensiuni ce satisfac cele mai sofisticate 
aşteptări şi vă vor permite să vă puneţi în evidenţă stilul personal. 

Tehnologii Moderne 
Smeg propune frigidere din clasa A++ ce permit economisirea a până la 25 %  energie 
faţă de clasa A.

Sistemul No-Frost menţine temperature constantă pentru o corectă păstrare a alimentelor 
şi permite evitarea dezgheţării manuale.

Funcţia «Vacanţă» este necesară în timpul unei absenţe lungi de acasă, permite oprirea 
camerei de răcire şi lasă în funcţiune numai congelatorul.

 SPĂLAT DE RUFE CONFORTAbIL

Maşinile de spălat rufe Smeg realizează toate tipurile de spălare. Inovaţiile tehnice moderne oferă o spălare de top în 
combinaţie cu grija faţă de ţesături.

Mărirea încărcăturii
Datorită proiectării atente a tamburului şi cuvei, noile maşini de spălat permit încărcări de 
până la 8 kg, diminuând numărul total de cicluri de spălare.

Grija pentru mediul înconjurător
Economia de energie de 20% în comparaţie cu clasa A se combină în maşinile de spălat rufe de la Smeg cu 
eficienţa maximă a spălării cu sistem automat de cântărire. În funcţie de greutatea rufelor încărcate, dispozitivul 
automat va regla utilizarea apei, diminuând consumul de apă şi energie.

Hotele Smeg combină designul şi funcţionalitatea şi în ele se regăseşte eleganţa şi stilul bucătăriei. 
Modelele insulă, montate pe perete şi încorporabile permit găsirea soluţiei ideale pentru orice interior de 
bucătărie.

Posibilitatea de a spăla cantităţi mai mici de vase cu 
opţiunea 1/2 de încărcare FlexiZone permite economia 
de energie, apă şi timp şi oferă utilizatorului flexibilitate la 
încărcare.

Modelele de top de maşini de spălat vase au funcţia Active Light. 
În timpul funcţionării maşinii, un fascicul roşu va fi proiectat pe po-
deaua din faţa uşii şi se va stinge automat la finalul ciclului. Previne 
deschiderea nedorită a maşinii în timpul ciclului şi vă permite să 
aflaţi când maşina a terminat de spălat. 

INSULĂ
Pentru soluţiile în care hota 
este amplasată peste insula 
din centrul bucătăriei.

MONTARE PE PERETE
Acestea sunt 
recomandate pentru 
garnituri de bucătărie 
liniare.

ÎNCORPORAbILĂ 
Hotele sunt proiectate 
pentru a fi instalate în 
mobilă pentru a se integra 
complet în bucătărie.

MONTARE STANDARD MONTARE LA NIVELUL bLATULUI

Soluţii funcţionale

Smeg oferă maşini de spălat vase pentru un număr de 14, 13 şi 10 seturi şi de până la 7 seturi pentru maşini de spălat vase compacte. Acestea sunt proiec-
tate pentru a creşte performanţele şi pentru a economisi apă şi energie. Fiind silenţioase (modelele de top au un nivel de zgomot de numai 39 db, ce poate fi 
comparat cu o şoaptă) şi fiabile, maşinile de spălat vase Smeg sunt cea mai bună alegere pentru fiecare bucătărie.

Înaltă performanţă, grijă pentru mediul înconjurător
 Noua linie de maşini de spălat vase de la Smeg permite diminuarea consumului de energie cu 20% faţă de clasa A la maşinile de vase cu 
 un număr de 13 seturi şi de până la 10% la cele cu 14 seturi. Performanţele înalte ale motorului, noul sistem hidraulic şi dispozitivul de 
 deschidere a uşii la finalul ciclului al opţiunii EnerSave permit economii de până la 60 kW pe an, ceea ce înseamnă consumul mediu pe 
 2 luni al maşinii de spălat vase sau al maşinii de spălat rufe.

14 seturi: 3 tăvi încărcare
Smeg a dezvoltat noua structură a volumului interior al maşinilor de spălat vase pentru 14 seturi de vase pentru a face 
încărcarea mai uşoară.
Cea de-a treia tavă nouă este special creată pentru tacâmuri ţi accesorii de bucătărie cum ar fi furculiţe, linguri şi cuţite. 
Această soluţie permite aşezarea lor cât mai convenabilă şi obţinerea celor mai bune rezultate la spălare.
Este posibilă modificarea înălţimii de amplasare a tăvii din mijloc, selectând din trei posibilităţi, chiar şi la o încărcare 
completă, pentru a modifica volumul tăvii inferioare şi din mijloc după nevoi. Acest sistem permite încărcarea farfuriilor de 
30 cm în tava inferioară.
Tava inferioară este proiectată pentru a spăla cât mai bine paharele înalte de vin şi paharele de bere. Are suporturi 
speciale care oferă siguranţă şi stabilitate.

13 seturi: PERFORMANŢĂ MAXIMĂ
Ca şi în cazul încărcării cu 14 seturi, tava superioară poate fi amplasată pe trei niveluri. Are sistemul EasyGlide pentru descărcare uşoară a maşinii, ce 
permite obţinerea unei maxime flexibilităţi a încărcării maşinii şi spălarea oalelor înalte şi a vaselor cu diametru mai mare.

Tava inferioară, în funcţie de configuraţie, permite încărcarea vaselor cu diametru de 30cm. 
Noul şi utilul coş pentru tacâmuri poate fi amplasat în orice loc în tava inferioară în funcţie de încărcare.

10 seturi: funcţionalitate într-un spaţiu limitat
Smeg propune maşini de spălat vase înguste pentru cei care dispun de spaţiu limitat în bucătărie.
Cu încărcări de 10 seturi şi lăţime de 45 cm, aceste maşini de spălat vase permit utilizarea zilnică fără a irosi timp.

Urmărirea ultimelor tendințe în design
Datorită inovaţiilor în design, unele maşini de spălat vase Smeg cum ar fi orizontale cu lăţime de 60 şi 90 cm, înălţime de 58 cm pentru 7 şi 12 seturi se vor 
potrivi în ambiente speciale din bucătărie. Maşinile de spălat vase cu funcţia Touch-to-open se vor potrivi cu designuri ale bucătăriei fără mânere pe fronturi.

PLITE CU ÎNĂLŢIMEA 
SUPRAFEŢEI DE 3MM 
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F610AB            
10 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, comenzi cu 
senzor, afișaj LCD, ghidaje metalice, garnitură  
pentru plafon, ghidaje telescopice cu 1 nivel

F610AB  sticlă oxidată albă
F610AN  sticlă oxidată neagră
F610X  inox

SC106-8            
8 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, curățare cu aburi, 
afișaj LCD, ghidaje laterale formate

SC106-8  sticlă argintie/inox
SC106AL-8  sticlă argintie/aluminiu
SC106PZ-8  sticlă argintie/ inox/
 Funcție pizza

SC170-8            
11 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, curățare cu 
aburi, timer electronic cu oprire automată,  afișaj 
luminiscent vid, ghidaje metalice, garnitură  pentru 
plafon, ghidaje telescopice cu 1 nivel

SC170-8   inox lucios

SC399X-8            
11 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, curățare cu 
aburi, timer electronic cu oprire automată, afișaj 
luminescent cu vid, ghidaje metalice, garnitură  
pentru plafon , ghidaje telescopice cu 1 nivel

SC399X-8   inox
 

SC115A-1            
10 funcții, 10 rețete, 68 L, 5 nivele de gătit, 
comenzi cu senzor, afișaj LCD, ghidaje metalice, 
garnitură  pentru plafon , ghidaje telescopice cu 
1 nivel

SC115A-1  antracit, sticlă oxidată
SC115  sticlă argintie
SC115X  inox

SC465N-8
6 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, butoane cu rotație, 
timer cu semnal sonor, ghidaje laterale formate

SC465N-8 negru
SC465Х-8 inox

F608SN            
6 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, butoane argintii, 
cronometru și semnal final coacere (oprire 
automată), ghidaje laterale formate

F608SN  antracit

SC106SG-8            
8 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, curățare cu aburi, 
afișaj LCD, ghidaje laterale formate

SC106SG-8  sticlă argintie
SC106N-8  sticlă neagră

SC166-8            
6 funcții , 60 L, 4 nivele de gătit, comenzi cu 
butoane, timer oprire automată, ghidaje laterale 
formate

SC166-8   inox lucios

SC381X-8            
6 funcții , 60 L, 4 nivele de gătit, butoane cu 
rotație, timer cu oprire automată, ghidaje laterale 
formate

SC381X-8 inox

SCP112PZ8           
12 funcții, 12 rețete, 68 L, 5 nivele de gătit, 
curățare pirolitică, comenzi cu butoane iluminate, 
afișaj LCD, ghidaje metalice, garnitură  pentru 
plafon , ghidaje telescopice cu 1 nivel, rotisor 

SCP112PZ8  sticlă argintie / inox/
 Funcție pizza  
SCP112-8  inox
SCP112N-8  sticlă neagră
SCP112SG8  sticlă argintie
SCP112B-8   sticlă albă

FP610SG              
10 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, curățare pirolitică, 
comenzi cu senzor, afișaj LCD, ghidaje metalice, 
garnitură  pentru plafon, ghidaje telescopice cu 
1 nivel, rotisor 

FP610SG  galben
FP610SV  verde
FP610SBL  albastru

SC112N-8              
12 funcții, 12 rețete, 68 L, 5 nivele de gătit, 
curățare cu aburi, comenzi cu butoane iluminate, 
afișaj LCD, ghidaje metalice, garnitură  pentru 
plafon , ghidaje telescopice cu 1 nivel

SC112N-8  sticlă neagră
SC112B-8  sticlă albă
SC112-8  sticlă argintie/inox
SC112PZ-8  sticlă argintie/inox/ Funcție pizza

F67-7              
10 funcții, 53 L, 10/18 cavitate inox , 4 nivele de 
gătit, ceas analogic, timer oprire automată, ghidaje 
laterale formate, garnitură  pentru plafon 

F67-7   polished inox

SC99X-8              
11 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, butoane push 
push, curățare cu aburi, timer electronic cu oprire 
automată, afișaj luminescent cu vid, ghidaje 
metalice, garnitură  pentru plafon , ghidaje 
telescopice cu 1 nivel

SC99X-8   inox

SCP115X              
10 funcții, 10 rețete, 68 L, 5 nivele de gătit, 
curățare pirolitică, comenzi cu senzor, afișaj LCD, 
ghidaje metalice, garnitură  pentru plafon , ghidaje 
telescopice cu 1 nivel

SCP115X  inox
SCP115A-1  antracit, sticlă oxidată

SC250X-8              
6 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, butoane cu rotație, 
timer cu  semnal sonor, ghidaje laterale formate

SC250X-8   inox

CUPTOARE ELECTRICE MULTIFUNCȚIONALE ÎNCORPORABILE, 60 CM, CLASĂ ENERGETICĂ АCUPTOARE ELECTRICE MULTIFUNCȚIONALE ÎNCORPORABILE, 60 CM, CLASĂ ENERGETICĂ А
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SC750RwX8            
11 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, curățare cu aburi, 
timer programat analogic cu oprire automată, 
ghidaje metalice, garnitură  pentru plafon , ghidaje 
telescopice cu 2 nivele

SC750RwX8  “vin roșu”/ butoane “argint  
 patinat” 
SC750PO-8  crem/ butoane alamă
SC750AO-8  antracit/ butoane alamă 
SC750PX-8  crem/ butoane argintii

SC855RA-8            
10 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, curățare cu aburi, 
timer cu semnal sonor, ușă de sticlă triplă

SC855RA-8  cupru/ butoane cupru 
SC855OT-9  alamă/ butoane alamă 
SC855X-8  inox/ butoane argintii
SC855PX-8  crem/ butoane argintii
SC855A-8  antracit/ butoane aurii
SC855P-9  crem/ butoane aurii
SC855PO-9  crem/ butoane alamă 

SC805A-8            
9 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, curățare cu aburi, 
timer oprire automată, ghidaje metalice, garnitură  
pentru plafon 

SC805A-8  antracit/ butoane aurii 
SC805P-9  crem/ butoane aurii

SC800GVA9
Cuptor pe gaz, aprindere electronică, grill electric, 
convecție, 60 L, 4 nivele de gătit, ghidaje laterale 
formate, 1 bec, ușă de sticlă dublă

SC800GVA9  antracit/ butoane aurii
SC800GVР9  crem/ butoane aurii

SC750OT-8            
11 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, curățare cu aburi, 
timer programat analogic cu oprire automată, 
ghidaje metalice, garnitură  pentru plafon , ghidaje 
telescopice cu 2 nivele

SC750OT-8  alamă/ butoane alamă lucioasă
SC750RA-8  cupru/ butoane cupru lucios 
 

SC850APZ8            
6 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, timer programat 
analogic, ușă de sticlă dublă
SC850APZ8 antracit/ butoane argintii/Funcție 
pizza

SC850A-8  antracit/ butoane argintii
SC850P-8  crem/ butoane aurii
SC850AVO9  “ovăz”/ butoane alamă 
SC850RA-8  cupru/ butoane cupru
SC850X-8  inox/ butoane argintii

SC800B-8           
6 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, timer oprire 
automată, ghidaje laterale formate

SC800B-8  albe/ butoane aurii
SC800P-9  crem/ butoane aurii
SC800A-8  antracit/ butoane aurii
SC800AVO9  “ovăz”/ butoane alamă 
SC800C-8  gri fontă/ butoane aurii

SCP750BS8              
10 funcții, 68 L, 5 nivele de gătit, curățare 
pirolitică, timer programat analogic cu oprire 
automată, ghidaje metalice, garnitură  pentru 
plafon , ghidaje telescopice cu 2 nivele

SCP750BS8  alb/ butoane argintii “patinat” 
SCP750AX8  antracit/ butoane argintii

SCP805P-9              
8 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, curățare pirolitică, 
timer programat analogic cu oprire automată, 
ghidaje laterale formate, garnitură  pentru plafon 

SCP805P-9  crem/ butoane aurii
SCP805A-9  antracit / butoane aurii
SCP805PO9  crem/ butoane alamă 
SCP805AO9  antracit/ butoane alamă 
 

SC805AVO9              
9 funcții, 60 L, 4 nivele de gătit, curățare cu 
aburi, panouri catalitice, timer oprire automată, 
ghidaje metalice, garnitură  pentru plafon , ghidaje 
telescopice cu 1 nivel

SC805AVO9  “Ovăz”/ butoane alamă 
SC805AO-9  antracit/ butoane alamă 
SC805PO-9  crem/ butoane alamă 

SC341GX-8             
Cuptor pe gaz, aprindere electronică, grill electric, 
60 L, 4 nivele de gătit, ghidaje laterale formate, 1 
bec, ușă de sticlă dublă

SC341GX-8   inox

SC800GPO9
Cuptor pe gaz, aprindere electronică, grill electric, 
convecție, 60 L, 4 nivele de gătit, ghidaje laterale 
formate, 1 bec, ușă de sticlă dublă

SC800GPO9  crem/ butoane alamă 
SC800GAO9  antracit/ butoane alamă 

SE20XMFR-8            
8 funcții, 70 L, 4 nivele de gătit, curățare catalitică, 
butoane cu rotație, afișaj digital cu timer programat 
on/off, ghidaje din oțel, garnitură  pentru plafon 

SE20XMFR-8    inox

S890AMFR8            
6 funcții, 70 L, 4 nivele de gătit, butoane cu rotație, 
timer programat analogic cu semnal sonor, ghidaje 
din oțel, garnitură  pentru plafon 

S890AMFR8  antracit/ aurii butoane
S890РMFR8  crem/ aurii butoane
S890AMRО9  antracit/ butoane alamă 
S890РMRО9  crem/ butoane alamă 

SE995XT-7              
Cuptor cu toaster, 10 funcții, 70 L, 4 nivele de 
gătit, curățare catalitică, butoane cu rotație, afișaj 
digital cu timer programat on/off, ghidaje din oțel, 
garnitură  pentru plafon 

SE995XT-7    inox/ Funcție pizza

S890MF-8              
6 funcții, 70 L, 4 nivele de gătit, programat timer 
analogic cu semnal sonor, ghidaje din oțel, 
garnitură  pentru plafon 

S890MF-8   gri fontă / butoane aurii

CUPTOARE ELECTRICE MULTIFUNCȚIONALE ÎNCORPORABILE, 60 CM, CLASĂ ENERGETICĂ А CUPTOARE PE GAZ ÎNCORPORABILE, 60 CM

CUPTOARE MULTIFUNCȚIONALE ÎNCORPORABILE, 90 CM, ÎNĂLȚIME 48 CM, CLASĂ ENERGETICĂ А

CUPTOARE MULTIFUNCȚIONALE ÎNCORPORABILE, 90 CM, ÎNĂLȚIME 60 CM, CLASĂ ENERGETICĂ В
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SC45V2                
6 funcții, 35 L, 3 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane 
iluminate, rețete de gătit, 1.4 L vas apă, blocare de 
siguranță pentru copii, ușă de sticlă dublă

SC45V2  sticlă Stopsol argintie/ inox
SC45VNE2  sticlă neagră

S45MCX2             
10 funcții, 34 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane cu 
rotație, putere microunde1000 W, grill retractabil, 
blocare de siguranță pentru copii, ușă de sticlă 
dublă

S45MCX2    inox

S45VX2 
6 funcții, 35 L, 3 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane cu 
rotație, rețete de gătit, 1.4 L vas apă, blocare de 
siguranță pentru copii, ușă de sticlă dublă

S45VX2    inox

S45MFX2            
10 funcții, 37 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane cu 
rotație, grill retractabil, blocare de siguranță pentru 
copii, ușă de sticlă dublă

S45MFX2    inox

SC45MCNE2              
10 funcții, 34 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane 
iluminate, putere microunde1000 W, grill 
retractabil, blocare de siguranță pentru copii, ușă 
de sticlă dublă

SC45MCNE2  sticlă neagră
SC45MC2  sticlă Stopsol argintie/ inox

SC45MF2        
10 funcții, 37 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane 
iluminate, grill retractabil, blocare de siguranță 
pentru copii, ușă de sticlă dublă

SC45MF2  sticlă Stopsol argintie/ inox
SC45MFNE2  sticlă neagră

SC845MPO9                
6 funcții , 34 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj cu LED, butoane cu rotație, 
putere microunde1000 W, grill retractabil, platou 
rotativ 32 cm, blocare de siguranță pentru copii, 
ușă de sticlă dublă

SC845MPO9  crem/ butoane alamă
SC845MAO9  antracit/ butoane alamă
SC845MP-9   crem/ butoane aurii
SC845MA  antracit/ butoane aurii

S45MX2  
6 funcții , 34 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj cu 2 LEDuri, butoane cu rotație, 
putere microunde1000 W, grill retractabil, diametru 
platou rotativ 32 cm, blocare de siguranță pentru 
copii, ușă de sticlă dublă

S45MX2    inox

SC45MNE2              
6 funcții , 34 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj cu 2 LEDuri, butoane iluminate, 
putere microunde 1000 W, grill retractabil, 
diamtreu platou rotativ 32 cm, blocare de siguranță 
pentru copii, ușă de sticlă dublă 

SC45MNE2  sticlă neagră
SC45M2  sticlă Stopsol argintie/ inox

FME20TC3                
3 funcții, memorie 3 rețete, 20 L, timer programabil 
electronic, afișaj, putere microunde 850 W, 5 
nivele microunde, grill de cuarț, diametru platou 
rotativ 25 cm, ramă încorporare inclusă.

FME20TC3  inox/ Touch Control 
FME20EX3  inox/ comenzi electronice

FME24X-2 
6 funcții, 24 L, timer programabil electronic, afișaj, 
putere microunde 900 W, 4 nivele microunde,  
grill pliabil de cuarț, platou rotativ de sticlă,  ramă 
încorporare inclusă

FME24Х-2  inox
FME24N-2  antracit
FME24В-2  alb

FMC24N-2              
6 funcții, convecție, 24 L, timer programabil 
electronic, afișaj, putere microunde 900 W, 4 
nivele microunde, grill retractabil, platou rotativ de 
sticlă, ramă încorporare inclusă
.
FMC24N-2  antracit
FMC24Х-2  inox

CM845P-9                
Automat de cafea, timer electronic programabil 
on/off, afișaj cu LED(setări în mai multe limbi), 
dispozitiv exterior cappuccino, râșniță integrată, 
recipient apă 1,8 L, 5 nivele de reglare a tăriei 
cafelei, butoane măcinare cafea, ghidaje 
telescopice

CM845A-9  antracit/ butoane alamă și aurii 
CM845P-9  crem/ butoane alamă și aurii

CMS45X 
Automat de cafea, timer electronic programabil 
on/off, afișaj cu LED(setări în mai multe limbi), 
dispozitiv exterior cappuccino, râșniță integrată, 
recipient apă 1,8 L, 5 nivele de reglare a tăriei 
cafelei, butoane măcinare cafea, ghidaje 
telescopice

CMS45Х    inox

CMSC45NE              
Automat de cafea, timer electronic programabil 
on/off, afișaj cu LED(setări în mai multe limbi), 
dispozitiv exterior cappuccino, râșniță integrată, 
recipient apă 1,8 L, 5 nivele de reglare a tăriei 
cafelei, butoane măcinare cafea, ghidaje 
telescopice

CMSC45NE  sticlă neagră/ inox
CMSC45  sticlă Stopsol argintie/ inox

S845MCPO9             
10 funcții, 34 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane cu 
rotație gama Colonial, putere microunde1000 W, 
grill retractabil, blocare de siguranță pentru copii, 
ușă de sticlă dublă

S845MCPO9    crem/ butoane alamă 

SC845VPO9 
6 funcții, 34 L, 2 nivele de gătit, timer programabil 
electronic, afișaj –uri cu 2 LED-uri, butoane cu 
rotație gama Colonial, rețete de gătit, 1.4 L vas 
apă, blocare de siguranță pentru copii, ușă de 
sticlă dublă

SC845VPO9    crem/ butoane alamă 

CUPTOR CU MICROUNDE ÎNCORPORABIL, ÎNĂLȚIME 45 CMCUPTOARE COMPACTE ÎNCORPORABILE, ÎNĂLȚIME 45 CM, CLASĂ ENERGETICĂ А

CUPTOR CU MICROUNDE ÎNCORPORABIL, ÎNĂLȚIME 38 CM

APARATE DE CAFEA ÎNCORPORABILE, ÎNĂLȚIME 45 CM

CUPTOARE ÎNCORPORABILE COMBINATE CU MICROUNDE, ÎNĂLȚIME 45 CM

CUPTOARE ÎNCORPORABILE CU ABURI, ÎNĂLȚIME 45 CM
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PX140 
100 cm, 4 arzătoare gaz cu flacără verticală, 
1 cu putere sporită 4,2 kW, butoane iluminate, 
aprindere automată, supapă de siguranță, grătare 
fontă cu suporturi din aluminiu, capace arzătoare 
nichelate.

PX140    inox

PTV705                
4/5 arzătoare gaz, bază, capace arzătoare, grătare 
și butoane din inox, aprindere automată, supapă 
de siguranță.

PTV705  oglindă/ margine rotunjită(72 cm/5  
 arzătoare) 
Ptv64  oglindă/ margine rotunjită(60 cm/4  
 arzătoare) 
P705VT  oglindă/ ramă oțel lucios (72 cm/5  
 arzătoare)

PV750N
74 cm, 5 arzătoare gaz cu flacără verticală, 
1 cu putere sporităC4,1 kW, butoane cu rotație, 
aprindere automată, supapă de siguranță, grătare 
fontă, capace arzătoare nichelate.

PV750N  sticlă neagră, margine rotunjită
PV750S  sticlă argintie Stopsol /margine rotunjită
PV750B  sticlă albă/ margine rotunjită

PV640S
60 cm, 4 arzătoare gaz cu flacără verticală, 
butoane cu rotație, aprindere automată, supapă 
de siguranță, grătare fontă, capace arzătoare 
nichelate.

PV640S  sticlă argintie Stopsol/ margine rotunjită
PV640N  sticlă neagră/ margine rotunjită
PV640B  sticlă albă/ margine rotunjită

P755SN                
75 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită- 
3,5 kW, aprindere electrică automată, supapă 
de siguranță, grătare fontă, capace arzătoare 
nichelate.

P755SN  negru/ butoane argintii
P755X  inox/ butoane argintii

P755SV
75 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită- 
3,5 kW, aprindere electrică automată, supapă 
de siguranță, grătare fontă, capace arzătoare 
nichelate.

P755SV  verde/ butoane argintii
P755SG  galben/ butoane argintii 
P755SBL  albastru/ butoane argintii

P106 
6/5/4 arzătoare gaz, bază, capace arzătoare, grătare 
și butoane din inox, aprindere automată, supapă de 
siguranță.

P106  inox lucios(101 cm/6 arzătoare)
P75  inox lucios(72 cm/5 arzătoare)
P64  inox lucios(60 cm/4 arzătoare)

P755AB
75 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită- 
3,5 kW, aprindere electrică automată, supapă 
de siguranță, grătare fontă, capace arzătoare 
nichelate.

P755AB  sticlă albă oxidată / butoane alamă 
P755AN  sticlă neagră oxidată / butoane alamă 

PGF95-4
87 cm, profil ultra redus 3 mm, 5 arzătoare gaz, 
1 cu putere sporită 4,0 kW, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate
.
PGF95-4  inox/ set include butoanele gama  
 Linea și Classica 

PGF75-4
72 cm, profil ultra redus 3 mm, 5 arzătoare gaz, 
1 putere sporită 4,0 kW, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate.

PGF75-4  inox/ set include butoanele gama  
 Linea și Classica 

PGF64-4
62 cm, profil ultra redus 3 mm, 4 arzătoare gaz, 
1 putere sporită  4,0 kW, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate.

PGF64-4  inox/ set include butoanele Gama  
 Linea și Classica

SE70SGH-5
70 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită cu 2 
comenzi separate 2 contururi 5,0 kW, aprindere 
automată, supapă de siguranță, grătare fontă, 
capace arzătoare emailate, 1 capac arzător 
nichelat.

SE70SGH-5    inox/ butoane argintii

PVA750-1                
74 cm, 5 arzătoare gaz cu flacără verticală, 1 
cu putere sporită 5,0 kW, butoane iluminate, 
aprindere automată, supapă de siguranță, grătare 
fontă cu suporturi din aluminiu, capace arzătoare 
nichelate.

PVA750-1  sticlă oxidată antracit/ ramă aluminiu  
 lucios
PVS750  sticlă Stopsol argintie/ ramă aluminiu  
 lucios
PVB750  sticlă albă/ ramă aluminiu lucios

PVA140-1 
100 cm, 4 arzătoare gaz cu flacără verticală, 
1 cu putere sporită 4,2 kW, butoane iluminate, 
aprindere automată, supapă de siguranță, grătare 
fontă cu suporturi din aluminiu, capace arzătoare 
nichelate.

PVA140-1  sticlă antracit oxidată / ramă aluminiu  
 lucios
  

PLITE PE GAZ PLITE PE GAZ

SR34SGH3
60 cm, 4 arzătoare gaz, 1 putere sporită 4,05 kW, 
aprindere automată, supapă de siguranță, grătare 
fontă, capace arzătoare emailate, 1 capac nichelat
.

SR34SGH3    inox/ butoane argintii

SE264SGH3
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate,

SE264SGH3    inox/ butoane argintii

SER60SGH3
60 cm, 4 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită 3,9 
kW, aprindere automată, supapă de siguranță, 
grătare fontă, capace arzătoare emailate, 1 capac 
nichelat.

SER60SGH3    inox/ butoane argintii
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SR775XRw                
70 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită cu 
2 comenzi contur 5,0 kW, aprindere automată, 
supape de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac arzător nichelat.

SR775XRw  inox/ butoane “vin roșu” 
SR775AX  antracit/ butoane argintii
SR775AO  antracit/ butoane alamă

SR775PO                
70 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită cu 
2 comenzi contur 5,0 kW, aprindere automată, 
supape de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac arzător nichelat.

SR775PO  crem/ butoane alamă 
SR775PX  crem// butoane argintii

SR764RA                
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac arzător nichelat.

SR764RA  cupru/ cupru lucios
SR764PO  crem/ butoane alamă 
SR764PX  crem/ butoane argintii

SRV864B 
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac nichelat.

SRV864B  alb/ butoane aurii 
SRV864С  gri fontă/ butoane aurii
SRV864А  antracit/ butoane aurii
SRV864P-9  crem/ butoane aurii

SR876AGH9                
70 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită 2 
comenzi circuit separate  4,1 kW, aprindere 
automată, supape de siguranță, grătare fontă, 
capace arzătoare emailate, 1 capac arzător 
nichelat.

SR876AGH9  antracit/  butoane aurii și alamă  
 incluse
SR876PGH9   crem/ butoane aurii și alamă  
 incluse
SR876AVG9  “Ovăz”/ butoane alamă incluse

SR804AXG4                       
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac nichelat.

SR804AXG4  antracit/ butoane argintii
SR804PXG9  crem/ butoane argintii
SR804AGН4  antracit/ butoane aurii
SR804PGH9  antracit/ butoane aurii
SR804AOG9  crem/ butoane alamă
SR804POG9  antracit/ butoane alamă

SRV896PGH9 
90 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită cu 
2 comenzi circuit separate 5,0 kW, aprindere 
automată, supape de siguranță, grătare fontă, 
capace arzătoare emailate, 1 capac arzător 
nichelat.

SR896PGH9  crem/ butoane aurii și alamă  
 incluse
SR896AGH9  antracit/ butoane aurii și alamă  
 incluse

SRV864OGH9                
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac nichelat
.
SR864OGH9  alamă/ butoane alamă
SRV864RAG  cupru/ butoane cupru
SR864AGH9  antracit/ butoane aurii
SR864PGH9  crem/ butoane aurii 

SRV876C6                
70 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere 2 comenzi 
circuit separate  4,1 kW, aprindere automată, 
supape de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac arzător nichelat.

SRV876C6  gri fontă/ butoane aurii
SRV876P-9  crem/ butoane aurii
SRV876A6  antracit/ butoane aurii
SRV876RA5  cupru/ butoane cupru
SRV876AV9  “Ovăz”/ butoane alamă

SR804SEA4          
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac nichelat.

SR804SEA4  antracit/ butoane aurii
SR804SEP9  crem/ butoane aurii

SER844AV9      
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, Duze GPL incluse

SER844AV9 “Ovăz”/ butoane alamă
SER844RG4  cupru/  butoane cupru
 

SR764OT                
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac arzător nichelat.

SR764OT  alamă / alamă lucioasă
SR764BS  alb/ butoane argint “patinat ”

SR775BS                
70 cm, 5 arzătoare gaz, 1 cu putere sporită cu 
2 comenzi contur 5,0 kW, aprindere automată, 
supape de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac arzător nichelat.

SR775BS  alb/ butoane argint “patinat ”
SR775RA  cupru/ cupru lucios
SR775OT  alamă/ alamă lucioasă

SR764AX                
60 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere automată, 
supapă de siguranță, grătare fontă, capace 
arzătoare emailate, 1 capac arzător nichelat.

SR764AX  antracit/ butoane argintii
SR764AO  antracit/ butoane alamă 
SR764XRw  inox/ butoane “vin roșu” 

PLITE PE GAZ PLITE PE GAZ 
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SI3644D              
60 cm, 4 zone de gătit prin inducție, 9 trepte de 
putere, booster, 4 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
indicator căldură reziduală, blocare de siguranță 
pentru copii, sticlă ceramică  neagră Suprema, 
putere nominală 7,2 kW

SI3644D  margine dreaptă
SI3644B  margine rotunjită

P864P-9  
Gama Colonial, 60 cm, 4 zone de gătit Hi-Light, 
2 zone extensibile, 9 trepte de putere, indică 
treapta de putere, indicator căldură reziduală, 
protecție împotriva supraîncălzirii, ceramică 
neagră Suprema, putere nominală 6,6 kW

P864P-9  crem/ butoane aurii și alamă incluse 
P864A-9  antracit/ butoane aurii și alamă incluse

SI955DO
90 cm, 5 zone de gătit prin inducție, 15 trepte de 
putere, booster, 5 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
indicator căldură reziduală, blocare de siguranță 
pentru copii, ceramică neagră Suprema, putere 
nominală 11,8 kW

SI955DO    serigrafie aurie/ margine dreaptă

SI3633B
60 cm, 3 zone de gătit prin inducție, 9 nivele 
de gătit, booster, 3 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
indicator căldură reziduală, blocare de siguranță 
pentru copii, sticlă ceramică  neagră Suprema, 
putere nominală 7,2 kW

SI3633B  margine rotunjită

SI3950B
90 cm, 5 zone de gătit prin inducție, 9 trepte de 
putere, booster, 5 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
blocare de siguranță pentru copii, mod limitare 
putere, sticlă ceramică  neagră, putere nominală 
8,8 kW

SI3950B    margine rotunjită

SI644DO                
60 cm, 4 zone de gătit prin inducție, 15 trepte de 
putere, booster, 4 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
indicator căldură reziduală, blocare de siguranță 
pentru copii, ceramică neagră Suprema, putere 
nominală 5,9 kW

SI644DO    serigrafie aurie/ margine dreaptă

SI933D  
90 cm, 3 zone de gătit prin inducție, 15 trepte de 
putere, booster, 3 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
indicator căldură reziduală, blocare de siguranță 
pentru copii, ceramică neagră Suprema, putere 
nominală 8,2 kW

SI933D    serigrafie gri/ margine dreaptă

P764AO  
Gama Cortina, 60 cm, 4 zone de gătit Hi-Light, 
2 zone extensibile, 9 trepte de putere, indică 
treapta de putere, indicator căldură reziduală, 
protecție împotriva supraîncălzirii, ceramică 
neagră Suprema, putere nominală 6,6 kW

P764AO    antracit/ butoane alamă

SI4631CB
60 cm, 3 zone de gătit prin inducție, 9 trepte de 
putere, booster, 3 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
blocare de siguranță pentru copii, sticlă ceramică  
neagră, putere nominală 6,4 kW

SI4631CB    margine rotunjită

SI644D                
60 cm, 4 zone de gătit prin inducție, 15 trepte 
de putere, booster, timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, oprire automată, 
indicator căldură reziduală, blocare de siguranță 
pentru copii, ceramică neagră Suprema, putere 
nominală5,9 kW

SI644D    serigrafie gri/ margine dreaptă

PLITE ELECTRICE CU INDUCȚIEPLITE ELECTRICE CU INDUCȚIE

P764PO
Gama Cortina, 60 cm, 4 zone de gătit Hi-Light, 2 
zone extensibile, 9 trepte de putere, indică treapta 
de putere, indicator căldură reziduală, protecție 
împotriva supraîncălzirii, ceramică neagră 
Suprema, putere nominală 6,6 kW

P764PO    crem/ butoane alamă

PLITE ELECTRICE CERAMICE CLASS 

SI3321B
30 cm, 2 zone de gătit prin 
inducție, 9 trepte de putere, 
booster, 3 timers, indică treapta 
de putere și durata gătirii, oprire 
automată, blocare de siguranță 
pentru copii, sticlă ceramică  
neagră, putere nominală 3,4 kW

SI3321B    margine rotunjită

PGF32I
30 cm, 2 zone de gătit prin 
inducție, 9 trepte de putere, 
booster, indicator căldură 
reziduală, oprire automată, 
sticlă ceramică  neagră, putere 
nominală 3,0 kW.

PGF32I  inox periat/ butoane   
 gama Classica și Linea  
 incluse
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SE630TCE2 
60 cm, 3 zone de gătit Hi-Light, 1 zonă mare 270 
mm, 9 trepte de putere, 3 timere independente, 
indică treapta de putere, indicator căldură 
reziduală, protecție împotriva supraîncălzirii, 
blocare de siguranță pentru copii, sticlă ceramică 
Suprema, putere nominală 6,2 kW

SE630TCE2   margine rotunjită

SE2772CX2                
77 cm, 4 zone de gătit Hi-Light, 9 trepte de putere, 
4 timere independente, indică treapta de putere, 
indicator căldură reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii, blocare de siguranță pentru copii, 
sticlă ceramică  Suprema, putere nominală 7,4 kW

SE2772CX2  ramă oțel lucios
SE2772TC2  margine rotunjită

SE2640TD2                       
60 cm, 4 zone de gătit Hi-Light, 9 trepte de putere, 
4 timere independente, indică treapta de putere, 
indicator căldură reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii, blocare de siguranță pentru copii, 
sticlă ceramică Hi-Trans, putere nominală 6,0 kW

SE2640TD2    margine dreaptă

PDXF116RS          
Plită pe gaz, montată la nivelul blatului,116 cm, 4 arzătoare gaz, aprindere 
automată, supapă de siguranță, grătare fontă, capace arzătoare emailate

PDXS116RS    inox periat

P652                
butoane cu rotație Piano Design, 4/5 zone de gătit 
Hi-Light, indică treapta de putere și durata gătirii, 
indicator căldură reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii, sticlă ceramică  neagră Suprema, 
putere nominală 8,6 kW pentru 70 cm (6,6 kW 
pentru 60 cm)

P652  ramă oțel lucios 60 cm 4 zone de gătit
P752  ramă oțel lucios 72 cm 5 zone de gătit

SE2773TC2 
77 cm, 5 zone de gătit Hi-Light, 9 trepte de putere, 
5 timere independente, indică treapta de putere, 
indicator căldură reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii, blocare de siguranță pentru copii, 
sticlă ceramică  Suprema, putere nominală 8,8 kW

SE2773TC2    margine rotunjită

PGF30B      
Grill electric, profil ultra redus 3 
mm, 31 cm, 9 trepte de putere, 
grătare fontă, tavă detașabilă

PGF30B  inox periat/ butoane   
 gama Classica și   
 Linea incluse

SRV532GH3              
Plită pe gaz, 31 cm, 2 arzătoare 
gaz, aprindere automată, supapă 
de siguranță, grătar fontă, 1 capac 
arzător nichelat, 1 capac arzător 
oțel

SRV532GH3    inox periat

PGF32C  
Plită electrică sticlă ceramică, 
profil ultra redus 3 mm, 31 cm, 2 
zone de gătit Hi-Light, 9 trepte de 
putere, indicator căldură reziduală

PGF32C  inox periat/ butoane   
 gama Classica și   
 Linea incluse

PGF31G
Plită pe gaz cu profil ultra rapid  
3 mm, 31 cm, 1 arzător gaz, 
aprindere electrică automată, 
supapă de siguranță, grătar fontă, 
capac arzător emailat

PGF31G  inox periat/ butoane 
 Clasasica și Gama   
 Linea incluse

SEH530X1
Panou electric sticlă ceramică, 
31 cm, 2 zone de gătit Hi-Light

SEH530X1    inox periat

PGF30T                
Grill Tepan Yaki, profil ultra redus 
3 mm, 31 cm, 2 zone de gătit 
independente, 5 trepte de putere, 
încălzire rapidă, indicator căldură 
reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii

PGF30Т  inox periat/ butoane 
 Classica și Gama 
 Linea incluse

SEGR531X  
Grill electric, 31 cm, 9 trepte 
de putere, grătar fontă, tavă 
detașabilă, roci vulcanice  incluse

SEGR531X    inox periat

SE2641CX2                
60 cm, 4 zone de gătit Hi-Light, 9 trepte de putere, 
4 timere independente, indică treapta de putere, 
indicator căldură reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii, blocare de siguranță pentru copii, 
sticlă ceramică  Suprema, putere nominală 6,2 kW

SE2641CX2  ramă oțel lucios 
SE2641TD2  margine dreaptă

P775-1                
Comandă visual touch, 4/5 zone de gătit Hi-Light, 
9 trepte de putere, 4/5 timere independente, indică 
treapta de putere și durata gătirii, indicator căldură 
reziduală, protecție împotriva supraîncălzirii, 
blocare butoane, sticlă ceramică  neagră Suprema, 
putere nominală 8,8 kW pentru 70 cm (6,6 kW 
pentru 60 cm)

P775-1  ramă oțel lucios 72 cm 5 zone de gătit
P663-1  ramă oțel lucios  60 cm 4 zone de gătit

SE2951TC2                
90 cm, 5 zone de gătit Hi-Light, 9 trepte de putere, 
5 timere independente, indică treapta de putere, 
indicator căldură reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii, blocare de siguranță pentru copii, 
sticlă ceramică  Hi-Trans, putere nominală 9,1 kW

SE2951TC2    margine rotunjită

SE2664TC2                
60 cm, 4 zone de gătit Hi-Light, 9 trepte de putere, 
4 timere independente, indică treapta de putere, 
indicator căldură reziduală, protecție împotriva 
supraîncălzirii, blocare de siguranță pentru copii, 
sticlă ceramică  Suprema, putere nominală 6,6 kW

SE2664TC2  margine rotunjită
SE2664CX2  ramă oțel lucios

SEFR536X  
Friteuză, 31 cm, coș detașabil, 
recipient detașabil 3,5 L, control 
temperatură 160-185 grade, 
indicator aparat în funcțiune și 
încălzire

SEFR536X    inox periat

PLITE ELECTRICE CERAMICE PLITE DOMINO

SE2321TE2  
Plită electrică sticlă ceramică, 30 
cm, 2 zone de gătit Hi-Light, 9 
trepte de putere, indică treapta de 
putere, indicator căldură reziduală, 
protecție împotriva supraîncălzirii, 
blocare de siguranță pentru copii

SSE2321TE2 margine rotunjită

PGF32G  
Plită pe gaz, 30 cm, 2 arzătoare 
gaz, aprindere automată, supapă 
de siguranță, grătar fier, capace 
arzătoare emailate

PGF32G  inox periat/ butoane 
 Classica și Gama   
 Linea incluse



2120

KV90X 
90 cm, capacitate  700 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
mod intensiv, comenzi electronice, iluminare 
cu halogen, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 45 db(A), filtru de carbon 
KITFC161 (nu este inclus)

KV90X    inox/ sticlă

KCVR9NE
90 cm, capacitate  870 m3/h, absorbție 
perimetrică, 1 motor, 4 viteze, mod intensiv, 
comenzi cu senzor, afișaj, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 45 db(A), filtru de carbon KITFC906 (nu 
este inclus)

KCVR9NE    sticlă neagră/ inox

KS9600XL1                       
90 cm, capacitate maximă 800 m3/h, 1 motor, 
4 viteze, timer durată de viață filtre, comenzi 
electronice, iluminare cu halogen, diametru 
conductă evacuare 150 mm, nivel de zgomot 44 
db(A), filtru de carbon FLT3 (nu este inclus)

KS9600XL1    inox lucios

KIV90X
90 cm, capacitate  700 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
mod intensiv, comenzi electronice, iluminare 
cu halogen,  diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 45 db(A), filtru de carbon 
KITFC161 (nu este inclus)

KIV90X    inox/ sticlă

KMN75AB
75 cm, capacitate  880 m3/h, absorbție 
perimetrică, 1 motor, 4 viteze, mod intensiv, 
comenzi cu senzor, afișaj, iluminare cu halogen,  
diametru conductă 150 mm, nivel de zgomot 47 
db(A), filtru de carbon KITFC152 (nu este inclus)

KMN75AB    sticlă oxidată albă/ inox

KSEV97X                
90 cm, capacitate  870 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
comenzi electronice, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon KITFC161 (nu 
este inclus)

KSEV97X    inox/ sticlă

KSEIV97X
90 cm, capacitate  870 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
comenzi electronice, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 46 db(А), filtru de carbon KITFC161 (nu 
este inclus)

KSEIV97X    inox/ sticlă

KSIV960X1
100 cm, capacitate  700 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
comenzi electronice, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 48 db(A), filtru de carbon KITFC900 (nu 
este inclus)

KSIV960X1    inox/ sticlă

HOTE INSULĂ 

KSE91X                
capacitate  475 m3/h, 1 motor, 3 viteze, comenzi 
electronice, iluminare bec cu filament, diametru 
conductă evacuare 150 mm, nivel de zgomot 44 
db(A), filtru de carbon KIT1C (nu este inclus)

KSE91X  inox/ 90 cm
KSE71X  inox/ 70 cm
KSE61X  inox/ 60 cm

KD90Rw                       
90 cm, capacitate  830 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
butoane cu rotație gama Classica, iluminare cu 
halogen, diametru conductă evacuare 150 mm, 
nivel de zgomot 38 db(A), filtru de carbon FLTK-1 
(nu este inclus)

KD90Rw    “vin roșu”/ butoane argintii

K90X                
90 cm, capacitate  710 m3/h, absorbție 
perimetrică, 1 motor, 3 viteze, mod intensiv, 
comenzi electronice, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 48 db(A), filtru de carbon KITFC161 (nu 
este inclus)

K90X    inox

KD9X-1                
capacitate  420 m3/h, 1 motor, 3 viteze, comenzi 
butoane glisante, iluminare bec cu filament, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 52 db(A), filtru de carbon KITFC155 (nu 
este inclus)

KD9X-1  inox/ 90 cm
KD6X-1 inox/ 60 cm

HOTE DE PERETE

KTS75AC-1
76 cm, capacitate  800 m3/h, 1 motor, absorbție 
perimetrică, 4 viteze, oprire automată, comenzi 
electronice, iluminare cu halogen, diametru 
conductă evacuare 150 mm, nivel de zgomot 42 
db(A), filtru de carbon KITFC906 (nu este inclus)

KTS75C  sticlă Stopsol  argintie/ inox
KTS75NC  sticlă neagră/ inox
KTS75AC-1  sticlă oxidată antracit / inox

KMN75AN
75 cm, capacitate  880 m3/h, absorbție 
perimetrică, 1 motor, 4 viteze, mod intensiv, 
comenzi cu senzor, afișaj, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 47 db(A), filtru de carbon KITFC152 (nu 
este inclus)

KMN75AN    sticlă oxidată neagră/ inox

KMN75X
75 cm, capacitate  880 m3/h, absorbție 
perimetrică, 1 motor, 4 viteze, mod intensiv, 
comenzi cu senzor, afișaj, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 47 db(A), filtru de carbon KITFC152 (nu 
este inclus)

KMN75X    inox

KTS75
76 cm, capacitate  800 m3/h,
absorbție perimetrică, 1 motor, 4 viteze,
oprire automată, comenzi electronice, iluminare 
cu halogen, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 42 db(A), filtru de carbon 
KITFC906 (nu este inclus)

KTS75  sticlă Stopsol argintie/ inox/ fără capac  
 conductă

KD90N                      
90 cm, capacitate  830 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
butoane cu rotație gama Classica, iluminare cu 
halogen, diametru conductă evacuare 150 mm, 
nivel de zgomot 38 db(A), filtru de carbon FLTK-1 
(nu este inclus)

KD90N     negru/ butoane argintii

KD90X-1                       
90 cm, capacitate  830 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
butoane cu rotație gama Classica, iluminare cu 
halogen, diametru conductă evacuare 150 mm, 
nivel de zgomot 38 db(A), filtru de carbon FLTK-1 
(nu este inclus)

KD90X-1    inox/ butoane argintii

HOTE DE PERETE
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HOTE DE PERETE

KSE86PO9 
62 cm, capacitate  450 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare cu 
halogen, diametru conductă evacuare 120 mm, 
nivel de zgomot 45 db(A), filtru de carbon FLT2 
(nu este inclus)

KSE86PO9    crem/ butoane alamă

KSE89RA                
90 cm, capacitate  620 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare neon, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este 
inclus)

KSE89RA    cupru/ butoane cupru

KSE66A                
60 cm, capacitate  500 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
comenzi electronice, iluminare becuri cu filament, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 40 db(A), filtru de carbon KIT1M (nu este 
inclus)

KSE66A    antracit/ butoane aurii

KSE86AO9                
62 cm, capacitate  450 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare cu 
halogen, diametru conductă evacuare 120 mm, 
nivel de zgomot 45 db(A), filtru de carbon FLT2 
(nu este inclus)

KSE86AO9    antracit/ butoane alamă

HOTE DE PERETE

KC90AX                
90 cm,  capacitate maximă 700 m3/h, 1 motor, 3 
viteze, butoane cu rotație gama Cortina, iluminare 
cu halogen, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 44 db(A), filtru de carbon 
KITFC155 (nu este inclus)

KC90AX    antracit/ butoane argintii

KC90AO                
90 cm, capacitate maximă 700 m3/h, 1 motor, 3 
viteze, butoane cu rotație gama Cortina, iluminare 
cu halogen, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 44 db(A), filtru de carbon 
KITFC155 (nu este inclus)

KC90AO    antracit/ butoane alamă

KSED95P9                      
90 cm, capacitate  700 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane glisante, iluminare becuri cu filament, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 52 db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este 
inclus)

KSED95P9    crem

KC90PX                
90 cm, capacitate maximă 700 m3/h, 1 motor, 3 
viteze, butoane cu rotație gama Cortina, iluminare 
cu halogen, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 44 db(A), filtru de carbon 
KITFC155 (nu este inclus)

KC90PX    crem/ butoane argintii

KC90PO                
90 cm, capacitate maximă 700 m3/h, 1 motor, 3 
viteze, butoane cu rotație gama Cortina, iluminare 
cu halogen, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 44 db(A), filtru de carbon 
KITFC155 (nu este inclus)

KC90PO    crem/butoane alamă

KSE89AO9                
90 cm, capacitate  620 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare neon, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este 
inclus)

KSE89AO9    antracit/ butoane alamă

KSE89PO9                
90 cm, capacitate  620 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare neon, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este 
inclus)

KSE89PO9    crem/ butoane alamă

KA1VP9                
90 cm, capacitate  620 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare neon, 
diametru conductă 120 mm, nivel de zgomot 46 
db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este inclus)

KA1VP9  crem/ butoane argintii
KA1VA  antracit/ butoane argintii

KSE66P                
60 cm, capacitate  500 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
comenzi electronice, iluminare becuri cu filament, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 40 db(A), filtru de carbon KIT1M (nu este 
inclus)

KSE66P    crem/ butoane aurii

KSE89D                
90 cm, capacitate  620 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare neon, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este 
inclus)

KSE89D    gri fontă/ butoane aurii

KSE89A                
90 cm, capacitate  620 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare neon, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este 
inclus)

KSE89A    antracit/ butoane aurii

KSE89P9               
90 cm, capacitate  620 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
butoane cu rotație gama Colonial, iluminare neon, 
diametru conductă evacuare 120 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon FLT2 (nu este 
inclus)

KSE89P9    crem/ butoane aurii
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CR325APL1             
177 cm, capacitate totală 281 L, 1 compresor, 
1 termostat, capacitate frigider 198 L, rafturi 
de sticlă, dezghețare automată a frigiderului, 
capacitate congelator 65 L, dezghețare manuală 
a congelatorului, fixarea fațadei pe șine glisante, 
ușă reversibilă, nivel de zgomot 36 db(A), consum 
energie 270 kW/ an, clasă energetică А+.

CR329APLE            
177 cm, capacitate totală 278 L, 1 compresor, 
2 termostate, funcție “Vacanță”, capacitate 
frigider 202 L, fresh zone (0°С), rafturi de sticlă, 
dezghețare automată a frigiderului, congelator 72 
L, dezghețare manuală a congelatorului, fixarea 
fațadei pe șine glisante, ușă reversibilă, nivel de 
zgomot 38 db(A), consum energie 329 kW/ an, 
clasă energetică А+.

CR322ANF            
177,5 cm, capacitate totală 278 L, protecție 
antibacteriană, 1 compresor, 1 termostat, 
capacitate frigider 202 L, rafturi de sticlă, 
dezghețare automată a frigiderului, capacitate 
congelator 62 L, No-Frost, fixarea fațadei pe șine 
glisante, ușă reversibilă, nivel de zgomot 42 db(A), 
consum energie 318 kW/ an, clasă energetică А+.

CR321A            
177,5 cm, capacitate totală 258 L, 1 compresor, 
1 termostat, capacitate frigider 176 L, rafturi 
grătar, dezghețare automată a frigiderului, 
capacitate congelator 69 L, dezghețare manuală 
a congelatorului, fixarea fațadei pe șine glisante, 
ușă reversibilă, nivel de zgomot 39 db(A), consum 
energie 266 kW/ an, clasă energetică А.

CR330AP            
186,3 cm, capacitate totală 311 L, 1 compresor, 
1 termostat, capacitate frigider 221L, rafturi 
de sticlă, dezghețare automată a frigiderului, 
capacitate congelator 67 L, dezghețare manuală 
a congelatorului, fixarea fațadei pe șine glisante, 
uși reversibile, nivel de zgomot 42 db(A), consum 
energie 274 kW/ an. Clasă energetică А+.

KSEG5X 
52 cm, capacitate maximă 620 m3/h, 1 motor, 
3 viteze, butoane glisante, iluminare becuri 
cu filament, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 52 db(A), filtru de carbon 
KITFC142 (nu este inclus)

KSEG5X  inox/ 52 cm
KSEG7X  inox/ 70 cm

KSET610X                
Hotă telescopică încorporabilă 60 cm, capacitate 
maximă 625 m3/h, 1 motor, 3 viteze, comenzi 
electromecanice, iluminare cu halogen, diametru 
conductă evacuare 130 mm, nivel de zgomot 43 
db(A), filtru de carbon KITC3R (nu este inclus)

KSET610X    inox

KSEG5                       
52 cm, capacitate maximă 320 m3/h, 1 motor, 3 
viteze, comenzi electromecanice, iluminare becuri 
cu filament, diametru conductă evacuare 150 
mm, nivel de zgomot 52 db(A), filtru de carbon 
KITFC142 (nu este inclus)

KSEG5  gri argintiu / 52 cm
KSEG7  gri argintiu  / 70 cm

KQ45X                
Hotă insulă 45 cm, capacitate maximă 710 m3/h, 1 
motor, 3 viteze, mod intensiv, comenzi electronice, 
iluminare cu halogen, diametru conductă evacuare 
150 mm, nivel de zgomot 43 db(A), filtru de carbon 
KITFC152 (nu este inclus), 

KQ45X    inox

KSET910X                       
Hotă telescopică încorporabilă 90 cm, capacitate 
maximă 625 m3/h, 1 motor, 3 viteze, comenzi 
electromecanice, iluminare cu halogen, diametru 
conductă evacuare 130 mm, nivel de zgomot 43 
db(A), filtru de carbon KITC3R (nu este inclus)

KSET910X    inox

KSEG55X                
55 cm, capacitate maximă 540 m3/h, 1 motor, 3 
viteze, comenzi electronice, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 130 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon KITC3С (nu este 
inclus, 2 buc. necesare)

KSEG55X inox/55 cm
KSEG73X  inox/73 cm

KR37X                
Hotă insulă 37 cm, capacitate maximă 620 m3/h, 1 
motor, 3 viteze, mod intensiv, comenzi electronice, 
iluminare cu halogen, diametru conductă 150 
mm, nivel de zgomot 47 db(A), filtru de carbon 
KITFC161 (nu este inclus), 

KR37X    inox

KSET61                
Hotă telescopică încorporabilă 60 cm, capacitate 
maximă540 m3/h, 1 motor, 2 viteze , comenzi 
electromecanice, iluminare becuri cu filament, 
diametru conductă evacuare 130 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon KITC3С (nu este 
inclus)

KSET61    argintiu / panou frontal co-laminat inox

FRIGIDERE ÎNCORPORABILE

KSEG54X               
54/ 77 cm, capacitate maximă530 m3/h, 1 motor, 
4 viteze , mod intensiv, absorbție perimetrică, 
comenzi electronice, iluminare cu halogen, 
diametru conductă evacuare 150 mm, nivel de 
zgomot 46 db(A), filtru de carbon KITFC161(nu 
este inclus)

KSEG54X  inox
KSEG77X  inox

HOTE



2726

FL144A            
Montare sub blat, înălțime 82-89 cm, capacitate 
totală 144 L, 1 compresor, 1 termostat, capacitate 
netă frigider143 L, rafturi de sticlă, dezghețare 
automată, fixare stabilă a fațadelor, ușă reversibilă, 
nivel de zgomot 42 db(A), consum energie 139kW/ 
an,  clasă energetică А

FL130A            
Montare sub blat, înălțime 82-89 cm, capacitate 
totală 130 L, 1 compresor, 1 termostat, capacitate 
frigider 105 L, rafturi de sticlă, dezghețare 
automată a frigiderului, capacitate congelator 21 
L, dezghețare manuală a congelatorului, fixare 
stabilă a fațadelor, ușă reversibilă, nivel de zgomot 
42 db(A), consum energie 208 kW/ an, clasă 
energetică А

VI100A            
Montare sub blat, înălțime 82-89 cm, capacitate 
totală 96 L, 1 compresor, 1 termostat, capacitate 
congelator 86 L, dezghețare manuală, fixare 
stabilă a fațadelor, ușă reversibilă, nivel de zgomot 
42 db(A), consum energie 204 kW/ an, clasă 
energetică А

FA390X2            
Înălțime 190 cm, lățime 70 cm, capacitate totală 
360 L, protecție antibacteriană, 1 compresor, 2 
termostats, No-Frost integral, capacitate frigider 
264 L, Fresh Zone (0°С), capacitate congelator 82 
L, non ușă reversibilă, nivel de zgomot 42 db(A), 
consum energie 310 kW/ an, clasă energetică А.
S - deschidere stânga

FA390X2/FA390XS2    inox

FR298A-1            
164,4 cm, capacitate totală 274 L, 1 compresor, 
1 termostat, capacitate frigider 211 L, rafturi 
de sticlă, dezghețare automată a frigiderului, 
capacitate congelator 52 L, dezghețare manuală 
a congelatorului, fixarea fațadei pe șine glisante, 
ușă reversibilă, nivel de zgomot 40 db(A), consum 
energie 299 kW/ an, clasă energetică А.

FR315APL            
177 cm, capacitate totală 321 L, 1 termostat, 
capacitate netă frigider320 L, dezghețare 
automată, rafturi de sticlă, fixarea fațadei pe șine 
glisante, ușă reversibilă, nivel de zgomot 37 db(A), 
consum energie 146 kW/an, clasă energetică А.

FA800PO9            
Înălțime 190 cm, lățime 70 cm, capacitate totală 
360 L, protecție antibacteriană, 1 compresor, 2 
termostats, No-Frost integral, capacitate frigider 
264 L, Fresh Zone (0°С), capacitate congelator 82 
L, non ușă reversibilă, nivel de zgomot 42 db(A), 
consum energie 310 kW/ an, clasă energetică А.
S - deschidere stânga

FA800PO9/FA800POS9  crem/ mânere alamă
FA800AO9/FA800AOS9  antracit/ mânere alamă

FRIGIDERE ȘI CONGELATOARE ÎNCORPORABILE SUB BLAT

LB30AFNF            
177,5 cm, capacitate totală 276 L, 1 compresor, 1 
termostat, capacitate netă frigider 276 L, No-Frost, 
rafturi de sticlă, fixarea fațadei pe șine glisante, 
ușă reversibilă, nivel de zgomot 41 db(A), consum 
energie 177 kW/ an, clasă energetică А. Se 
poate compune ca un Side-by-side cu frigiderul 
Fb30AFNF

CB30PFNF           
177,5 cm, capacitate totală 262 L, 1 compresor, 
1 termostat,  No-Frost integral, capacitate 
frigider 188 L, Fresh Zone (0°С), rafturi de sticlă, 
capacitate congelator 60 L, fixarea fațadei pe șine 
glisante, ușă reversibilă, nivel de zgomot 37 db(A), 
consum energie 298 kW/ an, clasă energetică А+.

FB30AFNF            
77,5 cm, capacitate totală 206 L, 1 compresor,
1 termostat, volum net al congelatorului  206 L, 
No-Frost, 5 cutii transparente, 2 rafturi de sticlă, 
fixarea fațadei pe șine glisante, ușă reversibilă, 
nivel de zgomot 41 db(A), consum energie 405 
kW/ an, clasă energetică А. Se poate compune ca 
un Side-by-side cu frigiderul Lb30AFNF

FRIGIDERE ÎNCORPORABILE

FRIGIDERE INDEPENDENTE

FA800A9            
Înălțime 190 cm, lățime 70 cm, capacitate totală 
360 L, protecție antibacteriană, 1 compresor, 2 
termostate,  No-Frost integral, capacitate frigider 
264 L, Fresh Zone (0°С), capacitate congelator 
82 L, ușă nereversibilă, nivel de zgomot 42 db(A), 
consum energie 310 kW/ an, clasă energetică А.
S - deschidere stânga

FA800P9/ FA800PS9   mânere crem aurii
FA800A9/ FA800AS9  antracit/ mânere aurii
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SBS800AO9            
Înălțime 180 cm, lățime 90 cm, capacitate totală 
600 L, 1 compresor, 2 termostate, No-Frost 
integral, funcția ”Vacanță”, afișaj digital, blocare 
de siguranță pentru copii, capacitate frigider 365 
L, Fresh Zone (0°С), rafturi de sticlă, capacitate 
congelator 173L, dispozitiv pentru cuburi de 
gheață, nivel de zgomot 40 db(A), consum energie 
454 kW/ an, clasă energetică А+

SBS800AO9   antracit/ butoane alamă
SBS800PO9  crem/ butoane alamă

SBS800P9            
Înălțime 180 cm, lățime 90 cm, capacitate totală 
600 L, 1 compresor, 2 termostate, No-Frost 
integral, funcția ”Vacanță”, afișaj digital, blocare 
de siguranță pentru copii, capacitate frigider 365 
L, Fresh Zone (0°С), rafturi de sticlă, capacitate 
congelator 173L, dispozitiv pentru cuburi de 
gheață, nivel de zgomot 40 db(A), consum energie 
454 kW/ an, clasă energetică А+

SBS800P9  crem/ butoane aurii
SBS800A1  antracit/ butoane aurii

ABM42            
56 cm, lățime 40 cm, capacitate netă 40 L, 
răcire cu absorbție(silențios, fără compresor), 1 
termostat, dezghețare automată, fixarea fațadei pe 
șine glisante, ușă reversibilă

SCV36X1            
Independent, înălțime 91 - 92,5 cm, lățime 60 
cm, capacitate  36 x 0,75 L sticle, ușă de sticlă, 1 
termostat, reglare temperatură de la 0 la 18°С, 5 
rafturi de lemn, sistem de ventilație, filtru carbon 
activ, ușă nereversibilă, consum energie 234 kW/ 
an

SCV36X1/SCV36XS1    inox
S - deschidere stânga

CVI38X            
Încorporabil, înălțime 82 - 87 cm, lățime 60 cm, 
volum 36 x 0,75 L sticle, ușă de sticlă, 1 termostat, 
reglare temperatură de la 5 la 20°С, 2 rafturi de 
lemn, sistem de ventilație, filtru carbon activ, afișaj 
digital, blocare de siguranță pentru copii, ușă 
nereversibilă, consum energie 251 kW/ an

CVI38X/ CVI38XS    inox
S - deschidere stânga

ABM32            
49 cm, lățime 40 cm, capacitate netă 30 L, 
răcire cu absorbție(silențios, fără compresor), 1 
termostat, dezghețare automată, fixarea fațadei pe 
șine glisante, ușă reversibilă

SCV115-1            
Independent, 185 cm, lățime 60 cm, capacitate  
115 x 0,75 L sticle, ușă transparentă, 1 termostat, 
reglare temperatură de la 5 la 22°С, 6 rafturi 
de lemn, sistem de ventilație, filtru carbon activ, 
afișaj digital dublu, blocare de siguranță pentru 
copii, încuietoare ușă, ușă nereversibilă, consum 
energie 351 kW/ an

SCV115-1/ SCV115S-1    negru/ inox
S – deschidere stânga

FA55PCIL1            
Înălțime 180 cm, lățime 90 cm, capacitate 
totală 600 L, 1 compresor, 2 termostate, funcția 
”Vacanță”, afișaj digital, blocare de siguranță 
pentru copii, capacitate frigider 365 L, Fresh Zone 
(0°С), capacitate congelator 173L, dispozitiv 
pentru cuburi de gheață, nivel de zgomot 40 
db(A), consum energie 440 kW/ an, clasă 
energetică А+

FA55PSIL1    inox,  No-Frost integral

SS55PNL1            
Înălțime 175 cm, lățime 90 cm, capacitate 
totală 600 L, 1 compresor, 2 termostate, funcția 
”Vacanță”, afișaj digital, blocare de siguranță 
pentru copii, capacitate frigider 365 L, Fresh Zone 
(0°С), capacitate congelator 173L, dispozitiv 
pentru cuburi de gheață, nivel de zgomot 40 
db(A), consum energie 440 kW/ an, clasă 
energetică А+

SS55PNL1  negru lucios, No-Frost integral
SS55PTL1  efect inox, No-Frost integral

SS55PTE2            
Înălțime 175 cm, lățime 90 cm, capacitate 
totală 600 L, 1 compresor, 2 termostate, funcția 
”Vacanță”, afișaj digital, blocare de siguranță 
pentru copii, capacitate frigider 365 L, capacitate 
congelator 173 L, dispozitiv pentru cuburi de 
gheață, nivel de zgomot 40 db(A), consum energie 
440 kW/ an, clasă energetică А+

SS55PTE2    efect inox, No-Frost integral

SIDE-BY-SIDE

SS55Pt            
Înălțime 175,5 cm, lățime 90 cm, capacitate 
totală 600 L, 1 compresor, 2 termostate, No-Frost 
integral, funcția ”Vacanță”, afișaj digital, blocare 
de siguranță pentru copii, capacitate frigider 365 
L, Fresh Zone (0°С), capacitate congelator 173L, 
dispozitiv pentru cuburi de gheață, nivel de zgomot 
40 db(A), consum energie 440 kW/ an, clasă 
energetică А+

SS55Pt    efect inox

RĂCITOARE PENTRU VINURI

MINIBARURI ÎNCORPORABILE
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FAB30NE
FAB30O7/FAB30OS7  portocaliu
FAB30RO7/FAB30ROS7  roz
FAB30P7/FAB30PS7  crem
FAB30NE7/FAB30NES7  negru 
FAB30BL7/FAB30BLS7  albastru
FAB30AZ7/FAB30AZS7  albastru pastel
FAB30R7/FAB30RS7  roșu
FAB30V7/FAB30VS7  verde
FAB30X7/FAB30XS7  argintiu
S – deschidere stânga

FAB50P            
Înălțime 187,5 cm, lățime 79,6 cm, capacitate 
totală 484 L, 1 compresor, 1 termostat, No- Frost 
integral, frigider 362 l, 2 fresh zones (0°C), 
congelator 107 l, uși nereversibile, consum energie 
419 kW/an, deschidere dreapta

FAB50B/FAB50BS  alb
FAB50P/FAB50PS  crem
FAB50X/FAB50XS  argintiu
S – deschidere stânga

FAB32O7 
Înălțime 179 cm, lățime 60 cm, capacitate 
totală 330 L, 2 compresoare, 2 termostate, 
capacitate frigider 205 L, dezghețare automată 
frigider, capacitate congelator 103 L, dezghețare 
manuală congelator, consum energie 292 kW/ an, 
deschidere dreapta

FAB32O7/FAB32OS7    portocaliu
S – deschidere stânga

FAB32RO7 
FAB32RO7/ FAB32ROS7  roz 
FAB32P7/ FAB32PS7  crem
FAB32NE7/ FAB32NES7  negru
FAB32BL7/ FAB32BLS7  albastru
FAB32AZ7/ FAB32AZS7  albastru pastel
FAB32R7/ FAB32RS7  roșu
FAB32V7/ FAB32VS7  verde
FAB32VE7/ FAB32VES7  verde lime
FAB32X7/ FAB32XS7  argintiu
S – deschidere stânga 

FRIGIDERE RETRO ANII 50

FAB10RUj
Înălțime 96 cm, lățime 60 cm, capacitate totală 
120 L, 1 compresor, 1 termostat, capacitate 
frigider 101 L, dezghețare automată a frigiderului, 
capacitate congelator 13L, dezghețare manuală a 
congelatorului, consum energie 169 kW/ an.

FAB10RUj/FAB10LUj “Steagul britanic”
R – deschidere dreapta, L – deschidere stânga

FAB10RR
FAB10RO/FAB10LO  portocaliu
FAB10RR/FAB10LR   roșu
FAB10RP/FAB10LP   crem
FAB10RNE/FAB10LNE  negru
R – deschidere dreapta, L – deschidere stânga

FAB28RCG1            
Înălțime 151 cm, lățime 60 cm, capacitate totală 
256 L, 1 compresor, 1 termostat, capacitate 
frigider 222 L, dezghețare automată a frigiderului, 
capacitate congelator 26 L, dezghețare manuală a 
congelatorului, 215 kW/an, clasă energetică А++

FAB28RCG1/FAB 28RCG1 ciocolată/mâner auriu
R – deschidere dreapta, L – deschidere stânga

FAB28RP1 
FAB28RBL1/FAB28LBL1  albastru
FAB28RVE1/FAB28LVE1  verde lime
FAB28RO1/FAB28LO1  portocaliu
FAB28RR1/FAB28LR1  roșu
FAB28RP1/FAB28LP1  crem
FAB28RNE1/FAB28LNE1  negru
FAB28RAZ1/FAB28LAZ1  albastru pastel
FAB28RRO1/FAB28LRO1  roz
FAB28RV1/FAB28LV1  verde
FAB28RX1/FAB28LX1  argintiu
FAB28RB1/FAB28LB1  alb 
FAB28RG1/FAB28LG1  galben
FAB28RBV3/FAB28LBV3  negru catifea
FAB28RUj1/FAB28LUj1  “Steagul britanic”
FAB28RCS1/FAB28LCS1  dungi colorate
R – deschidere dreapta, L – deschidere stânga

  
Înălțime 151 cm, lățime 60 cm, capacitate 
totală 197 L, capacitate netă congelator 170 L, 
dezghețare manuală, consum energie 223 kW/ an

CVB20RR/ CVB20LR  roșu
CVB20RP/ CVB20LP  crem
CVB20R0/ CVB20LO  portocaliu
CVB20RNE/ CVB20LNE  negru
R – deschidere dreapta, L – deschidere stânga

FRIGIDERE RETRO ANII 50

FAB30VE7 
Înălțime 168 cm, lățime 60 cm, capacitate totală 
312 L, 1 compresor, 1 termostat, capacitate 
frigider 242 L, dezghețare automată a frigiderului, 
capacitate congelator 68 L, dezghețare manuală 
a congelatorului, consum energie 266 kW/ an, 
deschidere dreapta

FAB30VE7/FAB30VES7    verde lime
S – deschidere stânga

FAB10HRR              HAPPY BAR
Înălțime 96, lățime 63 см,  volum total 130 L, 1 
compresor, 1 termostat, dezghețare automată, 
raftul inferior cu accesorii pentru depozitarea 
verticală a sticlelor, 2 rafturi pentru conserve, 1 raft 
orizontal pentru sticle, consum energie 123 kW/an.

FAB10HRR/FAB10HLR  roșu
FAB10HRP/FAB10HLP  crem
FAB10HRNE/FAB10HLNE  “Steagul britanic”
R – deschidere dreapta, L – deschidere stânga
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CS19Rw-6
Unitate de gătit combinată, plită - 6 arzătoare 
gaz, 1 cu capacitate sporită 4,0 kW, aprindere 
automată, supapă de siguranță, grătare fontă, 
capace arzătoare emailate, cuptor electric, 9 
funcții, 70 L, programare electronică, timer oprire 
automată, panouri catalitice, rotisor, ușă sticlă 
triplă, tavă inferioară de inox detașabilă

CS19Rw-6  “vin roșu”/ butoane argintii
CS19P-6  crem/ butoane argintii
CS19-6 inox/ butoane argintii

CO68GMA8
Unitate de gătit combinată, plită - 4 arzătoare gaz, 
1 cu putere sporită - 3,5 kW, aprindere automată, 
supape de siguranță, grătare emailate, capace 
arzătoare emailate, cuptor electric, 8 funcții, 68 
L, programare analogică, timer final gătit, ușă 
sticlă dublă, compartiment de depozitare cu panou 
frontal pliabil, capac sticlă unitate de gătit inclus

CO68GMP9  crem/ butoane alamă
CO68GMA8  antracit/ butoane alamă

CS18A-6
Unitate de gătit combinată, plită pe gaz  6 
arzătoare gaz, 1 cu putere sporită 4,0 kW, 
aprindere automată, supapă de siguranță, grătare 
fontă, capace arzătoare emailate, cuptor electric, 
9 funcții, 70 L, programare analogică, timer oprire 
automată, panouri catalitice, rotisor, ușă sticlă 
triplă, tavă inferioară de inox detașabilă

CS18A-6    antracit/ butoane argintii

CO68CMP9
Unitate de gătit electrică, plită - 4 zone de gătit 
Hi-Light, indicator căldură reziduală, protecție 
împotriva supraîncălzirii, cuptor electric, 8 funcții, 
68 L, programare analogică, timer oprire automată, 
ușă sticlă dublă, compartiment de depozitare cu 
panou frontal pliabil

CO68CMP9  crem/ butoane alamă
CO68CMA8  antracit/ butoane alamă

A1C-6
Centru de gătit electric, plită ceramică - 5 zone de 
gătit Hi-Light, indicator căldură reziduală, protecție 
împotriva supraîncălzirii, cuptor electric, 9 funcții, 
70 L, programare analogică, timer oprire automată, 
panouri catalitice, rotisor, ușă sticlă triplă, tavă 
inferioară de inox detașabilă

A1C-6 inox/ butoane argintii

UNITĂȚI DE GĂTIT INDEPENDENTE, 60 CM, CLASĂ ENERGETICĂ АUNITĂȚI DE GĂTIT INDEPENDENTE, 90 CM, CLASĂ ENERGETICĂ А
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STO905
90 cm, clasa ААА, 1 tavă, număr seturi 12, 10 
programe, 5 temperaturi de spălare, afișaj, lumină 
interioară, pornire întârziată(1-9 h), opțiune “3 
în 1”, 1/2 încărcare (stânga-dreapta), sistem de 
spălare orbital dublu, coșuri de inox cu sistem 
antistrop, AcquaStop, AquaTest, uscare prin 
condensare, nivel de zgomot 43 db(A), consum 
apă 14 L

STO905    posibilitate încorporare în nișă

StA4645
Clasa  ААА, 2 coșuri, număr seturi 10, 5 
programe, 4 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-9 h), opțiune “3 în 1”, sistem spălare 
Traslante, AcquaStop, AquaTest, uscare prin 
condensare, nivel de zgomot 45 db(A), consum 
apă 13 L

STA13XL
Înveliș anti-amprentă, clasa  А(-20%)АА, 2 tăvi, 
număr seturi 13, 9 programe, 5 temperaturi de 
spălare, afișaj, pornire întârziată(1-24 h), opțiune 
“3 în 1”, 1/2 încărcare, sistem de spălare orbital, 
AcquaStop, AquaTest, opțiune QuickTime, 
ActiveLight –indicator cu fascicul de lumină 
pe podea, uscare prin condensare, posibilitate 
racordare la apă caldă, nivel de zgomot 43 db(A), 
consum apă 10 L

STA13XL    ActiveLight

PLA4645X7
Clasa  ААА, 2 coșuri,  număr seturi 10, 9 
programe, 5 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-12 h), opțiune “3 în 1”, sistem spălare 
Traslante, AcquaStop, AquaTest, uscare prin 
condensare, nivel de zgomot 45 db(A), consum 
apă 13 L

PLA4645X7    panou frontal inox anti amprentă

STA6443
Clasa  А(-20%)АА, 2 coșuri, număr seturi 13, 9 
programe, 5 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-24 h), opțiune “3 în 1”, 1/2 încărcare, 
sistem de spălare orbital, AcquaStop, AquaTest, 
opțiune EnerSave- deschidere automată a ușii la 
sfârșitul ciclului de uscare, opțiune QuickTime, 
uscare prin condensare, posibilitate racordare la 
apă caldă, nivel de zgomot 43 db(A), consum apă 
10 L

STC75
60 cm, clasa  ААА, 1 tavă, număr seturi 7, 10 
programe, 5 temperaturi de spălare, afișaj, lumină 
interioară, pornire întârziată(1-9 h), opțiune “3 
în 1”, sistem de spălare orbital, sistem antistrop, 
AcquaStop, AquaTest, uscare prin condensare, 
nivel de zgomot 43 db(A), consum apă 10 L

STC75    posibilitate încorporare în nișă

StA4845
Clasa  ААА, 2 coșuri, număr seturi 10, 5 
programe, 4 temperaturi de spălare, pornire 
întârziată(3-6-9 h), opțiune “3 în 1”, sistem spălare 
Traslante, AcquaStop, uscare prin condensare, 
nivel de zgomot 45 db(A), consum apă 13 L

STA6539L
Clasa   А(-10%)АА, 3 coșuri, număr seturi 14, 9 
programe, 5 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-24 h), opțiune “3 în 1”, 1/2 încărcare, 
sistem de spălare orbital, AcquaStop, AquaTest, 
opțiune EnerSave - deschidere automată a ușii 
la sfârșitul ciclului de uscare, opțiune QuickTime, 
ActiveLight –indicator cu fascicul de lumină 
pe podea, uscare prin condensare, posibilitate 
racordare la apă caldă, nivel de zgomot 39 db(A), 
consum apă 12 L

STA6539L    ActiveLight

LSA13X
Inox anti amprentă, clasa  А(-20%)АА, 2 coșuri, 
număr seturi 13, 9 programe, 5 temperaturi de 
spălare, afișaj, pornire întârziată(1-24 h), opțiune 
“3 în 1”, 1/2 încărcare, sistem de spălare orbital, 
AcquaStop, QuickTime, uscare prin condensare, 
posibilitate racordare la apă caldă, nivel de zgomot 
42 db(A), consum apă 10 L

LSA13X    inox

StA6445
Clasa  ААА, 2 coșuri, număr seturi 13, 5 
programe, 4 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-9 h), opțiune“3 in 1”, 1/2 încărcare, 
sistem de spălare orbital, AcquaStop, opțiune 
igienizare HyClean, uscare prin condensare, 
posibilitate racordare la apă caldă, nivel de zgomot 
42 db(A), consum apă 12 L

ST2FABR
Încorporabilă în stil Retro anii 50, clasa  А(-20%) 
АА, 2 coșuri, număr seturi 13, 9 programe, 
5 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-24 h), opțiune “3 în 1”, 1/2 încărcare, 
sistem de spălare orbital, AcquaStop, AquaTest, 
EnerSave, QuickTime, uscare Turbo, nivel de 
zgomot 42 db(A), consum apă 10 L

ST2FABR    roșu

ST317AT
Deschidere prin împingere, clasa  А(-20%)АА, 2 
coșuri, număr seturi 13, 9 programe, 5 temperaturi 
de spălare, afișaj, pornire întârziată(1-24 h), 
opțiune “3 în 1”, 1/2 încărcare, sistem de spălare 
orbital, AcquaStop, AquaTest, opțiune EnerSave 
– deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului 
de uscare, opțiune QuickTime, uscare prin 
condensare, posibilitate racordare la apă caldă, 
nivel de zgomot 44 db(A), consum apă 10 L

ST317AT    deschidere fără mâner 

STA4648D
Clasa  ААА, 2 coșuri, număr seturi 10, 5 
programe, 4 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(3-6-9 h), opțiune “3 în 1”, sistem spălare 
Traslante, AcquaStop, uscare prin condensare, 
nivel de zgomot 48 db(A), consum apă 13 L

PLA6442X
Clasa  А(-20%)АА, 2 coșuri, număr seturi 13, 9 
programe, 5 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-24 h), opțiune “3 în 1”, 1/2 încărcare, 
sistem de spălare orbital, AcquaStop, opțiune 
EnerSave – deschidere automată a ușii la sfârșitul 
ciclului de uscare, opțiune QuickTime, uscare prin 
condensare, posibilitate racordare la apă caldă, 
nivel de zgomot 42 db(A), consum apă 10 L

PLA6442X    panou frontal inox anti amprentă 

MAȘINI DE SPĂLAT VASE MAȘINI DE SPĂLAT VASE

ST2FABP
ST2FABP  crem
ST2FABRO  roz
ST2FABNE  negru

BLV2AZ-1
Independentă stil Retro anii 50, clasa  А(-20%)
АА, 2 coșuri, număr seturi 13, 9 programe, 
5 temperaturi de spălare, afișaj, pornire 
întârziată(1-24 h), opțiune “3 în 1”, 1/2 încărcare, 
sistem de spălare orbital, AcquaStop, AquaTest, 
EnerSave, opțiune QuickTime, uscare Turbo, nivel 
de zgomot 42 db(А), consum apă 10 L

BLV2AZ-1    albastru pastel 

BLV2O-1
BLV2P-1 crem
BLV2RO-1  roz
BLV2VE-1  verde lime
BLV2R-1  roșu
BLV2AZ-1  albastru pastel
BLV2O-1  portocaliu
BLV2NE-1  negru
BLV2X-1  argintiu

STA6544TC
60 cm, clasa А(-10%) АА, 3 tăvi, număr seturi 14, 
10 programe, 5 temperaturi de spălare, afișaj, 
pornire întârziată(1-24 h), opțiune “3 în 1”, 1/2 
încărcare, sistem de spălare orbital, AcquaStop, 
AquaTest, opțiune QuickTime, uscare prin 
condensare, posibilitate racordare la apă caldă, 
nivel de zgomot 44db(A), consum apă 12 L

STA6544TC    lumină interioară albastră 
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wML168
Mașină de spălat rufe independentă, clasa  ААА, 
încărcare frontală 8 kg, stoarcere până la 1600 
rpm, 15 programe spălare, comenzi electronice, 
afișaj, pornire întârziată(1-24 h), încărcare 
variabilă automată, AcquaStop total, tambur inox și 
cuvă polipropilenă, diametru hublou  30 cm

wML168    alb

LST147
Clasa  А(-10%)АВ, încărcare 7 kg, stoarcere 
până la 1400 rpm, 15 programe spălare, comenzi 
electronice, afișaj, pornire întârziată(1-24 h), total 
AcquaStop, tambur inox și cuvă polipropilenă, 
diametru hublou  30 cm

LST147    alb
 

SLB147
Mașină de spălat rufe independentă, clasa  A+b, 
încărcare frontală 7 kg, stoarcere până la 1400 
rpm, 15 programe, comenzi electronice, afișaj, 
pornire întârziată(1-24 h), încărcare variabilă 
automată, posibilitate alimentare cu apă caldă, 
sistem dublu total AcquaStop (pentru admisia 
dublă), tambur inox și cuvă polipropilenă, diametru 
hublou  30 cm

SLB147  alb, 1400 rpm
SLB127  alb, 1200 rpm

LSTA146S
Clasa  ВАА , încărcare la spălare 6 kg /încărcare 
la uscare 4 kg, stoarcere până la 1400 rpm, 12 
programe spălare, 6 programe uscare, uscare 
Turbo, senzor umiditate, comenzi electronice, 
afișaj, pornire întârziată(1-24 h), total AcquaStop, 
tambur inox și cuvă polipropilenă, diametru 
hublou  30 cm

LSTA146S    alb

LSE147S
Mașină de spălat rufe independentă – uscător, 
clasa  AA, încărcare frontală 7 kg la spălare/ 4 
kg la uscare, stoarcere până la 1400 rpm, 12 
programe spălare, 6 programe uscare, senzor 
umiditate, comenzi electronice, afișaj, pornire 
întârziată(1-24h), încărcare variabilă automată, 
sistem total AcquaStop, tambur inox și cuvă 
polipropilenă, diametru hublou  30 cm

LSE147S    alb

CT15-2
Sertar încălzire, accesoriu pentru cuptoare 
compacte 45 cm, înălțime14 cm, timer până la 
240 min., oprire automată, comenzi temperatură 
30-75°С, pornire cu întârziere de până la 9 h.50 
min., comenzi electronice

CT15-2  sticlă argintie Stopsol/ inox/   
 Gama Linea 
CT15NE-2  sticlă neagră/ Gama Linea 
CT15X  inox/ Classica 
CT15PO-9  crem/alamă Gama Colonial

GT1T
1 nivel ghidaje telescopice cu extragere completă, 
pentru -8, -9 cuptoare cu grila pe ghidaje metalice 
si, de asemenea pentru SC115 şi SCP115

PC68
Set de panouri catalitice pentru cuptoare de 60 cm 
versiunea - 8 cu ghidaje metalice

PC68  pentru cuptoare de 68 litri
PC60  pentru cuptoare de 60 litri

GT1P
1 nivel ghidaje telescopice cu extragere partiala, 
pentru -8, -9 cuptoare cu grila pe ghidaje metalice 
si, de asemenea pentru SC115 şi SCP115

KITPC97
Set de panouri catalitice pentru cuptoare de 90 cm 

BVG
Tava din sticla cu grilaj din oţel inox pentru 
cuptoarele de 60 cm -8, -9 modele cu grila pe 
ghidaje metalice şi ghidaje profilate pentru tăvi, de 
asemenea, pentru F67-7, SC115. Nu se potrivesc 
pentru modelele compacte

PIR2
Formă universală de oțel pentru gătit cu capac 
de sticlă. Pentru toate cuptoarele de 60 cm cu 
excepția versiunilor compacte

PMO115A-1
Ușă decorativă cu ridicare hidraulică pentru 
cuptorul cu microunde, fixare în mobila de 
bucătărie,  montare în nișă 45 cm înălțime, 
Dimensiuni maxime ale cuptorului cu microunde(h 
x l x p): 355 x 555 x 500 mm

PMO115A-1  antracit/ sticlă oxidată
PMO115  sticlă argintie Stopsol
PMO115X  inox

PMO800PO9
Ușă decorativă Gama Colonial pentru cuptor cu 
microunde, fixare în mobila de bucătărie,  montare 
în nișă 39,5 cm înălțime, dimensiuni ale cuptorului 
cu microunde (h x l x p): 355 x 555 x 500 mm

PMO800PO9  crem/ garnituri alamă 
PMO800AO9  antracit/ garnituri alamă 

PMO800A-8
Ușă decorativă Gama Colonial pentru cuptor cu 
microunde, fixare în mobila de bucătărie, montare 
în nișă 39,5 cm înălțime, dimensiuni ale cuptorului 
cu microunde (h x l x p): 355 x 555 x 500 mm

PMO800A-8  antracit/ garnituri aurii.
PMO800P-9  crem/ garnituri aurii.
PMO800C-8  gri fontă/ garnituri aurii.
PMO800B-8  alb/ garnituri aurii.
 

PMO100-2
Ușă decorativă cu ridicare hidraulică pentru 
cuptorul cu microunde, fixare în mobila de 
bucătărie,  montare în nișă 45 cm înălțime, 
Dimensiuni maxime ale cuptorului cu microunde(h 
x l x p): 355 x 555 x 500 mm

PMO100-2   sticlă argintie Stopsol/inox
PMO100NE2  sticlă neagră/ inox
PMO100SG2  sticlă argintie Stopsol

PMO66A
Ușă decorativă Gama Colonial pentru cuptor cu 
microunde, fixare în mobila de bucătărie,  montare 
în nișă 39,5 cm înălțime, dimensiuni ale cuptorului 
cu microunde (h x l x p): 355 x 555 x 500 mm

PMO66A  antracit/ garnituri argintii 
PMO66P  crem/ garnituri argintii
PMO66X  inox/ garnituri argintii 

LBB14RO      
Mașină de spălat rufe independentă, Retro stil 
anii 50, clasa  А(-10%)АВ, încărcare frontală 7 kg, 
stoarcere până la 1400 rpm, 15 programe spălare, 
comenzi electronice, afișaj, pornire întârziată(1-24 
h), încărcare variabilă automată, AcquaStop, 
tambur inox și cuvă polipropilenă, diametru hublou 
30 cm,  ușă nereversibilă

MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ACCESORII

ACCESORII CUPTOR

LBB14B      
LBB14AZ  albastru pastel 
LBB14P  crem
LBB14RO  roz
LBB14B  alb

wMF147X
Mașină de spălat rufe independentă, clasa  А+АВ, 
încărcare frontală 7 kg, stoarcere până la 1400 
rpm, 15 programe spălare, comenzi electronice, 
afișaj, pornire întârziată(1-24 h.), încărcare 
variabilă automată, AcquaStop total, tambur inox și 
cuvă polipropilenă, diametru hublou  30 cm

wMF147X    inox

CDL83
Clasa  ВАА , încărcare frontală 8 kg, 11 programe 
uscare, uscare prin condensare, senzor umiditate, 
comenzi electronice, afișaj, pornire întârziată(1-24 
h), încărcare variabilă automată, AcquaStop total, 
tambur inox, diametru hublou 32 cm, dispozitiv 
colectare condens 

CDL83    alb
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PRTX
Piatră rotundă pentru pizza cu mânere. Se 
potrivește în cuptoare de 60 cm  versiunea -8. 
Nu încape în cuptoare compacte.

6MP700RwX
Set of 4 or 6 Mânere gama Cortina pentru plite

6MP700RwX  6 mânere/ “vin roșu”,   
 bază argintie
4MPC700AO  4 mânere/ antracit, bază alamă 
4MPC700PO  4 mânere/ crem, bază alamă 

BB3679
Grill fontă, mânere pliabile (stejar + oțel), 
dimensiuni 42,8 х 20,6 х 3,8 cm cu mânerele pliate 
(8,1 cm cu mânerele nepliate). Se potrivește pe 
plite pe gaz.
Nu se potrivește pe modelele Piano Design, 
Evoluzione, Newson, PVS…, PVA…, PVb..., 
PX140, PA140, PTS..., PGF...

LG53-1
Element de îmbinare pentru plitele  Domino 
SEH531, SEGR531

TPKX
Grill TepanYaki, inox, mânere ergonomice, 
dimensiuni 57,5 х 26,4 х 5,5 cm fără mânere 9,9 
cm cu mânere). 
Se potrivește cu plite pe gaz de 90 cm și unitățile 
de gătit. A se poziționa direct peste 2 arzătoare.

LGPGF
Element de îmbinare pentru plitele  Domino 
PGF3…

GRC60
Grătare fontă pentru modelele SR34…

KIT1A1-6
Panou perete, inox, pentru unitățile de gătit 
CS19…, CS18…

PPR2
Piatră pătrată pentru pizza. Se potrivește în 
cuptoare de 60 cm  versiunea -8.  Nu încape în 
cuptoare compacte.
 
Dimensiuni: 42 х 37,5 х 1,8 cm

6MP850X
Set of 6 Mânere gama Colonial pentru plite 

6MP850X  argintiu, bază antracit 
6MP800D  auriu, bază gri fontă 
6MP800P  auriu, bază crem 
6MP800EB  auriu, bază albă

PALPZ
Lopată pentru pizza, mâner pliabil, dimensiuni 
31,5 х 31,6 cm (49,5 cm cu mâner)

wOKGHU
Inel WOK din fontă, se potrivește cu plitele pe gaz, 
unitățile de gătit și mașini de gătit cu grătare fontă.
Nu se potrivește cu modelele SER60…, SE70…

FLT2
For hoods KSED95P9, KA1VP9, KA1VA, 
KSE89P9, KSE89A, KSE86AO9, KSE86PO9
filtru carbon FLT2

FLT3
Pentru hotele KS9600XL1
filtru carbon FLT3

FLTK1
Pentru hotele KD90RW, KD90X-1, KD90N
filtru carbon FLTK1 

KITFC900
Pentru hotele KSIV960X1
filtru carbon kitfc900 

KITFC906
Pentru hotele KTS75, KCVR9NE
filtru carbon KITFC906 

KITFC161
Pentru hotele KIV90X, KSEIV97X, K90X, 
KSEV97X, KV90X, KR37Xб KSEG54X, KSEG77X
filtru carbon KITFC161 

KITC3C
Pentru hotele KSEG73X, KSEG55X, KSET61
filtru carbon KITC3C 

KITC3R
Pentru hotele KSET910X, KSET610X
filtru carbon KITC3R 

KIT1C
Pentru hotele KSE91X, KSE71X, KSE61X
filtru carbon KIT1C 

KITFC155
Pentru hotele KD9X-1, KD6X-1
filtru carbon KITFC155 

KITFC152
Pentru hotele KMN75, KQ45
filtru carbon KITFC152 

KITFC142
Pentru hotele KSEG7, KSEG5, KSEG7X,
KSEG5X
filtru carbon KITFC142

KIT845PO
Panou pentru mașini de spălat vase încorporate, 
stil Colonial, lățime 45 cm

wSMZ20310
Set racordare pentru a combina mașina de spălat 
WML168 și uscătorul СDL83

PAIX-1
Detergent curățare pentru îndepărtarea negrelii de 
pe grătarele și capacele arzătoarelor de oțel. A nu 
se utiliza pentru suprafețe anti amprentă.
.
PAIX-1    volum 250 ml

XSPLEND-2
Detergent curățare pentru inox

XSPLAND-2    volum 500 ml

wSMZ20160
Accesoriu pentru scurgerea condensului din 
uscătorul СDL83

MMC745AO
Set de 2 mânere Gama Cortina pentru mașina de 
cafea 

MMC745AO  antracit/ bază alamă 
MMC745PO  crem/ bază alamă

KIT1M
Pentru hotele KSE66A, KSE66P
filtru carbon KIT1M, versiunea pentru utilizare 
pentru prima dată

FABLK1
Set racordare pentru a combina ca Side-by-Side 
CVb20 + FAb28

KITD4C
Pentru hotele KSE66
KITD4C filtru carbon, versiunea pentru următoarea 
comandă

ACCESORII ACCESORII

NO-CALK
Detergent curățare a calcarului din automatele de 
cafea 

NO-CALK    volum 100 ml
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FP610sg • FP610sV • FP610sBL • F610AB •
F610AN •F610X •F608sN 

s890MF-8sE995XT-7 • sE20XMFR8 • s890AMFR8 • 
s890PMFR8 • s890AMRO9 • s890PMRO9

sc170-8F67-7

sc166-8 • scP115X  • scP115A-1 • sc115A-1 •  
sc115 • sc115X • scP112Pz8 • scP112-8 •  
sc112N-8 • sc112B-8 • sc112-8 • sc112Pz-8 • 
scP112N-8, scP112sg8 • sc106-8 • sc106AL-8 
• sc106Pz-8 • sc106sg-8 • sc106N-8• sc99X-8 
• sc399X-8 • sc381X-8 • sc250X-8 • sc465N-8 • 
sc465Х-8 • sc341gX-8

scP805P-9 • scP805A-8 • scP805PO9 • scP805AO9 
• sc855RA-8 • sc855OT-9 • sc855PX-8 • sc855A-8 
• sc855P-8 • sc855PO-9 • sc850APz8 • sc850A-8 
• sc850P-8 • sc850AVO9 • sc850RA-8 • 
sc805AVO9 • sc805AO-9 • sc805PO-9 • sc805A-8 
• sc805P-9 • sc800P-9 • sc800B-8 • sc800A-8 •  
sc800AVO9 • sc800c-8 • sc850X-8 • sc855X-8

scP750Bs8 • scP750AX8 • sc750RWX8 • 
sc750PO-8 • sc750AO-8 • sc750PX-8 • sc750OT-8
• sc750RA-8 • sc800gVA8 • sc800gVP9 • 
sc800gPO9 • sc800gAO9

sc45MF2 • sc45MFNE2 • sc45V2 • sc45VNE2 •
sc845McPO9 • sc845McAO • s45VX2 • 
sc845VPO9 • sc45MNE2 • sc45M2 • s45MX2 
• sc845MPO9 • sc845MAO9 • sc845MP-9 • 
sc845MA • s45MFX2 • sc45Mc2 • sc45McNE2 • 
sc45McX2

FMc24N-2 • FMc24X-2 • FME24X-2 • • 
FME24N-2 • FME24B-2

FME20Tc 3 • FME20EX3

cMsc45NE • cMsc45 • cMs45X • 
cM845A-9 • cM845P-9

SERTARE ÎNCORPORABILE SERTARE ÎNCORPORABILE
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P755AB • P755AN • P755sV • 
P755sg • P755sBL • P755sN • 
P755X

PVA750-1• PVs750 • PVB750

PVA140-1

PV640s • PV640N 
PV640B

PV750N • PV750s • 
PV750B

PgF95-4

PTV705P106

PX140

PgF64-4

PgF75-4

sR34sgH3 sER60sgH3

sE70sgH-5sE264sgH3 sR775PO • sR775PX • sR775XRW • sR775AX 
• sR775AO • sR775Bs • sR775RA • sR775OT

sR896PgH9 • sR896AgH9sR764RA • sR764PO • sR764PX • sR775AX • 
sR764AO • sR764XRW • sR764Bs • sR764OT

sR876AgH9 • sR876PgH9 • sR876AVg9 •
sRV876A6 • sRV876P-9 • sRV876c6 •
sRV876RA5 • sRV876AV9

sR864OgH9 • sRV864RAg • sR864AgH9 •
sR864PgH9 • sRV864B • sRV864c • sRV864A •
sRV864P-9

sR804sEA4 • sR804sEP9

sR804AXg4 • sR804PXg9 • sR804AgH4 •
sR804PgH9 • sR804AOg9 • sR804POg9

sER844AV9 • sER844Rg4

SERTARE ÎNCORPORABILE SERTARE ÎNCORPORABILE

P64 • PTV64 P75 • P75VT

sI955DO sI955DO

Sertare încorporabile pentru montare la 
nivelul blatului

sI933D sI933D
Sertare încorporabile pentru montare la 
nivelul blatului

Aceste modele au dimensiuni diferite 510 și respectiv 
515 mm 
Dimensiunea decupajulului blatului este aceeași 

P864P-9 • P864A-9 • P764AO • P764PO
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sI3644B • sI3633B

sI644DO • sI644D sI3950B

sE2641Tc2

sE2664cX2

sE2640TD2

sE2641cX2

sE2664Tc2

PDXF116Rs sEgR531X

sEFR536X

PgF31g
PgF30B
PgF30T
PgF32c
PgF32g, 
PgF32I

LgPgF

P775-1 • P752

sE2951Tc2 sE2773Tc2

sE2772cX2 sE2772Tc2

sEH530X1 sRV532gH3

sI3321B

sE2321TE2

SERTARE ÎNCORPORABILE SERTARE ÎNCORPORABILE

sI644DO • sI644D

Sertare încorporabile pentru montare la 
nivelul blatului

Х663-1 • P652

sI3644D 

sE630TcE2
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ksEIV97X

kTs75c • kTs75Nc • 
kTs75Ac-1

kR37X

ksE66A • ksE66P

ksED95P9 kq45X

kD9X-1 • kD6X-1 kD90RW • kD90N • kD90X-1

ksET610X

ksE86AO9 • ksE86PO9

ksET910X

kc90AX • kc90AO • kc90PX • 
kc90PO

ksE89PO9 • ksE89RA • ksE89AO9 • 
ksE89P9 • ksE89A • ksE89D • kA1VP9 • 
kA1VA

kcVR9NE

kIV90X ksIV960X1

kMN75AB • kMN75AN 
• kMN75X

kTs75 ksEV97X kV90X

ks9600XL1 k90X ksEI91X • ksEI71X • ksEI61X ksET61

SERTARE ÎNCORPORABILE SERTARE ÎNCORPORABILE
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cR330AP FR310APL1

cR321A FR298A-1

cR325APLE

cR322ANF

LB30AFNFFR315APL

FB30AFNF

cB30PFNF

FL130A • FL144A • VI100A FA800A9 • FA800P9 • FA800PO9 
• FA800AO9 • FA390X2

FA55PcIL1

sBs800AO9 • sBs800PO9• sBs800P9 • sBs800A1

ksEg54X • ksEg 77X ksEg55X • ksEg73X ksEg5X • ksEg7X

ksEg5

ss55PNL1 • ss55PTL1 • ss55PTE2 

SERTARE ÎNCORPORABILE SERTARE ÎNCORPORABILE

ksEg7

ss55PT
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cVB20 FAB10

cs19RW-6 • cs19-6 • cs19P-6 • 
cs18A-6 • A1c-6

cO68gMA8 • cO68gMP9 •
cO68cMP9 • cO68cMA8

scV115-1 scV36X1 cVI38X

SERTARE ÎNCORPORABILE SERTARE ÎNCORPORABILE

ABM42 • ABM32

FAB50 FAB32 FAB30 sTO905 sTc75

FAB28

A B c D

AMB42 440 385 560 400

ABM32 420 365 490 400
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sTA13XL

PLA4645X7

LsA13XsT2FAB

WMF147X

WML168 cDL83

sTA6544Tc

SERTARE ÎNCORPORABILE SERTARE ÎNCORPORABILE

sTA6539L • sT317AT 
• sTA6443 • sTA6445

PLA6442X

sTA4645 • sTA4845 
• sTA4648D 

BLV2

LsTA146s

LBB14

cT15-2 • cT15NE-2 • cT15X • 
cT15PO-9

PMO115A-1 • PMO115 • PMO115X • 
PMO100-2 • PMO100NE2 • PMO100sg2

PMO800B-8 • PMO800P-8 • PMO800PO-9 •
PMO800AO-9 • PMO66A • PMO66P • 
PMO66X

sLB147

LsE147s

sLB127 LsT147
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Auriu AlAmă

Crem SC845MP-9 SC845MPO9
Antracit SC845MA SC845MAO9

AlAmă

Crem CO68GMP9
Antracit CO68GMA8

Gold AlAmă

Crem FA800P9   FA800PS9   SbS800P9 FA800PO9   FA800POS9   SbS800PO9
Antracit FA800A9   FA800AS9    SbS800A1 FA800AO9   FA800AOS9   SbS800AO9

AlAmă

Crem SC845MCPO9

AlAmă

Crem sc845VPO9

ButoAne Aurii și AlAmă incluse

Crem CM845P-9
Antracit CM845A-9

AlAmă

Crem CO68CMP9
Antracit CO68CMA8

COMBINAȚII DE CULORI, GAMA ASPECT COLONIAL 

Auriu Alamă Argintiu Cupru

Crem
SCP805P-9   SC855P-8   SC850P-8
SC805P-9   SC800P-9   S890PMFR9 

SC800GVP9 (gáz)

SCP805PO9   SC855PO-9
SC805PO-9   S890PMRO9

SC800GPO9 (gáz) 
SC855PX-8       

Antracit
SCP805A-8   SC855A-8   SC805A-8   

SC800A-8   S890AMFR8 
SC800GVA8 (gáz)

SCP805AO9   SC805AO-9   
S890AMRO9  SC800GVA8 (gáz)

SC850A-8   
SC850APZ8

Inox SC855X-8   
SC850X-8

“Ovăz” SC850AVO9    SC805AVO9    
SC800AVO9

Alb SC800b-8  
Gri fontă SC800C-8   S890MF-8

Cupru SC855RA-8   SC850RA-8
Alamă SC855OT-9

cuptoare

Auriu AlAmă ArGintiu cupru

Crem

SR896PGH9   SRV876P-9
SR876PGH9   SRV864P-9
SR864PGH9   SR804SEP9 

SR804PGH9   P864P-9

SR896PGH9   SR876PGH9
SR804POG9   P864P-9 SR804PXG9

Antracit

SR896AGH9   SRV876A6
SR876AGH9   SRV864A

SR864AGH9   SR804SEA4
SR804AGH4   P864A-9

SR896AGH9   SR876AGH9
SR804AOG9   P864A-9 SR804AXG4

“Ovăz” SR876AVG9   SRV876AV9
SER844AV9

Alb SRV864b

Gri fontă SRV876C6     SRV864C

Cupru SRV876RA5
SRV864RAG    SER844RG4

Alamă SR864OGH9   SC855OT-9

Plite

Auriu AlAmă ArGintiu cupru Fără mânere coloniAl 

Crem KSE89P9      KSE66P KSE89PO9   KSE86PO9 KA1VP9 KSED95P9
Antracit KSE89A      KSE66A KSE89AO9   KSE86AO9 KA1VA
Cupru KSE89RA

Gri fontă KSE89D

Auriu AlAmă ArGintiu

Crem PMO800P-9 PMO800PO9 PMO66P
Antracit PMO800A-8 PMO800AO9 PMO66A
Gri fontă PMO800C-8

Inox PMO66X
Alb PMO800b-8

Hote

Uși decorative

Cuptoare cu microunde încorporabile Mașini de cafea

MAȘINI DE GĂTIT COMBINATE MAȘINI DE GĂTIT ELECTRICE

FRIGIDERE

Cuptoare cu microunde compacte combinate

Cuptoare cu aburi compacte

AlAmă

Crem CT15PO-9

Sertare încălzire

CUPTOARE CU MICROUNDE ÎNCORPORABILE
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Auriu AlAmă ArGintiu cupru Fényes réz

Crem SCP750bS8
Antracit SC750PX-8 SC750PO-8

Inox SCP750AX8 SC750AO-8
“Ovăz” SC750RWX8

Alb SC750RA-8
Gri fontă SC750OT-8

Cupru
Alamă

Combinații de culori, gama aspect Colonial 

COMBINAȚII DE CULORI, GAMA ASPECT COLONIAL 

Auriu AlAmă ArGintiu cupru Réz VörösBor

Crem SR775bS 
SR764bS

Antracit SR775PX 
SR764PX

SR775PO     
SR764PO 
P764AO

“Ovăz” SR775AX 
SR764AX

SR775AO 
SR764AO 
P764AO

Alb SR775XRW     
SR764XRW

Gri fontă SR775RA 
SR764RA

Cupru SR775OT 
SR764OT

Alamă

Plite

Auriu AlAmă

Crem KC90PO KC90PX

Antracit KC90AO KC90AX

Hote


