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● poj. 72 l ● sterowanie elektroniczne ● wyświetlacz LED 
● chowane pokrętła ● timer z wyłącznikiem czasowym  
● minutnik ● oświetlenie halogenowe ● szybkie nagrzewanie 
● zakres temp. 50-275°C ● funkcja SteamBake - wspomaganie 
parą ● czyszczenie katalityczne ● czarne szkło + inox

Piekarnik parowy SteamBake
KODEC70X 1599,-

Szuflada do podgrzewania
KBD4T 1699,-

● kolekcja Black Matt ● poj. 70 l ● sterow. dotykowe ● kolorowy 
wyśw. TFT z asystentem gotow. ● connectivity ● WiFi ● sterow. 
przez aplikację ● elektron. regul. temp. i czasu ● szybkie nagrzewa-
nie ● 260 automat. progr. gotowania ● gotowanie SousVide ● go-
towanie na parze (100%) ● funkcja Steamify ● wyłączenie czasowe 
● minutnik ● termosonda ● zakres temp. 30-230°C ● ośw. halogen. 
● prowadnice teleskop. z pełnym wysuwem ● kolor czarny matowy

Piekarnik parowy SteamPro
KOAAS31WT 6499,-

45 14

● pojemność max 6 kompletów ● regulacja temp. 30-80°C
● funkcje: podgrzewanie naczyń, rozmrażanie, podgrzewanie 
jedzenia, wyrastanie ciasta ● kolor czarny matowy

● kolekcja Black Matt ● poj. 43 l ● sterowanie dotykowe ● kolo-
rowy wyświetlacz TFT z asystentem gotowania ● connectivity 
● WiFi ● sterowanie przez aplikację ● 100 programów automa-
tycznych ● minutnik● oświetlenie halogenowe ● zakres temp. 
30-230°C ● emalia samoczyszcząca ● kolor czarny matowy

Piekarnik kompaktowy  
z mikrofalą KVLAE00WT 3799,-

● poj. 18 butelek ● wyświetlacz LCD ● sterowanie elektroniczne 
● regulacja temp. 5-20°C ● oświetlenie LED ● 2 drewniane półki 
na prowadnicach teleskopowych ● kolor czarny matowy

Winiarka kompaktowa
KBW5T 5499,-

45

● poj. 46 l ● grill - 1900 W ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz 
LCD ● 28 automatycznych programów ● elektroniczna regulacja 
temperatury i czasu ● zakres temp. 30-230°C ● oświetlenie 
halogenowe ● emalia samoczyszcząca ● czarne szkło 

Kompaktowa kuchenka 
mikrofalowa EVK8E00Z 2199,-

45

● wyświetlacz LED ● automatyczne programy rozmrażania oraz 
gotowania wg wagi ● zegar elektroniczny z timerem ● oświetlenie 
wnętrza ● moc mikrofal 900 W ● 8 poziomów mocy ● moc grilla 
1000 W ● talerz obrotowy o średnicy 27 cm ● czarne szkło + inox

Kuchenka mikrofalowa 
LMSD253TM 1399,-

45

● poj. 43 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD ● moc 
mikrofal 1000 W ● 90 programów automatycznych ● zakres 
temperatur 30-230°C ● automatyczne programy wagowe 
● funkcja szybkiego nagrzewania ● możliwość pieczenia na 2 
poziomach jednocześnie ● funkcja podgrzewania i utrzymywania 
ciepła ● halogenowe oświetlenie wnętrza ● czarne szkło

Piekarnik kompaktowy 
z mikrofalą EVL8E00Z 3199,-

● poj. 72 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD 
● automatyczne programy wagowe ● termosonda ● funkcja 
szybkiego nagrzewania ● możliwość pieczenia na 3 poziomach 
jednocześnie ● oświetlenie halogenowe ● zakres temp. 30-300°C 
● czyszczenie katalityczne ● czarne szkło

Piekarnik
EOE7C31Z 1899,-

● kolekcja Black Matt ● sterowanie dotykowe ● automatyczne 
funkcje dla cappuccino ● espresso ● duża kawa ● gorąca woda 
i para ● wskaźnik braku wody ● wskaźnik uzupełniania ziaren 
kawy● podświetlenie filiżanki ● pojemność zbiornika 1,8 l  
● dzbanek na mleko z funkcją spieniania ● kolor czarny matowy

Ekspres do kawy
KBC65T 7699,-

45

● poj. 70 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD 
● automatyczne programy wagowe ● wykorzystanie pary w trzech 
róznych trybach: gotowanie na parze, odgrzewanie i pieczenie 
● termosonda ● oświetlenie halogenowe ● możliwość pieczenia 
na 3 poziomach jednocześnie ● zakres temp. 30-230°C  
● czarne szkło

Piekarnik parowy SteamBoost
EOB8S31Z 3299,-
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● poj. 46 l ● grill - 1900 W ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz 
LCD ● 28 automatycznych programów ● elektroniczna regulacja 
temperatury i czasu ● zakres temp. 30-230°C ● oświetlenie 
halogenowe ● emalia samoczyszcząca ● czarne szkło + inox

Kompaktowa kuchenka 
mikrofalowa KVKBE00X 2599,-

45

Piekarnik KOEBP31X
● pyroliza 2999,-
● poj. 71 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD ● 90 progr.
automatycznych ● minutnik ● elektroniczna regulacja temp. 
i czasu ● szybkie nagrzewanie ● termosonda ● oświetlenie 
halogenowe ● zakres temp. 30-300°C ● czarne szkło + inox

Piekarnik KOECC31X 2299,-

Szuflada do podgrzewania
KBD4X 1599,-

● poj. 43 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD  
● 90 programów automatycznych ● minutnik ● elektroniczna 
regulacja temperatury i czasu ● szybkie nagrzewanie
● oświetlenie halogenowe ● zakres temp. 30-230°C 
● emalia samoczyszcząca ● czarne szkło + inox

Piekarnik kompaktowy  
z mikrofalą KVLBE00X 3499,-

● poj. 70 l ● sterow. dotykowe ● wyśw. LCD ● 180 progr. autom. 
● 75 przepisów ● wykorzystanie pary w trzech różnych trybach: 
gotowanie na parze, odgrzewanie i pieczenie ● elektron. regulacja 
temperatury i czasu ● szybkie nagrzewanie ● termosonda ● ośw. 
halogenowe ● zakres temp. 30-230°C ● prowadnice teleskopowe  
z pełnym wysuwem ● czyszczenie parą ● czarne szkło + inox

Piekarnik parowy SteamBoost
KOBBS31X 4199,-

14

● poj. 18 butelek ● wyświetlacz LCD ● sterowanie elektroniczne 
● regulacja temp. 5-20°C ● oświetlenie LED ● 2 drewniane półki 
na prowadnicach teleskopowych ● czarne szkło + inox

Winiarka kompaktowa
KBW5X 4999,-

45

45

● sterowanie dotykowe ● automatyczne funkcje dla cappuccino 
● espresso ● duża kawa ● gorąca woda i para ● wskaźnik 
braku wody ● wskaźnik uzupełniania ziaren kawy● podświetlenie 
filiżanki ● pojemność zbiornika 1,8 l ● dzbanek na mleko z funkcją 
spieniania ● czarne szkło + inox

Ekspres do kawy
KBC65X 6999,-

45

● pojemność max 6 kompletów ● regulacja temp. 30-80°C
● funkcje: podgrzewanie naczyń, rozmrażanie, podgrzewanie 
jedzenia, wyrastanie ciasta ● czarne szkło + inox  

● poj. 70 l ● sterowanie dotykowe ● kolorowy wyświetlacz TFT 
z asystentem gotowania ● connectivity ● WiFi ● sterow. przez 
aplikację ● kamera CookView ● 260 automatycznych programów 
gotowania  ● gotowanie SousVide ● wykorzystanie pary w trzech 
różnych trybach: gotowanie na parze, odgrzewanie i pieczenie 
● funkcja Steamify - pomoc w gotowaniu na parze ● termosonda 
● ośw. halogenowe ● czyszczenie parą ● elektroniczna regulacja 
temperatury i czasu ● szybkie nagrzewanie ● drabinki boczne 
● prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem oraz możliwością 
przełożenia ● zakres temp. 30-230°C ● kolor czarne szkło + inox

Piekarnik parowy SteamPro 
KOAAS31WX 6199,-
Piekarnik parowy SteamPro
WiFi KOAAS31CX 6999,-

● poj. 70 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD ● 9 progr. 
automatycznych ● wykorzystanie pary w trzech różnych trybach:  
gotowanie na parze, odgrzewanie i pieczenie ● elektroniczna regul.
temp. i czasu ● szybkie nagrzewanie ● termosonda ● oświetlenie 
halogenowe ● zakres temp. 30-230°C ● prowadnice teleskopowe 
z pełnym wysuwem ● czyszczenie parą ● czarne szkło + inox

Piekarnik parowy SteamBoost
KOBCS31X 3399,-

● poj. 43 l ● sterowanie dotykowe ● kolorowy wyświetlacz TFT 
z asystentem gotowania ● connectivity ● WiFi ● sterowanie przez 
aplikację ● regulacja temperatury i czasu ● szybkie nagrzewanie 
● 230 automatycznych programów gotowania ● funkcja Steamify 
- pomoc w gotowaniu na parze ●  gotowanie na parze (100%) 
● oświetlenie halogenowe ● termosonda ● grill - 1900 W ● zakres 
temp. 30-230°C ● czyszczenie parowe ● czarne szkło + inox

Piekarnik kompaktowy parowy 
SteamBoost KVBAS21WX 4199,-

45
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59
Płyta indukcyjna 
EIV63440 BW
● 4 pola grzewcze ● ster. dotyk. Direct Access ● strefy indukcyjne 
z opcją Booster ● funkcja łączenia pól Bridge ● podśw. sterowanie 
● wykryw. obecności garnka ● blokada ustawień ● zabezp. przed 
dziećmi ● funkcja autom. szybkiego grzania ● autom. wyłącznik 
● EcoTimer - wykorzystanie pozostałego ciepła ● CleverHeat – 
3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego ● bezramkowa  
● białe szkło

1899,-

Płyta indukcyjna 
EIV9467 4499,-
● 6 pól grzewczych ● sterowanie dotykowe Direct Access z funkcją łączenia pól Multiple Bridge ● podświetlane sterowanie
● funkcja Hob2Hood - bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem ● strefy indukcyjne z opcją Booster ● blokada 
ustawień ● zabezpieczenie przed dziećmi ● funkcja automatycznego szybkiego grzania ● zabezpieczenie płyty – automa-
tyczny wyłącznik ● EcoTimer - funkcja wykorzystania pozostałego ciepła do procesu gotowania ● CleverHeat – 3-stopniowa 
funkcja kontroli ciepła pozostałego ● bezramkowa

91

● 4 pola grzewcze ● sterowanie dotykowe Direct Access ● funkcja 
Hob2Hood - bezprzew. połączenie pomiędzy płytą a okapem  
● strefy indukcyjne z opcją Booster ● blokada ustawień ● zabez-
pieczenie płyty – automatyczny wyłącznik ● sygnał dźwiękowy 
z opcją wyłączenia ● funkcja odliczania czasu ● EcoTimer – funkcja 
wykorzystania pozostałego ciepła do procesu gotowania ● CleverHeat 
– 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego ● bezramkowa

Płyta indukcyjna
EIT61443B 1499,-

59

● 5 pól grzewczych ● sterow. dotykowe Direct Access z funkcją  
łączenia pól Multiple Bridge ● podświetlane sterow. ● strefy indukcyj-
ne z opcją Booster ● blokada ustawień ● zabezp. przed dziećmi  
● funkcja automat. szybkiego grzania ● zabezpieczenie płyty  
● automatyczny wyłącznik ● EcoTimer – funkcja wykorzystania 
pozostałego ciepła do procesu gotowania ● CleverHeat – 3-stopniowa 
funkcja kontroli ciepła pozostałego ● bezramkowa

Płyta indukcyjna
EIV8457 4499,-

81

59
Płyta indukcyjna 
EIV634 1699,-
● 4 pola grzewcze ● ster. dotyk. Direct Access ● funkcja Hob2Hood 
- bezprzew. połączenie pomiędzy płytą a okapem ● strefy indukcyjne 
z opcją Booster ● funkcja łączenia pól Bridge ● podśw. sterowanie  
● wykryw. obecn. garnka ● blokada ustawień ● zabezp. przed  
dziećmi ● funkcja autom. szybkiego grzania ● autom. wyłącznik  
● EcoTimer - wykorzystanie pozostałego ciepła ● CleverHeat – 
3-stopn. funkcja kontroli ciepła pozost. ● bezramkowa ● czarne szkło

● 4 pola grzewcze ● podświetlane sterowanie dotykowe Direct Access ● strefy indukcyjne z opcją Booster  
● funkcja łączenia pól Bridge ● funkcja Hob2Hood - bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem  
● funkcja SensBoil - sensor gotowania ● zabezpieczenie przed dziećmi ● bezramkowa

Płyta indukcyjna
EIS62449 2199,-

59
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● 4 pola grzewcze ● podświetlane sterowanie dotykowe Direct 
Access ● strefy indukcyjne z opcją Booster ● funkcja łączenia 
pól Bridge ● funkcja automatycznego szybkiego nagrzewania 
● blokada ustawień ● zabezpieczenie przed dziećmi ● sygnał 
dźwiękowy  z opcją wyłączenia ● Eco Timer ● funkcja Stop&Go 
● bezramkowa

Płyta indukcyjna
CIV644 2249,-

59

● 4 pola grzewcze ● sterowanie dotykowe Direct Acces ● oddzielne 
sterow. każdego pola za pomocą sliderów Direct Touch ● funkcja 
Hob2Hood - bezprzew. połączenie pomiędzy płytą a okapem  
● funkcja Bridge umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych w jed-
ną dużą powierzchnię do gotowania ● blokada ustawień ● funkcja 
autom. szybkiego grzania ● strefy indukcyjne z opcją Booster  
● podśw. sterowanie ● możliwość montażu na równi z blatem

Płyta indukcyjna
KIV634I 2099,-

59

● 4 palniki ● 9 poziomów mocy ● palnik specjalny Powerful WOK 
● ruszty żeliwne ● zintegrowana zapalarka w pokrętle ● inox

Płyta gazowa 
KGU64361X 1299,-

59

NOWOŚĆ

● strefy indukcyjne z opcją Booster ● SLIM-FIT ● sterowanie dotykowe InfiSight  z kolorowym wyświetlaczem  
● funkcja Hob2Hood - zapewnia bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem ● Sense Fry - sensor smażenia  
● Sense Boil  sensor gotowania ● funkcja Bridge ● blokada ustawień ● zabezpieczenie przed dziećmi ● EcoTimer - funkcja 
wykorzystania pozostałego ciepła do procesu gotowania ● CleverHeat – 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego 
● bezramkowa ze szlifem

2999,- 4499,-

59 78
Płyta indukcyjna
EIS6448

Płyta indukcyjna
EIS84486

● 4 palniki (KG6438K) / 5 palników (KGG7538K) ● funkcja FlameLight sygnalizująca włączenie gazu ● podświetlane  
sterowanie ● palnik specjalny WOK ● sygnał dźwiękowy ● elektroniczny wskażnik LED stanu płomienia ● ruszty żeliwne 
● zintegrowana zapalarka w pokrętle ● czarne szkło

1499,- 1699,-

59 74
Płyta gazowa na szkle
KGG6438K

Płyta gazowa na szkle
KGG7538K

● 4 pola grzewcze ● sterow. dotykowe Direct Access ● funkcja 
Hob2Hood ● strefy indukcyjne z opcją Booster ● funkcja łączenia pól 
Bridge ● podświetlane sterowanie ● wykrywanie obecności garnka  
● blokada ustawień ● zabezp. przed dziećmi ● funkcja automat. szyb-
kiego grzania ● zabezp. płyty ● automatyczny wyłącznik ● EcoTimer 
- funkcja wykorzyst.pozost. ciepła do procesu gotowania ● CleverHeat 
- 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego ● bezramkowa

Płyta indukcyjna
EIV734 2399,-

71
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● poj. 46 l ● grill - 1900 W ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz 
LCD ● 28 automatycznych programów ● elektroniczna regulacja 
temperatury i czasu ● zakres temp. 30-230°C ● oświetlenie 
halogenowe ● emalia samoczyszcząca ● białe szkło 

● poj. 70 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD ● 9 progr. 
automatycznych ● szybkie nagrzewanie ● termosonda ● zakres 
temp. 30-230°C ● funkcje gotowania oraz pieczenia na parze  
● czyszczenie parowe ● halogenowe oświetlenie wnętrza
prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem ● białe szkło

Kompaktowa kuchenka  
mikrofalowa EVK8E00V

Piekarnik
EOB7S31V 2299,-3199,-

● załad. pralki 8 kg, suszarki 4 kg ● max prędkość wirowania 
1600 obr./min. ● funkcja opóźnionego startu ● specjalny program 
do wełny ● system DualCare ● SensiCare – dostosowuje automa-
tycznie czas prania do wielkości załadunku ● program godzinny 
Non-Stop umożliwiający wypranie oraz wysuszenie niewielkiego 
załadunku w przeciągu 60 min. ● program SteamCare przywraca 
świeżość ubraniom dzięki wykorzystaniu pary

Pralko-suszarka do zabudowy
EW7W368SI 3199,-

82

● poj. 18 butelek ● elektroniczne sterowanie temperaturą  
ze wskaźnikami cyfrowymi ● oświetlenie wewnętrzne LED  
● zakres temp. od +5 do +18°C ● drzwi szklane odporne  
na promieniowanie UV ● 5 półek drewnianych ● drzwi otwierane 
na prawo z możliwością przełożenia ● czarne szkło

Winiarka
ERW0673AOA 3599,-

30

82

● winiarka do zabudowy - możliwość montażu panelu dekoracyj-
nego ● poj. 46 butelek ● elektroniczne sterowanie temperaturą  
ze wskaźnikami cyfrowymi ● oświetlenie wewnętrzne LED  
● zakres temp. od +5 do +18°C ● drzwi szklane odporne  
na promieniowanie UV ● 5 półek drewnianych ● drzwi otwierane 
na prawo z możliwością przełożenia ● czarne szkło

Winiarka
ERW1573AOA 4699,-

60

45

A

● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD ● wewn. ośw. LED 
● funkcja Action Cool dla szybkiego uzyskania żądanej temp. 
chłodzenia ● funkcja szybkiego zamrażania Action Frezze  
● Funkcja Holiday dla zminimal. zużycia energii podczas długiej 
nieobecności ● alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost 
temperatury  ● pojemność całkowita 253 l, w tym zamrażarki 61 l

Chłodziarko-zamrażarka
LNT8TE18S 2599,-

● sterowanie elektroniczne ● funkcja szybkiego schładzania  
● automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki ● Funkcja 
Holiday ● funkcja Action Cool ● filtr CleanAir z wkładem 
węglowym ● oświetlenie LED ● dźwiękowy i wizualny sygnał 
otwartych drzwi ● szuflada z kontrolą wilgotności  
● pojemność całkowita netto 310 l ● głośność 35 dB(A)

Chłodziarka
LRB3DE18C 3499,-

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

178 178

● zintegrowana ● 8 programów ● 4 temperatury ● pojemność  
14 kpl. ● zużycie wody 10 l ● głosność 44 dB(A) ● 3 kosz 
MaxiFlex ● QuickSelect - wybór czasu trwania cyklu zmywania 
● AirDry - techologia suszenia ● Time beam White - czas pozo-
stały do końca cyklu wyświetlany na podłodze ● opóźnienie startu 
1-24 h ● ramię natryskowe FlexiPower

Zmywarka
KEMC8321L 2299,-

NOWOŚĆ

60

● zintegrowana ● 8 programów ● 4 temperatury ● pojemność  
9 kpl. ● zużycie wody 10 l ● głosność 44 dB(A) ● QuickSelect 
- wybór czasu trwania cyklu zmywania ● AirDry - techologia 
suszenia ● Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki 
wyświetlany na podłodze ● opóźnienie startu 1-24 h ● ramię 
natryskowe FlexiSpray 

Zmywarka
KESC2210L 1899,-

NOWOŚĆ

45
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60

● zintegrowana ● prowadnice ComfortRails (płynne wysuwanie koszy) ● intuicyjne sterowanie QuickSelect ● 8 programów● 4 temperatury 
● poj.13 kpl. ● zużycie wody 11 l ● głośność 39 dB(A) ● TimeBeam White - czas pozostały do końca pracy wyświetlany na podłodze  
● ośw. wnętrza ● wyjmowana 3 szuflada na sztućce ● ComfortLift - mechanizm unoszący dolny kosz ułatwiający rozładunek i załadunek 
urządzenia ● ramię natryskowe FlexiSpray ● wyświetlacz LCD ● TimeSaver ● kompleksowa ochrona szkła ● AirDry - 3 razy lepsze efekty 
suszenia

Zmywarka
KECA7300L 4699,-

● zintegrowana ● 8 programów ● 4 temperatury ● pojemność  
13 kpl. ● głośność 39 dB(A) ● oświetlenie wnętrza ● TimeBeam 
White - czas pozostały do końca pracy wyświetlany na podłodze 
● technologia suszenia AirDry ● system wyboru cyklu zmywania 
QuickSelect ● satelitarne ramię spryskujące ● 3 szuflada na 
sztućce ● zabezpieczenie przed zalaniem

Zmywarka
KEGA9300L 3799,-

60

● wydajność 580 m3/h ● sterowanie elektroniczne ● 3 poziomy mocy + intensywny (700 m3/h)  
● oświetlenie LED ● głośność max 67 dB(A) ● wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego  
● wykończenie: X - stal nierdzewna, R - czarny, W - biały

Okap podszafkowy
LFG719X

Okap podszafkowy
LFG719 R/W

Okap podszafkowy
LFG716X 

Okap podszafkowy
LFG716 R/W

1599,- 1699,-
1399,- 1499,-54 54

72 72

AA

● wyświetlacz LED ● automatyczne programy rozmrażania oraz 
gotowania wg wagi ● zegar elektroniczny z timerem ● oświetlenie 
wnętrza ● moc mikrofal 900 W ● 8 poziomów mocy ● moc grilla 
1000 W ● talerz obrotowy o średnicy 27 cm ● białe szkło 

Kuchenka mikrofalowa
LMS4253TMW 1399,-

38

● załadunek pralki 8 kg ● max prędkość wirowania 1400 obr./min. 
● funkcja opóźnionego startu ● specjalny program do wełny
● program SteamCare przywraca świeżość ubraniom dzięki 
wykorzystaniu pary ● SensiCare dostosowuje automatycznie 
czas prania do wielkości załadunku ● TmeManager - umożliwia 
skrócenie cyklu prania nawet 4-krotnie

Pralka do zbudowy
EW7F348SI 2799,-

● zintegrowana ● 8 programów ● 4 temperatury ● pojemność  
10 kpl. ● zużycie wody 10 l ● głośność 44dB(A) ● 3 kosz 
MaxiFlex ● QuickSelect - wybór czasu trwania cyklu zmywania 
● AirDry - technologia suszenia ● Beam on floor - dwukolorowy 
wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze ● opóźnienie 
startu 1-24 h ● ramię natryskowe FlexiSpray

Zmywarka
KEMC3210L 2399,-

NOWOŚĆ

45
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● poj. 71 l ● piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem ● sterow. dotyk. 
● wyśw. tekstowy VISION ● pyroliza ● 16 funkcji pieczenia ● automat. 
progr. wagowe ● możliwość zapisania często używanych ustawień  
● termosonda ● wbudowana książka kucharska VARIOGUIDE  
● funkcja szybkiego nagrzewania ● wskaźnik ciepła pozostałego  
● halogen. ośw. wnętrza ● możliwość pieczenia na 3 poziomach  
● SoftClosing ● stal nierdzewna + czarne szkło

Piekarnik
BPK74230M 4199,-

● poj. 70 l ● piekarnik wielofunkcyjny z funkcją pieczenia i gotowania 
na parze ● sterowanie pokrętłem ● wyśw. LCD ● 21 funkcji pieczenia 
● automat. progr. wagowe ● możliwość zapisania często używanych 
ustawień ● funkcja szybkiego nagrzewania ● możliwość pieczenia na 
3 poziomach jednocześnie ● wskaźnik ciepła pozostałego ● halogen. 
ośw. piekarnika ● termosonda ● SoftClosing - płynne i bezgłośne 
zamykanie drzwi ● stal nierdzewna + czarne szkło

Piekarnik parowy SteamBoost
BSK882320M 5599,-

● poj. 71 l ● piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem ● sterow. dotyk. 
● wyśw. tekstowy VISION ● pyroliza ● 16 funkcji pieczenia ● automat. 
progr. wagowe ● możliwość zapisania często używanych ustawień  
● termosonda ● wbudowana książka kucharska VARIOGUIDE  
● funkcja szybkiego nagrzewania ● wskaźnik ciepła pozostałego  
● halogen. ośw. wnętrza ● możliwość pieczenia na 3 poziomach  
● SoftClosing ● czarne szkło

Piekarnik
BPE742320B 4199,-

● poj. 70 l ● piekarnik wielofunkcyjny z funkcją pieczenia i gotowania  
na parze STEAM BOOST ● sterow. dotyk. ● wyśw. tekstowy VISION  
● 20 funkcji pieczenia ● wbudowana książka kucharska VARIOGUIDE 
● autom. programy wagowe ● możliwość zapisania często używanych 
ustawień ● funkcja szybkiego nagrzewania ● możliwość pieczenia na 3 
poziomach jednocześnie ● wsk. ciepła pozostałego ● halogen. ośw. piek. 
● termosonda ● SoftClosing ●czarne szkło

Piekarnik parowy SteamBoost
BSE782320B 4999,-

● poj. 70 l ● piekarnik wielofunkcyjny z funkcją pieczenia i gotowania  
na parze STEAM BOOST ● sterow. dotyk. ● wyśw. tekstowy VISION  
● 20 funkcji pieczenia ● wbudowana książka kucharska VARIOGUIDE 
● autom. programy wagowe ● możliwość zapisania często używanych 
ustawień ● funkcja szybkiego nagrzewania ● możliwość pieczenia na 3 
poziomach jednocześnie ● wsk. ciepła pozostałego ● halogen. ośw. piek. 
● termosonda ● SoftClosing ● stal nierdzewna + czarne szkło

Piekarnik parowy SteamBoost
BSK782320M 4999,-

45

● sterowanie dotykowe TouchControl ● możliwość zaparzenia 
dwóch filiżanek kawy jednocześnie ● podświetlanie obszaru  
wylotu kawy ● poj. młynka 200 g ● poj. pojemnika na wodę 1,8 l 
● funkcja Autostart ● automatyczne funkcje espresso, czarna 
kawa, gorąca woda i para ● wskaźnik braku wody ● wskaźnik 
uzupełnienia ziaren kawy ● 2 niezależne grzałki do kawy i gorącej 
wody ● stal nierdzewna + czarne szkło

Ekspres do kawy
KKK884500M / KKE884500B 8499,-

● poj. 43 l ● kompaktowy piekarnik parowy 3w1 ● sterowanie doty-
kowe ● wyświetlacz tekstowy VISION ● termosonda ● 24 funkcje 
pieczenia ● automatyczne programy wagowe ● funkcja pamięci 
● możliwość zapisywania często używanych ustawień ● funkcja 
szybkiego nagrzewania ● funkcja automatycznego wyłączenia  
● możliwość pieczenia na 2 poziomach ● SoftClosing - płynne  
i bezgłośne zamykanie drzwi ● wskaźnik ciepła pozostałego  
● halogenowe oświetlenie wnętrza ● zabezpieczenie przed dziećmi
● stal nierdzewna + czarne szkło

Piekarnik parowy SteamBoost
KSK792220M 5299,-

45

● poj. 71 l ● sterowanie pokrętłem ● wyświetlacz LCD ● 16 funkcji 
pieczenia ● automatyczne programy wagowe ● szybkie nagrzewanie 
● zakres temp. 30-300°C ● termosonda ● pyroliza ● funkcja pamięci 
● możliwość zapisywania często używanych ustawień ● elektroniczna 
regulacja temperatury ● możliwość pieczenia na 3 poziomach jedno-
cześnie ● oświetlenie halogenowe ● stal nierdzewna + czarne szkło

Piekarnik 
BPK842320M 4599,-

8



● poj. 46 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD  
● funkcje: grill, mikrofale ● automatyczne programy wagowe 
● zabezpieczenie przed dziećmi ● automatyczne propozycje 
temperatury ● funkcja przedłużania czasu ● moc mikrofal 
1000 W ● stal nierdzewna + czarne szkło 

Kuchenka mikrofalowa
KMR721000B 3099,-

45

● poj. 46 l ● sterowanie dotykowe ● wyświetlacz LCD  
● funkcje: grill, mikrofale ● automatyczne programy wagowe 
● zabezpieczenie przed dziećmi ● automatyczne propozycje 
temperatury ● funkcja przedłużania czasu ● moc mikrofal 
1000 W ● stal nierdzewna + czarne szkło 

Kuchenka mikrofalowa
KMK721000M 2999,-

45 45

● poj. 71 l ● piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem 
● sterowanie elektroniczne ● wyświetlacz SET ● 9 funkcji, 
w tym termoobieg ● możliwość pieczenia na 3 poziomach 
● SoftClosing - płynne i bezgłośne zamykanie drzwi 
● halogenowe oświetlenie wnętrza ● stal nierdzewna 
+ czarne szkło

Piekarnik
BEB331110M 2099,-

● poj. 71 l ● piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem 
● wyświetlacz HEXAGON ● sterowanie elektroniczne ● chowane 
pokrętła ● halogenowe oświetlenie piekarnika ● termosonda
● możliwość pieczenia na trzech poziomach jednocześnie  
● funkcja szybkiego nagrzewania ● zabezpieczenie przed dziećmi 
● stal nierdzewna + czarne szkło

Piekarnik parowy SteamBake
BCK556350M 2899,-

● poj. 45 l ● sterowanie pokrętłem ● wyświetlacz LCD ● 28 automat. 
programów wagowych ● elektroniczna regulacja temperatury  
● automatyczne propozycje temperatury ● moc mikrofal 1000 W  
● timer ● funkcja przedłużania czasu ● wskaźnik ciepła pozostałego 
● zabezpieczenie przed dziećmi ● oświetlenie wnętrza ● emalia 
samoczyszcząca ● stal nierdzewna

Kuchenka mikrofalowa
KMK821000M 4499,-

Winiarka kompaktowa
KWK884520M 5999,-

45

● do zabudowy w słupku meblowym ● poj. 18 butelek o różnym 
kształcie i wielkości ● zakres temperatur 5-20°C ● sterowanie 
elektroniczne dotykowe z wyświetlaczem w kolorze białym  
● 2 półki drewniane + 1 plastikowa ● drzwi otwierane poprzez 
lekkie naciśnięcie ● stal nierdzewna + czarne szkło

45

● sterowanie dotykowe TouchControl ● możliwość zaparzenia 
dwóch filiżanek kawy jednocześnie ● podświetlanie obszaru  
wylotu kawy ● poj. młynka 200 g ● poj. pojemnika na wodę 1,8 l 
● funkcja Autostart ● automatyczne funkcje espresso, czarna 
kawa, gorąca woda i para ● wskaźnik braku wody ● wskaźnik 
uzupełnienia ziaren kawy ● 2 niezależne grzałki do kawy i gorącej 
wody ● stal nierdzewna + czarne szkło

Ekspres do kawy
KKK994500M 10499,-

● pojemność max 6 kompletów (zależnie od wielkości naczyń)  
● regulacja temperatury 30-80°C ● funkcje: podgrzewanie naczyń, 
rozmrażanie, podgrzewanie jedzenia, wyrastanie ciasta

Szuflada do podgrzewania
KDK911424M 1899,-

14
Piekarnik kompakt. z mikrofalą 
KMK968000M 4499,-

45

● poj. 43 l sterowanie pokrętłem ● wyświetlacz LCD ● 19 funkcji, 
w tym termoobieg ● funkcja szybkiego nagrzewania ● termosonda 
● automatyczne programy wagowe ● zakres temp. 30-230°C
● możliwość pieczenia na 2 poziomach jednocześnie  
● halogenowe oświetlenie wnętrza ● emalia samoczyszcząca 
● stal nierdzewna + czarne szkło

● poj. 70 l ● sterow. pokrętłem ● wyświetlacz LCD ● 25 funkcji 
pieczenia ● automat. progr. wagowe ● termosonda ● szybkie 
nagrzew.● zakres temp. 30-230°C ● WiFi ● sterowanie przez 
aplikację ● funkcja Steamify - pomoc w gotowaniu na parze 
● gotowanie SousVide ● wykorz. pary w trzech różnych trybach: 
gotowanie na parze, odgrzewanie i pieczenie ● możliwość pieczenia 
na 3 poz. jednocz. ● ośw. halogen. ● stal nierdzewna+ czarne szkło

Piekarnik parowy SteamPro
BSK999330M 7499,-

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Płyta indukcyjna
IKE85441IB 4899,-
● strefy indukcyjne z opcją Booster ● funkcja FlexiBridge ● sygnał 
dźwiękowy z opcją wyłączenia ● funkcja odliczania czasu ● zabez-
pieczenie przed dziećmi ● funkcja Oko Timer - możliwość wyłączenia 
grzania przed końcem gotowania, aby efektywnie wykorzystać ciepło  
● kontrola OptiHeat – 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego  
● możliwość montażu na równi z blatem

78

59

● 4 strefy indukcyjne z opcją Booster ● sterow. dotyk. Direktouch  
● sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia ● zabezp. przed dziećmi  
● blokada ustawień ● funkcja Oko Timer - możliwość wyłączenia 
grzania przed końcem gotowania, aby efektywnie wykorzystać 
ciepło ● Kontrola OptiHeat – 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła 
pozostałego ● możliwość montażu na równi z blatem

Płyta indukcyjna
IKE64441I 2599,-

● zintegrowana ● 7 programów ● 4 temperatury 
● poj. 13 kpl. ● głośność 39 dB(A) ● zużycie wody 11 l
● wyjmowana 3 szuflada na sztućce ● podnoszony 
kosz ComfortLift ● sterowanie QuickSelect ● techno-
logia AirDry - super efektywne suszenie ● TimeBeam - 
czas pozostały do końca pracy wyświetlany na podłodze 
● ProWater - dodatkowe ramię natryskowe ● opóźnienie 
startu do 24 h ● wskaźnik braku soli i nabłyszczacza  
● oświetlenie wnętrza ● TimeSaver - skrócenie czasu 
mycia o połowę

Zmywarka
FSK93807P 5199,-

60

● zintegrowana ● 5 programów ● 4 temp. ● pojemność 14 kpl.  
● głośność 44 dB(A) ● Beam on Floor - dwukolorowy wskaźnik 
pracy zmywarki na podłodze ● 3 szuflada na sztućce - Maxi Flex 
● funkcja SENSORLOGIC wykrywa wielkość załadunku i dobiera 
zużycie wody i energii ● wskaźnik soli i nabłyszczacza ● funkcja 
AQUA-CONTROL ● technologia AirDry - super efektywne suszenie

Zmywarka
FSE53920Z 2499,-

● zintegrowana ● 7 programów ● 4 temp. ● pojemność 10 kpl. 
● głośność 44 dB(A) ● sterowanie QUICKSELECT ● TimeBeam  
- czas pozostały do końca pracy wyświetlany na podłodze  
● 3 szuflada na sztućce - MaxiFlex ● technologia suszenia AirDry 
● oświetlenie wnętrza ● wskaźniki soli i nabłyszczacza ● funkcja 
AquaControl

Zmywarka
FSE73517P 2799,-

60

45

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 
IKE96654FB 5899,-
● 6 stref indukcyjnych z opcją Booster ● podświetlane sterowanie 
LED ● blokady ustawień ● funkcja Multiple Bridge ● sygnał 
dźwiękowy z opcją wyłączenia ● funkcja odliczania czasu 
● zabezpieczenie przed dziećmi ● Funkcja Oko Timer - możliwość 
wyłączenia grzania przed końcem gotowania, aby efektywnie wyko-
rzystać ciepło ● Kontrola OptiHeat – 3-stopniowa funkcja kontroli 
ciepła pozostałego ● bezramkowa ze szlifem

91
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● sterowanie elektroniczne ● funkcja szybkiego schładzania  
● automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki ● strefa 
świeżości LongFresh ● komora LongFresh O°C ● filtr CleanAir 
z wkładem węglowym ● oświetlenie LED ● pojemność całkowita 
netto 275 l ● głośność 37 dB(A)

Chłodziarka 
SKE818E9ZC 5199,-

178

● sterowanie elektroniczne ● technologia CustomFlex ● technologia 
TwinTech No Frost ● funkcja szybkiego zamrażania ● funkcja szyb-
kiego schładzania ● alarm wizualny oraz dźwiękowy sygnalizujący 
otwarte drzwi ● oświetlenie LED ● szuflada ExtraZone ● pojemność 
całkowita netto 267 l, w tym zamrazarki 60 l ● głośność 35 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka 
SCE819D8TS 4899,-

189

Płyta indukcyjna domino
IKE42640KB

Tepan domino
ITE42600KB2699,- 5999,-

● 2 pola indukcyjne ● sterowanie dotykowe ● strefy indukcyjne 
z opcją Booster ● funkcja łączenia pól Bridge ● blokada ustawień 
● zabezpieczenie przed dziećmi ● blokada ustawień ● sygnał 
dźwiękowy z opcją wyłączenia ● bezramkowa

● sterowanie sensorowe ● 2 strefy grzewcze ● zabezpieczenie 
przed dziećmi ● blokada ustawień ● automatyczny wyłącznik  
● sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia ● 3-stopniowa funkcja 
kontroli ciepła pozostałego

● zintegrowana ● 7 programów ● 4 temp. ● głośność 39 dB(A)  
● pojemność 15 kpl. ● sterowanie QuickSelect ● ośw. wnętrza  
● Time Beam White - czas pozostały do końca pracy wyświetlany 
na podłodze ● 3 szuflada na sztućce ● SENSORLOGIC wykrywa 
wielkość załadunku i dobiera zużycie wody i energii ● wskaźnik soli 
i nabłyszczacza ● TimeSaver - skrócenie czasu mycia o połowę

Zmywarka
FSK83727P 3999,-

60

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

● winiarka do zabudowy - możliwość montażu panelu dekoracyj-
nego ● poj. 46 butelek ● elektroniczne sterowanie temperaturą  
ze wskaźnikami cyfrowymi ● oświetlenie wewnętrzne LED  
● zakres temp. od +5 do +18°C ● drzwi szklane odporne  
na promieniowanie UV ● 5 półek drewnianych ● drzwi otwierane 
na prawo z możliwością przełożenia ● czarne szkło

Winiarka podblatowa
SWB66001DG 5499,-

82

60

3636

● poj. 18 butelek ● elektroniczne sterow. temp. ze wskaźn. cyfro-
wymi ● ośw. wewn. LED ● zakres temp. od +5 do +18°C 
● drzwi szklane odporne na promieniowanie UV ● 5 półek 
drewnianych ● drzwi otwierane na prawo z możliwością 
przełożenia ● czarne szkło

Winiarka podblatowa
SWB63001DG 4299,-

82

30

11

 Przedłużona gwarancja do 5 lat!
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• 7-segmentowany wyświetlacz 
EasyControl z chowanymi 
pokrętłami

• Wyposażenie pirolityczne 
gwarantuje minimalny wysiłek przy 
czyszczeniu

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Chłodny front chroni przed 
poparzeniem

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

•  Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Szuflada na sztućce ułatwia 
ich dokładne czyszczenie 
i suszenie

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

•  Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

• Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Szuflada na sztućce ułatwia 
ich dokładne czyszczenie 
i suszenie

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Pełna elastyczność w rozmiesz-
czaniu naczyń i sztućców dzięki 
szufladzie 3D MultiFlex 

• Zmywanie świeżą wodą przy zu-
życiu tylko 6 litrów w programie 
Automatic 

• Przyłącze wody ciepłej przełoży 
się na oszczędność zużycia 
prądu nawet o 50%

• Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• System AutoOpen automatycz-
nie otwiera drzwi zmywarki po 
zakończonym zmywaniu

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Pełna elastyczność w rozmiesz-
czaniu naczyń i sztućców dzięki 
szufladzie 3D MultiFlex

• Przyłącze wody ciepłej przełoży 
się na oszczędność zużycia 
prądu nawet o 50%

• Zmywanie świeżą wodą przy zużyciu 
tylko 6 litrów w programie Automatic 

•  Elastyczna aranżacja koszy Comfort
• Kosz górny przestawiany na 

różną wysokość
• Automatyczne rozpoznawanie 

wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• System AutoOpen automatycz-
nie otwiera drzwi zmywarki po 
zakończonym zmywaniu

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

• Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Szuflada na sztućce ułatwia 
ich dokładne czyszczenie 
i suszenie

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Kompaktowa szerokość 
45 cm

• Wyjątkowa elastyczność 
dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu 3 w 1

• Wydajność jak w tradycyjnym 
odkurzaczu

• Wymienny akumulator 
litowo-jonowy. Czas pracy do 
60 min.

• Bezobsługowy filtr Hygiene 
Lifetime

• Uniwersalna elektroszczotka 
XXL do wszystkich rodzajów 
podłóg

• Wyjątkowa elastyczność 
dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu 3 w 1

• Wydajność jak w tradycyjnym 
odkurzaczu

• Maksymalna higiena 
powietrza dzięki filtrowi HEPA 
AirClean Lifetime

• Wymienny akumulator 
litowo-jonowy. Czas pracy do 
60 min.

• Szeroka elektroszczotka 
z BrilliantLight do różnych 
typów podłóg

• Dodatkowa szczotka ręczna 
Electro Compact

• Optymalizacja prania i suszenia 
dzięki komunikacji pralki z suszarką 
Wash2Dry

• Automatyczne dozowanie TwinDos 
gwarantuje perfekcyjną czystość

• Mniej zagnieceń dzięki prasowaniu 
wstępnemu

• CapDosing: dozowanie specjalnych 
środków piorących w optymalnym 
momencie prania

• Wygodna obsługa dotykowa poprzez 
DirectSensor

• Miele@home umożliwia połączenie 
urządzeń gospodarstwa domowego 
w sieć

• Wyjątkowa elastyczność 
dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu 3 w 1 

• Wydajność jak w tradycyjnym 
odkurzaczu

• Wymienny akumulator 
litowo-jonowy. Czas pracy do 
120 min. dzięki dodatkowemu 
akumulatorowi w zestawie

• Maksymalna higiena 
powietrza dzięki filtrowi HEPA 
AirClean Lifetime

• Szeroka elektroszczotka 
z BrilliantLight do różnych 
typów podłóg

• Optymalizacja prania i suszenia 
dzięki komunikacji pralki z suszarką 
Wash2Dry

• Technologia EcoDry gwarantuje niskie 
zużycie energii

• Pranie pachnące ulubionym 
zapachem – FragranceDos

• Najlepszy efekt kondensacyjny chroni 
meble i pomieszczenia

• Wygodna obsługa dotykowa poprzez 
DirectSensor

• Miele@home umożliwia połączenie 
urządzeń gospodarstwa domowego 
w sieć

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym 

• Wyposażenie pirolityczne 
gwarantuje minimalny wysiłek przy 
czyszczeniu

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym 

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym 

• Wyposażenie pirolityczne 
gwarantuje minimalny wysiłek przy 
czyszczeniu

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

Piekarnik H 2765 BP

Zmywarka
G 5000 SCi Active

Zmywarka
G 5050 Vi Active

Zmywarka
G 5050 SCVi Active

Zmywarka
G 5210 SCi Active Plus

Zmywarka
G 5260 SCVi Active Plus

Zmywarka
G 5481 SCVi

Odkurzacz 
bezprzewodowy

Triflex HX1

Odkurzacz
bezprzewodowy 

Triflex HX1 Cat&Dog

Pralka WSD 663 WCS 
ModernLife

Odkurzacz
bezprzewodowy 
Triflex HX1 Pro

Suszarka TSD 363 WP 
ModernLife

Piekarnik H 7162 B Piekarnik H 7162 BP
Black Edition
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• 7-segmentowany wyświetlacz 
EasyControl z chowanymi 
pokrętłami

• Wyposażenie pirolityczne 
gwarantuje minimalny wysiłek przy 
czyszczeniu

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Chłodny front chroni przed 
poparzeniem

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

•  Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Szuflada na sztućce ułatwia 
ich dokładne czyszczenie 
i suszenie

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

•  Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

• Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Szuflada na sztućce ułatwia 
ich dokładne czyszczenie 
i suszenie

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Pełna elastyczność w rozmiesz-
czaniu naczyń i sztućców dzięki 
szufladzie 3D MultiFlex 

• Zmywanie świeżą wodą przy zu-
życiu tylko 6 litrów w programie 
Automatic 

• Przyłącze wody ciepłej przełoży 
się na oszczędność zużycia 
prądu nawet o 50%

• Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• System AutoOpen automatycz-
nie otwiera drzwi zmywarki po 
zakończonym zmywaniu

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Pełna elastyczność w rozmiesz-
czaniu naczyń i sztućców dzięki 
szufladzie 3D MultiFlex

• Przyłącze wody ciepłej przełoży 
się na oszczędność zużycia 
prądu nawet o 50%

• Zmywanie świeżą wodą przy zużyciu 
tylko 6 litrów w programie Automatic 

•  Elastyczna aranżacja koszy Comfort
• Kosz górny przestawiany na 

różną wysokość
• Automatyczne rozpoznawanie 

wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• System AutoOpen automatycz-
nie otwiera drzwi zmywarki po 
zakończonym zmywaniu

• Dzięki QuickPowerWash 
uzyskasz najlepszy rezultat 
zmywania w mniej niż godzinę

• Łatwe otwieranie i zamykanie 
drzwi dzięki ComfortClose

• Przyłącze wody ciepłej 
przełoży się na oszczędność 
zużycia prądu nawet o 50%

• Elastyczna aranżacja koszy 
Comfort

• Kosz górny przestawiany na 
różną wysokość

• Szuflada na sztućce ułatwia 
ich dokładne czyszczenie 
i suszenie

• Automatyczne rozpoznawanie 
wielkości załadunku dostosuje 
ilość użytej wody

• Kompaktowa szerokość 
45 cm

• Wyjątkowa elastyczność 
dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu 3 w 1

• Wydajność jak w tradycyjnym 
odkurzaczu

• Wymienny akumulator 
litowo-jonowy. Czas pracy do 
60 min.

• Bezobsługowy filtr Hygiene 
Lifetime

• Uniwersalna elektroszczotka 
XXL do wszystkich rodzajów 
podłóg

• Wyjątkowa elastyczność 
dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu 3 w 1

• Wydajność jak w tradycyjnym 
odkurzaczu

• Maksymalna higiena 
powietrza dzięki filtrowi HEPA 
AirClean Lifetime

• Wymienny akumulator 
litowo-jonowy. Czas pracy do 
60 min.

• Szeroka elektroszczotka 
z BrilliantLight do różnych 
typów podłóg

• Dodatkowa szczotka ręczna 
Electro Compact

• Optymalizacja prania i suszenia 
dzięki komunikacji pralki z suszarką 
Wash2Dry

• Automatyczne dozowanie TwinDos 
gwarantuje perfekcyjną czystość

• Mniej zagnieceń dzięki prasowaniu 
wstępnemu

• CapDosing: dozowanie specjalnych 
środków piorących w optymalnym 
momencie prania

• Wygodna obsługa dotykowa poprzez 
DirectSensor

• Miele@home umożliwia połączenie 
urządzeń gospodarstwa domowego 
w sieć

• Wyjątkowa elastyczność 
dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu 3 w 1 

• Wydajność jak w tradycyjnym 
odkurzaczu

• Wymienny akumulator 
litowo-jonowy. Czas pracy do 
120 min. dzięki dodatkowemu 
akumulatorowi w zestawie

• Maksymalna higiena 
powietrza dzięki filtrowi HEPA 
AirClean Lifetime

• Szeroka elektroszczotka 
z BrilliantLight do różnych 
typów podłóg

• Optymalizacja prania i suszenia 
dzięki komunikacji pralki z suszarką 
Wash2Dry

• Technologia EcoDry gwarantuje niskie 
zużycie energii

• Pranie pachnące ulubionym 
zapachem – FragranceDos

• Najlepszy efekt kondensacyjny chroni 
meble i pomieszczenia

• Wygodna obsługa dotykowa poprzez 
DirectSensor

• Miele@home umożliwia połączenie 
urządzeń gospodarstwa domowego 
w sieć

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym 

• Wyposażenie pirolityczne 
gwarantuje minimalny wysiłek przy 
czyszczeniu

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym 

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip

• Wygodna obsługa sensorowa 
DirectSensor S z wyświetlaczem 
tekstowym 

• Wyposażenie pirolityczne 
gwarantuje minimalny wysiłek przy 
czyszczeniu

• Pieczeniomierz skontroluje 
temperaturę co do stopnia

• Programy automatyczne ułatwią 
przygotowanie różnych rodzajów 
potraw

• Pełen komfort pieczenia dzięki 76 l 
pojemności na 5 poziomach

• Łatwa obsługa z wysuwami 
FlexiClip
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● pojemność 73 l ● 100 kombinacji pieczenia ● kolorowy  
wyświetlacz tekstowy 4,5” ● technologia 6-ty Zmysł ● Connectivity 
- aplikacja 6th Sense Live ● Ready2Cook - pieczenie bez nagrze-
wania ● czyszczenie hydrolityczne ● czteropunktowa termosonda 
Multisense Probe ● prowadnice teleskopowe na 2 poziomach  
● SoftClosing ● zintegrowany uchwyt ● czarne szkło

3599,-Piekarnik
W11I OM1 4MS2 H 

● dotykowy wyświetlacz tekstowy MySmart Display 4,5” TFT 
● funkcja „Ulubione” ● pojemnik na wodę 2 l ● autostart  
● termiczny dzbanek na mleko do lodówki ● dysza do spieniania 
mleka ● Cappuccino - zintegrowany system do przygotowania 
pianki mlecznej ● czarne szkło

6999,-Ekspres do kawy
W11 CM145 

45

● pojemność 40 l ● 140 kombinacji gotowania ● Connectivity - 
aplikacja 6th Sense Live ● kolorowy wyświetlacz tekstowy 4,5” 
● technologia 6-ty Zmysł ● programy automatyczne ● funkcja 
CrispFry ● funkcja Steam ● pojemnik do gotowania na parze  
● termoobieg ● moc grilla 1600 W ● moc mikrofali 900 W ● talerz 
40 cm ● SoftClosing ● zintegrowany uchwyt ● czarne szkło

3299,-Kuchenka mikrofalowa
W11I MW161

45

● pojemność 73 l ● kolorowy wyśw. tekstowy 3,5” 
● 60 kombinacji pieczenia ● asystent gotowania 
● Connectivity - aplikacja 6th Sense Live ● technologia 6-ty 
Zmysł ● Ready2Cook - pieczenie bez nagrzew. 
● Cook4 - pieczenie na 4 poz. ● czyszcz. hydrolityczne 
● czteropunktowa termosonda Multisense Probe 
● prowadnice teleskopowe na 2 poz. ● SoftClosing 
● czarne szkło

2599,-Piekarnik
W9 OM2 4S1 PBSS

NOWOŚĆ

● pojemność 31 l ● kolorowy wyświetlacz tekstowy 3,5”  
● technologia 6-ty Zmysł ● Connectivity - aplikacja 6th 
Sense Live ● funkcja Steam - pojemnik do gotowania 
na parze ● funkcja Crisp - talerz crisp ● moc grilla 
800 W ● moc mikrofali 1000 W ● talerz 32,5 cm 
● SoftClosing ● czarne szkło

2299,-Kuchenka mikrofalowa
W9 MD 260 BSS

38

OKAP: wydajność 630 m3/h ● 5-stopniowa praca wentylatora ● sterowanie sensorowe ● głośność max. 73 dB(A)
PŁYTA INDUKCYJNA: 4 strefy grzewcze ● sterowanie za pomocą sliderów ● Power Managment ● automatyczne  
nagrzewanie ● timer ● wskaźnik poziomu mocy ● wskaźnik strefy grzewczej

8199,-Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem
WVH 92K

92

NOWOŚĆ

45

● pojemność 40 l ● kolorowy wyświetlacz tekstowy 4,5”  
● technologia 6-ty Zmysł ● Connectivity - aplikacja 6th Sense Live 
● programy automatyczne ● termosonda ● termoobieg ● moc  
mikrofali 850 W ● moc grilla 1600 W ● Soft Closing ● zintegrowany 
uchwyt ● czarne szkło

4599,-Piekarnik kompaktowy  
z mikrofalą W11 IME 150

NOWOŚĆ
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2499,-Piekarnik
W9 OM2 4MS2 H
● pojemność 73 l ● kolorowy wyśw. tekstowy 3,5” ● 60 kombinacji 
pieczenia ● asystent gotowania ● Connectivity - aplikacja 6th Sense 
Live ● technologia 6-ty Zmysł ● Ready2Cook - pieczenie bez 
nagrzew. ● Cook4 - pieczenie na 4 poz. ● czyszcz. hydrolityczne  
● czteropunktowa termosonda Multisense Probe ● prow. teleskop.  
na 2 poz. ● SoftClosing ● inox z powłoką iXellium + czarne szkło

● pojemność 40 l ● kolorowy wyświetlacz tekstowy 3,5” 
● technologia 6-ty Zmysł ● Connectivity - aplikacja 6th Sense Live 
● programy automatyczne ● funkcja CrispFry ● funkcja Steam  
● termoobieg ● pojemnik do gotowania na parze ● moc grilla 
1600 W ● moc mikrofali 900 W ● obrotowy talerz 40 cm  
● SoftClosing ● zintegrowany uchwyt ● czarne szkło

2799,-Kuchenka mikrofalowa
W9I MW261

45

● piekarnik parowy SteamSense (75% pary) ● pojemność 73 l 
● kolorowy wyświetlacz tekstowy 3,5” ● 60 kombinacji pieczenia
●  Connectivity - aplikacja 6th Sense Live ● technologia 6-ty 
Zmysł ● Ready2Cook - pieczenie bez nagrzewania ● Cook4 - pie-
czenie na 4 poziomach ● czyszczenie pyrolityczne ● prowadnice  
teleskopowe ● SoftClosing ● inox z powłoką iXellium + czarne szkło

3099,-Piekarnik
W9 OS2 4S1 P

● pojemność 73 l ● kolorowy wyświetlacz tekstowy 3,5” 
● 60 kombinacji pieczenia ● Connectivity - aplikacja 6th Sense 
Live ● technologia 6-ty Zmysł ● Ready2Cook - pieczenie  
bez nagrzewania ● Cook4 - pieczenie na 4 poziomach  
● czyszczenie hydrolityczne ● prowadnice teleskopowe  
● SoftClosing ● zintegrowany uchwyt ● czarne szkło

2299,-Piekarnik
W9I OM2 4S1 H

● pojemność 31 l ● kolorowy wyświetlacz tekstowy 3,5”  
● technologia 6-ty Zmysł ● Connectivity - aplikacja 6th Sense Live  
● funkcja Steam - pojemnik do gotowania na parze ● funkcja 
Crisp - talerz crisp ● moc grilla 800 W ● moc mikrofali 1000 W  
● talerz 32,5 cm ● SoftClosing ● inox z powłoką iXellium  
+ czarne szkło

2099,-Kuchenka mikrofalowa
W9 MD260 IXL 

38

● pojemność 40 l ● kolorowy wyświetlacz tekstowy 3,5”  
● programy automatyczne ● asystent gotowania ● technologia 
6-ty Zmysł ● Connectivity - aplikacja 6th Sense Live ● funkcja 
CrispFry ● funkcja Steam ● termoobieg ● moc grilla 1600 W  
● moc mikrofali 900 W ● obrotowy talerz 40 cm ● SoftClosing  
● inox z powłoką iXellium + czarne szkło

2799,-Kuchenka mikrofalowa
W9 MW261 IXL

45

● pojemność 73 l ● SteamSense+ (100% pary) ● kolorowy 
wyświetlacz tekstowy 3,5” ● Connectivity - aplikacja 6th Sense 
Live ● technologia 6-ty Zmysł ● Ready2Cook - pieczenie bez 
nagrzewania ● Cook4 - pieczenie na 4 poziom. ● czyszczenie 
hydrolityczne ● prowadnice teleskopowe na 2 poziomach  
● SoftClosing ● inox z powłoką iXellium + czarne szkło

3399,-Piekarnik parowy
W9 OP2 4S2 H

● pojemność 31 l ● sterowanie dotykowe ● asystent gotowania  
● programy automatyczne ● technologia 6-ty Zmysł  
● funkcja Steam - pojemnik do gotowania na parze ● funkcja 
Crisp - talerz crisp ● moc grilla 800 W ● moc mikrofali 1000 W  
● obrotowy talerz 32,5 cm ● inox + czarne szkło lub czarne szkło

1749,-Kuchenka mikrofalowa
W7 MD440

38

1849,-Kuchenka mikrofalowa
W7 MD440NB

● pojemność 73 l ● sterowanie dotykowe ● 40 kombinacji got. 
- asystent gotowania ● technologia 6-ty Zmysł ● Ready2Cook - 
pieczenie bez nagrzewania ● Cook4 – pieczenie na 4 poziomach 
● czyszczenie pyrolityczne ● prowadnice teleskopowe 
● SoftClosing ● inox z powłoką iXellium + czarne szkło  
lub czarne szkło

1949,-Piekarnik
W7 OM4 4S1 P / PBL

● pojemność 73 l ● sterowanie dotykowe ● technologia 6-ty 
Zmysł ● SteamSense połączenie pary i funkcji termoobiegu  
● funkcja Cook4 - pieczenie na 4 poziomach jednocześnie  
● Ready2Cook - pieczenie bez nagrzewania ● czyszczenie 
pyrolityczne ● SoftClosing ● chłodne drzwi Cool Safe Door 
● czarne szkło

2699,-Piekarnik
W7 OS4 4S1 P BL

NOWOŚĆ
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● zintegrowana ● sterowanie elektroniczne ● 8 programów 
● technologia 6-ty Zmysł ● trzeci kosz ● Power Clean PRO 
● opóźnienie startu do 12 h ● Multizone ● MultiTab 
● Light on Floor - świetlny wskaźnik pracy ● zużycie wody 9,5 l 
● pojemność 14 kpl. ● głośność 44 dB(A)

1849,-Zmywarka
WIC 3C34 PFE S

60

● zintegrowana ● technologia 6-ty Zmysł ● Power Clean PRO 
● sterowanie elektroniczne ● 7 programów ● pojemność 10 kpl. 
● opóźnienie startu ● Light on Floor - świetlny wskaźnik pracy 
● głośność 43 dB(A)

1499,-Zmywarka
WSIO 3T223 PCE X

45

● sterowanie dotykowe ● technologia 6-ty Zmysł ● 4 programy automatyczne ● ChefControl ● strefa FlexiSide  
● 18 poziomów mocy + Booster ● timer ● wzkaźnik ciepła resztkowego ● blokada przed dziećmi  
● PowerManagement - możliwość podłączenia na 230 V ● iXelium - powłoka odporna na zarysowania  
● prosta krawędź – możliwość montażu na równi z blatem

2299,-Płyta indukcyjna WF S0377 NE/IXL

77

● sterowanie dotykowe typu Slider ● technologia 6-ty Zmysł 
● 4 programy automatyczne ● FLEXI SIDE ● ChefControl 
● Booster dla wszystkich pól grzewczych ● Timer 
● 18 poziomów mocy + Booster ● wskaźnik ciepła resztkowego 
● blokada przed dziećmi ● szlif z jednej strony ● szer. 59 cm

1799,-Płyta indukcyjna
WF S4160 BF

59

● sterow. dotykowe ● technologia 6-ty Zmysł ● 4 progr. automat. 
● ChefControl ● FlexiCook ● strefa FlexiSide ● 9 poziomów mocy 
+ Booster ● timer ● wskaźnik ciepła resztkowego ● blokada przed 
dziećmi ● iXelium - powłoka odporna na zarysowania ● PowerMa-
nagement - możliwość podłączenia na 230 V ● prosta krawędź 
– możliwość montażu na równi z blatem ●  białe szkło

1799,-Płyta indukcyjna
WL B4560 NE/W

59

● zintegrowana, techologia 6-ty Zmysł ● Power Clean PRO 
● sterowanie elektroniczne ● 9 programów ● pojemność 10 kpl. 
● opóźnienie czasu startu ● głośność 43 dB(A) ● Light on Floor - 
świetlny wskaźnik pracy ● 3 szulfada

1899,-Zmywarka
WSIP 4O33 PFE

45

60

● zintegrowana ● sterowanie elektroniczne ● 10 programów  
● technologia 6-ty Zmysł ● Power Clean PRO ● opóźnienie startu  
do 24 h ● trzeci kosz ● zużycie wody 9.5 l ● pojemność 14 kpl.  
● głośność 43 dB(A)

2399,-Zmywarka
WIP 4O33 PLE S

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

● 5 palników wysokowydajnych gazowych pozwalających zmniej-
szyć użycie energii o 20% ● palnik specjalny FlexiFlame ● ruszty 
żeliwne ● szczotkowane pokrętła ● zabezpieczenie przeciwwypły-
wowe gazu ● zapalarka w pokrętle ● AKWL 728/NB: czarne szkło,
GMWL 728/IXL: inox Ixelium

1249,-Płyta gazowa
AKWL 728/NB / GMWL 728/IXL

73

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

● 4 palniki ● palnik specjalny FlexiFlame ● ruszty żeliwne 
● szczotkowane pokrętła ● zabezpieczenie przeciwwypływowe 
gazu ● zapalarka w pokrętle ● AKW 6423/NB: czarne szkło, 
AKW 6422/IXL: inox

1049,-Płyta gazowa
AKW 6423/NB / AKW 6422/IXL

60

16



2699,-Chłodziarko-zamrażarka
ART 963 A+NF
● inteligentna technologia 6-ty Zmysł ● Fresh Control ● No Frost
● oświetlenie LED ● sterowanie elektroniczne ● wskaźnik otwartych 
drzwi ● automatyczne rozmrażanie chłodziarki oraz zamrażarki 
● funkcja szybkiego zamrażania ● pojemność całkowita 316 l,  
w tym zamrażarka 63 l

193

2699,-Chłodziarko-zamrażarka
ART 895/A++/NF
● inteligentna technologia 6-ty Zmysł ● Fresh Control 
● oświetlenie LED ● sterowanie elektroniczne
● komora Active0 ● NoFrost – zapobiega zbieraniu się lodu
● filtr antybakteryjny ● wentylator
● pojemność 264 l, w tym zamrażarki 63 l

177

● inteligentna technologia 6-ty Zmysł ● Fresh Control 
● sterowanie elektroniczne ● technologia Stop-Frost - szybkie 
rozmrażanie ● alarm akustyczny ● pojemność całkowita brutto 
400 l, w tym zamrażarki 101 l ● oświetlenie LED

3499,-Chłodziarko-zamrażarka 
SP40 801 EU1

69

193

● sterowanie dotykowe ● technologia 6-ty Zmysł ● 4 programy automatyczne ● ChefControl ● FlexiCook ● strefa FlexiSide  
● 9 poziomów mocy + Booster ● timer ● wskaźnik ciepła resztkowego ● blokada przed dziećmi ● iXelium - powłoka odporna  
na zarysowania ● PowerManagement - możliwość podłączenia na 230 V ● szlif z przodu

1899,-Płyta indukcyjna WL B4265 BF/IXL

59

● sterowanie dotykowe ● technologia 6-ty Zmysł ● 4 programy 
automatyczne ● FLEXI COOK ● Booster dla wszystkich pól 
grzewczych ● Timer ● 9 poziomów mocy + Booster ● wskaźnik 
ciepła resztkowego ● blokada przed dziećmi ● szlif z jednej strony

1599,-Płyta indukcyjna
WL B1160 BF

59

● sterowanie dotykowe ● technologia 6-ty Zmysł ● 4 programy 
automatyczne ● ChefControl● FlexiCook ● strefa FlexiSide  
● 9 poziomów mocy + Booster ● timer ● wzkaźnik ciepła reszt-
kowego ● blokada przed dziećmi ● iXelium - powłoka odporna na 
zarysowania ● PowerManagement - możiwość podłączenia na 
230 V ● prosta krawędź – możliwość montażu na równi z blatem 

1999,-Płyta indukcyjna
WL B6860 NE/S

59

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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2099,-Płyta indukcyjna 
SMART FSM 804 I B BK
● 4 pola indukcyjne ● duże łączone pole Bridge ● sterowanie 
Touch Control z czerwonym podświetleniem ● 8 poziomów mocy 
● funkcja BOOSTER dla wszystkich pól ● 4 funkcje specjalne 
(roztapianie, utrzymywanie w cieple, gotowanie, wrzenie) ● wskaź-
nik ciepła resztkowego ● blokada przed dziećmi ● możliwość 
podlączenia na 230 V ● możliwość montażu na równi z blatem

● podszafkowy ● wydajność 690 m3/h  ● sterowanie Soft touch  
● oświetlenie LED ● głośność 63 dB(A) re1pW  
● stal szlachetna 

Okap
FBI 537 XS LED

FBI 737 XS LED

1482,-
1588,-

52
72

C

3499,-Piekarnik kompaktowy
z mikrofalą FMY45MW XS
● pojemność 40 l ● 9 funkcji + 7 specjalnych ● 10 automat.  
programów pieczenia ● sterowanie elektroniczne ● wyświetlacz 
LCD (biały) ● chowane pokrętła ● moc grilla 1600 W ● moc 
mikrofali 900 W ● wnętrze ze stali szlachetnej ● delikatne 
domykanie drzwi Smooth2Close ● XS - czarne szkło + stal

● pojemność 73 l ● 10 funkcji ● 9 automatycznych programów 
● sterowanie elektroniczne ● wyświetlacz tekstowy LCD (biały) 
● chowane pokrętła ● czyszczenie pyrolityczne ● halogenowe 
oświetlenie wnętrza ● drabinki boczne ● 5 poziomów pieczenia 
● zimne drzwi ● delikatne domykanie drzwi Smooth2Close
● XS - czarne szkło + stal, BK - czarne szkło + czarna stal

Piekarnik  
MYTHOS FMY 98 P XS/BK 2999,-

1799,-Piekarnik
SMART FSM 86 H BK/WH/XS
● pojemność 71 l ● 8 funkcji + 1 specjalna ● sterow. elektroniczne 
● wyświetlacz cyfrowy (biały) ● ozdobne pokrętła ● halogenowe 
oświetlenie wnętrza ● drabinki boczne ● 5 poziomów pieczenia 
● zimne drzwi ● czyszczenie parowe AquaClean ● delikatne 
domykanie drzwi Smooth2Close ● XS - czarne szkło + stal, 
BK - czarne szkło, WH - białe szkło

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

45 A

● 4 pola indukcyjne ● sterowanie Slider (dla każego pola) z czerwonym podświetleniem ● duże łączone pole FLEXI  
● 18 poziomów mocy ● funkcja BOOSTER dla wszystkich pól ● 4 funkcje specjalne (roztapianie, utrzymywanie w cieple,  
gotowanie, wrzenie) ● wskaźnik ciepła resztkowego ● blokada przed dziećmi ● możliwość podłączenia na 230 V  
● możliwość montażu na równi z blatem

Płyta indukcyjna
MARIS FMA 804 I F BK

Płyta indukcyjna
MARIS FMA 654 I F BK2499,- 2199,-

5477

NOWOŚĆ

77

NOWOŚĆ

● wyspowy ● wydajność 670 m3/h ● sterowanie Soft Touch  
● oświetlenie LED 2x1 W ● głośność 52-70 dB(A) 
● WH - biały mat, BK - czarny mat, XS - stal szlachetna

Okap wyspowy
FTU PLUS 3707 I XS 3179,-37

FTU PLUS 3707 I WH/BK 3399,-37

A

NOWOŚĆ

WYSPOWY
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Piekarnik
MARIS FMA 86 H XS/BK

Piekarnik kompaktowy
z mikrofalą  FMA 45 MW XS2199,- 2999,-
● pojemność 40 l ● 8 funkcji + 15 specjalnych ● 5 automatycz-
nych programów pieczenia ● sterowanie elektroniczne wyświe-
tlacz LCD (biały) ● chowane pokrętła ● moc grilla 1600 W  
● moc mikrofali 900 W ● wnętrze ze stali szlachetnej ● deilkatne 
domykanie drzwi Smooth2Close ● XS - czarne szkło + stal

● pojemność 71 l ● 8 funkcji + 1 specjalna ● sterowanie 
elektroniczne ● wyświetlacz cyfrowy (biały) ● ozdobne pokrętła 
● halogenowe oświetlenie wnętrza ● drabinki boczne  
● 5 poziomów pieczenia ● zimne drzwi ● czyszczenie parowe 
AquaClean ● delikatne domykanie drzwi Smooth2Close  
● XS - czarne szkło + stal, BK - czarne szkło

2699,-Piekarnik kompaktowy
z mikrofalą FSM45MW XS
● pojemność 40 l ● 8 funkcji + 15 specjalnych ● 5 automat. 
programów pieczenia ● sterowanie elektroniczne wyświetlacz LCD 
(biały) ● ozdobne pokrętła ● moc grilla 1600 W ● moc mikrofali 
900 W ● wnętrze ze stali szlachetnej ● delikatne domykanie drzwi 
Smooth2Close ● XS - czarne szkło + stal

1699,-Płyta indukcyjna 
SMART FSM 654 I BK
● 4 pola indukcyjne ● sterowanie Touch Control z czerwonym 
podświetleniem ● 8 poziomów mocy ● funkcja BOOSTER dla 
wszystkich pól ● 4 funkcje specjalne (roztapianie, utrzymywanie 
w cieple, gotowanie, wrzenie) ● wskaźnik ciepła resztkowego 
● blokada przed dziećmi ● możliwość podlączenia na 230 V 
● możliwość montażu na równi z blatem

Okap
FBI 537 XS LED

FBI 737 XS LED

● wydajność 580 m3/h ● głośność 56 dB(A) ● sterowanie Slider
● oświetlenie LED 2x1 W ● stal nierdzewna

749,-
849,-

Okap do zabudowy
FBI 527 Plus

FBI 707 Plus

52
72

B

NOWOŚĆ

● 4 pola indukcyjne ● Booster ● sterowanie sensorowe slider ● 2 duże strefy Flexi ● zabezpieczenie przed dziećmi  
● minutnik ● automatyczne uruchamianie okapu po włączeniu płyty ● żeliwna kratka ochronna wyciągu zlicowana z płytą  
● wydajność 700 m3/h ● głośność 51-72 dB(A) ● 9 poziomów mocy + intensywny ● regulacja mocy maksymalnej płyty, dzięki 
czemu można podłączyć ją nawet pod zwykłe gniazdko 230 V ● bezramkowa ● możliwość montażu na równi z blatem

Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem FMA 839 HI 6359,-

83

SUPER CENA!

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

45

45

A65

NOWOŚĆ

● nablatowy ● wydajność 670 m3/h ● sterowanie Touch  
Control ● oświetlenie przyciemniane, panel LED 1x7 W   
● głośność 69 dB(A) re1pW ● stal szlachetna + czarne  
lub białe szkło

Okap  
FDW 908 IB XS / IB WH 6359,-

88
B

Okap wyspowy
FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I WH/BK

19



● wydajność intensywna 625 m3/h ● oświetlenie: listwa LED 7 W ● sterowanie Touch Control 3S + B 
● głośność max 65 dB (A) ● wykończenie: peltrox, żeliwo, efekt matowej miedzi, biały matowy, szary matowy, kość słoniowa 
● Long Life Filter w zestawie

3499,-3999,- SWEET F/85 Cast Iron,  
Copper, White, Umber, IvorySWEET F/85 Peltrox

85
B

● wydajność max 650 m3/h ● sterowanie 3S+B Touch Control ● oświetlenie STRIP LED 1x7 W 
● głośność max 65 dB(A) ● wykończenie: stal nierdzewna, czarny, biały

1099,- 1199,-LANE 
IX/A/52 / WH/A/52 / BL/A/52

LANE 
IX/A/72 / WH/A/72 / BL/A/72

52 72

B

NOWOŚĆ

1299,- 1399,-

● wydajność max 770 m3/h ● głośność max 69 dB(A)
● oświetlenie STRIP LED 1x7 W ● sterowanie 3S+B Touch 
Control ● czarny mat + czarne szkło

1699,-
1899,-

ADELE BL MAT/A/60

ADELE BL MAT/A/90

60
90

A

NOWOŚĆ

● wydajność max 730 m3/h ● głośność max 57 dB(A) 
● oświetlenie STRIP LED 1 x 7W ● sterowanie 3S+B Touch 
Control ● BL - czarne szkło, WH - białe szkło

2999,-PLAT  
BL/F/80, WH/F/80

80
A

NOWOŚĆ

● wydajność max 690 m3/h ● głośność max 64 dB(A)
● oświetlenie STRIP LED 1x7 W ● sterowanie 3S=B Touch 
Control ● BL - czarne szkło, WH - białe szkło

1099,-APLOMB 
BL/A/80, WH/A/80

80
A

NOWOŚĆ

● wydajność max 700 m3/h ● głośność max 58 dB(A)
● oświetlenie STRIP LED 1x7 W ● sterowanie 3S+B Touch 
Control ● BL- czarne szkło, DEKT - GRES DEKTON

2999,-
3999,-

RULES BL/F/90

RULES DEKT/F/90

90
90

A

NOWOŚĆ

20



● wydajność max 800 m3/h ● oświetlenie LED 2x3 W
● sterowanie przyciskiem mechanicznym 3 S ● głośność max 
68 dB (A) ● wykończenie: stal nierdzewna, czarny, biały 
● Long Life Filter jako opcja

TUBE PRO ISLAND 
IX/A/43, BL/A/43, WH/A/43 

43
C

WYSPOWY

2899,-

NIKOLATESLA PRIME
BL/A/83 (wyciąg)

NIKOLATESLA PRIME
BL/A/83 (pochłaniacz)

83 83
OKAP: sterowanie 3S + 2B Touch Control ● wydajność max 610 m3/h (wyciąg) / 422 m3/h (pochłaniacz)
● głośność max 61 dB(A) (wyciąg) / 71 dB(A) (pochłaniacz) 
PŁYTA INDUKCYJNA: 4 strefy grzewcze ● sterowanie Touch Control ● 9 poziomów mocy ● Power Booster  
● wskaźnik ciepła resztkowego ● timer ● blokada przed dziećmi ● Temperature Menager ● Power Limitation ● czarne szkło

5999,- 6999,-

SUPER CENA!

● wydajność max 720 m3/h ● głośność max 53 dB(A) ● oświetlenie STRIP LED 1x7 W
● sterowanie 3S+2B Touch Control ● BL - czarne szkło, WH - biały Krion

8999,-180
A

WYSPOWY

HAIKU ISLAND BL/A/180 / WH/A/180 

● wydajność max 710 m3/h ● głośność max 64 dB(A) 
● oświetlenie STRIP LED 1x7 W ● sterowanie 3S+B Electronic 
Push Button ● BL - czarny, WH - biały, IX - stal nierdzewna

1799,-IKONA LIGHT 
BL/F/60, IX/F/60, WH/F/60

60
A

NOWOŚĆ

WYSPOWY

● wydajność max. 750 m3/h ● oświetlenie Strip LED 1x7 W  
● sterowanie 3S+B Touch Control ● głośność max 56 dB(A)
● wykończenie BL - czarne szkło, GR - szare szkło

2599,-BLOOM 
BL/A/85, GR/A/85

85
A

NOWOŚĆ
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T-SHELF EV8 
BK MATT 180 / TITANIUM MATT 180 180
● elegancki, industrialny styl dzięki konstrukcji kratowej i eleganckim półkom z dymionego szkła ● podwójne oświetlenie LED 
z funkcją przyciemniania ● wyjątkowa wydajność, niższe zużycie energii, efektywność, cisza i skuteczność dzięki zastosowa-
niu dyfuzora EVO ● 3 stopnie pracy wentylatora + INT ● wydajność Min./Max./INT.: 300/610/700 m3/h ● sterowanie pokrętłem
obrotowym ● głośność Min./Max.: 54/68 dB(A) ● regulacja wysokości okapu w zakresie od 80 do 110 cm ● oświetlenie 2 x LED  
● wykończenie: czarne matowe (BK MATT), Titanium matowe (TITANIUM MATT)

11499,-

NOWOŚĆ

WYSPOWY

C

● 3 stopnie pracy wentylatora ● wydajność: Min/Max/INT: 
300/590/650 m3/h (INOX), 280/580/680 m3/h (GLOSS/BK)  
● sterowanie elektroniczne Led ● głośność 56/71 dB (A)  
● oświetlenie 2xLED (INOX)/ Micro LED (GLOSS/BK)  
● zasysanie obwodowe ● wskaźnik nasycenia filtrów  
● wykończenie: białe (WH) / czarne matowe (BK) / inox (X)

CYLINDRA ISOLA GLOSS  
PLUS EVO WH 37/BK 3999,-

37
CYLINDRA ISOLA  
EV8 X 37 2999,-COŚWIETLENIE

LED

MICRO LED

A

SOFT SLIM 80 4899,-
● miękka i gładka w dotyku, antyśladowa, matowa powierzchnia 
dzięki zastosowaniu materiału o wyjątkowych właściw. FENIX®  
● energooszczędny silnik Nautilus ● 3 stopnie pracy wentylatora + 
INT ● wyd. Min./Max./INT.: 190/400/570 m3/h ● sterow. sensor. 
● głośn. Min./Max.: 52/67 dB(A) ● możliwość zdalnego sterowania 
pilotem ● ośw. LED ● wykończenie: FENIX NTM Grigio Londra, 
FENIX NTM Bianco Kos, FENIX NTM Nero Ingo

FENIX®

80

INKA PLUS 
HCS 52 BK / X
INKA PLUS 
HCS 70 BK / X

849,-
899,-

● 3 stopnie pracy wentylatora Min./Max.: 260/580 m3/h  
● sterowanie elektromechaniczne (pokrętłem) ● głośność  
Min./Max.: 56/70 dB (A) ● filtr kasetowy, aluminiowy do mycia 
w zmywarce ● wykończenie: czarne (BK), stal nierdzewna (X)

52
70

B

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

K AIR-TOUCH KL 80 80
● monitorowanie jakości powietrza i sterowanie okapem dzięki technologii Faber Cloud i aplikacji Faber ● technologia K-Link 
z funkcją aut. komunikacji między okapem i płytą ● jakość powietrza kontrolowana dzięki Air Quality Sensor ● 3 stopnie pracy 
wentylatora + INT ● wydajność Min./Max./INT.: 280/580/700 m3/h ● sterowanie dotykowe ● głośność Min./Max.: 52/66 dB(A) 
● opóźnienie wyłączenia 30 ● program 24h ● sygnalizacja zanieczyszczonego filtra ● możliwość zdalnego sterowania pilotem 
● oświetlenie LED ● wykończenie: czarne i jasnobrązowe szkło 

17599,-

NOWOŚĆ

A

BEAT MATT  
BK/WH/DG/DB 45 2699,-
● 3 stopnie pracy wentylatora + INT ● wydajność Min./Max./INT.: 
320/600/720 m3/h ● sterowanie elektroniczne ● głośność Min./Max.: 
54/68 dB(A) ● możliwość zdalnego sterowania pilotem ● oświetlenie 
2 x LED ● model dostępny jako pochłaniacz z filtrem węglowym na 
wyposażeniu ● wykończenie: białe (WH MATT), czarne (BK MATT), 
ciemnoszare (DG MATT), dusty blue (DB MATT)

A
45

NOWOŚĆ

WYSPOWY

22 Znajdź FABER na: 

Czujnik jakości  
powietrza

Monitorowanie jakości  
powietrza i sterowanie  
okapem dzięki aplikacji

Automatyczna  
komunikacja między 
okapem i płytą 



IN NOVA PREMIUM  
M 120 WH/BK

IN NOVA PREMIUM  
M 90 WH/BK

IN NOVA PREMIUM  
M 60 WH/BK

V-AIR KL 80

3299,-

4199,-

3099,-
2899,- 120

90

60
● AUTOMATYCZNA AKTYWACJA – inteligentny czujnik aktywuje okap podczas gotowania (sensor reaguje na wzrost temp. 
nad płytą i najlepiej działa dla płyt gazowych) ● możliwość zastosowania silnika zewnętrznego ● sygnalizacja zanieczysz-
czonego filtra ● 3 stopnie pracy wentylatora + INT ● wydajność Min./Max./INT.: 280/570/670 m3/h ● sterowanie elektroniczne 
SENSOR ● głośność Min./Max.: 53/68 dB (A) ● możliwość zdalnego sterowania pilotem ● oświetlenie 2 x LED ● wykończe-
nie: czarne matowe (BK), białe matowe (WH)

● monitorowanie jakości powietrza i sterowanie okapem dzięki technologii Faber Cloud i aplikacji Faber ● technologia K-Link 
z funkcją automatycznej komunikacji między okapem i płytą ● jakość powietrza kontrolowana dzięki automatycznej funkcji Air 
Quality Sensor ● 3 stopnie pracy wentylatora + INT ● wydajność Min./Max./INT.: 310/580/720 m3/h ● sterowanie sensorowe 
● głośność Min./Max.: 52/62 dB(A) ● możliwość zdalnego sterowania pilotem ● oświetlenie LED ● wykończenie: czarne 
i jasnobrązowe szkło

A

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

STILO COMFORT  
BK/WH MATT 60
STILO COMFORT  
BK/WH MATT 90

1999,-
2299,-

● 3 stopnie pracy wentylatora + INT ● wydajność Min./Max./INT.: 
310/610/690 m3/h; ISOLA: 300/620/700 m3/h ● sterowanie  
elektroniczne ● głośność Min./Max.: 54/69 dB (A); ISOLA: 
52/69 dB (A) ● oświetlenie 2 x LED; ISOLA: 2 x LED  
● filtr aluminiowy, kasetowy do mycia w zmywarce  
● wykończenie: czarne matowe (BK MATT)

60
90

B

GLAM LIGHT ZERO DRIP  
PLUS S/DB/BK 80 4799,-
● ZERO DRIP PLUS – wyjątkowy komfort bez kondensacji pary 
dzięki podgrzewanej szybie okapu ● 3 stopnie pracy wentylatora + 
INT ● wydajność Min./Max./INT.: 300/560/690 m3/h ● sterowanie 
sensorowe ● głośność Min./Max.: 53/67 dB(A) ● oświetlenie LED 
● wykończenie: szkło matowe: sand (S M), dusty blue (DB M), 
czarne (BK) 

80

poDgrzEwANA SzyBA

INKA SMART 
HC 52
INKA SMART 
HC 70

649,-
699,-

● 3 stopnie pracy wentylatora Min./Max.: 180/390 m3/h  
● sterowanie elektromechaniczne ● głośność Min./Max.: 54/70 dB(A) 
● filtr kasetowy, aluminiowy do mycia w zmywarce  
● wykończenie: stal nierdzewna (X) 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

A

B

80

B
52
70

BI-AIR KL 52

BI-AIR KL 70

4399,-
4799,-

52
70

● monitorow. jakości powietrza i sterow. okapem dzięki technologii 
Faber Cloud i aplikacji Faber ● technologia K-Link z funkcją aut. 
komunik. między okapem i płytą ● jakość powietrza kontrol dzięki Air 
Quality Sensor ● 3 stopnie pracy went. + INT ● wyd. Min./Max./INT.: 
290/580/670 m3/h ● sterow. sensor. ● głośn. Min./Max.: 52/68 dB(A) 
● zasysanie obwodowe ● pilot zdalnego sterowania ● ośw. LED  
● wykończenie: czarne i jasnobrązowe szkło
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OKAP: ● sterowanie elektroniczne z poziomu płyty ● wydajność max 1063 m3/h ● głośność min 40 dB(A) ● 3+ intensywny - 
prędkości okapu ● możliwość wysunięcia na 7 i 11 cm. PŁYTA INDUKCYJNA: ● 4 strefy grzewcze ● sterowanie elektroniczne 
● 9+Power poziomów mocy ● wskaźnik ciepła resztkowego ● blokada przed dziećmi ● możliwość montażu na równi z blatem

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną
ONE POWER

78
C

11900,-

● wydajność 815 m3/h ● sterowanie przyciskami + pilot ● oświe-
tlenie LED 4x2 W przyciemniane ● 3+ intensywny prędkości pracy 
● głośność min  22 dB(A) ● wykończenie stal /  biały

● do zabudowy w szafce ● wydajność max. 815 m3/h  
● sterowanie przyciskami + pilot ● oświetlenie LED 4X2 W  
przyciemniane ● 3+ intensywny prędkości pracy ● głośność  
min 26 dB(A) ● wykończenie biały / czarny / stal

● do zabudowy w szafce ● wydajność max 581 m3/h ● sterowanie 
przyciskami ● oświetlenie halogenowe 2x20 W ● 4 prędkości 
pracy ● głośność min 21 dB(A) - dla 60, 23 dB(A) - dla 90 
● wykończenie stal

● do zabudowy w szafce ● wydajność max 581 m3/h ● sterowane 
przyciskami ● oświetlenie halogenowe 2x20 W ● 4 prędkości 
pracy ● głośność min 26 dB(A) ● wykończenie stal

Okap sufitowy
PURELINE 90

Okap podszafkowy
MINI PURELINE 60 

TELESCOPIC ESSENCE 90

ESSENCE CANOPY 90

Okap podszafkowy
TELESCOPIC ESSENCE 60

Okap podszafkowy
ESSENCE CANOPY 60

86

56

90

84

60

54

5999,-

4499,-

2299,-

1999,-

1999,-

1699,-

OKAP: ● sterowanie elektroniczne ● wydajność max 1160 m3/h ● głośność min 27 dB(A) ● 5+3 intensywne prędkości 
okapu ● możliwość wysunięcia na 10, 20 i 30 cm. PŁYTA INDUKCYJNA: ● 3Z - trzy strefy grzewcze / 4Z - 4 strefy grzewcze 
● sterowanie elektroniczne ● 9+Power poziomów mocy ● wskaźnik ciepła resztkowego ● timer ● blokada przed dziećmi 
● możliwość montażu na równi z blatem

z płytą indukcyjną
PANORAMA 3Z

z płytą indukcyjną
PANORAMA 4Z

Okap zintegrowany Okap zintegrowany

8888
BB

15900,-14900,-
C

C

C
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● do zabudowy w szufladzie o szerokości od 40 cm  
i wysokości światła 22,5 cm ● stała temperatura pieczywa 
● wentylacja dzięki otworom w bocznych ściankach

999,-Pojemnik ceramiczny  
na pieczywo EBT 

● do zabudowy w szufladzie o szerokości od 30 cm ● izolowana 
obudowa ● ustawiany stopień opiekania z wyświetlaczem LED  
● funkcje odgrzewania i rozmrażania

939,-Toster do zabudowy
BT 10

DO WYCZERPANIA 
ZAPASóW

1679,-Blender bezprzewodowy
BHB 50
● do zabudowy w szafce o szerokości 30 cm ● bezprzewodowy ● zasilany akumulatorem ● stacja ładowania zamontowana na stałe w szufla-
dzie ● wskaźnik naładowania LED ● trzy prędkości obrotowe ● cztery końcówki robocze ze stali szlachetnej (nóż uniwersalny, krążek ubijający, 
krążek mieszający, nóż tnący) ● bezpieczny system uruchamiania za pomocą 2 przycisków

NOWOŚĆ

1749,-Odkurzacz do zabudowy w cokole
BVC 10
● do zabudowy w cokole szafki o wysokości min 10 cm (także w meblu już gotowym) ● szer. wycięcia w cokole wynosi 34,5 cm ● w celu wsunięcia 
lub wysunięcia urządzenia wystarczy je lekko unieść ● włączenie i wyłączenie następuje przez naciśnięcie stopą lub szczotką umieszczonego na 
obudowie przycisku ze stali szlachetnej ● w kpl. z elastycznym wężem o dł. 3 m wraz z adapterem oraz dwiema końcówkami (szczelinowa, szczotka)

NOWOŚĆ

● do zabud. w szufladzie o szer. od 45 cm ● wykonana w całości 
z metalu ● podwójny włącznik zwiększający bezp.● wzmocniony, 
polerowany elektrolitycznie nóż o średnicy 17 cm ze specjalnym 
profilowanym ostrzem ● grubość cięcia do 14 mm 

1539,-Krajalnica do zabudowy
BFS 72 SR

● do zabudowy w szufladzie o szerokości od 45 cm  
● z nożem falistym ● grubość cięcia do 14 mm ● tacka  
odbierająca wykonana z metalu ● popychacz chroniący palce 

1289,-Krajalnica do zabudowy
BFS 62 SR
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● szklane drzwi z technologią TipOpen ● wyświetlacz LCD ze 
sterowaniem dotykowym ● 1 strefa temperatury z możliwością 
regulacji od +5°C do +20°C ● filtr z węglem aktywowanym  
FreshAir ● 3 półki, z czego 2 z drewna bukowego na  
prowadnicach teleskopowych ● oświetlenie LED przyciemniane  
● pojemność: 18 butelek 0,75 l typu Bordeaux

Chłodziarka do wina 
WKE gb/gw 582 GrandCru 6899,-

45

17999,-
● 2 szuflady BioFresh na prowadnicach teleskopowych z możliwością ustawienia wilgotności powietrza ● IceMaker - wewnętrzna 
kostkarka z przyłączem wody (produkcja kostek lodu 1,2 kg / 24 h) ● cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i zamrażarki 
● SuperCool ● SuperFrost ● sufitowe oświetlenie LED z funkcją przyciemniania ● SoftTelescopic ● pojemność całkowita netto 688 l 
(chłodziarki 562 l, w tym szuflady BioFresh 172 l, zamrażarka 126 l) ● poziom szumu: 37 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka
SBSes 8483 Premium

NOWOŚĆ

185

121

● BioFresh ● NoFrost ● DuoCooling (2 obiegi chłodn.) ● SoftSystem  
● prowadnice teleskopowe SoftTelescopic ● SuperFrost ● ośw. LED  
● szklane półki GlassLine ● poj. użytk. urządzenia 3386/3376: 233/238 l 
(chłodziarka: 176/176 l, w tym BioFresh: 67 l, zamrażarka: 57/62 l)  
● poz. szumu: 38 dB(A) ● bezp. przechow. w przypadku awarii 3386/3376: 
14/15 h ● wymiary niszy (WxSxG): 177,2-178,8 x 56-57 x min 55 cm

ICBN 3376 Premium 
bez kostkarki

ICBN 3386-21 Premium 
z kostkarką

6999,-
7999,-

Chłodziarko-zamrażarka
178

● BioCool ● NoFrost ● SuperFrost ● oświetlenie LED  
● szklane półki GlassLine ● pojemność użytkowa urządzenia  
256 l (chłodziarka: 194 l, zamrażarka: 62 l) ● poziom szumu:  
37 dB(A) ● bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 15 h
● wymiary niszy (WxSxG): 177,2-178,8 x 56-57 x min 55 cm

178
Chłodziarko-zamrażarka 
ICUNS 3324 Comfort 3099,-

● BioFresh ● NoFrost ● DuoCooling (2 obiegi chłodnicze)  
● SuperFrost ● oświetlenie LED ● szklane półki GlassLine  
● TelescopicRails (prowadnice teleskopowe) ● pojemność  
użytkowa urządzenia 237 l (chłodziarka: 175 l, BioFresh: 67 l, 
zamrażarka: 62 l) ● poziom szumu: 38 dB(A) ● bezpieczne  
przechowywanie w przypadku awarii: 15 h ● wymiary niszy 
(WxSxG): 177,2-178,8 x 56-57 x min 55 cm

Chłodziarko-zamrażarka
ICBN 3324-21 Comfort 5349,-

178
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19999,-

91

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
ECBN 6256-22 PremiumPlus

● BioFresh ● NoFrost ● kostkarka IceMaker z przyłączeniem na wodę z sieci ● DuoCooling (2 obiegi chłodnicze) ● SuperFrost ● SuperCool 
● oświetlenie LED ● szklane półki GlassLine ● TelescopicRails ● wewnętrzna ściana tylna wykonana ze stali szlachetnej ● drzwi i ściany ze-
wnętrzne wykonane ze stali szlachetnej (dot. modelu CBNes 6256) ● pojemność użytkowa urządzenia 471 l (chłodziarka: 357 l, zamrażarka: 114 l) 
● poziom szumu ECBN/CBNes: 42/43 dB(A) ● bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii ECBN/CBNes: 40/45 h

19449,-

204

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
CBNes 6256-24 PremiumPlus

● szklane drzwi z technologią TipOpen ● wyświetlacz LCD ze 
sterowaniem dotykowym ● SoftSystem ● 2 strefy temperatur 
z możliwością regulacji od +5°C do +20°C ● filtr z węglem 
aktywowanym FreshAir ● 5 półek, z czego 3 z drewna bukowego  
na prowadnicach teleskopowych ● oświetlenie LED przyciemniane  
● pojemność: 34 butelek 0,75 l typu Bordeaux

Chłodziarka do wina 
UWTgb 1682 9849,-

82

60
A

SIGN 3576 Premium
z kostkarką 7149,-

● NoFrost ● SuperFrost ● oświetlenie LED ● TelescopicRails  
(prowadnice teleskopowe) ● łączna liczba szuflad 3576/3556: 9/8  
● pojemność użytkowa urządzenia 3576/3556: 209/213 l ● poziom 
szumu 3576/3556: 38/37 dB(A) ● bezpieczne przechow. w przypadku 
awarii: 14 h ● wymiary niszy (WxSxG): 177,2-178,8 x 56-57 x min 55 cm

SIGN 3556 Premium
bez kostkarki 6239,-

Zamrażarka
178

Chłodziarka
IKB 3560-21 Premium 6699,-
● BioFresh ● SuperCool ● oświetlenie LED ● szklane półki 
GlassLine ● TelescopicRails (prowadnice teleskopowe) 
● automatyczna metoda odszraniania chłodziarki 
● pojemność użytkowa urządzenia 301 l, w tym szuflady  
BioFresh 90 l) ● poziom szumu: 37 dB(A) ● wymiary niszy 
(WxSxG): 177,2-178,8 x 56-57 x min 55 cm

178
Chłodziarka
IKB 3520-21 Comfort 4699,-
● BioFresh ● SuperCool ● oświetlenie LED ● szklane półki 
GlassLine ● prowadnice teleskopowe ● akustyczny alarm  
otwartych drzwi ● głośność 37 dB(A) ● pojemność użytkowa 
urządzenia 301 l, w tym szuflady Biofresh 90 l ● wymiary niszy 
(WxSxG): 177,2-178,8 x 56-57 x min 55 cm

178

27



● wolnostojąca ● NoFrostMulti (dwa niezależne obiegi powietrza) 
● oświetlenie LED ● IonTech - jonizator powietrza ● vShelf - telesko-
powa składana szklana półka ● komora  0-2°C ● szuflada z regulacją 
wilgotności ● półka na wino ● Filtr MaxiFresh ● poj. netto chłodziarki 
230 l, zamrażarki 94 l ● poziom hałasu 42 dB ● BU - niebieski,  
OR - pomarańczowy, RD - czerwony 

6999,-Chłodziarko-zamrażarka
VR-FB373-2E0 BU/OR/RD

82-8982-87

59,5

● możliwość zabudowy pod blatem ● poj. 44 butelek (standard but.
Bordeaux) ● zakres temp. od +5 do +10°C (strefa 1), od +10 do +18°C 
(strefa 2) ● sterow. elektron. z wyśw. ● przyciemniane szkło z filtrem 
UV ● ośw. LED ● kompresor z technologią tłumienia drgań ● filtr 
pochłaniający zapachy z aktywnym węglem ● Heating Element   
● możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ● poziom hałasu 43 dB

● możliwość zabudowy pod blatem ● poj. 19 butelek ● zakres temp. 
5-18°C ● sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem ● oświetlenie 
LED ● przyciemniane szkło z filtrem UV ● głośność 43 dB(A)
● 5 regulowanych półek

5999,-3499,- Chłodziarka do wina
WFG 45 2-strefowa

Chłodziarka do wina
WFG18

AA

● modele typu side by side do zabudowy ● zamrażarka No Frost  
● chłodziarka Low Frost z wentylatorem Turbo i kanałami 
powietrza ● kostkarka do lodu Twisted Icematic ● oświetlenie 
LED ● zawiasy nożycowe ● panel sterowania LED Touch 
Control ● szuflada z regulacją wilgotności ● Filtr Maxi Fresh - 
przedłużający czas składowania warzyw ● pojemność użytkowa 
netto: chłodziarki 300 l, zamrażarki 197 l ● poziom hałasu: 
chłodziarki 39 dB; zamrażarki: 41 dB

3599,-Chłodziarka
VR-BF27952H0S

177

54

3999,-Zamrażarka
VR-BF27912H0S

Kuchnia wolnostojąca
VC-993WN BGG/PBR 4999,-
● 5 palników gazowych, w tym palnik typu WOK ● nakładki palników 
oraz ruszty żeliwne ● zapalarka zintegrowana w pokrętłach ● zabezp. 
przeciwwypływowe gazu ● płyta podpalnikowa stalowa ● piekarnik 
elektryczny ● zegar z programatorem (białe cyfry LED) ● 9 funkcji,  
w tym termoobieg ● metalowe drabinki boczne z 1 poziomem  
prowadnic teleskopowych ● panele katalityczne po bokach i z tyłu  
● otwierana klapka pod drzwiami ● BGG - beżowa, PBR - bordowa

Okap
VE-90RSA BR/BG 1999,-
● przyścienny ● wydajność max 745 m3/h 
● oświetlenie LED 2x3 W ● głośność min. 46 dB(A) 
● sterowanie elektroniczne ● BR - bordowy, BG - beżowy

90

90A

30

177

54

177

54

Chłodziarko-zamrażarka
VR-FB373-2E0 BG/BR/BU/OR/RD 4999,-
● wolnostojąca ● NoFrostMulti (dwa niezależne obiegi powietrza) 
● oświetlenie LED ● IonTech - jonizator powietrza ● vShelf - telesko-
powa składana szklana półka ● komora  0-2°C ● szuflada z regulacją 
wilgotności ● półka na wino ● Filtr MaxiFresh ● poj. netto chłodziarki 
230 l, zamrażarki 94 l ● poziom hałasu 42 dB ● BG - beżowa,  
BR - bordowa, BU - niebieska, OR - pomarańczowa, RD - czerwona

28 www.vestfrosthome.eu



Chłodziarko-zamrażarka
SJ-BA31IEBG2 2699,-
● 2-drzwiowa ● sterowanie elektroniczne ● oświetlenie Twin LED 
● drzwi odwracalne ● alarm otwartych drzwi ● system rozmrażania 
Advanced No Frost ● OptiFresh ● ZeroDegreeZone ● AdaptiShelf 
– przesuwna dzielona półka, ● AdaptiLift – regulowana kieszeń na 
butelki na drzwiach ● pojemność 324 l, w tym zamrażarka 94 l  
● czarne szkło

186

60

Chłodziarko-zamrażarka
SJ-WX830F BK/WH

Suszarka kondensacyjna  
z pompą ciepła KD-HHH9S7GW2

Pralka
ES-HFH914AW3PL

Pralka slim
ES-HFH6127WDPL

Suszarka
KD-HHH8S8GW3PL 

● 5-drzwiowa ● elektron. wyśw. zintegr. wykrywający ruch ● autom. 
domyk. drzwi ● technologia chłodzenia ActiFresh HYBRID Cooling 
● technologia inwertera J-Tech ● pochł. zapachów AG+ Nano typu 
Honeycomb ● komora Flexi Room (o zmiennej temp.) ● kostkarka do 
lodu Auto Crystal Clear Ice Cube Maker ● ukryty elegancki dozownik 
wody ● technologia Plasmacluster ● ośw. TwinLED ● poj. całkowita 
650  l ● drzwi ze szkła hartowanego: BK - czarnego, WH - białego 

● załadunek 9 kg ● sterowanie elektroniczne ● 15 programów  
● wyświetlacz elektroniczny ● blokada panelu sterowania  
● zabezpieczenie przed dziećmi ● wskaźnik czasu do końca 
programu ● ochrona przed zagniataniem ● sygnał akustyczny 
końca programu ● wymiary: 84,5 x 59,6 x 60,9 cm

● załadunek 9 kg ● max prędkość wirowania 1400 obr./min  
● sterowanie elektroniczne ● wyświetlacz dotykowy LED  
● Timer startu z opóźnieniem ● 15 programów, w tym szybki 15 min 
● ochrona tkanin Bubble Drum ●  program specjalny dla alergików 
AllergySmart ● nowoczesny silnik indukcyjny  
● wymiary 84,5x59,7x58,2 cm

● załadunek 6 kg ● max prędkość wirowania 1200 obr./min  
● sterowanie elektroniczne ● wyświetlacz dotykowy LED  
● opóźnienie startu ● 15 programów, w tym szybki 15 min 
● program specjalny dla alergików AllergySmart
● wymiary 84,5x59,7x41,6 cm

● załadunek 8 kg ● sterowanie elekroniczne ● wyświetlacz 
dotykowy LED ● oświetlenie bębna ● programy szybkiego susze-
nia 12”, 30” ● ochrona tkanin Bubble Drum ● system suszenia 
z technologią 8 Sensor ● 3-stopniowe zabezpieczenie 
● wymiary 84,5x59,6x60,9 cm
 

185

91

16999,- 2299,-

1599,-

1499,-

2399,-
Chłodziarko-zamrażarka
SJ-F2560EVA

Chłodziarko-zamrażarka
SJ-F2560EVI

● 4-drzwiowa ● sterowanie elektroniczne ● oświetlenie LED 
● system Advanced Cooling ● tryb wakacyjny ● SYSTEM  
PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO ● zabezp. przed dziećmi  
● poj. 526 l, w tym zamrażarka 164 l ● VI - inox, VA - Dark inox

185

91

6999,-
6499,-

Chłodziarko-zamrażarka
SJ-FS820V-BK
● 4-drzwiowa ● dotykowy panel sterujący ● oświetlenie LED 
● technologia Plasmacluster Ion ● system chłodzący Hybrid 
Cooling ● wewnętrzna automatyczna kostkarka lodu ● bezob-
sługowy pochłaniacz zapachów HoneyComb ● pojemność 678 l 
● alarm otwartych drzwi ● czarne szkło

11999,-
183

89

29sharphome.eu



● do zabudowy pod blatem ● pojemność 17 butelek  
● sterowanie elektroniczne ● regulacja temperatury 5-20°C 
● wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury  
● 5 drewnianych półek ● możliwość zmiany kierunku otwierania 
drzwi ● wym. 820x295x570 mm ● szklany front ● B - rama 
czarna, W - rama biała, SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy 2-strefowa
DAU 17.58D B/W/SS 3899,-

30
A

82

● do zabudowy pod blatem ● pojemność 40 butelek ● sterowanie 
elektroniczne ● regulacja temperatury 5-20°C ● wyświetlacz 
LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury ● możliwość zmiany 
kierunku otwierania drzwi ● wymiary: 813x595x570 mm
● szklany front ● B - rama czarna, SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy
DAU-40.138 B/SS 6899,-

60
A

● do zabudowy pod blatem ● pojemność 9 butelek ● sterowanie 
elektroniczne ● regulacja temperatury 5-20°C ● wyświetlacz 
LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury ● możliwość zmiany 
kierunku otwierania drzwi ● alarm otwartych drzwi ● wymiary: 
820x150x525 mm ● szklany front ● B - rama czarna,  
W - rama biała, SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy
DAU-9.22 B/W/SS 2299,-

15
A

82

● do zabudowy w słupku ● pojemność 32 butelek ● sterowanie 
elektroniczne ● regulacja temperatury 5-20°C ● wyświetlacz 
LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury ● 3 drewniane półki 
● możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ● alarm otwartych 
drzwi ● tryb szabatowy wymiary: 715x592x559 mm ● szklany front  
● B - rama czarna, W - rama biała ● SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy 2-strefowa
DAV-32.81D B/W/SS .TO 7999,-

60
A

71

● do zabudowy w słupku ● poj. 18 butelek ● sterow. elektroniczne 
● regulacja temp. 5-20°C ● wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźni-
kiem temperatury ● 2 drewniane półki ● możliwość zmiany 
kierunku otwier. drzwi ● alarm otwartych drzwi ● tryb szabatowy  
● wym.: 455x590x563 mm ● szklany front ● B - rama czarna, 
W - rama biała, SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy
DAV-18.46 B/W/SS .TO 5999,-

60
A

45

● do zabudowy pod blatem ● pojemność 39 butelek ● sterowanie 
elektroniczne ● regulacja temperatury 5-20°C ● wyświetlacz LCD 
z cyfrowym wskaźnikiem temperatury ● 4 drewniane półki  
● możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ● wymiary: 
820x595x562 mm ● szklany front ● B - rama czarna,  
W - rama biała, SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy 2-strefowa
DAU-39.121D B/W/SS 5999,-

60
A

82

● do zabudowy w słupku ● pojemność 36 butelek ● sterowanie 
elektroniczne ● regulacja temperatury 5-20°C ● wyświetlacz 
LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury ● drewniane półki 
● możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ● alarm otwartych 
drzwi ● tryb szabatowy ● wym. 595x590x563mm ● szklany front 
● B - rama czarna, W - rama biała, SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy 2-strefowa
DAB 36.80D B/W/SS 6899,-

60
A

60

● do zabudowy ● pojemność 143 butelek ● sterowanie 
elektroniczne ● regulacja temperatury 5-20°C ● wyświetlacz 
LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury ● możliwość zmiany 
kierunku otwierania drzwi ● wymiary: 1830x655x680 mm  
● szklany front ● B - rama czarna, SS - rama stalowa

Winiarka do zabudowy
DX-143.468 B/SS 13799,-

65
A

183

● do zabudowy ● pojemność 170 butelek ● sterowanie elektro-
niczne ● regulacja temperatury 5-20°C ● wyświetlacz LCD z cy-
frowym wskaźnikiem temperatury ● możliwość zmiany kierunku 
otwierania drzwi ● wymiary: 1835x655x680 mm ● szklany front  
● TBK - rama czarna, STSK - rama stalowa

Winiarka do zabudowy
DX-170.490 TBK/STSK 10899,-

65
A

18382

30
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Wysoka jakość
Made in Italy



Chłodziarko-zamrażarka
R-V610PRU7 BSL/BBK 4999,-
● 2 drzwi ● górna zamrażarka ● elektr. sterow. z systemem Eco 
Thermo Sensor ● alarm otwartych drzwi ● dyskr. panel sterowania 
w szklanej listwie uchwytu ● drzwi nieodwracalne ● podw. układ 
kontroli temp. (Dual Sensing Control) ● szuflada na warzywa oraz 
nabiał/mięso ● przesuwny obrotowy poj. do kostek lodu  
● ośw. LED ● poj. całk. 540 l (chłodz. 396 l i zamr. 144 l)  
● SxWxG [mm]: 855 x 1760 x 740 

BBK - front  
metalowy  

lakierowany

BSL - metalowy front inox szczotkowany

176

86

Chłodziarko-zamrażarka 
R-BG410PRU6X

3599,-
190 60

3799,-
3699,-Xgr - gradation gray

● 2 drzwi ● elektroniczne sterowanie z syst. Eco Thermo Sensor  
● 2 inwerterowe wentylatory obiegu powietrza (Dual Fan Cooling) 
● drzwi odwracalne (tylko serwis) ● ośw. LED ● alarm otw. drzwi 
● szuflada z podwyższoną i regul. wilgotn. na warzywa oraz nabiał/
mięso ● przesuwny poj. na kostki lodu ● funkcja szybk. zamraż.  
● poj. całkowita netto 320l, w tym chłodziarka 215 l i zamrażarka 
105 l ● SxWxG [mm]: 595 x 1900 x 650 (uchwyt w drzwiach) 

GBE/GPW

GS/XGR

GBK

GBK - Glass Black

GS - Glass Silver

GBE - Glass Beige

GPW - Glass White

French Door
R-WB800PRU6X GBK/XGR 9749,-
● 4 drzwi ● sterow. dotyk. ● alarm otwartych drzwi ● wbudowany 
dozownik zimnej wody (NIE KOSTKARKA) ● szuflada z pod-
wyższoną i regul. wilgotn. na warzywa lub nabiał/mięso ● szuflada 
do przechow. świeżych warzyw z systemem Aero-Care ● kostkar-
ka lodu wewn. na drzwiach (Easy Twist Ice Maker) ● funkcja 
szybkiego zamr. ● ośw. LED ● poj. całk. 637 l, w tym chłodz. 463 l 
i zamr. 174 l ● GBK - Crystal Black, XGR - Gradation Gray

184

92

GBK - Glass Black

Xgr - gradation gray

Chłodziarko-zamrażarka 
R-M700VAGRU9X DIA/GBZ
● 3 drzwi ● szuflada próżniowa z katalizatorem platynowym  
● dotyk. autom. otwier. drzwi ● zbliż. czujnik pracy ● elektr. sterow. 
z syst. Eco Thermo Sensor. ● alarm otw. drzwi ● wydajna izolacja na 
wys. temp. (VIP) ● dozownik zimnej wody, lodu, lodu kruszonego  
● ośw. LED ● osobna komora dla świeżych warzyw i owoców ● ukry-
ty uchwyt ● poj. całkowita netto 569 l, w tym chłodz. 362 l i zamr. 207 l 
● SxWxG [mm]: 920 x 1795 x 720 (z uchwytem) x 600 (bez drzwi) 

17999,-

NOWOŚĆ

DIA - Diamond

GBZ - Polygon 

180

92

French Door
R-WB640VRU0 GMG/GBK
● 4 drzwi ● szuflada próżniowa z kataliz. platyn.● komora uniwer-
salna (4 tryby pracy w zakresie: +1/+5°C, -1/+3°C, -1/-5°C, -20/-18°C) 
● ster. dotyk. ● elektr. sterow. z syst. Eco Thermo Sensor. ● wydajna 
izolacja na wysokie temp. (VIP) ● autom. kostkarka z poj. na kostki lodu 
● ośw. LED ● 2 szuflady na warzywa Super Moisture ● poj. całk.netto 
514 l, w tym chłodz. 363 l i zamr. 151 l ● poj. kom. uniwers. (w zamraż.) 
73 l  ● SxWxG [mm]: 900 x 1840 x 720

NOWOŚĆ

184

90

GBK  
- Glass Black

11499,-
GMG - Mauve greySekretem dłuższego zachowania świeżości jest 

obniżony poziom tlenu wokół produktów spożywczych. 
Oryginalny system zachowania świeżości Hitachi 
odprowadza powietrze z szuflady i utrzymuje obniżone 
ciśnienie do poziomu ok. 0,8 atm. 
Przechowane w ten sposób mięso, ryby, sery, oraz inne 
produkty zachowują świeżość i wartości odżywcze.

świeże produkty dzięki 
szufladzie próżniowej

INNOWACJA  
HITACHI
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Japońska niezawodność od ponad 100 lat!

Dowiedz się więcej o Hitachi na:  
http://dombianco.pl/hitachi  |  www.hitachi.pl/lodowki

Dane dotyczące klasy efektywności energetycznej  
obowiązują do dn. 28.02.2021 r.

Regulamin promocji „10 lat gwarancji na HITACHI - INVERTER”  
dostępny na www.dombianco.pl/promocje



Chłodziarko-zamrażarka 
R-M700VAGRU9X DIA/GBZ

● do zabudowy pod blatem ● poj. 42 butelek (liczonych jako 
Bordeaux 0,75 l) ● regul. temp. 5-18°C ● sterow. elektroniczne  
● wyświetlacz w kolorze białym ● system antywibracyjny  
● system Winter ● 8 półek, w tym 2 do postawienia otwartych 
butelek w pionie ● białe ośw. LED o niskiej emisji ciepła  
● szyba nieprzepuszczająca promieni UV ● front szklany z ramką 
ze stali szlachetnej ● WxSxG: 820-870 regul.x595x571 mm

Winiarka do zabudowy  
2-strefowa AVU41SXDPA 5999,-

60

82-87

A

● do zabudowy pod blatem ● poj. 50 butelek (liczonych jako Bordeaux 
0,75 l) ● dwustrefowa z reg. zakresu temp. 5-10/10-18oC ● sterow. 
elektron. z wyświetl. elektron. w kol. białym ● system antywibracyjny 
● system Winter ● 5 drewnianych półek ● białe ośw. LED o niskiej 
emisji ciepła ● szyba nieprzep. promieni UV, szkło 3-warstwowe ● drzwi 
z możliwością zmiany kierunku otwierania ● front szklany z ramką w kol.
czarnym - Black Piano ● WxSxG: 820-885 regul.x595x571 mm

Winiarka do zabudowy  
2-strefowa AVU53TDZA 5499,-

60

82-87

A

● do zabudowy w słupku meblowym ● poj. 24 butelek (liczonych jako 
Bordeaux 0,75 l) ● regul. temp. 5-18°C ● sterowanie elektroniczne 
z wyświetlaczem elektronicznym w kolorze białym ● system antywi-
bracyjny ● 3 drewniane półki z nowoczesnym frontem inox ● białe 
oświetlenie LED o niskiej emisji ciepła ● szyba nieprzepuszczająca 
promieni UV, szkło 2-warstwowe ● front szklany z czarną ramką  
● WxSxG: 459x592x555 mm

Winiarka do zabudowy  
AVI24 Premium 5399,-

60

46

A

Bezuchwytowa – otwieranie push-pull

● do zabudowy pod blatem ● poj. 21 butelek (liczonych jako Bordeaux 
0,75 l) ● regul. temp. 5-20oC ● sterow. elektron. z wyśw. elektronicznym 
w kolorze białym ● system antywibrac. ● 4 półki metalowe z drewnianymi 
frontami ● białe ośw. LED o niskiej emisji ciepła ● szyba nieprzep. 
promieni UV, szkło 3-warstwowe ● zasobnik wody pozwalający utrzymać 
właściwą wilgotność ● drzwi z możl. zmiany kierunku otw. ● front szklany 
z ramką ze stali nierdzewnej ● WxSxG: 820-885x295x571 mm

Winiarka do zabudowy  
AVU23SX

30

82-87

3399,-

A

● do zabudowy pod blatem ● poj. 8 butelek: 7 leżących  
+ 1 stojąca (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) ● regulacja  
zakresu temp. 5-18°C ● sterow. elektron. z wyśw. ● system antywibr. 
● 7 poziomów umieszczania butelek (szyny boczne utrzymujące 
butelkę zamiast półek) ● ośw. LED o niskiej emisji ciepła ● szyba 
nieprzep. promieni UV ● drzwi z możl. zmiany kierunku otwierania  
● front szklany i ramka inox ● WxSxG: 820-885x145x548 mm

Winiarka do zabudowy  
AVU8XA

15

82-89

2099,-

A

2299,-

59

● poj. 36 butelek (liczonych jako Bordeaux 0,75 l)  
● 3 drewniane półki ● reg. temp. w zakresie 5-12/12-20°C  
● elektr. sterow. z wyśw. ● system WINTER (zimowy - winiarka może 
stać w garażu) ● ośw. LED o niskiej emisji ciepła ● system antywibr. 
● szyba nieprzepuszczająca promieni UV ● ramka frontu szklanego  
w kolorze czarnym Black Piano ● czarny uchwyt ● drzwi z możliwością 
zmiany kierunku otwierania  

Winiarka do zabudowy  
2-strefowa AVI60CDZA 5999,-

60

6699

A

123

● do zabudowy w słupku ● poj. 79 butelek (liczonych jako Bordeaux 
0,75 l) ● dwustrefowa z regul. temp. 5-18°C ● sterow. elektroniczne  
● wyśw. w kolorze białym ● system antywibracyjny ● 8 półek, 1 stała 
półka prezentacyjna ● białe ośw. LED o niskiej emisji ciepła ● szyba nie-
przep. promieni UV, szkło 3-warstwowe ● drzwi z możliwością zmiany 
kierunku otwierania ● czarny uchwyt ● WxSxG: 1230x592x557 mm 
● rama czarna Black Piano

Winiarka do zabudowy  
2-strefowa AVI82CDZA  7999,-

60
A

NOWOŚĆ

60

88

● do zabudowy w słupku ● poj. 55 butelek (liczonych jako 
Bordeaux 0,75 l) ● dwustrefowa z regul. zakresu temp. 5-18°C / 
12-22°C ● sterow. elektron. ● wyświetlacz w kolorze białym 
● system antywibracyjny ● 5 półek, 1 prezentacyjna ● ośw. LED 
o niskiej emisji ciepła ● podwójna szyba hartowana nieprzep. 
promieni UV ● drzwi z możliwością zmiany kier. otwier. ● czarny 
uchwyt ● WxSxG: 887x595x556 mm ● rama czarna Black Piano

Winiarka do zabudowy   
2-strefowa AVI48CDZA 5999,-

A

NOWOŚĆ

● do zabudowy pod blatem ● poj.17 butelek (liczonych  
jako Bordeaux 0,75 l) ● regulacja temperatur 10-20/5-10oC  
● regulacja elektroniczna z wyświetlaczem ● system antywibracyjny 
● system WINTER (zimowy - winiarka może stać w garażu)  
● 4 drewniane półki ● oświetlenie LED o niskiej emisji ciepła ● szyba 
nieprzep. promieni UV ● drzwi z możl. zmiany kierunku otwierania  
● rama czarna Black Piano ● WxSxG: 820-885x295x573 mm

Winiarka do zabudowy  
2-strefowa AVU18TDZA

30

82-89

A

3899,-
4099,-

NOWOŚĆ
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Japońska niezawodność od ponad 100 lat!

Dowiedz się więcej o Hitachi na:  
http://dombianco.pl/hitachi  |  www.hitachi.pl/lodowki



● do zabudowy pod blatem kuchennym ● poj. 40 butelek (liczonych 
jako Bordeaux 0,75 l) ● regulacja temp. 5-20°C ● 2 strefy ● sterowanie 
elektron. ● elektron. wyśw. w kolorze białym ● system antywibracyjny  
● 5 drewnianych półek, w tym 4 na prowadnicach teleskopowych ● białe 
oświetlenie LED o niskiej emisji ciepła ● 2-warstwowe drzwi z szybami 
nieprzepuszczającymi promieni UV ● drzwi otwierane na prawo (zawias 
z prawej strony) ● front z czarnego szkła ● możliwość zamknięcia na 
klucz (zamek) ● WxSxG: 820-870 regulowana x595x581 mm

Winiarka
BRG SW40L 3699,-

60

82-87

C

● do zabudowy w słupku meblowym ● pojemność 18 butelek 
(liczonych jako Bordeaux 0,75 l) ● regulacja temperatury 5-20°C 
● 1 strefa ● sterowanie elektroniczne ● elektroniczny wyświetlacz 
w kolorze białym ● system antywibracyjny ● 3 drewniane półki, w tym 
2 na prowadnicach teleskopowych ● białe oświetlenie LED o niskiej 
emisji ciepła ● 2-warstwowe drzwi z szybami nieprzepuszczającymi 
promieni UV ● drzwi otwierane na prawo (zawias z prawej strony) 
● front z czarnego szkła ● WxSxG: 455x591x557 mm

Winiarka
BRG SW18 2999,-

60

45,5 

B

● winiarka do zabudowy pod blatem kuchennym ● poj. 7 butelek 
(liczonych jako Bordeaux 0,75 l) ● regulacja temperatury 5-20°C 
● 1 strefa ● sterowanie elektroniczne ● elektroniczny wyświetlacz 
w kolorze białym ● system antywibracyjny ● drzwi szklane pełne 
w kolorze czarnym ● oświetlenie LED ● czarny cokół wentylacyjny 
● regulowane nóżki ● drzwi otwierane na prawo z możliwością 
zmiany kierunku otwierania ● WxSxG: 870x150x520 mm

Winiarka
BRG JC7 1599,-

15

87

A

● wydajność turbiny 400 m3/h ● 4 poziomy mocy  
● sterowanie dotykowe ● timer  
● oświetlenie halogenowe 2x20 W  
● głośność 55-66 dB(A) 
● obudowa czarna + panel przedni z czarnego szkła

Przedni panel – czarne szkło

TRIP 599,-60
C

● nominalna wydajność turbiny 500 m3/h ● 3 poziomy mocy  
● sterowanie elektroniczne dotykowe ● timer 5 minut ● niebieskie 
podświetlenie ● oświetlenie LED 2x1 W ● głośność 55 dB ● 2 fltry 
węglowe – wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie  
● okap do zabudowy w szafce 60 cm (Maestro 52) lub 80 cm 
(Maestro 75) ● czarne (BK) lub białe (WH) szkło, korpus inox

MAESTRO  
WHITE / BLACK

999,-
1099,-72

52
B

● wydajność 550 m3/h 
● 3 poziomy mocy ● sterowanie  
elektroniczne ● timer 9 minut  
● wyświetlacz LCE ● oświetlenie LED 2x2 W  
● 1 filtr węglowy - wymagany do opcji recyrkulacji do nabycia 
niezależnie ● czarne szkło + czarny metalowy komin

SMART 799,-
899-90

60
C

● nominalna wydajność turbiny 350 m3/h ● 3 poziomy mocy
sterowanie elektroniczne ● oświetlenie LED 2x1,5 W ● timer
● głośność 63 dB ● czarne szkło

PURE 599,-60
B

● nominalna wydajność turbiny 600 m³/h  
● 3 poziomy mocy ● nowoczesne  
sterowanie sensorowe e-circle – dotknij powierzchni szkła  
● timer ● oświetlenie LED 2x1,5 W ● głośność 58-68 dB  
● 2 filtry węglowe BCN15 wymagane do opcji recyrkulacji do 
nabycia oddzielnie ● wysokiej jakości czarne szkło hartowane, 
komin czarny

DUST 1149,-
1249,-90

60
A

NOWOŚĆ

● nominalna wydajność turbiny 713 m³/h 
4 poziomy mocy ● sterowanie sensorowe  
● niebieskie podświetlenie ● czarny szklany panel sterowania
● oświetlenie LED 2x4 W ● głośność 50-62 dB ● nowoczesny 
design ● czarne filtry aluminiowe w zestawie ● 2 filtry węglowe 
BC9 wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie  
● kolor czarny matowy

T-LINE BLACK 999,-
1099,-90

60
B

NOWOŚĆ
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● 2 pola grzewcze (w tym w wersji ceramicznej 1 poszerzone) 
● sterowanie sensorowe ● 9 poziomów mocy ● timer
● wskaźnik ciepła resztkowego ● podłączenie na 230 V
● bezramkowa ● szer. 30 cm

Płyta ceramiczna 
BRGC 301 549,-
Płyta indukcyjna 
BRGI 303N 699,-

30

BRGC 301 BRGI 303N 

● podszafkowy ● wydajność 650 m3/h 
● 4 poziomy mocy ● sterowanie 
elektroniczne – gestami dłoni z trójkolorową diodą 
sygnalizacyjną ● oświetlenie LED 2x3 W ● głośność 70 dB 
● 1 filtr węglowy - wymagany do opcji recyrkulacji do nabycia 
niezależnie ● wykończenie: czarne szkło, obudowa czarna lub 
białe szkło, obudowa biała

1249,-
1499,-

E-MOTION WH/BK 60
90

A

● podszafkowy ● nominalna wydajność turbiny 850 m3/h 
● 3 poziomy mocy ● sterowanie przyciskami soft touch
● sterowanie gestem ● niebieskie podświetlenie ● oświetlenie 
LED 2x1,8 W ● głośność: 63/69 dB ● głębokość 290 mm  
● 2 filtry węglowe - wymagane do opcji recyrkulacji  
● filtr BA2 ● wykończenie: inox

699,-INSET GEST 53
A

NOWOŚĆ

● nominalna wydajność turbiny 600 m³/h ● 3 poziomy mocy  
● sterowanie przyciskami ● niebieskie podświetlenie ● ośw. LED 
2x3 W ● głośność 54-66 dB ● 2 filtry węglowe BC9 wymagane  
w opcji recyrkulacji do nabycia oddzielnie ● głębokość 296-346 mm  
● w zestawie listwa zabudowująca do dostosowania potrzebnej 
głębokości o wym. 596x10-50 mm ● do szafki o głębokości  
300-350 mm ● kolor czarne szkło

MONZABOX 60 799,-60
C

NOWOŚĆ

● wyspowy ● nominalna wydajność  
turbiny: 571 m3/h ● 4 poziomy mocy  
● oświetlenie 2x3 W ● sterowanie przyciski  ● głośność: 51/69 dB  
● filtr węglowy wymagany w opcji recyrkulacji do nabycia  
niezależnie ● filtr BC3 ● wykończenie: inox lub stal  
chromo-niklowa malowana na kolor czarny lub biały

FLOYD ISOLA  
BLACK / WHITE / INOX

B
2649,-
2499,-

39

WYSPOWY

● wydajność: 568 m3/h (inox),  
538/676 m3/h (day i night)  
● 4 poziomy mocy ● sterowanie przyciskami soft touch  
● oświetlenie: halogenowe 2x20 W (inox), LED 2x2 W (day i night) 
● głośność 65 dB(A) (inox), 60-66 dB(A) (day i night) ● 1 filtr 
węglowy – wymagany do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie 
● wykończenie: inox lub lakierowana stal chromowo-niklowa

FLOYD 
przyścienny

B
1799,-
1899,-

39
white /  
black

inox

white /  
black

inox

WYSPOWY

● nominalna wydajność turbiny 800 m³/h ● 4 poziomy mocy  
● sterowanie dotykowe ● oświetlenie pasek LED 2,8 W  
● timer 10-60 min ● głośność 52-68 dB ● 2 filtry węglowe BA2
wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia oddzielnie  
● kolor czarny panel szklany, czarny komin matowy

ENIKO 1990,-90
A

NOWOŚĆ
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Spieki kwarcowe marki Laminam to kompozycja 
naturalnych materiałów, w  szczególności  
kwarcu, iłów łupkowych, skał  granitowych 
i pigmentów ceramicznych. 

Granulat z  powyższych surowców zostaje 
najpierw sprasowany. Następnie stosowana jest 
innowacyjna technologia spiekania granulatu, 
który wypalany  jest w temperaturze 1220°. 

Dzięki tej metodzie powstają wielkoformatowe 
płyty Laminam, które są idealnie płaskie i mogą 
być docinane na konkretny wymiar  z bardzo 
dużą dokładnością. 

Blaty kuchenne wykonane z płyt Laminam 
objęte są 25-letnią gwarancją producenta.

•	wymiary maksymalne: 324x162 cm
•	grubość od 3 do 12 mm
•	odporne na rozpuszczalniki organiczne 

i nieorganiczne, środki odkażające i detergenty
•	  łatwe w czyszczeniu bez ryzyka uszkodzenia,  

czy odbarwienia powierzchni
•	doskonale nadają się do kontaktu z żywnością,  

ponieważ nie uwalniają pod wpływem wody 
żadnych substancji, nie dopuszczają również 
do tworzenia się pleśni, bakterii i grzybów

•	  bardzo odporne na zarysowania, głębokie 
ścieranie i promieniowanie UV

PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI 
SPIEKÓW KWARCOWYCH:

Przykładowe wykończenia LAMINAM®: 
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Linia KITCHEN LOUNGE marki NEOLITH® postrzega świat kuchni jako 
otoczenie, w którym moda i funkcjonalność, elegancja i trwałość, szczegóły 
estetyczne i właściwości techniczne idą ze sobą w parze.

W tym celu NEOLITH® stworzył powierzchnię o maksymalnej odporności 
na zarysowania, w ysokie temperatury, środki chemiczne 
i promieniowanie UV, która ponadto jest odporna na plamy i posiada 
praktycznie zerową chłonność dzięki porowatości wynoszącej prawie 0%.

NEOLITH® KITCHEN LOUNGE obejmuje ponad 50 modeli o  różnych 
wykończeniach, aby wpisać się w gusta, potrzeby i tendencje każdego 
właściciela, projektanta wnętrz lub architekta w dowolnym zakątku świata.

Płyty używane do wykonania blatów objęte są 25-letnią gwarancją.

Przykładowe tekstury i kolory blatów NEOLITH®:
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Kuchnia wbrew pozorom to bardzo osobiste miejsce. To tu spędzamy czas 
z przyjaciółmi, tu spotykamy się, aby przygotować posiłki, to miejsce 
imprez albo codziennych rozmów. Blat jest najbardziej wyróżniającym 
się elementem Twojej kuchni, dlatego istotne jest, by był on dopasowany do 
jej charakteru. Oferujemy szeroką gamę kolorów i tekstur, dzięki której 
z pewnością znajdziesz blat w sam raz dla siebie.

Powierzchnie Silestone są wykonane w ponad 90% z naturalnego 
kwarcu. Ich zaletami są m.in.: 

Powierzchnie Silestone dostępne są w ponad 80 kolorach i teksturach, np.:

•	odporność na przebarwienia  
(po kawie, winie, sokach, itp.)

•	wysoka odporność na 
zarysowania

•	odporność na uderzenia 
(kwarc jest jednym z najtwardszych 
minerałów, jakie istnieją)

•	25 lat gwarancji producenta
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Dekton  jest  innowacyjną powierzchnią Cosentino, która dzięki 
ekskluzywnej technologii „TSP” przechodzi przemiany metamorficzne, jakie 
zachodzą w kamieniu naturalnym. Oferuje niezrównane właściwości 
praktyczne i estetyczne, będące sprzymierzeńcami najlepszych kuchni.

Dzięki surowcowi Dekton można stworzyć wyszukany i właściwy materiał 
dla wszystkich stylów kuchennych. Jego  wszechstronność umożliwia 
projektowanie blatów wewnętrznych i zewnętrznych, zachowując 
wszystkie niewątpliwe atuty materiału. Jego zaletami są m.in.:

Przykładowe tekstury i kolory blatów Dekton:

•	odporność na przebarwienia  
(po kawie, winie, sokach itp.)

•	wysoka odporność na 
zarysowania

•	maksymalna odporność na 
ogień i wysokie temperatury 
(np. na rozgrzane garnki)

•	10 lat gwarancji producenta
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999,-BREDA 10
1000x510 mm

NOWOŚĆ

● zlewozmywak granitowy ● nieodwracalny

949,-AMSTERDAM 15
1000x500 mm

● zlewozmywak granitowy

949,-AMSTERDAM 540
1000x500 mm

● zlewozmywak granitowy

1049,-AMSTERDAM 20
860x500 mm

● zlewozmywak granitowy

849,-HARLEM 10
1000x500 mm

● zlewozmywak granitowy

849,-HARLEM 15
1000x500 mm

● zlewozmywak granitowy

1049,-AMSTERDAM 25
860x500 mm

● zlewozmywak granitowy

799,-
749,-

849,-

AMSTERDAM 50
560x460 mm

AMSTERDAM 40
460x460 mm

AMSTERDAM 72
780x460 mm
● granitowa komora podwieszana

699,-AMSTERDAM 43
760x430 mm

● zlewozmywak granitowy

749,-
799,-

AMSTERDAM 34 TAPWING
400x510 mm
AMSTERDAM 54 TAPWING
600x510 mm
● zlewozmywak granitowy

głę
bo

ko
ść

 43
 cm

AMSTERDAM 10
860x500 mm
AMSTERDAM 78
780x500 mm

849,-
849,-

● zlewozmywak granitowy

NOWOŚĆ

1149,-
1099,-

TEXEL 50
550x450 mm

TEXEL 40
450x450 mm

● zlewozmywak granitowy ● głębokość komory 200 mm
● montaż na równi z blatem

40

Kolory zlewozmywaKów  
granitowych reginoX:

pure  
white

pure 
BLACK*

CAffe  
siLvery

 grey  
siLvery

BLACK  
siLvery

dArK 
ChoCoLAte

* kolor dostępny wyłącznie w modelu AMSTERDAM 40 i 50



● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,9 mm  
● dostępne kolory: biały ARCTIC, szary ATOMIC GREY, czarny 
MIDNIGHT SKY, głęboki czarny JET BLACK

1199,-OHIO REGICOLOR
220xx440 mm

1599,-OHIO REGICOLOR
540x440 mm

1449,-OHIO REGICOLOR
440x440 mm

2099,-MIAMI 5040
540x440 mm
● zlewozmywak powłoka PVD
● kolor Copper/Gold/Gun Metal

1999,-MIAMI 4040
440x440 mm
● zlewozmywak powłoka PVD
● kolor Copper/Gold/Gun Metal

1299,-RL 304 CW
1015x525 mm

1399,-RL 301 CW
1010x525 mm
● zlewozmywak ceramiczny ● kolor: biały błyszczący

RL 304 CW

RL 301 CW

● ceramiczna komora podwieszana

1499,-MATARO  
440x545 mm

● zlewozmywak ceramiczny ● kolor: biały błyszczący

1599,-RL 504 CW
1000x500 mm

1699,-RL 501 CW
1000x500 mm

RL 501 CW

RL 504 CW

599,-Wkładka stalowa 

1749,-RL 404 CB
1015x525 mm

1849,-RL 401 CB
1010x525 mm

RL 401 CB

RL 404 CB

● zlewozmywak ceramiczny ● kolor: czarny błyszczący
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Kolory zlewozmywaKów  
regicolor:

biały
ArCtiC

czarny  
MidNight sKy

 głęboki czarny  
Jet BLACK

szary
AtoMiC grAy



1249,-ALASKA
577x470 mm
● zlewozmywak stalowy 
● wykonany ze stali o grubości 0,7 mm

899,-IB 5040 
540x440 mm

749,-IB 4040 
440x440 mm

● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,8 mm

● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,9 mm

1399,-
1749,-

OHIO 5040
540x440 mm
OHIO 8042
840x460 mm1249,-

999,-
OHIO 4040
440x440 mm

OHIO 1840
220x440 mm

● zlewozmywak stalowy  
● wykonany ze stali o grubości 1 mm

1299,-ONTARIO
400x400 mm 1399,-ONTARIO 

500x400 mm

599,-L18 390 OKG
śr. 412 mm
● zlewozmywak stalowy 
● wykonany ze stali o grubości 0,8 mm

499,-L 18 4035 OKG
445x393 mm
● zlewozmywak stalowy 
● wykonany ze stali o grubości 0,8 mm
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1599,-NEW YORK REGICOLOR
540x440 mm

1449,-NEW YORK REGICOLOR
440x440 mm

● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,9 mm  
● głęboki czarny JET BLACK

1899,-
999,-

899,- NEW YORK 34/40+18/40
580x440 mm

NEW YORK 5040
540x440 mm

NEW YORK 3440
380x440 mm

949,-NEW YORK 4040
440x440 mm

849,-NEW YORK 1840
180x400 mm

● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,9 mm

1199,-NEW YORK 5040 TAPWING 
540x500 mm
● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,9 mm 
● odpływ zintegrowany - brak możliwości montażu rozdrabniacza 
do odpadków

1249,-FLORIDA 4040
400x400 mm

1349,-FLORIDA 5040
500x400 mm
● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 1 mm

HOUSTON 5040
540x440 mm 999,-

HOUSTON 4040
440x440 mm 899,-

● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,9 mm

TEXAS 5040
540x440 mm 1649,-TEXAS 3040

340x440 mm 1349,-

TEXAS 4040
440x440 mm 1499,-

● zlewozmywak stalowy ● wykonany ze stali o grubości 0,9 mm

TEXAS 1840
180x400 mm 1249,-

43



599,-KELSO RVS
bateria
● stal szlachetna

NOWOŚĆ

1299,-CANO
bateria
● powłoka PVD
● kolor Copper/Gold/Gun Metal

649,-SPRING
bateria
● stal szlachetna

649,-LOGAN
bateria
● stal szlachetna

1299,-CRYSTAL
bateria
● powłoka PVD
● kolor Copper/Gold/Gun Metal

899,-
1199,-

YAMPA
bateria chrom

czarny mat

699,-SOMO RVS
bateria
● stal szlachetna

NOWOŚĆ

849,-PALM RVS
bateria
● wyciągana wylewka
● stal szlachetna

NOWOŚĆ

849,-HURON RVS
bateria
● wyciągana wylewka
● stal szlachetna

NOWOŚĆ

● wyciągana wylewka

1199,-
1399,-

JAPURA
bateria chrom

czarny mat + chrom

● wyciągana wylewka

1099,-
1349,-

CEDAR
bateria chrom

czarny mat● wyciągana wylewka

1099,-
1399,-

FLINT
bateria chrom

czarny mat + chrom
biały mat + chrom
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ACTIVE PLUS SM PULL-OUT 1589,-
● wyciągana wylewka z funkcją prysznica  
● dostępne wykończenia biały mat / czarny mat / nikiel / czarny chrom / gun metal / stare złoto / miedź rustykalna 

ACTIVE NEO SM 
PULL-OUT SPRAY 1379,-
● wyciągana wylewka z funkcją prysznica ● biały mat / czarny 
mat / nikiel / czarny chrom / gun metal / stare złoto / miedź 
rustykalna 

ACTIVE PLUS 
PULL-OUT

● z wyciąganą wylewką 

849,-
1059,-

chrom

chrom
+ kolor

● wyciągana wylewka z funkcją prysznica
● chrom + grafit / beż / orzech / onyx / krem / biały polarny

AMBIENT
PULL-OUT 1059,-

PESCARA 360 2019,-
2329,-

chrom 

czarny mat 

● ruchoma wylewka z funkcją prysznica wykonana z metalu 
● ceramiczna głowica ● technologia WaterSaving dwustopniowa 
głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50%

VITAL SEMI-PRO

2759,-
3079,-

chrom /  
gun metal

czarny mat /  
stal optyczna

● bateria z filtrem kapsułkowym ● ruchoma wylewka z uchwytem 
magnetycznym i możliwością obrotu w zakresie 360 stopni
● funkcja filtrowania wody

ZOBACZ

● funkcja filtrowania wody 
● stała wylewka z możliwością  
obrotu w zakresie 360 stopni  
● głowica ceramiczna

VITAL J 2019,-
2119,-

chrom /  
gun metal

czarny mat /  
stal optyczna

● strumień laminarny ● wyciągana 
wylewka z funkcją prysznica  
● ceramiczna głowica

PESCARA L SLIDE-IN 
SPRAY 1269,-

1376,-

chrom 

czarny  
mat 

999,-LEDA PULL-OUT 
z wyciąganą wylewką

799,-LEDA
● strumień laminarny ● stal szlachetna

PROMOCJA
Komplet filtrów 

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Dozownik ACtive sM 

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Dozownik ACtive sM 

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Dozownik CoMfort  

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Dozownik CoMfort  

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Dozownik CoMfort  

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Dozownik CoMfort  

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Komplet filtrów 

50% taniej  
przy zakupie z baterią!

PROMOCJA
Dozownik ACtive  
Neo sM 50% taniej  

przy zakupie z baterią!
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na wszystkie 
zlewozmywaki 
i baterie

wszystkie zlewozmywaki 
granitowe posiadają
powłokę antybakteryjną



● ceramiczna komora podwieszana

KUBUS KBK110-40 
445x445 mm 2119,- KUBUS KBK110-50 

545x445 mm 2549,-

CERAMIKA

● zlewozmywak ceramiczny 

MARIS MRK 611-62
620x510 mm 2649,-

CERAMIKA

● zlewozmywak granitowy ● dostępny tylko w kolorze ONYX

FRESNO FSG 611
870x500 mm 1599,-

NOWOŚĆ

5299,-

NOWOŚĆ

BWX 220-54-27
860x510 mm
● zlewozmywak stalowy ● w komplecie z akcesoriami ● możliwość montażu na równi z blatem

ZOBACZ

● zlewozmywak granitowy ● korek zatyczkowy z sitkiem 3½”  
● głębokość komory 23 cm ● możliwość montażu na równi z blatem 

URBAN UBG 610-56
560x500 mm 939,-

Wkładka ociekowa
w komplecie

● zlewozmywak granitowy ● korek zatyczkowy z sitkiem 3½”  
● głębokość komory 22 cm ● możliwość montażu na równi z blatem 

URBAN UBG 611-62
620x500 mm 939,-

Wkładka ociekowa
w komplecie
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BIAŁY CAppuCCiNo sZAry MAtoNyXgrAfit CZArNy MAtKreM

Kolory zlewozmywaKów 
ceramicznych:



● zlewozmywak granitowy
● dostępny wyłącznie w kolorach: grafit oraz biały polarny

MYTHOS MTG 610-56
560x520 mm 1119,-

MYTHOS MTG 610-45
460x520 mm 1059,-

● zlewozmywak granitowy ● nie występuje w kolorze beż

1059,-BELLINI BLG 611-78
780x500 mm

● zlewozmywak granitowy

959,-MALTA MLG 611-78
780x500 mm

● granitowa komora podwieszana z korkiem automatycznym w wykończeniu ze stali szlachetnej  
● w komplecie rollmata oraz wkładka ze stali szlachetnej

1799,-KANON KNG 110-37
410x460 mm

W KOMPLECIE

2019,-KANON KNG 110-52
560x460 mm

2329,-KANON KNG 120
760x460 mm

FX FXG 611-100
1000x500 mm 1589,- 1379,-FX FXG 611-78

780x500 mm
● zlewozmywak granitowy z korkiem automatycznym w wykończeniu ze stali szlachetnej

● Moc ¾ KM ● prędkość obrotowa 2700 obr./min.  
● waga 5,70 kg ● wymiary 386x158 mm

TURBO ELITE TE-75-S 
młynek do odpadków 1099,-

NOWOŚĆ

Możliwość montażu  
do zlewozmywaków  

ceramicznych
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Kolory zlewozmywaKów 
granitowych: KAMieNNy

sZAry
BIAŁY 

poLArNy CAppuCCiNo oNyXBEŻ grAfitorZeChKreM



korek InFino

● komora podwieszana granitowa 
● korek InFino ● w komplecie zestaw szyn, tworzących ociekacz

● komora podwieszana granitowa 
● korek InFino ● w komplecie zestaw szyn, tworzących ociekacz

1720,- 1990,-ETAGON 500U
530x460 mm

ETAGON 700U
730x460 mm

bez korka
automat.

bez korka
automat.

● komora podwieszana stalowa 
● korek InFino

2160,-ETAGON 700U
 740x440 mm

bez korka
automat.

● komora podwieszana stalowa 
● korek InFino

1760,-ETAGON 500U
540x440 mm

bez korka
automat.

● stal szlachetna szczotkowana

PANERA-S
bateria 3440,-

korek InFino

korek InFino

● 600x630 mm
● zlewozmywak ceramiczny

2150,-PANOR 60 bez korka
automat.

BLANCO DANA 45
480x500 mm

● zlewozmywak stal szlachetna szczotkowana

BLANCO DANA 6
605x500 mm

NOWOŚĆ

● z wyciąganą wylewką 

FONTAS-S II 
bateria 1800,-

NOWOŚĆ

● z wyciąganą wylewką 

CULINA-S
bateria 2520,-

530,-
580,-
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Dostępne Kolory 
granitU: biały szarość skały

nowość
czarny alumetalikperłowoszary



● jednostopniowa technologia  
rozdrabniania ● moc 0,55 KM 
● obroty silnika: 1425 obr./min  
● silnik indukcyjny Dura-Drive  
z zabezpieczeniem przeciążeniowym ● elementy rozdrabniające 
wykonane ze stali nierdzewnej ● standardowa technologia 
wyciszająca ● w zestawie włącznik pneumatyczny (chrom / stal 
szczotkowana) ● korek z tworzywa ● wyjmowalna uszczelka  
antyrozbryzgowa ● łatwy montaż Quick Lock® ● proste podłączenie 
zmywarki do naczyń ● waga 8,1 kg ● gwarancja 3 lata

56
rozdrabniacz

1490,-

● dwustopniowa technologia roz-
drabniania ● moc 0,7 KM (515 W)  
● Technologia Evolution-Quiet  
(bardzo cicha praca, niższa o 40% 
od podstawowego modelu 45)
● autorewers ● elementy rozdrabniające ze stali szlachetnej  
● łożyska samosmarujące ● możliwość podłączenia zmywarki
● wyłącznik pneumatyczny w komplecie ● waga 8,8 kg  
● Made in USA ● gwarancja 7 lat w domowym użytku

Evolution 150
rozdrabniacz

2970,-

1070,-z korkiem
automat.

1190,-z korkiem
automat.

DALAGO 45 
● zlew. granit.● 465x510 mm

DALAGO 6 
● zlew. granit.● 615x510 mm

bez korka 
automat.

stal
szczotkowana

● zlewozmywak granitowy
● kratka ociekowa ze stali w cenie

bez korka 
automat.

korek InFino

SUBLINE 500-U
530x460 mm 1350,-

SUBLINE 700-U Level
730x460 mm 1671,-

● granitowa komora podwieszana

● granitowa komora podwieszana● bateria ● wersja stal szczotkowana dostępna do 
wyczerpania zapasów

● granitowa komora podwieszana

SUBLINE 700-U
730x460 mm 1500,-

ALTA-S  
compact 1990,-

LINUS-S czarny mat
● bateria z wyciąganą wylewką 1770,-

320,-

NOWOŚĆ

LATO czarny mat
dozownik

1390,-
1440,-ELON XL 6S 

780x500 mm

ELON 45S
650x500 mm 

● z wyciąganą wylewką 

CATRIS-S Flexo
bateria 1480,-

NOWOŚĆ

METRA 5S
860x500 mm
● zlewozmywak granitowy ● w komplecie armatura przelewowo
-odpływowa z korkiem 3 1/2” z sitkiem ● głębokość komory 19 cm

1330,-bez korka 
automat.

METRA XL 6 S
1000x500 mm
● zlewozmywak granitowy ● w komplecie armatura przelewowo
-odpływowa z korkiem 3 1/2” z sitkiem

1480,-bez korka 
automat.

1290,-
chrom + granit
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tartufoantracyt jaśmin kawowyszampan



● zlewozmywak ze stalową komorą i granitowym ociekaczem ● szlif trapezowy  ● głębokość komory: 200 mm ● płaski osprzęt
● ZSR A113 – alabaster, ZSR G113 – grafit metalik, ZSR S113 – szary metalik, ZSR T113 – antracyt metalik

1599,-PRIME ZSR G113 / A113 / S113
860x500 mm

● zlewozmywak granitowy z ociekaczem ● dwukolorowy ● szlif trapezowy
● głębokość komory 200 mm ● płaski osprzęt - oszczędzający miejsce

1899,-PRIME BI COLOR 
860x500 mm

NOWOŚĆ

LUKRECJA 
BDH 072M / B720 / W720
● bateria ● prysznic  
● wyciągana wylewka

399,-
459,-

chrom

chrom/czarna 
chrom/biała

● zlewozmywak granitowy ● głębokość komory: 180 mm 

789,-RAPIDO ZQK X11A
 590x490 mm

499,-

● zlewozmywak granitowy ● głębokość komory: 180 mm 

669,-ANDANTE ZQN X11A
590x490 mm

● zlewozmywak granitowy ● głębokość komory: 180 mm 

999,-ANDANTE ZQN X213
1160x500 mm

GERBERA  
BGB B720 bateria
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wzorniK Kolorów 
zlewozmywaKów granitowych Deante:

(„X”  w kOdZie mOdelu OZnACZA kOlOr) piasekbeż grafit metalikgrafit

g275



● zlewozmywak szklano-granitowy ● szlif trapezowy ● głębokość komory: 200 mm ● płaski osprzęt
● SC GG2C – złoty, ZSC GM2C – miedziany, ZSC GP2C – platynowy

2499,-CAPELLA PRECIOUS ZSC GM2C / GP2C / GG2C
860x500 mm

699,-ASTER BCA B64M  
bateria

● zlewozmywak szklano-granitowy ● głębokość komory: 200 mm ● płaski osprzęt ● szlif trapezowy
● X – czarne szkło + granit,  W – białe szkło + granit

1999,-CAPELLA ZSC AX2C / GX2C / SX2C / AW2C / GW2C / SW2C / TX2C / TW2C
860x500 mm

● bateria 
● wyciągana wylewka

399,-ASTER 
BCA 073M / B730 / W730 chrom

chrom/czarna 
chrom/biała 469,-

● zlewozmywak ceramiczny biały ● głębokość komory: 200 mm 

1299,-SABOR ZCB 610K
595x475 mm

IXIA BGX 062D
bateria chrom 379,-

● zlewozmywak granitowy ● głębokość komory: 180 mm 

729,-ANDANTE ZQN X513
780x490 mm

SILIA
BQS 073M / B730
● bateria    
● wyciągana wylewka

679,-
849,-

chrom

stal/czarny

51

szary metalik
 

alabaster nero (nowość)
antracyt
metalik

A s t N



Łączy to, co powinno być razem

BORA 

CLASSIC 2.0
Nowa definicja ergonomii i efektywności

BORA 

PROFESSIONAL 3.0
Wyciąg rewolucjonizujący kuchnię

BORA

PURE
Innowacyjne rozwiązanie do każdej kuchni


