ZOB 482 XQ

ZOB 335 X

59.900 Ft

önálló
multifunkciós
beépíthető sütő,
3 sütőfunkció,
légkeverés, inox,
percszámláló,dupla
üvegezésű ajtó,
A energia osztály,
ujjlenyomatmentes
felület

KIEMELT AJÁNLAT
ZOB 471 X

ZOB 361 X

66.700 Ft

önálló
multifunkciós
beépíthető sütő,
6 sütőfunkció,
légkeverés, inox,
percszámláló
dupla üvegezésű
ajtó, A energiao.
ujjlenyomatmentes
felület

ZOU 251 X

összeépíthető
multifunk. sütő
5 sütőfunkció,
légkeverés,
percszámláló
dupla üvegezésű
ajtó, A energiao.,
ujjlenyomatmentes
felület, inox

szett ár:
109.800 Ft

A szett teljes energiafelhasználása: 10kW

74.900 Ft
s
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106.900 Ft

67.500 Ft

ZC 6685 X

önálló 4 zónás
kerámia főzőlap,
érintős kezelő,
maradékhő
kijelzés,
1 bővített zóna,
gyermekzár,
inox keret

beépíthető kombinált
hűtő-fagyasztó,
2 ajtós, 214/76 literes,
automata leolvasztás,
4 üvegpolc,
beépítő magasság:
1780 mm,
gyorsfagyasztó rekesz,
Zajszint: 36 dB,
A energia osztály

kihúzható elszívó
60 cm széles,
280 m3/h telj.,
1 motoros,
3 fokozat, inox

beéph. 9 terít. mosogatógép
45 cm-es, 5 progam, 3 hőfok, Aqua Control,
állítható felső kosár, A/A/A osztály, vízfogyasztás:
14 liter, zajszint: 53 dB/A, 3 órás késleltetés, inox
külső kezelőpanel

önálló ind. főzőlap
60 cm, csiszolt
szélek, gyorsfelfűtés,
elektronikus vezérl.
gyermekzár, percszámláló, hangjelzés

ZBB 3294

ZHP 615 X

ZDIS 102 X

ZKT 652
DBV

89.900 Ft

ZOB 580 X
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84.300 Ft
ZGL 646 ITX

112.400 Ft
ZUS 6144 A

pult alá építhető hűtő
98/17 literes űrtartalom, automa leolv., A energiao.
ajtónyitás megfordítható, beépítő magasság: 820 mm

89.900 Ft

105.200 Ft

önálló gázlap 60 cm-es,
egykezes
szikragyújtás,
jobb oldali
kezelő-szervek,
inox gombok

ZGS 645 TX

önálló gázlap,
60 cm-es,
egykezes szikragyújtás, front kezelőszervek, inox
gombok, inox

ZDT 311

beépíthető mosogatógép,
12 terítékes, 60 cm, 5 prog., 4 hőfok, Aqua Control,
állíth. felső kosár, Led kijelző, vízf.:14 l., zajsz.: 47 dB/A,
A/A/A osztály, aktív kondenz. szárítás, INTEGRÁLT

108.900 Ft
104.900 Ft
ZDI 311 X

beépíthető
mosogatógép,
12 terítékes, 60 cm, 5 prog., 4 hőfok, Aqua Control,
állíth. felső kosár, Led kijelző, vízf.:14 l., zajsz.: 47 dB/A,
A/A/A o., aktív kondenz. szárítás, inox kezelőpanel

ZDI 121 X

beépíthető mosogatógép,
12 terítékes, 60 cm széles, 5 program, 4 hőfok,
Auqa Control, állítható felső kosár, Led kijelző,
vízfogyasztás: 16 liter,
zaj: 49 dB/A, A/A/A o.
késleltetett indítás,
inox külső kezelőpanel

92.900 Ft

105.200 Ft
ZDTS 102

beéph 9 ter. mosogatógép
45 cm-es, 5 progam, 3 hőfok, Aqua Control,
állítható felső kosár, A/A/A osztály, vízfogyasztás:
14 liter, zaj.: 53 dB/A, 3 órás késleltetés, inox
külső kezelőp., INTEGRÁLT

önálló multifunk.
beépíthető sütő,
8 sütőfunkció, SETidőzítő-programozás,
A energiao., dupla
üvegezésű ajtó, inox,
katalít. öntisztító falak,
süllyeszthető gombok,
ujjlenyomat mentes
felület

39.500 Ft

ZVT 65 X

összeépíthető
4 zónás kerámia
főzőlap
60 cm széles,
maradékhő
kijelzés,
inox keret

22.900 Ft

önálló
multifunkciós
beépíthető sütő,
7 sütőfunkció, légkeverés, digitális óra,
dupla üvegezésű
ajtó, inox, A osztály,
ujjlenyomatmentes
felület
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önálló multifunk.
beépíthető sütő,
8 sütőfunkció, inox,
SET- időzítő-prog.,
forgónyárs, dupla
üvegezésű ajtó,
A energiaosztály,
süllyeszthető
gombok, teleszkópos
sütősín, hangjelzés

ZUS 6140 A

82.200 Ft

pult alá építhető hűtő
115 literes űrtartalom, mélyhűtő nélküli,
A energiaosztály, beépítő magasság: 820 mm

ZDT 111

98.900 Ft

beépíthető mosogatógép
12 terítékes, 60 cm széles, 4 program, 3 hőfok,
Auqa Control, állítható felső kosár, Led kijelző,
vízfogyasztás:18 liter, zajszint: 51 dB/A, A/A/A
osztály, program vége hangjelzés, INTEGRÁLT

