PROMOŢIA II 2015
Valabilă din 15.10.2015 până la retragere
Preţurile conţin TVA şi sunt preţuri de vânzare recomandate

CHIUVETE, ROBINEŢI ŞI ACCESORII BLANCO

Un stil nou în bucãtãrie

ELECTROCASNICE PENTRU BUCĂTĂRII SMEG ȘI HOTE BEST

CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE DIN SILGRANIT

BLANCO ZIA 8 S

fără exc.

disponibil în 10 nuanţe (culoarea SAND-stoc limitat)
Dimensiune: 1160 x 500 mm
1499,-Lei
Adâncime cuve: 190 / 190 mm

BLANCO METRA 6 S Compact

cu exc.

întreținere ușoară

disponibil în 10 nuanţe (culoarea SAND-stoc limitat)
Dimensiune: 780 x 500 mm
Adâncime cuve: 190 / 130 mm 1399,-Lei

ZENOS SILGRANIT/CROM ZENOS-S SILGRANIT/CROM LINUS SILGRANIT
999,-Lei

BLANCO ZIA 9

fără exc.

cu cap extractabil
disponibil în 9 nuanţe
(exceptând sand)

1399,-Lei

gri perlat

1149,-Lei

BLANCO METRA 9 E

fără exc.

LINUS-S SILGRANIT

cu cap extractabil
disponibil în 9 nuanţe
(exceptând sand)

1369,-Lei

igienă

SILGRANIT PuraDur cu formulă brevetată de protecție a igienei

disponibil în 10 nuanţe (culoarea SAND-stoc limitat)
Dimensiune: 860 x 500 mm
1399,-Lei
Adâncime cuve: 190 / 190 mm

disponibil în 9 nuanţe (exceptând culoarea SAND )
Dimensiune: 830 / 830 x 500 mm
Adâncime cuve: 190 / 130 mm 1799,-Lei

ANTAS SILGRANIT/CROM
769,-Lei

ANTAS-S SILGRANIT/CROM

cu cap extractabil
disponibil în 9 nuanţe
(exceptând sand)

1389,-Lei

*stoc limitat

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
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CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE DIN SILGRANIT ȘI SET CU ROBINEŢI

BLANCO FAVOS
860 x 435 / 160 mm
nuanţe: antracit, alumetalic, șampanie, cafea, trufe

BLANCO FAVOS Mini
780 x 435 / 180 mm

899,-Lei

igienă

SILGRANIT PuraDur cu formulă brevetată de protecție a igienei

BLANCO FAVOS 6 S
860 x 435 / 180 / 78 mm
1049,-Lei
1379,-Lei
1569,-Lei

chiuvetă antracit, șampanie, alumetalic, cafea

nuanţe: antracit, alumetalic, șampanie, cafea, sand*
set chiuvetă și robinet sand*, antracit, șampanie
set chiuvetă și robinet cu duș sand*, antracit, șampanie
* stoc limitat

799,-Lei
1149,-Lei
1329,-Lei

BLANCO NOVA 45 S
810 x 500 / 190 mm

set chiuvetă și robinet antracit, șampanie
set chiuvetă și robinet cu duș antracit, șampanie

BLANCO NOVA 6 S

1000 x 500 / 190 / 130 mm

chiuvetă sand*, antracit, șampanie
chiuvetă celelalte nuanţe (alb, jasmin, alumetalic și cafea)
set chiuvetă și robinet sand*, antracit, șampanie
set chiuvetă și robinet cu duș sand*, antracit, șampanie

989,-Lei
1049,-Lei
1329,-Lei
1499,-Lei

* stoc limitat

DARAS SILGRANIT

chiuvetă sand*, antracit, șampanie
chiuvetă celelalte nuanţe (alb, jasmin, alumetalic și cafea)
set chiuvetă și robinet sand*, antracit, șampanie
set chiuvetă și robinet cu duș sand*, antracit, șampanie
* stoc limitat

1099,-Lei
1129,-Lei
1429,-Lei
1599,-Lei

379,-Lei

DARAS-S SILGRANIT 569,-Lei

nuanţe: sand*, șampanie, antracit
celelalte nuanţe se livrează la comandă
în 3 săptămâni
* stoc limitat
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întreținere ușoară

MIDA SILGRANIT

589,-Lei

nuanţe: sand*, șampanie, antracit
celelalte nuanţe se livrează la comandă
în 3 săptămâni
* stoc limitat

WEGA-S SILGRANIT 1099,-Lei

nuanţe: șampanie, antracit
celelalte nuanţe se livrează la comandă
în 3 săptămâni ( 7 nuanţe exceptând sand)

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.

CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE DIN SILGRANIT ȘI SET CU ROBINEŢI

igienă

întreținere ușoară

SILGRANIT PuraDur cu formulă brevetată de protecție a igienei

DARAS

MIDA

BLANCO CLASSIC 8
860 x 500 / 200 / 200 mm
chiuvetă antracit, șampanie
chiuvetă 7 nuanţe (exceptând culoarea sand)
set chiuvetă și robinet antracit, șampanie
set chiuvetă și robinet cu duș antracit, șampanie

BLANCO RONDOVAL 45

1149,-Lei
1169,-Lei
1469,-Lei
1649,-Lei

BLANCO LAGO *
615 x 510 / 205 mm
nuanţe: antracit, șampanie
nuanţele jasmin, alb, alumetalic și cafea se livrează
la comandă în 3 săptămâni

535 x 490 / 180 mm
nuanţe: sand*, antracit, șampanie
celelalte nuanţe se livrează la comandă în 3 săptămâni

SET chiuveta + robinet DARAS

nuanţe: sand*, antracit, șampanie

SET chiuveta + robinet MIDA

nuanţe: sand*, antracit, șampanie
* stoc limitat

799,-Lei
1049,-Lei
1249,-Lei

BLANCO NOVA 6
615 x 500 / 190 / 130 mm
979,-Lei

* STOC LIMITAT

nuanţe: sand*, antracit, șampanie
nuanţele jasmin, alb, alumetalic și cafea se livrează
la comandă în 3 săptămâni

1179,-Lei

* stoc limitat

gri perlat

*stoc limitat

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
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CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE ÎNCORPORABILE-INOX 18/10

+
TOP EE 3 x 4

TOP EE 4 x 4

(501067)
470 x 330 / 150 mm

RONDOSOL C

470 x 435 / 150 mm

279,-Lei

RONDOSOL

(513304)
Ø 460 / 165 mm

(501065)

279,-Lei

(513308) pânzat
Ø 460/ 165 mm

265,-Lei

RONDOVAL C

295,-Lei RONDOVAL

RONDOVAL

+
379,-Lei MIDA crom 699,-Lei

(513312) 535 x 490 / 180 mm

475,-Lei

(513314) pânzat
535 x 490 / 180 mm

(513314) pânzat 535 x 490 / 180 mm

+
FLEX Mini C

(511614)
780 x 435 / 150 mm

FLEX Mini C

(513518) pânzat
780 x 435 / 150 mm

189,-Lei

279,-Lei

TOP EZS 12 x 4-2

(500374K)
1235 x 435 / 150 mm

529,-Lei

TIPO 8 Compact C

(517155)
780 x 500 / 170 mm

419,-Lei

TOP ED 8 x 4 C

FLEX C

219,-Lei

TOP EZS 11 x 4

589,-Lei

DARAS-S crom

6

369,-Lei

TIPO 6 S Basic

TIPO 45 C

(517153)
950 x 500 / 160 / 90 mm

(512300) nisaj periat
950 x 500 / 160 / 90 mm

(516611)
480 x 500 / 160 mm

489,-Lei

599,-Lei

315,-Lei

TIPO 45 S Mini TIPO 45 S Mini TIPO 45 S Mini

(514813)
605 x 500 / 160 / 90 mm

(516524)
605 x 500 / 160 mm

729,-Lei

549,-Lei

(517731)

780 x 435 / 150 mm

TIPO 6 Basic

TIPO 8 Compact

(519427) nisaj periat
780 x 500 / 170 mm

DARAS crom

(512033) pânzat

269,-Lei

TIPO 6 S Basic C

(500847)
1100 x 435 / 150 mm

(517720)

TOP ED 8 x 4 C

(511667K)
780 x 435 / 150 mm

(511664)
860 x 435 / 150 mm

TIPO 45 S Compact C TIPO 45 S Compact
(513675) pânzat
329,-Lei 780 x 500 / 170 mm 499,-Lei
TIPO 45 S Compact
TIPO 45 S Compact C +
(513442) nisaj periat
DARAS crom (517151SETG)
399,-Lei
780 x 500 / 170 mm
539,-Lei
(517151)
780 x 500 / 170 mm

329,-Lei

239,-Lei
MIDA crom

399,-Lei

(517742)

(516525) pânzat

605 x 500 / 160 mm

439,-Lei

DARAS CROM
539,-Lei

(516524SETG)

MILA - L crom
399,-Lei
MILI - J crom
(519413)
399,-Lei
(519414)

399,-Lei

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.

CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE ÎNCORPORABILE-INOX 18/10

BLANCO LANIS 9 E

nisaj periat cu excentric
(516051)

BLANCO LIVIT 6 S

(514797) pânzat

Dimensiune: 985 x 510 mm
Adâncime cuve: 160 / 90 mm
Coșul de scurgere din cuva mică este inclus în preţ

Dimensiune: 1000 x 500 mm
Adâncime cuve: 155 / 130 mm

BLANCO LIVIT 45 S Centric cu exc.

finisaj inox periat
(514790)

BLANCO MEDIAN 45 S
929,-Lei

1299,-Lei

Dimensiune: 860 x 500 mm
Adâncime cuvă: 160 mm

829,-Lei

nisaj periat fără exc

(512660) cuvă dreapta
(512661) cuvă stânga

Dimensiune:
860 x 500 / 190 mm

Dimensiune: 1000 x 500 mm
Adâncime cuve: 160/137 mm

BLANCO LIVIT 6 S Centric

nisaj periat cu excentric
(516191)

Coșul de scurgere din cuva mică este inclus în preţ

BLANCO LIVIT 6 S Compact
1129,-Lei
(515117)
finisaj periat ,fără excentric

829,-Lei

1079,-Lei

BLANCO LIVIT 6 S Compact
Dimensiune: 780 x 500 mm
(515794) 1289,-Lei
Adâncime cuve: 155 / 130 mm
pânzat

DOZATOARE DE SĂPUN + ROBINEŢI
CRATON crom (513650)
Dozator detergent lichid 300 ml

89,-Lei

(514019)

TORRE crom (512593)

Dozator detergent lichid 300 ml 115,-Lei

TORRE nisaj inox (512594)
Dozator detergent lichid 300 ml
149,-Lei
CAPFLOW (517666)
capac inox pentru scurgere 3 1/2"

69,-Lei

FILTRU (128434)

Filtru impurităţi pentru robineţi

69,-Lei

SELECT 45/2

LINUS crom
929,-Lei

(518721)

969,-Lei

LINUS-S crom

(512402)
cu cap extractabil 1099,-Lei

SELECT 60/3
1069,-Lei

(518724)

SELECT BOTTON PRO

Manual 60/3
(517469)

499,-Lei
SELECT BOTTON PRO

Manual 45/2
(517467)
Automat 45/2
(517468)

399,-Lei
489,-Lei

SELECT SINGOLO
249,-Lei

ANTAS crom

(512880)

(515337)

569,-Lei
ANTAS-S crom
(515348)
cu cap extractabil 799,-Lei

SELECT 60/2
1049,-Lei

(518723)

ORGA 60/3 359,-Lei

(518727)

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
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CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE INOX CU MONTARE SUB BLAT ȘI LA NIVELUL BLATULUI

CUVE BLANCO ANDANO
- IF : montare pe blat sau la nivelul blatului
- U: montare sub blat
- cu sau fără margine pentru robinet

BLANCO ANDANO *
1129,-Lei
180-IF (518303)
969,-Lei
180-U (518301)

BLANCO ANDANO *
1249,-Lei
340-IF (518307)
1079,-Lei
340-U (518305)

BLANCO ANDANO *
1289,-Lei
400-IF (518311)
1089,-Lei
400-U (518309)

BLANCO ANDANO *
450-IF (519375) 1469,-Lei
450-U (519373) 1269,-Lei

BLANCO ANDANO *
500-IF (518315)
1629,-Lei
1399,-Lei
500-U (518313)

BLANCO ANDANO *
700-IF (518616)
1899,-Lei
1649,-Lei
700-U (518614)

BLANCO ANDANO **
400-IF/A

BLANCO ANDANO **
500-IF/A

BLANCO ANDANO *
340/340-IF (520830)
340/340-U (520824)

BLANCO ANDANO *
500/180-U
cuva dreapta sau stânga

2599,-Lei
2229,-Lei

2329,-Lei

BLANCO ANDANO *
400/400-IF (518327)
400/400-U (518325)

2969,-Lei
2529,-Lei

BLANCO ANDANO *
340/180-IF dreapta sau stânga
340/180-U dreapta sau stânga

2449,-Lei
2149,-Lei

* preţurile sunt pentru cuve fără sistem aqua-stop/excentric
** valabile în lista generală de preţ

BLANCO ZEROX 400-U (516993)
Dimensiune: 440 x 440 / 175 mm
1369,-Lei
BLANCO ZEROX 400-IF / A fără exc.
(516995)
Dimensiune: 460 x 510 / 175 mm
2299,-Lei

BLANCO ZEROX 500-U (516994)
Dimensiune: 540 x 440 / 175 mm
1499,-Lei
BLANCO ZEROX 500-IF / A fără exc.
(516996)
Dimensiune: 560 x 510 / 175 mm
2349,-Lei
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Certi carea DVGW este dovada care con rmă
faptul ca Blanco respectă cerințele referitoare
la protecția apei potabile
Înainte ca aceasta certi care să aibă loc, tehnologia și
igiena unei game de baterii sunt supuse unui mare
număr de teste individuale realizate de diferite
institute independente.
Următoarele criterii sunt o parte esențială acestor
teste:
• siguranța materialelor utilizate (toate materialele
care intră în contact cu apa sunt testate cu privire la
proprietățile igienice și elementele constitutive care
pot prezenta un risc pentru sănătate.)
• durabilitate la utilizare permanentă cald-rece
• debit
• intensitatea zgomotului produs de apă

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.

ROBINEŢI BLANCO

BLANCO SORA
CROM 520834
ALAMĂ 520835

1149,-Lei
1349,-Lei

Aspect tradițional, funcție modernă de ltrare,
apa ltrată și cea ne ltrată sunt controlate separat,
regulator de jet, rotație 360°

BLANCO TRIMA

CROM 519843

Robinet modern cu ltru, elemente de control cu design
tradițional cu identi care clară a funcției, apă ltrată și
ne ltrată control separat, regulator special de jet,
rotație 360°
999,-Lei

2 în 1: apă și apă potabilă de la un singur robinet

BLANCO FONTAS
CROM 515581

2299,-Lei

Apă potabilă de la robinet
Cap baterie înalt cu funcţionalitate dublă, nu este nevoie de găurire separată
Utilizare simplă datorită unui mâner separat pentru apa potabilă
Cap baterie separat pentru apa potabilă, nu se amesteca cu apa pentru spălat

BLANCO NEA CROM (519402) 749,-Lei BLANCO NEA SILGRANIT 999,-Lei
BLANCO NEA-S SILGRANIT1249,-Lei
BLANCO NEA-S CROM
(520296)1049,-Lei
9 nuanţe granit (exceptând SAND)

BLANCO ELOSCOPE - F II
CROM 516672

Baterie retractabila într-un design clar
Design clar fără compromisuri pentru o bucătărie elegantă
Capul lung ușurează umplerea vaselor
Retractabilă, ind în continuare funcţională
2599,-Lei

BLANCO QUATURA-S CROM 517185
cu cap extractabil

1599,-Lei

BLANCO CULINA-S Mini

CROM 519843

BLANCO QUATURA

CROM 517186

1399,-Lei

Design deosebit cu un punct de atracție special
Arcul delicat din inox oferă libertate de mișcare
până în zona cuvei

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.

1849,-Lei
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CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE DIN SILGRANIT

întreținere ușoară

igienă

SILGRANIT PuraDur cu formulă brevetată de protecție a igienei

BLANCO AXIA II 6 S

cu exc.

Dimensiune: 1000 x 510 mm
Adâncime cuve: 185/130 mm
disponibil în 9 nuanţe (exceptând sand),
accesorii incluse (tocător sticlă și coș
inox perforat)
*cuvă mare pe stânga sau dreapta

2499,-Lei

BLANCO ADON XL 6 S
cu exc.

Dimensiune: 980 x 480 mm
Adâncime cuve: 190/40 mm
disponibil în 9 nuanţe (exceptând sand)
Cu tocător din lemn de frasin

2699,-Lei

CUVE BLANCO SUBLINE
*cuve cu montare sub blat; fără exc.

SUBLINE 500 - U

SUBLINE 700 - U

cuvă: 500 x 400/190 mm

cuvă: 700 x 400/190 mm

1599,-Lei

1799,-Lei

SUBLINE 350/350 - U

cuve: 725 x 400/200/200 mm

1969,-Lei

SUBLINE 340/160 - U*

cuve: 525 x 400/190/130 mm

1849,-Lei

*cuvă mare pe dreapta sau pe stânga
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Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.

CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE
CHIUVETE DIN SILGRANIT

întreținere ușoară

igienă

BLANCO ELON XL 8 S
Dimensiune: 860 x 500 / 190 mm

BLANCO DALAGO 8

1599,-Lei

cu exc.

BLANCO ELON XL 6 S

disponibil în 9 nuanţe (exceptând sand)
Dimensiune: 815 x 510 mm
Adâncime cuvă: 190 mm 1499,-Lei

Dimensiune: 780 x 500 / 190 mm
disponibil în 9 nuanţe
1549,-Lei
(exceptând sand)

SOLUŢII PENTRU CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA
CHIUVETELOR BLANCO

TOCĂTOARE DE RESTURI MENAJERE
ISE 45 (513444)
Dimensiune: 318 mm, Ø 159 mm
Putere: 0.45 CP

1199,-Lei

SILGRANIT PuraDur cu formulă brevetată de protecție a igienei

RADIOCOMANDA

BLANCOPOLISH

(646417K)
Radio comandă pentru
tocătoare de resturi menajere

(511895)
Pastă pentru inox (tratează
zgârieturile, îndepartează
petele și rugina)

40,-Lei

199,-Lei

BLANCOCLEAN

(141601)
Soluţie pentru curăţarea și
întreţinerea chiuvetelor din
silgranit

45,-Lei

ISE 55 (513445K)*
Dimensiune: 318 mm, Ø 173 mm
Putere: 0.55 CP
cu acţionare pneumatică

1749,-Lei
EXCENTRIC (217163)

Se montează la scurgere 3 1/2
* se poate comanda cu acţionare
pneumatică

BLANCOACTIV

Sistem aquastop

(520784)
Tablete efervescente pentru
chiuvetele din silgranit (curăţă
și îndepartează petele)

99,-Lei

BLANCOANTIKALK

(520523)
Soluţie pentru îndepărtarea
petelor de calcar de pe baterii
și chiuvete din inox

25,-Lei

35,-Lei

ACCESORII CHIUVETE

Tocător fag

(218313)
Dimensiune: 53 x 26 cm

Tocător plastic

259,-Lei

(217611)
Dimensiune: 53 x 26 cm

Tocător plastic

269,-Lei

(210521)
Dimensiune: 54 x 26 cm

Strecurător din inox

359,-Lei

(217796)
Dimensiune: 27,2 x 19,8 cm

309,-Lei

Coș de scurgere din inox

(507829)
Dimensiune: 40,5 x 30,8 cm

479,-Lei

Accesoriile 218313, 217611, 210521, 217796 și 507829 se potrivesc doar anumitor modele de chiuvete.
Vă rugăm să consultați în partea de jos a paginii din Catalogul General, sub ecare model de chiuvetă, pentru a vedea ce accesorii se potrivesc.
Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
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GARANŢIE 3 ANI
LINEA

ELECTROCASNICE ÎNCORPORABILE

PLITE și CUPTOARE

PSE60NL

PSI60NL

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

Plită inducţie design Linea/Clasic, sticlă ceramică neagră, cu margine dreaptă, 60 cm,
4 zone pe inducţie, 9 trepte de putere, touch-control, timer, indicator căldură reziduală,
protecţie scurgere lichide și supraîncălzire, protecţie copii, recunoaștere automată a vaselor

CSE60SNL

sticlă neagră

1799,-Lei

Cuptor multifuncţional pirolitic; design Linea; display LCD; 11 funcţii
2 programe de curăţare pirolitică); ceas digital; volum interior 72 litri
(5 nivele de gătit); front din sticlă încălzire rapidă; protecţie pentru copii;
rotisor grill (accesoriu de bază); clasa energetică A

CSE60SAL sticlă albă
CSE60SAGL sticlă argintie/inox

3999,-Lei

CSCM45SNL sticlă neagră
CSCM45SAL sticlă albă

2799,-Lei

Cuptor multifuncţional compact, combinaţie cuptor-microunde-grill,
volum interior din inox de 40 litri, 5+2 funcţii , programator digital,
display LCD, 1000W microunde, 1500W grill

CSCM45SAGL sticlă argintie/inox

6299,-Lei

PACHETE PROMOŢIONALE
Se pot alcătui pachete din produse promoţionale sau combinate cu produsele care
nu se a ă în promoţie.
ÎN CAZUL ACHIZIŢIONĂRII SIMULTANE A DOUĂ SAU
MAI MULTE PRODUSE SMEG, SE OFERĂ O REDUCERE
DE 3-5 % LA FIECARE PRODUS.

CSM38SAGL sticlă stopsol argintie
Cuptor cu microunde incorporabil cu sticlă Stopsol (pentru corp de min. 35 cm adâncime);
tavă pizza (KITPLATE) la comandă; tava ceramică este mai economică, se încălzește mai
repede și mai uniform, ocupă mai puţin spaţiu, se curaţă mai ușor decât tava clasică

3599,-Lei
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PRODUSELE SMEG SE ADAPTEAZĂ FOARTE BINE ÎNTR-UN MEDIU
TRADIŢIONAL ȘI MODERN. ALTE INFORMAŢII GĂSIŢI IN CATALOG

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 5 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.

GARANŢIE 3 ANI
VICTORIA

PSI60NV negru
PSI60CV crem

CSE60NV negru
CSE60CV crem

ELECTROCASNICE ÎNCORPORABILE

Plită ceramică cu inducție SMEG, design VICTORIA, 60 cm, 4 zone
sticlă neagră, butoane efect inox

4199,-Lei

Cuptor SMEG, design VICTORIA, 10 funcții, curățare cu aburi,
20 de programe automate, display LCD, 65 litri, butoane efect inox,
clasă energetică A
5899,-Lei

PSG60NV negru
PSG60CV crem

CSCM45NV negru
CSCM45CV crem

Plită gaz SMEG, design VICTORIA, 60 cm, 4 arzătoare
WOK 3,3 kW, grătare fontă, aprindere electronică în buton,
supape siguranță, butoane efect inox
2199,-Lei

Cuptor cu microunde incorporabil SMEG, design VICTORIA,
13 funcții, 20 de programe automate, display LCD, 40 litri,
curățare cu aburi, microunde 1000 W, butoane efect inox,
clasă energetică A+++
7099,-Lei

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil.Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Produsele se livrează doar la comandă în max. 5 săptămâni.
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GARANŢIE 3 ANI
COLONIALE

ELECTROCASNICE ÎNCORPORABILE

PLITE

PSG60CFCL crem
PSG60AFCL antracit

PSG60CLCL crem
PSG60ALCL antracit
Plită gaz design Coloniale; 60 cm; 4 arzătoare, aprindere automată,
supape de siguranţă; suporţi fontă, accesorii bronz

1929,-Lei

PSE60CCL crem
PSE60ACL antracit

Plită gaz design Coloniale; 60 cm; 4 arzătoare, aprindere automată,
supape de siguranţă; suporţi fontă, accesorii bronz

1979,-Lei

PSI60CCL crem
PSI60ACL antracit

Plită vitroceramică rustică design Coloniale, culoare crem sau antracit,
sticlă ceramică “Supremă”, butoane bronz/alamă și aurii incluse, 60 cm,
9 trepte putere, 4 zone pentru gătit

2599,-Lei

APARAT DE CAFEA

Plită ceramică cu inducţie SMEG, design Coloniale,
rustică, 60 cm, 4 zone, antracit/acc. bronz

HOTĂ

3569,-Lei

COMBINĂ FRIGORIFICĂ
CS60CCLD + MSC60CL
- crem
CS60CCLS + MSC60CL
- crem

ACS45CCL crem/butoane bronz și aurii
ACS45ACL antracit/butoane bronz și aurii
Automat de cafea, timer electronic programabil on/oﬀ, a șaj cu LED setări în mai multe limbi,
dispozitiv exterior cappucino, râșniţă intergrată, recipient apă 1,8 l, 5 nivele de reglare
a tăriei cafelei, butoane măcinare cafea, ghidaje telescopice
9499,-Lei
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(S-balamale stânga)
Combină frigori că design
Coloniale, 60 cm lăţime,
180 cm înălţime,
capacitate 328 l,
1 compresor,
1 termostat,
frigider de 229 l și
congelator de 75 l,
poliţe de sticlă,
ușă nereversibilă,
consum 291kw/an,
clasa energetică A+,
mânere bronz
(mânere bronz incluse în preţ)

HS60CCL crem
Hotă crem, 60 cm lățime 1 motor, 3 viteze, capacitate
absorbție 329-593 m3/h, iluminare halogen 2x20 w,
posibil recirculare, diametru conductă evacuare150 mm,
nivel de zgomot 65 dB, clasă energetică C

2499,-Lei

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil.Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Produsele se livrează doar la comandă în max. 5 săptămâni.

stoc limitat

7599,-Lei

GARANŢIE 3 ANI
COLONIALE

ELECTROCASNICE ÎNCORPORABILE

CUPTOARE

CSE60CCL crem
CSE60ACL antracit

CSEP60CCL crem
CSEP60ACL antracit

CSCM45CCL crem
CSCM45ACL antracit

Cuptor multifuncţional rustic, design Coloniale,
antracit sau crem, butoane bronz,6 funcţii,
capacitate 72 de litri, (5 nivele de gătit),
clasa energetică A-10%
2679,-Lei

Cuptor multifuncţional rustic pirolitic,
design Coloniale, antracit sau crem, butoane bronz,
6+1 funcţii, capacitate 72 de litri, (5 nivele de gătit),
clasa energetică A-10%
3969,-Lei

Cuptor compact cu microunde rustic, design Coloniale, 45 cm culoare antracit sau crem, mâner
și butoane bronz, 6 funcţii )microunde, grill și pizza, programator digital, interior din inox (34 litri)
microunde 1000 W, accesorii: farfurie rotundă, tavă pizza
5499,-Lei

CSE60CCT crem
CSE60ACT antracit

CSCM45CCT crem
CSCM45ACT antracit

Cuptor cu 9 funcții de gătit. Funcție curățare: Curățare cu vapori; Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată; Alarmă sonoră la nal de gătit, 60 cm, 70 litri; Accesorii bronz.
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C). Clasa energetică A-10%.

Cuptor multifuncţional rustic pirolitic, design Cortina, antracit sau crem, butoane bronz,
5+2 funcţii, capacitate 40 de litri, (5 nivele de gătit),microunde 1000 W , tavă pizza, clasa energetică A+++

4899,-Lei

6599,-Lei

COMBINE FRIGORIFICE
CSBS90A4CLT antracit
CSBS90C4CLT crem

CSBS90A2CL antracit
CSBS90C2CL crem

Combină frigori că
Side-By-Side;
design Colonial/Cortina;
culoare crem și antracit;
mânere din bronz
Coloniale sau Cortina;
total no frost; multizone
clasa energetică A+;
capacitate 385 l/155 l,
dimensiuni: 922 x 690 x 1870 mm

Combină frigori că
Side-By-Side; design Colonial;
culoare crem și antracit;
mânere din bronz;
display LCD cu touch;
dozător de apă și gheaţă;
no frost; extra fresh zone;
dezghetare rapidă;
clasa energetică A+;
capacitate 368 l/176 l,
dimensiuni: 900 x 710 x 1810 mm

19.449,-Lei

21.999,-Lei

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil.Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Produsele se livrează doar la comandă în max. 5 săptămâni.
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GARANŢIE 3 ANI
PACHETE COMPLETE

Gama completă pentru bucătărie
DESIGN RUSTIC (COLONIALE)
(Preţurile sunt valabile la achiziţionarea unui pachet complet: hotă+plită+cuptor+chiuvetă+robinet)

HOTE

SB1

SB2

DISCOUNT PACHET -

15 %

FOLGARIDA R Antracit (07002157A)
FOLGARIDA R Crem (07002194A)
Hotă BEST 60 cm, cu prindere pe perete; Control cursor
3 viteze, 1 motor Iluminat 2 x 28 W,
halogen;
Capacitate exhaustare 270-435m3/h; Nivel zgomot:
51-63 dB(A); Diametru tub exhaustare: 150 mm;
Posibilă recirculare; Clasă energetică E; Filtru grasime
din aluminiu; Culoare: antracit/bară bronz

869,-Lei
739,-Lei

PLITE

PSG60CLCL crem
PSG60ALCL antracit
Plită SMEG gaz design Coloniale; 60 cm; 4 arzătoare
aprindere automată, supape de siguranţă;
suporţi fontă, accesorii bronz;

1929,-Lei
1640,-Lei

CUPTOARE

CSE60CCL crem
CSE60ACL antracit
Cuptor SMEG multifuncţional rustic, design Coloniale,
antracit sau crem, butoane bronz,
6 funcţii, capacitate 72 de litri, (5 nivele de gătit),
clasa energetică A-10%

2679,-Lei
2277,-Lei
BLANCO CLASSIC 45 S BASIC
SILGRANIT fără exc.

CHIUVETE
ȘI ROBINEŢI

Dimensiune: 780 x 510 mm
Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCO DARAS
SILGRANIT

6855,-Lei
5827,-Lei

6855,-Lei
5827,-Lei

nuanţe: jasmin, antracit

SB3culoare crem, identic cu SB1 dar cu hota SMEG cod HS6CCL de la pagina 14 în loc de hota BEST

999,-Lei
849,-Lei
379,-Lei
322,-Lei
8485,-Lei
7212,-Lei

MAȘINI DE SPĂLAT VASE
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MSV60NI - 60 cm

MSV45NI - 45 cm

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 5 programe și 4 temperaturi, capacitate 12 seturi,
“sistem orbital”, este posibilă racordarea la apă caldă, sistem electronic pentru dedurizare a apei,
Aquastop, clasa energetică A+, consum: 12 litri apă/ciclu
2899,-Lei

Mașină de spălat vase încorporabilă, capacitate 10 seturi,
sistem Aquastop, clasa energetică AA, consum: 12 litri apă/ciclu

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil.Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Produsele se livrează doar la comandă în max. 5 săptămâni.

2899,-Lei

GARANŢIE 3 ANI
RETRO
COMBINE FRIGORIFICE
Combină frigori că model RETRO ‘50
Dimensiune: 1510 x 600 x 682 mm, capacitate totală 256 l, 1 compresor,
1 termostat, capacitate frigidere 220 l și dezgheţare automată, congelator de 26 l,
dezgheţare manuală, consum 215kW/an, clasa energetică A++

de la 6299,-Lei

ELECTROCASNICE
ELECTROCASNICE MICI MODEL RETRO 50 ASORTATE PENTRU ORICE BUCĂTĂRIE.
ÎNTREBAŢI PENTRU DISPONIBILITATE

TOASTER RETRO '50 (4 felii)

TOASTER RETRO '50 (2 felii)

1099,-Lei

899,-Lei

disponibil crem și rosu

disponibil negru, crem, albastru deschis,
verde deschis, roz, roșu, crom lucios

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil.Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Produsele se livrează doar la comandă în max. 5 săptămâni.
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Disponibile după data de 5 noiembrie 2015

HOTE

GARANŢIE 2 ANI

Inspiraţie în stil italian
Italia a constituit de-a lungul timpului o sursă de inspiraţie pentru artişti,
iar inginerii care au proiectat gama BEST®, pasionaţi de ecare aspect al
culturii italiene, au creat produse în care se poate regăsi inuenţa
acesteia. Întreaga gamă de hote BEST® este emoţie devenită tangibilă
şi artă devenită funcţională, în orice spaţiu numit acasă. Prin
originalitatea formelor şi a designului, această gamă de hote vă permite
să vă exprimaţi stilul personal, într-o manieră tradiţională sau cu ajutorul
stilurilor cu adevărat unice din Colecţia Sorpresa. Ce aţi putea crea?
Lăsaţi-vă imaginaţia să zboare şi proiectaţi spaţiul de întâlnire pe care îl
visaţi şi în care vă puteţi cultiva aspiraţiile culinare.
Iată noua linie de hote din gama BEST®

FOLGARIDA XS 60 cm
(07001776A)
519,-Lei
FOLGARIDA XS 90 cm
(07001775A) 599,-Lei

Hotă cu prindere pe perete
Control cursor 3 viteze, 1 motor
Iluminat 2 x 28 W, halogen
Capacitate exhaustare 270-435 m3/h
Nivel zgomot: 51-63 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm

Posibilă recirculare
Clasă energetică E
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: inox

DELTA 60 cm
(07PC0500)

Hotă cu prindere pe perete
Control butoane 3 viteze, 1 motor
Iluminat 2 x 20 W, halogen
Capacitate exhaustare 263-390 m3/h
Nivel zgomot: 51-63 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm

Posibilă recirculare
Clasă energetică D
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: inox + sticlă curbată

DELTA 90 cm
(07PC0501)
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Permiteţi-ne să vă ajutăm să vă creaţi un spaţiu cu adevărat unic.

829,-Lei
889,-Lei

BETA STD 60 cm
(07PC0012) 829,-Lei
BETA STD 90 cm
(07PC0014) 889,-Lei

RHO 60 cm
(07PC2000)
RHO 90 cm
(07PC2001)

829,-Lei
879,-Lei

Hotă cu prindere pe perete
Control butoane 3 viteze, 1 motor
Iluminat 2 x 28 W, halogen
Capacitate exhaustare 265-395 m3/h
Nivel zgomot: 51-63 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm

Posibilă recirculare
Clasă energetică E
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: inox

Hotă cu prindere pe perete
Control butoane 3 viteze, 1 motor
Iluminat 2 x 20 W, halogen
Capacitate exhaustare 245-385 m3/h
Nivel zgomot: 51-63 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm

Posibilă recirculare
Clasă energetică D
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: inox + sticlă dreaptă

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.

HOTE

ARNO MET 60 cm
(070C0013A) 919,-Lei
ARNO MET 90 cm
(070C0012A) 1039,-Lei

BIBIONE MET 52 cm
(07E00118) 429,-Lei
BIBIONE MET 70 cm
(07E00119) 569,-Lei

IRIS FPX Black 55 cm
(07F94101)
2099,-Lei
IRIS FPX White 55 cm
(07F94100)
2099,-Lei

Disponibile după data de 5 noiembrie 2015

GARANŢIE 2 ANI

Hotă încorporabilă
Control comutator 3 viteze, 1 motor
Iluminat neon 11 W
Capacitate exhaustare 235-415 m3/h
Nivel zgomot: 47-62 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm

Posibilă recirculare
Clasă energetică D
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: corp vopsit gri/sticlă

Hotă încorporabilă
Control cursor 3 viteze, 2 motoare
Iluminat 2 x 28 W, halogen
Capacitate exhaustare 200-340 m3/h
Nivel zgomot: 52-68 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 123 mm

Posibilă recirculare
Clasă energetică F
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: inox

Hotă cu prindere pe perete
Control touch 3+1 viteze, 1 motor HF
Iluminat LED 2 x 2,5 W
Capacitate exhaustare 295-470 m3/h
Nivel zgomot: 49-66 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm

Hotă încorporabilă
Control cursor 3 viteze, 2 motoare
Iluminat 2 x 28 W, halogen
Capacitate exhaustare 190-370 m3/h
Nivel zgomot: 49-65 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 123 mm

ISEO MET 60 cm
(070A4703) 499,-Lei
ISEO MET 90 cm
(070A4702) 529,-Lei

FOLGARIDA R Antracit 60 cm
(07002157A)

FOLGARIDA R Crem 60 cm
(07002194A)

869,-Lei

FOLGARIDA R Antracit 90 cm
(07002158A)

FOLGARIDA R Crem 90 cm
(07002195A)

RECIRCULARE NUMAI
Clasă energetică B
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: inox + sticlă vopsită

1029,-Lei

IRIS FPX Black 80 cm
(07F94103)
2199,-Lei
IRIS FPX White 80 cm
(07F94102)
2199,-Lei

Posibilă recirculare
Clasă energetică F
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: corp vopsit gri

Hotă cu prindere pe perete
Clasă energetică E
Control cursor 3 viteze, 1 motor
Filtru grasime din aluminiu
Iluminat 2 x 28 W, halogen
Culoare: antracit sau
Capacitate exhaustare 270-435m3/h
crem/bară bronz
Nivel zgomot: 51-63 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm
Posibilă recirculare

Hotă cu prindere pe perete
Control touch 3+1 viteze, 1 motor HF
Iluminat LED 2 x 2,5 W
Capacitate exhaustare 310-590 m3/h
Nivel zgomot: 49-66 dB(A)
Diametru tub exhaustare: 150 mm

RECIRCULARE NUMAI
Clasă energetică A
Filtru grasime din aluminiu
Culoare: inox + sticlă vopsită

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra i au titlu informativ. Menţinem dreptul de a modi ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra ce.
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Permiteţi-ne să vă ajutăm să vă creaţi un spaţiu cu adevărat unic.

NU DOAR PRODUSE, CREAŢII !
Electrocasnicele SMEG bine gândite, deosebite și ușor de utilizat, cu un design special,
creat de arhitecţi de top din lumea întreaga, vor crea un confort unic în bucătăria dumneavoastră.
O combinaţie perfectă între design, performanţă și atenţie pentru detalii.

