
Livinox mosogatók és kiegészítôk Silverline készülékek és páraelszívók

ICF beépíthetô készülékek SIMFER beépíthetô készülékek Mekappa páraelszívók

KIEGÉSZÍTÔ TERMÉKEK  2016/2
Az akció 2016. október 1-tôl visszavonásig érvényes. 
A feltüntetett javasolt fogyasztói árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Az Ön kereskedôje:
KALORFLEX Kereskedelmi Kft.
Cím: 1205 Budapest, Határ út 88.
Telefon: 06-1-285-0756
Mobil: 06-30-549-1674
E-mail: info@kalorflex.hu
Web: www.kalorflex.hu



SILVERLINE 1190/1390

teleszkópos kihúzható páraelszívó, 
50 vagy 60 cm széles, fehér festett ház, 
inox front, 3 fokozatú billenôkapcsoló, 
fém zsírszûrô, 1 motor, zajszint:50-61 dB

(1190.5.652.01)
50 cm széles, légszállítás (IEC):
130-244 m3/h, D energiaosztály
16 990,- Ft

(1390.6.652.01)
60 cm széles, légszállítás (IEC):
164-254 m3/h, D energiaosztály
16 990,- Ft

YKF-A 4 990,- Ft
(Slimlux) 2 db/csomag

YKF-E 4 990,- Ft
(Onda) 2 db/csomag

YKF-C 4 990,- Ft
(Daphne) 2 db/csomag

YKAF 4 990,- Ft
kombinált zsír- és aktív szén szûrô

204 univerzális szûrôpárna 1 390,- Ft

SILVERLINE 3423

fali design páraelszívó, fekete 
vagy fehér üveg, színre festett 
készülékház és kürtô, 3 fokozatú 
érintôszenzoros vezérlés, fém 
zsírszûrô, zajszint: 54-70 dB, 
C energiaosztály

60 cm széles (fekete vagy fehér)
légszállítás (IEC): 240-518 m3/h
79 900,- Ft

90 cm széles (fekete vagy fehér)
légszállítás (IEC): 192-562 m3/h
89 900,- Ft

SILVERLINE 3159
fali kürtôs páraelszívó ívelt üvegernyôvel, 
inox ház és kürtô, 3 fokozatú nyomó-
gombos vezérlés, fém zsírszûrô, 
2x28W halogén világítás, 
légszállítás (IEC): 162-211 m3/h, 
zajszint: 55-61 dB, E energiaosztály

60 cm széles  (3159.6.652.01) 
44 900,- Ft
90 cm széles  (3159.9.652.01) 
49 900,- Ft

SILVERLINE 4140
90 cm sziget, 5 fokozatú érintôgombos 
vezérlés színes LCD kijelzôvel és 
idôzítôvel, 2x50W halogén világítás, 
légszállítás (IEC): 192-577 m3/h, 
zajszint: 48-70 dB, D energiaosztály

(4140.9.652.01) 
116 900,- Ft

SILVERLINE 3110

fali kürtôs páraelszívó edzett sík 
üvegernyôvel, inox ház és kürtô, 
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, 
fém zsírszûrô, 2x28W halogén világítás, 
légszállítás (IEC): 226-400 m3/h, 
zajszint: 49-64 dB, E energiaosztály

60 cm széles (3110.6.652.01) 
44 900,- Ft

90 cm széles (3110.9.652.01) 
49 900,- Ft

SILVERLINE 4240

90 cm sziget, 5 fokozatú érintô-
gombos vezérlés digitális kijelzôvel 
és idôzítôvel, 2x20W halogén világítás, 
légszállítás (IEC): 192-577 m3/h, 
zajszint: 48-70 dB, D energiaosztály

(4240.9.652.01) 
116 900,- Ft

SILVERLINE 2235

rusztikus fali kürtôs páraelszívó, 
bézs festett ház és kürtô, kezeletlen 
fa díszítôelemekkel (pácolható, 
festhetô), 3 fokozatú érintôgombos 
vezérlés digitális kijelzôvel és idôzítôvel, 
fém zsírszûrô, 2x28W halogén világítás, 
zajszint: 52-65 dB, E energiaosztály

60 cm széles (2235.6.652.02)
légszállítás (IEC): 183-370 m3/h
59 900,- Ft

90 cm széles (2235.9.652.02)
légszállítás (IEC): 210-365 m3/h
69 900,- Ft

SILVERLINE 3170EC
fali kürtôs páraelszívó, inox ház 
és kürtô, 3 fokozatú nyomógombos 
vezérlés, fém zsírszûrô, 2x28W halogén 
világítás, légszállítás (IEC): 241-406 m3/h,  
zajszint: 53-64 dB, E energiaosztály

60 cm széles (3170.6.652.01) 
44 900,- Ft

90 cm széles  (3170.9.652.01)  
49 900,- Ft

SILVERLINE 4110
90 cm sziget, 3 fokozatú érintô-
gombos vezérlés digitális kijelzôvel 
és idôzítôvel, 2x50W halogén 
világítás, légszállítás (IEC): 192-577 m3/h, 
zajszint: 48-70 dB, D energiaosztály

(4110.9.652.01) 
116 900,- Ft

*A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!
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MEKAPPA ONDA

fali kürtôs páraelszívó, inox, fekete 
vagy bézs színben (a színes változatok 
matt arany kerettel), 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, légszállítás (IEC): 
283-471 m3/h, zajszint: 64-70 dB
E energiaosztály

50 cm (inox/inox)*
31 900,- Ft

60 cm (inox/inox, 
fekete/arany, bézs/arany)
34 900,- Ft

MEKAPPA SLIMLUX

teleszkópos kihúzható páraelszívó,
festett ház, különbözô frontok, 
2 fokozatú billenôkapcsoló, 
fém zsírszûrô, 2 motor
légszállítás (IEC): 332-417 m3/h
zajszint: 65-70 dB
E energiaosztály

inox elôlap (50 és 60 cm)
22 990,- Ft

inox elôlap fekete üveg betéttel 
(50 és 60 cm)
24 990,- Ft
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SILVERLINE 1350

teleszkópos kihúzható páraelszívó, 
60 cm széles, szürke festett ház, fém 
zsírszûrô, 2 motor, 2x28 W halogén 
világítás, légszállítás (IEC): 250-352 m3/h, 
zajszint: 55-63 dB, E energiaosztály

1350TC(1350.6.652.02)
fekete üveg front, érintô-
szenzoros vezérlés
34 990,- Ft

1350 (1350.6.652.01)
inox front, 3 fokozatú 
billenôkapcsoló
22 990,- Ft
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SILVERLINE 2240

fali kürtôs páraelszívó, inox, fekete 
vagy fehér színben, 3 fokozatú 
nyomógombos vezérlés, fém 
zsírszûrô, 1x28 W halogén világítás, 
légszállítás (IEC): 206-270 m3/h, 
zajszint: 55-62 dB, D energiaosztály

50 cm széles (inox, fekete, fehér)
25 990,- Ft

60 cm széles (inox, fekete, fehér)
25 990,- Ft

SILVERLINE 1201

szabadonálló vagy szekrény 
alá szerelhetô páraelszívó, 
fehér festett ház, 2 motor, 60 cm, 
fém zsírszûrô, 1x28W halogén 
világítás, légszállítás (IEC): 
248-348 m3/h, zajszint: 56-65 dB, 
E energiaosztály

1201.6.652.01 
(kihajtható üveglap nélkül)
16 990,- Ft
1201.6.652.02 
(kihajtható üveglappal)
17 990,- Ft

SILVERLINE 1200

szabadonálló vagy szekrény 
alá szerelhetô páraelszívó, fém 
zsírszûrô, 1x28 W halogén világítás, 
légszállítás (IEC): 143-195 m3/h, 
zajszint: 51-61 dB, E energiaosztály

fehér (50 vagy 60 cm széles)
3 fokozatú tolókapcsolóval
12 990,- Ft

inox (50 vagy 60 cm széles)
nyomógombos vezérléssel
19 990,- Ft

MEKAPPA AKTÍV SZÉN SZÛRÔK SILVERLINE AKTÍV SZÉN SZÛRÔK

aktív szenes szûrôkazetta (YT971.1000.21) 
1200-as modellekhez,
1 db/csomag  1 990,- Ft

aktív szenes szûrôkazetták (YT971.1190.01)
1190, 1390, 2240 és 3159 modellekhez,
2 db/csomag 3 890,- Ft

aktív szenes szûrôkazetták (YT971.1000.05)
1201, 1350, 2235, 3110, 3170, 3423,
4110, 4140, 4240 modellekhez,
2 db/csomag 3 890,- Ft

Az egyes modellekhez használható szûrôkazetták típusairól érdeklôdjön kereskedôjénél.
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MEKAPPA DAPHNE

rusztikus páraelszívó, festett bézs színû 
készülékház, kezeletlen fa díszlécek 
(tetszôleges színre pácolható), 3 fokozat, 
fém zsírszûrô, halogén lámpák, 
légszállítás (IEC): 305-472 m3/h,
zajszint: 65-69 dB, E energiaosztály

60 cm-es (CC10-60J4HPB)  
69 900,- Ft

90 cm-es (CC10-90J4HPB)  
74 900,- Ft

!
A kiadványunkban feltüntetett légszállítási és zajszint adatok az Európai Unió elôírásainak megfelelôen az EN61591 
(vagy IEC) szabvány szerint mért értékeket jelölik. Sajnos számos gyártó és forgalmazó kiadványaiban találhatók 
más módon mért (...vagy nem mért...), ellenôrizhetetlen és ezáltal félrevezetô teljesítmény adatok. 
Kérjük vásárlóinkat, hogy ne hagyják magukat becsapni, és kizárólag a fenti szabvány szerint mért adatok 
alapján hasonlítsák össze az egyes gyártók készülékeit!

BEKÖTÔ SZETTEK 
PÁRAELSZÍVÓKHOZ

Ø 120 mm (105138K) 4 990,- Ft
Ø 125 mm (105140K) 7 990,- Ft
Ø 150 mm (105142K) 8 990,- Ft
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HIGH-TECH SÜTÔ

fekete vagy fehér üveg front, 11 sütôfunkció, 
61 literes sütôtér, érintôszenzoros 
vezérlés, digitális kijelzô és programóra, 
kétrétegû teleüveg sütôajtó, 
A energiaosztály

SILVERLINE BO6080W01 (fehér)
129 900,- Ft

SILVERLINE BO6080B01 (fekete)
129 900,- Ft

A készlet erejéig!A készlet erejéig!A készlet erejéig!

A készlet erejéig!A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig! A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig! Szállítható novembertôl!

Szállítható novembertôl!

INOX GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott edénytartók 
és égôfejek, 60 cm széles, 4 gázégô, 
elektronikus szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, PB gázra is alkalmas

SILVERLINE AS5233
38 900,- Ft

ÜVEG GÁZ FÔZÔLAP

fekete vagy fehér üveg felület, 
öntöttvas edénytartók, 60 cm széles, 
4 gázégô, elektronikus szikragyújtás, 
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

SILVERLINE CS5234.59B (fekete)
54 900,- Ft

SILVERLINE CS5234.59W (fehér)
54 900,- Ft

MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

fekete vagy fehér üveg front,
6+1 funkció, digitális kijelzô, süllyeszthetô 
vezérlôgombok, 61 literes sütôtér, 
A energiaosztály

SIMFER 6206OERBB (fehér)
79 900,- Ft

SIMFER 6106OERSP (fekete)
79 900,- Ft

LÉGKEVERÉSES SÜTÔ
inox kezelôpanel fekete ajtóval, 
6+1 funkció, digitális kijelzô, 
süllyeszthetô vezérlôgombok, 
61 literes sütôtér, A energiaosztály

SIMFER 6416ZERIM 
78 900,- Ft

RUSZTIKUS 
LÉGKEVERÉSES SÜTÔ

rusztikus design bézs vagy antracit színben, 
bronz színû kezelôgombokkal, 6 funkció, 
64 literes sütôtér, kétrétegû teleüveg 
sütôajtó, kivehetô oldalsó vezetôsín, 
A energiaosztály

RUSTIC bézs (105227)
79 900,- Ft

RUSTIC antracit (105228)
79 900,- Ft

MOSOGATÓGÉP

teljesen integrált, 5 program, 
4 hômérséklet, 60 cm széles, 
12 teríték, A++ energiaosztály 
(12 liter),  szimpla Aquastop 
(Aquasafe)

AQUALIFE 60 (105225)
89 900,- Ft

TOTAL AQUASTOP 
(105235)
5 490,- Ft

SZABADONÁLLÓ 
HÛTÔSZEKRÉNY 
FAGYASZTÓ REKESSZEL
egyajtós, fordítható ajtónyílással, 
nettó hûtôtérfogat 73 liter, 
fagyasztó 8 liter, 
A+ energiaosztály
mérete (Ma x Szé x Mé): 
838 x 480 x 560 mm

ICELIFE (105226)
59 900,- Ft

RUSZTIKUS GÁZ FÔZÔLAP

rusztikus design, bézs vagy antracit színben, 
zománcozott edénytartók, 60 cm, 
oldalsó bronz vezérlôgombok, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági szelep, 
PB gázra is alkalmas

RUSTIC bézs (105229)
36 900,- Ft

RUSTIC antracit (105230)
36 900,- Ft

ÜVEG GÁZ FÔZÔLAP

fekete vagy fehér üveg felület,
zománcozott edénytartók, 60cm,
4 gázégô, elektronikus szikragyújtás,
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

SIMFER 6400NGSBB (fehér)
46 900,- Ft

SIMFER 6400NGSSP (fekete)
46 900,- Ft

INOX GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott edénytartók,
60cm, 3 normál és 1 WOK gázégô,
elektronikus szikragyújtás, biztonsági 
szelep, PB gázra is alkalmas

SIMFER 6404VGWIM
49 900,- Ft

DOMINO 
ELEKTROMOS FÔZÔLAP

inox felület, 30 cm széles, 
1,5 kW és 1,0 kW teljesítményû 
elektromos fôzôzónák

ICF 522HXX3020
23 900,- Ft

DOMINO 
CERÁN FÔZÔLAP

fekete üvegkerámia, 30 cm széles, 
2 fôzôzóna (1,8 és 1,2 kW), 
érintôszenzoros vezérlés (9 fokozat), 
maradékhô kijelzés, gyerekzár, 
gyors felmelegítés funkció

PE29IOE0 
51 900,- Ft

DOMINO GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott edénytartók,
30 cm széles, 2 gázégô, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági szelepek, 
PB gázra is alkalmas

ICF 520HXX3022SP1
27 900,- Ft

Az ICF termékekre szakszerû beszerelés és beüzemelés esetén 
3 év teljes körû garanciát, és további 5 év ingyenes alkatrész-
ellátást biztosítunk. További részletek a jótállási jegyeken.

A logóval megjelölt Silverline, Simfer és Mekappa termékekre 
3 év teljeskörû jótállást vállalunk, melynek feltétele a szakszerviz 
általi beépítés és beüzemelés. A Silverline 1200 és 1201 modellekre 
a jogszabályban elôírt 1 év jótállás érvényes. 
További részletek a jótállási jegyeken.

LÉGKEVERÉSES SÜTÔ
inox front fekete üveg betéttel, 
6 sütôfunkció, 65 literes sütôtér, 
analóg programóra, kétrétegû 
teleüveg sütôajtó, A energiaosztály

SILVERLINE  BO6044X05
59 900,- Ft

ÜVEGKERÁMIA FÔZÔLAP

60 cm széles, 4 fôzôzóna, 
érintôszenzoros vezérlés, 
maradékhô-kijelzés, 
biztonsági gyerekzár

LAVA (PE58AVE0)
69 900,- Ft

biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

SIMFER 6400NGSBB 
46 900,- Ft

SIMFER 6400NGSSP 
46 900,- Ft

KONYHAI BEÉPÍTHETÔ   KÉSZÜLÉKEK 2016/2
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MOSOGATÓ ÉS TARTOZÉK AKCIÓ 2016/2

EGYKÖRTÁL CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-159K) 15 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-159DK) 17 990,- Ft

EGYKÖRTÁL MINI CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½" 
(EC-157K) 12 590,- Ft 

KÉTKÖRTÁLAS MOSOGATÓ 3 ½"  
natúr (EC-139K) 19 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-139DK) 21 990,- Ft   

natúr (EC-174K) 22 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-174DK) 24 990,- Ft  

Méret:
830x480/170 mm

Méret:
800x450/150 mm

PANEL MOSOGATÓ 1 ½"  
natúr (N-144K) 9 890,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-144DK) 12 390,- Ft 

Csaplyukkal.
Méret: 480x480/150 mm

0,8 mm anyagvastagság.
Középsô csaplyukkal.

Méret: 570x490/185 mm

Méret: 770x480/160 mm
Medenceátmérô: 390 mm

Méret:
830x435/150 mm

Medenceátmérô:355 mm

PANEL MOSOGATÓ 3 ½" 9 890,- Ft 
jobbos (N-309JK), balos  (N-309BK) 

ÓRIÁS EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½" 
fényezett (EX-327K) 19 990,- Ft
szövetmintás (EX-327DK) 22 990,- Ft  

Jobb- vagy 
baloldali csaplyukkal.

Méret: 480x480/160 mm

GYÜMÖLCSMOSÓS “MINI” CSEPPTÁLCÁS  
MOSOGATÓ 3 ½"

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-149K) 12 590,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-149DK) 13 590,- Ft  

EGYMEDENCE CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½"
natúr (EC-153K) 16 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-153DK) 18 890,- Ft 

Méret: 460x480/165 mm

Középen csaplyukkal.

Méret:
830x480/165 mm

Méret: 570x450/160 mm
Medenceátmérô: 360 mm

KÉTMEDENCE CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-138K) 24 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EC-138DK) 26 990,- Ft

EGYMEDENCE CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-198K) 14 990,- Ft

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½" 
natúr (EC-113K)   17 990,- Ft

Méret: 1160x 500/150 mm

A szövetmintás rozsdamentes felület kevésbé karcolódik, 
a vízkô és egyéb szennyezôdés kevésbé látszik meg rajta!

LEFOGATÓ KÖRÖM 990,- Ft 
rozsdamentes mosogatókhoz (211907), 
6 db/csomag 

Teletetôs mosogatókhoz 
nem alkalmas.

A kép csak illusztráció.

CSAPLYUK TAKARÓDUGÓ 690,- Ft 
krómozott (986713) 

MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ 
krómozott mûanyag fejjel  3 990,- Ft
(986001) 

jobbos medence (N-134JK) 
balos medence (N-134BK) 

Méret:
1200x600/135 mm

KÉTMEDENCÉS TELETETÔS 
MOSOGATÓ 1 ½"
80-as (N-132K)  12 490,- Ft
90-es (N-111K)  17 590,- Ft

Méret: 
(N-132K) 

800x600/135 mm 
(N-111K) 

900x600/135 mm 

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½" 9 990,- Ft 
(N-109K) 

Méret: 600x600/130 mm

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½" 9 990,- Ft
jobbos medence (N-120JK) 
balos medence (N-120BK) 

Méret:
800x600/130 mm

Méret:
800x500/130 mm

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½" 19 990,- Ft TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½"
(986813) 8 990,- Ft

KÉTMEDENCÉS TELETETÔS  13 190,- Ft
MOSOGATÓ 1 ½"
(N114K)

Méret:
800x500/100 mm

50 cm-es mélységû 
szekrényhez!

50 cm-es mélységû 
szekrényhez!

ÁLLÓ MOSOGATÓ CSAPTELEP   5 990,- Ft
Króm színben (986720) 

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½" 
fényezett (EX-193K) 25 990,- Ft
karcálló szövetmintás (EX-193DK) 29 990,- Ft  

BÛZELZÁRÓ CSÔSZIFON 690,- Ft
40-es (E137240)
50-es (E137267) 

BÛZELZÁRÓ CSÔSZIFON 1 390,- Ft
helytakarékos (E137287) 

LEFOLYÓGARNITÚRA  790,- Ft 
egymedencés mosogatóhoz 1 ½" 
túlfolyó a medencében
(E137280) 

LEFOLYÓGARNITÚRA  1 390,- Ft  
kétmedencés mosogatóhoz 1 ½"   
túlfolyó a medencében
(E504748) 

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL 
kétmedencés mosogatóhoz,
túlfolyó a medencében
(E137979 ) 1 ½" gumi dugóval
1 990,- Ft
(S-730-K2) krómozott 
szûrôkosárral
3 990,- Ft 

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL   1 490,- Ft
egymedencés mosogatóhoz 1 ½"

túlfolyó a medencében (S-700-K )
túlfolyó a csepptálcán (S-700-D) 

krómozott szûrôkosárral

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL 1 990,- Ft 
egymedencés mosogatóhoz 3 ½"

túlfolyó a medencében (S-734-K)
túlfolyó a csepptálcán (S-734-D)

A mosogatókhoz a lefolyógarnitúra, a bûzelzáró szifon és a rögzítôkörmök alaptartozékok. 
A teletetôs mosogatók igény szerint (felár ellenében) fa keretléccel is rendelhetôk, részletekrôl érdeklôdjön kereskedôjénél. 

Egyes képek csak illusztrációként szolgálnak, a szállított termék kis mértékben eltérhet a képen láthatótól.

Méret:
780x 490/160 mm

Méret:
780x 435/165 mm



MINIKONYHA

mérete (mé x szé x ma) 60x100x89 cm, fehér laminált forgácslap, 
két elektromos fôzôzóna. A hûtôszekrény energiaosztálya A+, 
hûtô bruttó össztérfogat 90 liter, 14 literes fagyasztó rekesszel.
A minikonyha jobbos és balos összeállításban is összeszerelhetô 
(a hûtô ajtaja forgatható).

hûtôvel 
(105112K) 
119 900,- Ft

hûtô nélkül 
(89394K)
61 900,- Ft

felsô szekrény 
(89366)
9 990,- Ft

A fôzôlapos mosogató 
mindkét változatnál 
alaptartozék. 
A hûtô nélküli változat 
kétajtós alsószekrényt 
tartalmaz.

bükk cseresznye

MOSOGATÓS SZEKRÉNY

laminált forgácslap, fehér korpusz, fehér, bükk vagy cseresznye front, 
egy medence + csepptálcás vagy két medencés mosogatóval, 
opcionális felsôszekrénnyel

méretek: 
alsószekrény (mé x szé x ma): 
50x80x86 cm 
felsôszekrény (mé x szé x ma): 
32x80x60 cm 

További változatokról 
érdeklôdjön szakkereskedôjénél.

alsószekrény 
egymedencés mosogatóval 
20 990,- Ft

alsószekrény 
kétmedencés mosogatóval 
27 990,- Ft
felsôszekrény 
11 990,- Ft

KIEGÉSZÍTÔ TERMÉKEK 2016/2

Rozsdamentes acél, forgatható kivitel,  
1 ½” lefolyó-garnitúrával, két elektromos 
fôzôzónával (3000 W).
Méret: 1000x600/160 mm

FÔZÔLAPOS MOSOGATÓ    
(986507K) 44 900,- Ft 

FALIKÚT  39 900,- Ft
rozsdamentes acélból (WB440C)
rakodó ráccsal, hátfallal

MÛANYAG 
RAKODÓRÁCS 
1 990,- Ft
“Szilárd II” falikúthoz, 
fehér (105137) 

Mérete: 
436x525x310 mm Mérete: 

490x370x350 mm

“SZILÁRD II” FALIKÚT 9 990,- Ft 
mûanyag, hátfallal 
és túlfolyóval

fehér (105136) 
fekete (105234) 

A mûanyag falikutakhoz a lefolyógarnitúra és a szifon alaptartozék. 
A fôzôlapos mosogatót, rozsdamentes falikutat, minikonyhát és a mosogatós szekrényeket 

lefolyógarnitúrával szállítjuk, a bûzelzáró szifont külön kell megrendelni hozzájuk.

EDÉNYSZÁRÍTÓ KOSÁR 2 990,- Ft 
(S-804)

Rozsdamentes acél.
Méret: 320x350/110 mm

Rozsdamentes acél.
Méret: 320x350/110 mm

EDÉNYSZÁRÍTÓ KOSÁR 3 490,- Ft 
(S-803)  

Rozsdamentes acél.
Méret: 340/110 mm

EDÉNYSZÁRÍTÓ KOSÁR 3 990,- Ft 
(S-801)  




