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MOTOROK
Ez az ikon jlenti a páraelszívó motorok 
maximális teljesítményét szabad kive-
zetés esetén. 

KÜLSŐ MOTOROS
Külső motoros változatban is rendelhe-
tő páraelszívók.

VILPE KÜLSŐ MOTOR
Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető  
külső motor (tetőventilátor) páraelszí-
vókhoz. Extra csendes elszívásra alkal-
mas megoldás.

SILENT SPLIT TECHNOLÓGIA 
A spanyol CATA gyár fejlesztésének 
köszönhetően immáron elérhető a 
külső motoros páraelszívók legújabb 
generációja, a Silent Split technológia. 
Ez lehetővé teszi, hogy akár 70%-kal* 
csökkenjen a páraelszívók zajszintje.

SZIGET
Sziget változatban is rendelhető pára-
elszívók.

SAROK
Sarok változatban is rendelhető pára-
elszívók

UJJLENYOMATMENTES
Egy speciális szálhúzott anyag, amin 
nem látszik az ujjlenyomat, ezáltal 
könnyebb tisztítás válik lehetővé.

BRILLANT STEEL
Az AISI 304 nemesacél különleges polí-
rozási eljárással készült változata, mely 
különleges csillogást biztosít, ezáltal 
exkluzív megjelenést kölcsönöz az így 
készült páraelszívóknak.

PERIMETRIKUS TECHNOLÓGIA
Ennél a speciális műszaki megoldásnál 
az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel 
pereme mentén történik, mintegy lég-
függönyt képezve a főzőfelület fölött, 
ezáltal a légsebesség megnő és haté-
kony légszállítást tesz lehetővé.

PROFESSIONAL
Magas minőségű konyhai elszívó, 
nagyteljesítményű 950 m3/h motorral,
speciális zsírszűrővel és olajgyűjtő tar-
tállyal.

STANDARD
kapcsolóról üzemeltethető ventilátor

TIMER
fokozatmentesen beállítható 
utószellőztető funkció

HYGRO
páratartalom érzékelő funkció

LED
szabályozható fényerejű LED 
világítás

PIR
mozgásérzékelő késleltetett 
leállás funkcióval

5 ÉV TELJESKÖRŰ GARANCIA
A SIRIUS páraelszívókra most 
5 év teljeskörű garanciát vállalunk. 
Az ajánlat visszavonásig érvényes!

SPECIÁLIS FÉM ZSÍRSZŰRŐK
Rozsdamentes acélból készült zsírszű-
rők, 5 rétegű alumínium betétekkel, me-
lyek nagy hatékonyságot biztosítanak. 
A fém szűrőbetétek mosogatógépben 
is moshatók, tisztításuk egyszerű.

MÉRETEK
Ez a jelölés a páraelszívók szélességét 
jelzi centiméterben megadva. Beépít-
hető készülékeknél a szekrény méretét 
jelzi

NORMÁL VILÁGÍTÁS
Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívók-
nál hagyományos izzók biztosítják a 
munkafelület megvilágítását. Az izzók 
általában 25 és 40 W teljesítményűek.

NEON VILÁGÍTÁS
Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívók-
nál  neon fénycsövek biztosítják a mun-
kafelület megvilágítását.

HALOGÉN VILÁGÍTÁS
(E14 / E27) A hasonló teljesítményfel-
vételű normál izzónál jobb, vagy ala-
csonyabb teljesítményfelvétel mellett 
azonos megvilágítást biztosít, kétszer 
hosszabb élettartam mellett.

HALOGÉN SPOT VILÁGÍTÁS
(GU10 / G4) A hagyományos halogén iz-
zóknál kisebb méretű, de a normál vilá-
gításhoz képest szintén jobb fényhasz-
nosítással és hosszabb élettartammal 
rendelkező fényforrás.

LED VILÁGÍTÁS
A legújabb változatok már az új gene-
rációs LED  világítással vannak felsze-
relve, mely rendkívül alacsony energia-
felhasználást tesz lehetővé.

24H IDŐZÍTŐ 
Ez a szellőztető rendszer lehetővé te-
szi, hogy folyamatosan friss levegő 
legyen a helyiségben. Az aktiválást kö-
vetően a páraelszívó 1 óra időtartamra 
bekapcsol, majd ez a ciklus 3 óránként 
ismétlődik.

AUTOMATIKUS NYITÁS
Az „e-motion” automatikusan nyit és 
zár, így könnyű kezelhetőséget és ha-
tékony teljesítményt biztosít.

A és A+ energiaosztály
Energiatakarékosabb és hatékonyabb 
páraelszívók.

2 MOTOR
Egyes beépíthető típusok 2 motorral  
vannak felszerelve a hatékonyabb lég-
szállítási teljesítmény érdekében. Ezek 
a változatok különösen előnyösek pél-
dául hosszabb csőszakaszok több kö-
nyök esetén.

N.R.S.
Ez a technológia a páraelszívó kü-
lönlegesen csendes működését teszi 
lehetővé, ezáltal magasabb komfortér-
zetet biztosít a konyhában. A műszaki 
megoldás a motor teljesítményét nem 
befolyásolja, így a csendes működés 
ellenére is hatékony légszállítást ered-
ményez.

E.ion
A Falmec világújdonsága: Páraelszívó, 
amely nem csak megszünteti a kelle-
metlen szagokat, de tisztítja és frisseb-
bé teszi a levegőt.

BRUSHLESS MOTOR
Új szénkefe nélküli motor. Az egyik 
legcsendesebb motor a piacon, ami 
egyes fokozaton mindössze 10 W-ot 
fogyaszt és zajszintje is csak 33 dB.

SILENTECH MOTOR
A spanyol NODOR cég egyedi fejlesz-
tésű motorja, ami speciális kialakítá-
sának köszönhetően csendesebben 
üzemel az átlagos páraelszívókhoz 
képest.
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egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok:

elszívó ernyőbe építhető ventilátorok:
56 922 Ft-tól

elszívó ernyő utáni 
csőszakaszba 
építhető 
ventilátorok:
111 388 Ft-tól

légtechnikai 
csőrendszer végén, 
akár kültéren is 
elhelyezhető 
ventilátorok:
693 450 Ft-tól

tetőn elhelyezhető ventilátorok:
220 920 Ft-tól

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár: 

javasolt fogyasztói ár: 

javasolt fogyasztói ár: 

teljes rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület, 
labirint szűrőkkel, olajleeresztő csappal,
szükség esetén világítással is rendelhető
rendelhető méretek:
magasság: 350 mm, szélesség: 600 - 1500 mm-ig
hosszúság: 600 - 2500 mm-ig
elszívó csonk átmérő: 250 mm, középen 
befúvó csonk: 220 mm (ATFEF esetén)
1 sor labirintus szűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető
anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

teljes rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület, 
labirint szűrőkkel, olajleeresztő csappal, 
szükség esetén világítással is rendelhető
rendelhető méretek:
magasság: 350 mm, szélesség: 1200 - 1500 mm-ig
hosszúság: 1000 - 2500 mm-ig
elszívó csonk átmérő: 250 mm, középen
befúvó csonk: 220 mm (ATFEF esetén)
standard leeresztő csap jobb oldalt hátul
1 sor labirintus szűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető
anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

teljes rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület, 
labirint szűrőkkel, olajleeresztő csappal, szükség esetén világítással is rendelhető
rendelhető méretek:
magasság hátul: 400 mm, elől: 100 mm
szélesség: 600 - 1500 mm-ig, hosszúság: 600 - 2500 mm-ig
elszívó csonk átmérő: 250 mm
standard leeresztő csap jobb oldalt hátul
1 sor labirintus szűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető
anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

FALI ELSZÍVÓERNYŐK 

SZIGET ELSZÍVÓERNYŐK 

NAGYKONYHAI ERNYŐKHÖZ AJÁNLOTT ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK

GastroMKFE - standard fali kivitel 

GastroMKFEF - friss-levegő befúvásos fali elszívóernyők

GastroMKME - standard sziget kivitel 

GastroMKMEF - friss-levegő befúvásos sziget elszívóernyők

GastroMKSE - csökkentett magassági méretű kiviel

SNACK FALI ELSZÍVÓERNYŐK  
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Probat EEC
by Casals

Tetőventilátorok

„IN-LINE” ventilátorok

Energiatakarékos egységek

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten belül

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten kívül

Axiális ventilátorok

Csőházas axiális ventilátorok

Alacsony nyomású radiális ventilátorok

Közepes nyomású radiális ventilátorok

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HTE 35-56

2.640-9.200 m3/h

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HMTE 35-90

3.300-31.800 m3/h

Axiális kivitel – hor-
ganyzott acél kivitel, 
állítható lábazat HTR/

HTRE 450-920
1.190-36.200 m3/h

F400 radiális ventilá-
tor, PS burkolat
CTH3 225-800

750-25.000 m3/h

Radiális kivitel – 
kandallók, grillsütők 
forró levegőjének 

elszívására,
200ºC hőmérsékletig.
VULCAN ST 1.000 m3/h

Radiális kivitel – 
hátrahajló lapátozás, 

vízszintes kifúvás
BT ROOF2 300-400

325-1.040 m3/h

Radiális ventilátor za-
jcsökkentett házban, 
25mm-es szigetelés 
SB-2 160-400 

410-2.490 m3/h

Radiális ventilátor 
csökkentett beépítési 

méretekkel
SB FILTER 160-400
410-2.490 m3/h 

BOX BV

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor zajcsökken-

tett kivitelben
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
BOX HB 40-125

4.750-136.000 m3/h

Radiális ventilátor 
zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RL 400-800

2.760-32.240 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben

BOX BD 7/7-15/15
1.053-10.800 m3/h

Radiális ventilátor 
szendvics panel 
kivitelű házban

BOX BD PLUS 7/7-12/12
1.053-7.200 m3/h

Dupla radiális venti-
látor zajcsökkentett 

kivitelben
TWIN BOX BD 7/7-12/12

1.053-10.800 m3/h

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor szend-
vics panel kivitelű 

házbanBOX BV PLUS 
7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Ékszíjhajtású dupla 
radiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
TWIN BOX BV 7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Radiális ventilátor 
ékszíjhajtással, zaj -

csökkentett kivitelben
BOX BV 7/7-76/71
2.210-54.000m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
automata előlapzárással

LIBELLA 100-150
100-300 m3/h

Ablakba építhető axiális 
elszívó ventilátor

FENOSO 125-150
185-295 m3/h

Ablakba építhető, kétirá -
nyú axiális ventilátor

 CHRYSAM REV 180-230
176-455 m3/h

Magas minőségű 
alumínium axiális ventilátor, 

utószellőztetéssel
CYCNUS 100

100 m3/h

Magas minőségű axiális 
ventilátor, utószellőztetéssel

CICONUS 100
88 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
9.000-14.000

9.000-14.000 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS LP400-5.300

440-5.300 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
visszacsapó szeleppel

LARUS 100-150
100-290 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
standard kivitelben

LIBELLUM 100
95 m3/h

Alacsony zajszintű ventilátor 
pára- és mozgásérzékelővel

SIGILA & SIGILA 
MOTION 100-125

80-150 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor

HBF/HBFX 45-125
6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
BOX HBF-HBFX 150-500

6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
axiális ventilátor, rövidített 

csőházzal
HCF-HCFX 45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
csőperemes axiális 

ventilátor
HMF-HMFX  45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor

JF 300-400
3.910-7.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
JFC 315-400

3.910-9.500 m3/h

Tűzbiztos (300-400ºC/2h) 
JET ventilátor, radiális 

kivitelben
SYBILO 50-100N

2.900-9.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RLF-RLFX 400-800

4.195-21.340m3/h

F400 radiális ventilátor, PS 
burkolat

CTH2 225-800
750-25.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor ékszíjhajtással

BVFC 9/9-30/28
3.290-53.070 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor 

ékszíjhajtással
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor

DHUMAT 400-630
3.130-22.000 m3/h

Fali ventilátor négyzetes 
rögzítő kerettel
HJEM 20-35

330-1.680 m3/h

Fali ventilátor négy-
zetes rögzítő kerettel, 
állítható lapátozással

HJBM 35-56
3.300-11.500 m3/h

HJBM ventilátor ma-
gas hatékonyságú 

motorral
HJBM PLUS 25-56
1.280-12.000 m3/h

Állítható lapátozással, 
nagyhatékonyságú 
„brushless” motorral

HJBM EEC 40-56
3.230-11.470 m3/h

Magas légszállítású, 
alacsony fordulatszá-
mú fali axiális ventilá-

tor ékszíjhajtással
HJB 80-120

16.000-37.000 m3/h

Fali ventilátor, állítha-
tó lapátozással
HB-HBA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, 
alumínium vagy po-
liamid lapátozással

HC 35-125
3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, alu-
mínium vagy poliamid 

lapátozással
HCA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HM 35-125

3.300-118.000m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HMA 35-125

3.300-118.000m3/h

Mobil ventilátor, 
állítható lapátozással

HI 35-71
3.300-25.160 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HH 35-90

3.140-32.500 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HHP45-90

6.280-32.500m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó radiális 
ventilátor EEC motorral 

BD EEC7/7-12/12
1.305-7.235 m3/h

Egyoldalt szívó ven-
tilátor, standard B5 

motorral
BC 25/10-35/18

2.200-5.200 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BST 9/4-30/14

2.800-28.00 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55-ös, 3 

fokozatú zárt motorral
BD 3V 7/7-12-12
840-6.229 m3/h

Kétoldalt szívó ven-
tilátor, külső rotoros 

kialakítással
BD EXO 7/7-12/12
1.360-5.800 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BV 7/7-18/18

3.550-24.400 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BVC 9/9-18/18

5.800-24.500 m3/h

BVCR 15/15-30/28
18.200-62.500 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BSTB 355-710

6.980-27.550 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBC25/10-45/18
1.670-11.500 m3/h

Radiális ventilátor 
festőműhelyekhez

MBRLP 454-714
5.400-21.600 m3/h

Ventilátor légvárak 
felfújásához

BCI 20/8-25/10
1.300-1.340 m3/h

Alumínium öntvény 
radiális járókerék

MA P/R 26/31
700/1.800 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
poros levegő szállí-

tásához
MBRM 220-1.402
790-86.400 m3/h

Radiális alumínium 
járókerék, acéllemez 

ház
MA 18-31 180-2.170 

m3/h

Egyenes profilú 
lapátozás

MB P/R 25/10-45/18
2.100-12.500 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBRU 250-1.404
1.080-110.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
külső rotoros kialakítás

MDE 120-130
190-400 m3/h

Radiális járókerék
MBZM P/R 220-1.002

865-42.120 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBGR 401-1.404
2.880-90.000 m3/h

Közepes nyomású 
radiális ventilátor, 

előrehajló lapátozás
MB 12/5-45/18

250-14.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBR 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
AISI 304 rozsdamen-

tes acél
MDI 10/5-25/13
370-3.350 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
szabad tengelyvég

MZ 22/9-63/25
3.400-29.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBRC 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBP 20-45

570-12.580 m3/h

Előrehajló lapátozás
MBCA 180-1.000

5.800-24.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBRL 250-1.402

2.520-140.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBPC 20-56

440-9.150 m3/h

Radiális ventilátor zaj-
csökkentett házban, 
25mm-es szigetelés
SB EEC PLUS 200-355

660-2.470 m3/h

ÉKSZÍJHAJTÁSÚ 
VÁLTOZATOK

Új kiválasztó segédprogram

Új tervező és ventilátor kiválasztó szoftver
Szabadon használható:

Kétoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel

BT2 CHELYS

Radiális ventilátor, 
hátrahajló lapáto-

zással
BT 100-315

240-1.500 m3/h

Félradiális ventilátor 
PP házzal és járóke-

rékkel
CHELYS 100-315
2.145-1.700 m3/h

CEPHIRUS-2

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS-2 600-7.000

600-6.300 m3/h

GastroMKFE standard kivitel                                       108 776  Ft-tól    
GastroMKFEF  friss-levegő befúvásos                         189   262  Ft-tól  

Gasztro MKME  standard kivitel                                            257  016  Ft-tól    
Gasztro MKMEF  friss-levegő befúvásos                    362  030   Ft-tól  

GasztroMKSE csökkentett magassági méretű kivitel                                      
108 776 Ft-tól    

p
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SB2 SB EEC PLUSSB FILTER BOX HB BOX RL

BOX BD BOX BD PLUS TWIN BOX BDBOX BV PLUS TWIN BOX BV

HMTE HTR/HTRE CTH3 VULCAN BT ROOF 2
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LIBELLA FENESO

CEPHIRUS-2TR ARUMAK LARUS

CHRYSAM REV CYCNUS CICONUS LIBELLUM SIGILA

HBF/HBFX BOX HBF/HBFX HCF/HCFX

CTH3

HMF/HMFX

BVFC

JF JFC SYBILO

BOX RLF/RLFX

BOX BSTBDHUMAT

HC HCA HM HMA HI HH HHP

HJEM HJBM HJBM PLUS HJBM EEC HJB HB-HBA

p

BD BD CUBIC BD EEC BD 3V BD EXO BV BVC

BVCR BC BST

BSTB

MBC

MBRLP

BCI

MA P/R

MBRM

MA

MB P/R

MBRU

MDE

MBZM P/R

MBGR

MB

MBR
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MT
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MBP
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MBRL

MBPC

MTRM, MTRU, MTRL, 
MTGR, MTCA, MTZM P/R
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Probat EEC
by Casals

Tetőventilátorok

„IN-LINE” ventilátorok

Energiatakarékos egységek

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten belül

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten kívül

Axiális ventilátorok

Csőházas axiális ventilátorok

Alacsony nyomású radiális ventilátorok

Közepes nyomású radiális ventilátorok

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HTE 35-56

2.640-9.200 m3/h

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HMTE 35-90

3.300-31.800 m3/h

Axiális kivitel – hor-
ganyzott acél kivitel, 
állítható lábazat HTR/

HTRE 450-920
1.190-36.200 m3/h

F400 radiális ventilá-
tor, PS burkolat
CTH3 225-800

750-25.000 m3/h

Radiális kivitel – 
kandallók, grillsütők 
forró levegőjének 

elszívására,
200ºC hőmérsékletig.
VULCAN ST 1.000 m3/h

Radiális kivitel – 
hátrahajló lapátozás, 

vízszintes kifúvás
BT ROOF2 300-400

325-1.040 m3/h

Radiális ventilátor za-
jcsökkentett házban, 
25mm-es szigetelés 
SB-2 160-400 

410-2.490 m3/h

Radiális ventilátor 
csökkentett beépítési 

méretekkel
SB FILTER 160-400
410-2.490 m3/h 

BOX BV

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor zajcsökken-

tett kivitelben
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
BOX HB 40-125

4.750-136.000 m3/h

Radiális ventilátor 
zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RL 400-800

2.760-32.240 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben

BOX BD 7/7-15/15
1.053-10.800 m3/h

Radiális ventilátor 
szendvics panel 
kivitelű házban

BOX BD PLUS 7/7-12/12
1.053-7.200 m3/h

Dupla radiális venti-
látor zajcsökkentett 

kivitelben
TWIN BOX BD 7/7-12/12

1.053-10.800 m3/h

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor szend-
vics panel kivitelű 

házbanBOX BV PLUS 
7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Ékszíjhajtású dupla 
radiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
TWIN BOX BV 7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Radiális ventilátor 
ékszíjhajtással, zaj -

csökkentett kivitelben
BOX BV 7/7-76/71
2.210-54.000m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
automata előlapzárással

LIBELLA 100-150
100-300 m3/h

Ablakba építhető axiális 
elszívó ventilátor

FENOSO 125-150
185-295 m3/h

Ablakba építhető, kétirá -
nyú axiális ventilátor

 CHRYSAM REV 180-230
176-455 m3/h

Magas minőségű 
alumínium axiális ventilátor, 

utószellőztetéssel
CYCNUS 100

100 m3/h

Magas minőségű axiális 
ventilátor, utószellőztetéssel

CICONUS 100
88 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
9.000-14.000

9.000-14.000 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS LP400-5.300

440-5.300 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
visszacsapó szeleppel

LARUS 100-150
100-290 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
standard kivitelben

LIBELLUM 100
95 m3/h

Alacsony zajszintű ventilátor 
pára- és mozgásérzékelővel

SIGILA & SIGILA 
MOTION 100-125

80-150 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor

HBF/HBFX 45-125
6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
BOX HBF-HBFX 150-500

6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
axiális ventilátor, rövidített 

csőházzal
HCF-HCFX 45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
csőperemes axiális 

ventilátor
HMF-HMFX  45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor

JF 300-400
3.910-7.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
JFC 315-400

3.910-9.500 m3/h

Tűzbiztos (300-400ºC/2h) 
JET ventilátor, radiális 

kivitelben
SYBILO 50-100N

2.900-9.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RLF-RLFX 400-800

4.195-21.340m3/h

F400 radiális ventilátor, PS 
burkolat

CTH2 225-800
750-25.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor ékszíjhajtással

BVFC 9/9-30/28
3.290-53.070 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor 

ékszíjhajtással
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor

DHUMAT 400-630
3.130-22.000 m3/h

Fali ventilátor négyzetes 
rögzítő kerettel
HJEM 20-35

330-1.680 m3/h

Fali ventilátor négy-
zetes rögzítő kerettel, 
állítható lapátozással

HJBM 35-56
3.300-11.500 m3/h

HJBM ventilátor ma-
gas hatékonyságú 

motorral
HJBM PLUS 25-56
1.280-12.000 m3/h

Állítható lapátozással, 
nagyhatékonyságú 
„brushless” motorral

HJBM EEC 40-56
3.230-11.470 m3/h

Magas légszállítású, 
alacsony fordulatszá-
mú fali axiális ventilá-

tor ékszíjhajtással
HJB 80-120

16.000-37.000 m3/h

Fali ventilátor, állítha-
tó lapátozással
HB-HBA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, 
alumínium vagy po-
liamid lapátozással

HC 35-125
3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, alu-
mínium vagy poliamid 

lapátozással
HCA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HM 35-125

3.300-118.000m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HMA 35-125

3.300-118.000m3/h

Mobil ventilátor, 
állítható lapátozással

HI 35-71
3.300-25.160 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HH 35-90

3.140-32.500 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HHP45-90

6.280-32.500m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó radiális 
ventilátor EEC motorral 

BD EEC7/7-12/12
1.305-7.235 m3/h

Egyoldalt szívó ven-
tilátor, standard B5 

motorral
BC 25/10-35/18

2.200-5.200 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BST 9/4-30/14

2.800-28.00 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55-ös, 3 

fokozatú zárt motorral
BD 3V 7/7-12-12
840-6.229 m3/h

Kétoldalt szívó ven-
tilátor, külső rotoros 

kialakítással
BD EXO 7/7-12/12
1.360-5.800 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BV 7/7-18/18

3.550-24.400 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BVC 9/9-18/18

5.800-24.500 m3/h

BVCR 15/15-30/28
18.200-62.500 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BSTB 355-710

6.980-27.550 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBC25/10-45/18
1.670-11.500 m3/h

Radiális ventilátor 
festőműhelyekhez

MBRLP 454-714
5.400-21.600 m3/h

Ventilátor légvárak 
felfújásához

BCI 20/8-25/10
1.300-1.340 m3/h

Alumínium öntvény 
radiális járókerék

MA P/R 26/31
700/1.800 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
poros levegő szállí-

tásához
MBRM 220-1.402
790-86.400 m3/h

Radiális alumínium 
járókerék, acéllemez 

ház
MA 18-31 180-2.170 

m3/h

Egyenes profilú 
lapátozás

MB P/R 25/10-45/18
2.100-12.500 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBRU 250-1.404
1.080-110.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
külső rotoros kialakítás

MDE 120-130
190-400 m3/h

Radiális járókerék
MBZM P/R 220-1.002

865-42.120 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBGR 401-1.404
2.880-90.000 m3/h

Közepes nyomású 
radiális ventilátor, 

előrehajló lapátozás
MB 12/5-45/18

250-14.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBR 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
AISI 304 rozsdamen-

tes acél
MDI 10/5-25/13
370-3.350 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
szabad tengelyvég

MZ 22/9-63/25
3.400-29.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBRC 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBP 20-45

570-12.580 m3/h

Előrehajló lapátozás
MBCA 180-1.000

5.800-24.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBRL 250-1.402

2.520-140.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBPC 20-56

440-9.150 m3/h

Radiális ventilátor zaj-
csökkentett házban, 
25mm-es szigetelés
SB EEC PLUS 200-355

660-2.470 m3/h

ÉKSZÍJHAJTÁSÚ 
VÁLTOZATOK

Új kiválasztó segédprogram

Új tervező és ventilátor kiválasztó szoftver
Szabadon használható:

Kétoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel

BT2 CHELYS

Radiális ventilátor, 
hátrahajló lapáto-

zással
BT 100-315

240-1.500 m3/h

Félradiális ventilátor 
PP házzal és járóke-

rékkel
CHELYS 100-315
2.145-1.700 m3/h

CEPHIRUS-2

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS-2 600-7.000

600-6.300 m3/h

p
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Tetőventilátorok

„IN-LINE” ventilátorok

Energiatakarékos egységek

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten belül

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten kívül

Axiális ventilátorok

Csőházas axiális ventilátorok

Alacsony nyomású radiális ventilátorok

Közepes nyomású radiális ventilátorok

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HTE 35-56

2.640-9.200 m3/h

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HMTE 35-90

3.300-31.800 m3/h

Axiális kivitel – hor-
ganyzott acél kivitel, 
állítható lábazat HTR/

HTRE 450-920
1.190-36.200 m3/h

F400 radiális ventilá-
tor, PS burkolat
CTH3 225-800

750-25.000 m3/h

Radiális kivitel – 
kandallók, grillsütők 
forró levegőjének 

elszívására,
200ºC hőmérsékletig.
VULCAN ST 1.000 m3/h

Radiális kivitel – 
hátrahajló lapátozás, 

vízszintes kifúvás
BT ROOF2 300-400

325-1.040 m3/h

Radiális ventilátor za-
jcsökkentett házban, 
25mm-es szigetelés 
SB-2 160-400 

410-2.490 m3/h

Radiális ventilátor 
csökkentett beépítési 

méretekkel
SB FILTER 160-400
410-2.490 m3/h 

BOX BV

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor zajcsökken-

tett kivitelben
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
BOX HB 40-125

4.750-136.000 m3/h

Radiális ventilátor 
zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RL 400-800

2.760-32.240 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben

BOX BD 7/7-15/15
1.053-10.800 m3/h

Radiális ventilátor 
szendvics panel 
kivitelű házban

BOX BD PLUS 7/7-12/12
1.053-7.200 m3/h

Dupla radiális venti-
látor zajcsökkentett 

kivitelben
TWIN BOX BD 7/7-12/12

1.053-10.800 m3/h

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor szend-
vics panel kivitelű 

házbanBOX BV PLUS 
7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Ékszíjhajtású dupla 
radiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
TWIN BOX BV 7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Radiális ventilátor 
ékszíjhajtással, zaj -

csökkentett kivitelben
BOX BV 7/7-76/71
2.210-54.000m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
automata előlapzárással

LIBELLA 100-150
100-300 m3/h

Ablakba építhető axiális 
elszívó ventilátor

FENOSO 125-150
185-295 m3/h

Ablakba építhető, kétirá -
nyú axiális ventilátor

 CHRYSAM REV 180-230
176-455 m3/h

Magas minőségű 
alumínium axiális ventilátor, 

utószellőztetéssel
CYCNUS 100

100 m3/h

Magas minőségű axiális 
ventilátor, utószellőztetéssel

CICONUS 100
88 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
9.000-14.000

9.000-14.000 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS LP400-5.300

440-5.300 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
visszacsapó szeleppel

LARUS 100-150
100-290 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
standard kivitelben

LIBELLUM 100
95 m3/h

Alacsony zajszintű ventilátor 
pára- és mozgásérzékelővel

SIGILA & SIGILA 
MOTION 100-125

80-150 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor

HBF/HBFX 45-125
6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
BOX HBF-HBFX 150-500

6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
axiális ventilátor, rövidített 

csőházzal
HCF-HCFX 45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
csőperemes axiális 

ventilátor
HMF-HMFX  45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor

JF 300-400
3.910-7.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
JFC 315-400

3.910-9.500 m3/h

Tűzbiztos (300-400ºC/2h) 
JET ventilátor, radiális 

kivitelben
SYBILO 50-100N

2.900-9.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RLF-RLFX 400-800

4.195-21.340m3/h

F400 radiális ventilátor, PS 
burkolat

CTH2 225-800
750-25.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor ékszíjhajtással

BVFC 9/9-30/28
3.290-53.070 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor 

ékszíjhajtással
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor

DHUMAT 400-630
3.130-22.000 m3/h

Fali ventilátor négyzetes 
rögzítő kerettel
HJEM 20-35

330-1.680 m3/h

Fali ventilátor négy-
zetes rögzítő kerettel, 
állítható lapátozással

HJBM 35-56
3.300-11.500 m3/h

HJBM ventilátor ma-
gas hatékonyságú 

motorral
HJBM PLUS 25-56
1.280-12.000 m3/h

Állítható lapátozással, 
nagyhatékonyságú 
„brushless” motorral

HJBM EEC 40-56
3.230-11.470 m3/h

Magas légszállítású, 
alacsony fordulatszá-
mú fali axiális ventilá-

tor ékszíjhajtással
HJB 80-120

16.000-37.000 m3/h

Fali ventilátor, állítha-
tó lapátozással
HB-HBA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, 
alumínium vagy po-
liamid lapátozással

HC 35-125
3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, alu-
mínium vagy poliamid 

lapátozással
HCA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HM 35-125

3.300-118.000m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HMA 35-125

3.300-118.000m3/h

Mobil ventilátor, 
állítható lapátozással

HI 35-71
3.300-25.160 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HH 35-90

3.140-32.500 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HHP45-90

6.280-32.500m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó radiális 
ventilátor EEC motorral 

BD EEC7/7-12/12
1.305-7.235 m3/h

Egyoldalt szívó ven-
tilátor, standard B5 

motorral
BC 25/10-35/18

2.200-5.200 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BST 9/4-30/14

2.800-28.00 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55-ös, 3 

fokozatú zárt motorral
BD 3V 7/7-12-12
840-6.229 m3/h

Kétoldalt szívó ven-
tilátor, külső rotoros 

kialakítással
BD EXO 7/7-12/12
1.360-5.800 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BV 7/7-18/18

3.550-24.400 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BVC 9/9-18/18

5.800-24.500 m3/h

BVCR 15/15-30/28
18.200-62.500 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BSTB 355-710

6.980-27.550 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBC25/10-45/18
1.670-11.500 m3/h

Radiális ventilátor 
festőműhelyekhez

MBRLP 454-714
5.400-21.600 m3/h

Ventilátor légvárak 
felfújásához

BCI 20/8-25/10
1.300-1.340 m3/h

Alumínium öntvény 
radiális járókerék

MA P/R 26/31
700/1.800 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
poros levegő szállí-

tásához
MBRM 220-1.402
790-86.400 m3/h

Radiális alumínium 
járókerék, acéllemez 

ház
MA 18-31 180-2.170 

m3/h

Egyenes profilú 
lapátozás

MB P/R 25/10-45/18
2.100-12.500 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBRU 250-1.404
1.080-110.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
külső rotoros kialakítás

MDE 120-130
190-400 m3/h

Radiális járókerék
MBZM P/R 220-1.002

865-42.120 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBGR 401-1.404
2.880-90.000 m3/h

Közepes nyomású 
radiális ventilátor, 

előrehajló lapátozás
MB 12/5-45/18

250-14.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBR 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
AISI 304 rozsdamen-

tes acél
MDI 10/5-25/13
370-3.350 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
szabad tengelyvég

MZ 22/9-63/25
3.400-29.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBRC 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBP 20-45

570-12.580 m3/h

Előrehajló lapátozás
MBCA 180-1.000

5.800-24.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBRL 250-1.402

2.520-140.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBPC 20-56

440-9.150 m3/h

Radiális ventilátor zaj-
csökkentett házban, 
25mm-es szigetelés
SB EEC PLUS 200-355

660-2.470 m3/h

ÉKSZÍJHAJTÁSÚ 
VÁLTOZATOK

Új kiválasztó segédprogram

Új tervező és ventilátor kiválasztó szoftver
Szabadon használható:

Kétoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel

BT2 CHELYS

Radiális ventilátor, 
hátrahajló lapáto-

zással
BT 100-315

240-1.500 m3/h

Félradiális ventilátor 
PP házzal és járóke-

rékkel
CHELYS 100-315
2.145-1.700 m3/h

CEPHIRUS-2

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS-2 600-7.000

600-6.300 m3/h

p

HTE

SB2 SB EEC PLUSSB FILTER BOX HB BOX RL

BOX BD BOX BD PLUS TWIN BOX BDBOX BV PLUS TWIN BOX BV

HMTE HTR/HTRE CTH3 VULCAN BT ROOF 2

BOX BSTB

LIBELLA FENESO

CEPHIRUS-2TR ARUMAK LARUS

CHRYSAM REV CYCNUS CICONUS LIBELLUM SIGILA

HBF/HBFX BOX HBF/HBFX HCF/HCFX

CTH3

HMF/HMFX

BVFC

JF JFC SYBILO

BOX RLF/RLFX

BOX BSTBDHUMAT

HC HCA HM HMA HI HH HHP

HJEM HJBM HJBM PLUS HJBM EEC HJB HB-HBA

p

BD BD CUBIC BD EEC BD 3V BD EXO BV BVC

BVCR BC BST

BSTB

MBC

MBRLP

BCI

MA P/R

MBRM

MA

MB P/R

MBRU

MDE

MBZM P/R

MBGR

MB

MBR

MDI

MT

MBRC

MBP

MBCA

MBRL

MBPC

MTRM, MTRU, MTRL, 
MTGR, MTCA, MTZM P/R

fanware.casals.tv

Probat EEC
by Casals

Tetőventilátorok

„IN-LINE” ventilátorok

Energiatakarékos egységek

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten belül

Tűzbiztos ventilátorok – veszélyes övezeten kívül

Axiális ventilátorok

Csőházas axiális ventilátorok

Alacsony nyomású radiális ventilátorok

Közepes nyomású radiális ventilátorok

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HTE 35-56

2.640-9.200 m3/h

Axiális kivitel 
üvegszálerősített 

burkolat
HMTE 35-90

3.300-31.800 m3/h

Axiális kivitel – hor-
ganyzott acél kivitel, 
állítható lábazat HTR/

HTRE 450-920
1.190-36.200 m3/h

F400 radiális ventilá-
tor, PS burkolat
CTH3 225-800

750-25.000 m3/h

Radiális kivitel – 
kandallók, grillsütők 
forró levegőjének 

elszívására,
200ºC hőmérsékletig.
VULCAN ST 1.000 m3/h

Radiális kivitel – 
hátrahajló lapátozás, 

vízszintes kifúvás
BT ROOF2 300-400

325-1.040 m3/h

Radiális ventilátor za-
jcsökkentett házban, 
25mm-es szigetelés 
SB-2 160-400 

410-2.490 m3/h

Radiális ventilátor 
csökkentett beépítési 

méretekkel
SB FILTER 160-400
410-2.490 m3/h 

BOX BV

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor zajcsökken-

tett kivitelben
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
BOX HB 40-125

4.750-136.000 m3/h

Radiális ventilátor 
zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RL 400-800

2.760-32.240 m3/h

Axiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben

BOX BD 7/7-15/15
1.053-10.800 m3/h

Radiális ventilátor 
szendvics panel 
kivitelű házban

BOX BD PLUS 7/7-12/12
1.053-7.200 m3/h

Dupla radiális venti-
látor zajcsökkentett 

kivitelben
TWIN BOX BD 7/7-12/12

1.053-10.800 m3/h

Ékszíjhajtású radiális 
ventilátor szend-
vics panel kivitelű 

házbanBOX BV PLUS 
7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Ékszíjhajtású dupla 
radiális ventilátor zaj -
csökkentett kivitelben
TWIN BOX BV 7/7-18/18

1.900-16.540 m3/h

Radiális ventilátor 
ékszíjhajtással, zaj -

csökkentett kivitelben
BOX BV 7/7-76/71
2.210-54.000m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
automata előlapzárással

LIBELLA 100-150
100-300 m3/h

Ablakba építhető axiális 
elszívó ventilátor

FENOSO 125-150
185-295 m3/h

Ablakba építhető, kétirá -
nyú axiális ventilátor

 CHRYSAM REV 180-230
176-455 m3/h

Magas minőségű 
alumínium axiális ventilátor, 

utószellőztetéssel
CYCNUS 100

100 m3/h

Magas minőségű axiális 
ventilátor, utószellőztetéssel

CICONUS 100
88 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
9.000-14.000

9.000-14.000 m3/h

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS LP400-5.300

440-5.300 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
visszacsapó szeleppel

LARUS 100-150
100-290 m3/h

Axiális elszívó ventilátor, 
standard kivitelben

LIBELLUM 100
95 m3/h

Alacsony zajszintű ventilátor 
pára- és mozgásérzékelővel

SIGILA & SIGILA 
MOTION 100-125

80-150 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor

HBF/HBFX 45-125
6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) axiális 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
BOX HBF-HBFX 150-500

6.000-136.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
axiális ventilátor, rövidített 

csőházzal
HCF-HCFX 45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
csőperemes axiális 

ventilátor
HMF-HMFX  45-125
6.650-131.000m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor

JF 300-400
3.910-7.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) JET 
ventilátor, zajcsökkentett 

kivitelben
JFC 315-400

3.910-9.500 m3/h

Tűzbiztos (300-400ºC/2h) 
JET ventilátor, radiális 

kivitelben
SYBILO 50-100N

2.900-9.200 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor zajcsökkentett 

kivitelben
BOX RLF-RLFX 400-800

4.195-21.340m3/h

F400 radiális ventilátor, PS 
burkolat

CTH2 225-800
750-25.000 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) radiális 
ventilátor ékszíjhajtással

BVFC 9/9-30/28
3.290-53.070 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor 

ékszíjhajtással
BOX BSTB 355-710
3.370-31.220 m3/h

Tűzbiztos (400ºC/2h) 
füstelszívó ventilátor

DHUMAT 400-630
3.130-22.000 m3/h

Fali ventilátor négyzetes 
rögzítő kerettel
HJEM 20-35

330-1.680 m3/h

Fali ventilátor négy-
zetes rögzítő kerettel, 
állítható lapátozással

HJBM 35-56
3.300-11.500 m3/h

HJBM ventilátor ma-
gas hatékonyságú 

motorral
HJBM PLUS 25-56
1.280-12.000 m3/h

Állítható lapátozással, 
nagyhatékonyságú 
„brushless” motorral

HJBM EEC 40-56
3.230-11.470 m3/h

Magas légszállítású, 
alacsony fordulatszá-
mú fali axiális ventilá-

tor ékszíjhajtással
HJB 80-120

16.000-37.000 m3/h

Fali ventilátor, állítha-
tó lapátozással
HB-HBA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, 
alumínium vagy po-
liamid lapátozással

HC 35-125
3.300-118.000 m3/h

Axiális ventilátor 
rövidített csőházzal, alu-
mínium vagy poliamid 

lapátozással
HCA 35-125

3.300-118.000 m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HM 35-125

3.300-118.000m3/h

Csőperemes 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HMA 35-125

3.300-118.000m3/h

Mobil ventilátor, 
állítható lapátozással

HI 35-71
3.300-25.160 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HH 35-90

3.140-32.500 m3/h

Külsőmotoros 
ventilátor, állítható 

lapátozással
HHP45-90

6.280-32.500m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55 zárt 

motorral
BD7/7-15/15

1.082-10.700 m3/h

Kétoldalt szívó radiális 
ventilátor EEC motorral 

BD EEC7/7-12/12
1.305-7.235 m3/h

Egyoldalt szívó ven-
tilátor, standard B5 

motorral
BC 25/10-35/18

2.200-5.200 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BST 9/4-30/14

2.800-28.00 m3/h

Kétoldalt szívó 
ventilátor, IP-55-ös, 3 

fokozatú zárt motorral
BD 3V 7/7-12-12
840-6.229 m3/h

Kétoldalt szívó ven-
tilátor, külső rotoros 

kialakítással
BD EXO 7/7-12/12
1.360-5.800 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BV 7/7-18/18

3.550-24.400 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BVC 9/9-18/18

5.800-24.500 m3/h

BVCR 15/15-30/28
18.200-62.500 m3/h

Egyoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel
BSTB 355-710

6.980-27.550 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBC25/10-45/18
1.670-11.500 m3/h

Radiális ventilátor 
festőműhelyekhez

MBRLP 454-714
5.400-21.600 m3/h

Ventilátor légvárak 
felfújásához

BCI 20/8-25/10
1.300-1.340 m3/h

Alumínium öntvény 
radiális járókerék

MA P/R 26/31
700/1.800 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
poros levegő szállí-

tásához
MBRM 220-1.402
790-86.400 m3/h

Radiális alumínium 
járókerék, acéllemez 

ház
MA 18-31 180-2.170 

m3/h

Egyenes profilú 
lapátozás

MB P/R 25/10-45/18
2.100-12.500 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBRU 250-1.404
1.080-110.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
külső rotoros kialakítás

MDE 120-130
190-400 m3/h

Radiális járókerék
MBZM P/R 220-1.002

865-42.120 m3/h

Hátrahajló lapáto-
zás, poros levegő 

szállításához, emelt 
nyomással

MBGR 401-1.404
2.880-90.000 m3/h

Közepes nyomású 
radiális ventilátor, 

előrehajló lapátozás
MB 12/5-45/18

250-14.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBR 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
AISI 304 rozsdamen-

tes acél
MDI 10/5-25/13
370-3.350 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
szabad tengelyvég

MZ 22/9-63/25
3.400-29.000 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
kocka felépítmény
MBRC 31/10-71/22
4.800-25.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBP 20-45

570-12.580 m3/h

Előrehajló lapátozás
MBCA 180-1.000

5.800-24.500 m3/h

Hátrahajló lapátozás
MBRL 250-1.402

2.520-140.000 m3/h

Előrehajló lapátozás, 
korrózióálló műanyag 

felépítmény
MBPC 20-56

440-9.150 m3/h

Radiális ventilátor zaj-
csökkentett házban, 
25mm-es szigetelés
SB EEC PLUS 200-355

660-2.470 m3/h

ÉKSZÍJHAJTÁSÚ 
VÁLTOZATOK

Új kiválasztó segédprogram

Új tervező és ventilátor kiválasztó szoftver
Szabadon használható:

Kétoldalt szívó 
ventilátor szabad 

tengelyvéggel

BT2 CHELYS

Radiális ventilátor, 
hátrahajló lapáto-

zással
BT 100-315

240-1.500 m3/h

Félradiális ventilátor 
PP házzal és járóke-

rékkel
CHELYS 100-315
2.145-1.700 m3/h

CEPHIRUS-2

Hővisszanyerős 
szellőztető keresztára-

mú hőcserélővel 
CEPHIRUS-2 600-7.000

600-6.300 m3/h

Speciális, egyedi gyártású nagykonyhai ernyők...
Az alábbiakban alternatívát biztosítunk büfék, üzemi konyhák, éttermek és nagykonyhai környezetbe helyezhető páraelszívó készülékek 
tekintetében. Ezek a berendezések egyedileg méretezettek a „nagyüzemi” konyhák igényeihez igazítva, folyamatos nagy teljesítményű 
üzemre tervezve. Az ernyők labirint filterrel vannak ellátva, a nagy mennyiségű zsír hatékony leválasztása érdekében. A labirintus 
szűrőbetétek által kicsapódott nedvesség (zsír, olaj, pára) az ernyőtest alján körbefutó csatornába folyik, ahonnan a zsírcsapon keresz-
tül ez leereszthető. A nagykonyhai ernyők rendelhetők fali, sziget és SNACK kivitelben is. A SNACK kivitelű készülékeket az alacsony 
belmagasságú helyiségekbe javasoljuk.  A fali és sziget készülékek úgynevezett függesztő fülekkel is el vannak látva, biztosítva ezzel 
a mennyezetre való felfüggesztési lehetőséget is.      
Az elszívott levegőt pótolni kell. Ugyanis nincs hatékony páraelszívás megfelelő légutánpótlás nélkül. Erre lettek kifejlesztve a befúvásos 
ernyők. Az elszívott levegőt minden esetben vissza kell pótolni a konyhatérbe. Főleg akkor, ha gázüzemű berendezések is vannak 
benne. Ez történhet gravitációs úton – nyitott ablak, összenyitás másik nagyobb légtérrel, stb. -, vagy ventilátoros befúvással. Ha a friss 
levegő az ernyőn keresztül érkezik a konyhatérbe, sokkal hatásosabb lesz a légcsere és az elhasznált levegő elszívása. Áramlástanilag ez 
a tökéletes megoldás. Természetesen a tervezést és a kivitelezést is megfelelően, szakszerűen kell elvégezni!


Komplett rendszerek
már 165 698 Ft-tól


Komplett rendszerek
már 171 789 Ft-tól


Komplett rendszerek
már 320 029 Ft-tól

    Nagykonyhai ernyők
    SZAKSZERŰ 
    bekötése, telepítése 

06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében további termékek és információk - 
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KÜLSŐ MOTOROK KÜLSŐ MOTOROK elhelyezése...
KÜ

LSŐ
 M

O
TO

R
O

K
 

SEM 1 (padlástérbe) 

SEM 10
(konyhabútor lábazatába)

SEM 3
(külső falra)

páraelszívókhoz

páraelszívókhoz páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 1500 m3/h 
motor teljesítmény: 220 W, nyomás: 800 Pa  
szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték 
csőcsatlakozás: Ø 200 mm

1

4

7

5 6

8

2 3
páraelszívókhoz

SEM 11, SEM 12
(padlástérbe) 


SEM 11 BRUSHLESS
motorral

FIGYELEM!
A külső motoros páraelszívók árképzése:
A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő külső motor árát. További 
részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

Külső motoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

PÁRAELSZÍVÓ ÁRA  + SEM KÜLSŐ MOTOR ÁRA = KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT ÁRA

SEM 1, SEM 8, SEM 11, SEM 12:  
elhelyezés tetőtérben,
padlástérben
Csőközbe építhető külső motor: A kül-
ső motoros megoldás eredményezi 
a legcsendesebb konyhai elszívást. 
Ebben az esetben az elszívó motor 
(ventilátor egység) nem magában a 
páraelszívóban kerül elhelyezésre, 
hanem egy külső egységben. Ebben 
az esetben két légtechnikai cső közé 
kell építeni a motort. 

SEM 2, SEM 2R, SEM 3, SEM7:  
elhelyezés a külső falon

Külső falra helyezhető motor: A külső 
motoros megoldás eredményezi a 
legcsendesebb konyhai elszívást. Eb-
ben az esetben az elszívó motor (ven-
tilátor egység) nem magában a pára-
elszívóban kerül elhelyezésre, hanem 
egy külső egységben. Ebben az eset-
ben külső falra kell telepíteni a motort.

1

6

7

4

2 3

SEM 10:  
elhelyezés a konyhabútor 
lábazatában
Konyhabútor lábazatába építhető 
külső motor: A külső motoros megol-
dás eredményezi a legcsendesebb 
konyhai elszívást. Ebben az esetben 
az elszívó motor (ventilátor egység) 
nem magában a páraelszívóban kerül 
elhelyezésre, hanem egy külső egy-
ségben. Ebben az esetben a motort a 
konyhabútor lábazatába kell telepíte-
ni, így szinte szabadon marad a felette 
lévő szekrény.

4

5

egyedi tulajdonságok: FALMEC SEM 1
max.légszállítás: 950 m3/h 
motor teljesítmény: 250 W, nyomás: 540 Pa,
szinterezett acél burkolat , 7 m vezeték, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
egyedi tulajdonságok: SIRIUS SEM1
max.légszállítás: 1000 m3/h , 5 év garancia
motor teljesítmény: 265 W, nyomás: 480 Pa,
szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok: FALMEC SEM 11
max.légszállítás: 1100 m3/h BRUSHLESS MOTOR
motor teljesítmény: 230 W, nyomás: 500 Pa,
szinterezett acél burkolat , 7 m vezeték, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
egyedi tulajdonságok: FALMEC SEM12
max.légszállítás: 1300 m3/h
motor teljesítmény: 450 W, nyomás: 560 Pa,
szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték, 
csőcsatlakozás: Ø 200 mm

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC SEM 1        99 990 Ft
SIRIUS SEM 1      116 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC SEM 11      199 990 Ft
FALMEC SEM 12      219 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: SEM2: 1000 m3/h - SEM2R: 800m3/h 
motor teljesítmény: 150 W, nyomás: 500 Pa
rozsdamentes acél burkolat, 7 m vezeték, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 
150 mm-es kivezetéssel: 1200/1142 m3/h*
200 mm-es kivezetéssel: 1500/1328 m3/h* 
motor teljesítmény: 490 W 
nyomás: 754 Pa
rozsdamentes acél burkolat 
7 m vezeték 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 
150 mm-es kivezetéssel: 1200/1142 m3/h*
200 mm-es kivezetéssel: 1500/1328 m3/h* 
motor teljesítmény: 490 W 
nyomás: 754 Pa
rozsdamentes acél burkolat 
7 m vezeték 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SEM 2, SEM 2R
(külső falra)

javasolt fogyasztói ár:
SEM 2 (FALMEC)  172 990 Ft
SEM 2R (CATA)  172 990 Ft
SEM 2 (SIRIUS)         224 990  Ft  199 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:
SIRIUS SEM 10    166 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC SEM 3 204 990 Ft

SEM 8
(padlástérbe) 

páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok:
SEM8 (150mm-es kivezetésnél): max.légszállítás: 1200 
m3/h (max. Ø150 mm, motor teljesítmény: 480 W, 
nyomás: 680 Pa
SEM8 (200mm-es kivezetésnél): max.légszállítás: 1500 
m3/h (max. Ø200 mm, motor teljesítmény: 500 W, 
nyomás: 660 Pa, mindkét csőcsonk csomagolva 
a motorhoz

javasolt fogyasztói ár:
SEM8                              234 990  Ft  199 990 Ft

páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: 780 m3/h 
motor teljesítmény: 102 W, nyomás: 340 Pa 
méret: mag: 100mm, szél: 400mm, mély: 400mm 
szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték 
csőcsatlakozás: 230 x 80 mm vagy 220 x 90 mm

páraelszívókhoz páraelszívókhoz

javasolt fogyasztói ár:
SIRIUS SEM 7    449 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:
SIRIUS SEM 9    359 990 Ft

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*
teljeskörű

garancia

3 év

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

SEM 7
(külső falra)

SEM 9
(tetőre)


BRUSHLESS
motor

8


BRUSHLESS
motor
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VILPE TETŐVENTILÁTOROK páraelszívókhoz
VILPE TETŐ

VEN
TILÁTO

R
O

K páraelszívókhoz 

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:
javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

VILPE 1001 TETŐVENTILÁTOR SZETT     189 990 Ft

VILPE 1002 ECO TETŐVENTILÁTOR SZETT     279 990 Ft
VILPE 125P/IS/500  elvezető szellőzőcső                              27 990 Ft
VILPE 2K univerzális átvezető elem                                                  27 990 Ft

VILPE 160P/IS/500  elvezető szellőzőcső                              44 990 Ft
VILPE 2K univerzális átvezető elem                                                  27 990 Ft

VILPE 1004 ECO TETŐVENTILÁTOR SZETT     319 990 Ft

VILPE E120P/125/IS/500: szigetelt tetőventilátor, tömítéssel és 
horganyzott belső csővel, tartozék: 7 méter kábel + vezérlés
légszállítási adatok: 432/n.a. m3/h*
zajszint: 40,5-71,7 dB(A), fordulatszám: 2350 rpm
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 160 mm külső átmérő
teljesítmény: 52 W
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes 
tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális 
cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez 
is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

VILPE ECO E190P/125/500  nagyteljesítményű szigetelt 
ENERGIATAKARÉKOS tetőventilátor, tömítéssel és horganyzott 
belső csővel, teljesítmény: 83 W, tartozék: 12 méter kábel + 
vezérlés, légszállítási adatok: 684/n.a. m3/h*
zajszint: 29,6-69,7 dB(A), fordulatszám: 3200 rpm
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 165 mm külső átmérő
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes 
tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális 
cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez 
is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

VILPE ECO E220P/160/500  nagyteljesítményű szigetelt 
ENERGIATAKARÉKOS tetőventilátor, tömítéssel és horganyzott 
belső csővel, teljesítmény:85 W, tartozék: 12 méter kábel + 
vezérlés, légszállítási adatok: 684/n.a. m3/h*
zajszint:41,6-76 dB(A), fordulatszám: 2580 rpm
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 225 mm külső átmérő
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes 
tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális 
cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez 
is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VILPE 1003 TETŐVENTILÁTOR SZETT     219 990 Ft

VILPE E220P/160/IS/500: szigetelt tetőventilátor, tömítéssel és 
horganyzott belső csővel, tartozék: 7 méter kábel + vezérlés
légszállítási adatok: 850/n.a. m3/h*
zajszint: 44,3-69,7 dB(A), fordulatszám: 2600 rpm
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 225 mm külső átmérő
teljesítmény: 85 W
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes 
tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális 
cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez 
is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

1001 TETŐVENTILÁTOR SZETT

1002 ECO 
TETŐVENTILÁTOR SZETT 

1004 ECO 
TETŐVENTILÁTOR SZETT

1003 TETŐVENTILÁTOR SZETT

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

VILPE TETŐVENTILÁTOROK
Alkalmazás: Páraelszívókhoz használható szigetelt tetőventilátor. Ezek a tetőventilátor-készletek 
arra szolgálnak, hogy MOTOR NÉLKÜLI ELSZÍVÓERNYŐ beépítése esetén a motor a lakótéren 
kívülre kerüljön és így jelentősen CSÖKKENJEN A ZAJSZINT. A motor ebben az esteben a 
tetőventilátorban helyezkedik el, de a páraelszívóról vezérelhető. A cső egy beépített, 50 mm-es 
vastag zajszigeteléssel rendelkezik.
 
A P-sorozathoz tartozó tetőventilátorok az átvezető elemmel vízzáró módon vezethetők át a tetőn. 
A VILPE® átvezető készletek bármilyen, a legelterjedtebb lejtésű (50 foknál kisebb lejtésű) tetőkbe 
építhető. 

A VILPE® ECo sorozatú tetőventilátorok energiatakarékos egyenáramú motorral rendelkeznek, teljesít-
ményük széles tartományban szabályozható. Magas hatékonyságuknak és optimalizálható vezérlő 
rendszerüknek köszönhetően jóval alacsonyabb energiafelhasználással rendelkeznek, mint a hagyomá-
nyos AC motorral ellátott ventilátorok.  

Az ECo tetőventilátorok 220 V-os mágnesszelepeket is tudnak vezérelni.
 
A VILPE® ECo sorozatú tetőventilátorok tervezése során cél volt a teljes áramfogyasztás csökkentése 
és ezzel energia megtakarítása. Az egyenáramú motorok ugyanazon kimeneti teljesítmény mellett 
kevesebbet fogyasztanak, mint a váltóáramú motorok. 

Alkalmazás:  bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy 
dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is), 2K alátét tömítéssel. Új 2K alátéttömítés – 100%-ig vízzáró megoldás!
A teljességgel új, kétkomponensű 2K alátéttömítés az erősen esős időszakokban is helytáll: mivel a 2K tömítés foly-
tonosan vonja be az alátétet és az átvezetőelem tetejét, megakadályozza, hogy eső vagy hó bejusson a tetőszerkezetbe 
vagy a szigetelőanyagba. Innentől fogva az új 2K alátéttömítésa legkurrensebb VILPE® átvezető készletekhez alap-
tartozékként jár.

Fekete
RAL 9017

Barna
RAL 8017

Zöld
RAL 6020

Szürke
RAL 7015

Vörös
RAL 3009

Téglavörös
RAL 8004

VILPE 2K ÁTVEZETŐ ELEMEK

ÚJDONSÁG!

www.vilpemagyarorszag.hu

A tetőventilátoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

FIGYELEM!
A VILPE tetőventilátoros páraelszívók árképzése:
A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő tetőventilátor (külső motor) árát. 
További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

PÁRAELSZÍVÓ ÁRA  + TETŐVENTILÁTOR SZETT ÁRA = TETŐVENTILÁTOROS VÁLTOZAT ÁRA

+ + 

+ + 
125P/IS/500 elvezető 
szellőzőcső páraelszívókhoz

160P/IS/500 elvezető 
szellőzőcső páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő 
sapkával ellátva.A belső cső horganyzott acélból készül 
és fésűs tömítéssel van ellátva. 
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 160 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvezető elem: VILPE 2K univerzális átvezető elem

Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő 
sapkával ellátva.A belső cső horganyzott acélból készül 
és fésűs tömítéssel van ellátva. 
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 300 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvezető elem: VILPE 2K univerzális átvezető elem


motor nélkül,
csak kivezetésre


motor nélkül,
csak kivezetésre

Garantált

VILPE® minőség:

2+3 év jótállás

az elektromos

alkatrészekre

- 10 év esztétikai jótállás

- 20 év műszaki jótállás

teljeskörű
garancia

5 év

teljeskörű
garancia

5 év
teljeskörű

garancia

5 év

teljeskörű
garancia

5 év
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EGYEDI és EXTRA CSENDES megoldások

A FALMEC új generációs NRS® páraelszívói tökéletes megoldást biztosítanak 
olyan épületekben, ahol nincs lehetőség külső motorok alkalmazására, mint pél-
dául: passzív házak, műemlék jellegű épületek...stb.
Ezekben az esetekbennem kerül külső motor a homlokzatra, de a páraelszívó 
működése az új technológiának köszönhetően mégis rendkívül csendes lesz. Ha 
a páraelszívó külső kivezetése nem lehetséges, arra is van megoldás.

Kimondottan ezekhez a típusokhoz a FALMEC egy új speciális aktívszén-szűrőt kínál, mely egyéb más hasonló szűrőkkel szemben hosszabb élettartammal 
rendelkezik, valamint regenerálható, azaz az aktívszén részecskék, melyek a kellemetlen szagok megkötését biztosítják újra aktiválhatók és így a szűrő 
többször is felhasználható.

A LEGCSENDESEBB PÁRAELSZÍVÓ
A FALMEC egyik jelentős fejlesztése az NRS® zajcsökkentő rendszer, mely a motor és a légáramlási út különleges kialakításának, valamint ezek speciális 
szigetelésének köszönhetően extra csendes megoldást biztosít. Az új, különleges zajcsökkentő rendszer jelentős mértékben csökkentette a páraelszívók 
zajszintjét.
A Falmec folyamatos kutatásokat és technológia fejlesztéseket végez a páraelszívók zajszintjének csökkentése érdekében. Nagyobb hatékonyság, csende-
sebb működés és kisebb energiafelhasználás. Ezeken a területeken a Falmec mindig kiváló eredményt ért el. A motortér gondos áramlásdinamikai tanulmá-
nyozása során, együttműködve prof. Roberto Da Fornoval, a Padovai Egyetem aerodinamikai tanszékének docensével; lehetővé tette a légáramlás opti-
malizálását és a turbulencia kiküszöbölését, mely  légáramlás során keletkező zaj legfőbb forrása volt. A  speciális  nagy hatásfokú zajcsökkentő anyagok 
használata tovább csökkentette a páraelszívás során keletkezett légáramlás által keltett zajt.

NRS® a levegő módosított áramlása

* a normál páraelszívók zajszintjéhez képest

1.fokozat 2.fokozat 3.fokozat 4.fokozat

NRS® páraelszívók (PLANE) 33 38 42 50

Hagyományos páraelszívók** 41 51 58 66

  ** összehasonlítva az ismert forgalomban lévő 500m³/h teljesítménnyel rendelkező modellekkel.

A hallásérzetet logaritmikus skála jellemzi: 1 dB zajszint csökkenés 20%-kal csendesebb 
működést, vagyis 3dB –lel kisebb zajszint feleakkora zajt jelent!

akár
85%-kal* 
csendesebb 
működés

NRS

Nézze meg 
videón!

A TISZTA LEVEGŐ ÚJ KONCEPCIÓJA A KONYHÁBAN.

A FALMEC BEMUTATJA AZ ELSZÍVÓT, AMELY NEM CSAK 
MEGSZÜNTETI A KELLEMETLEN SZAGOKAT, DE TISZTÍTJA 
ÉS FRISSEBBÉ IS TESZI A LEVEGŐT.

Levél szenzor
Az E.ion termékekbe beépített érzékelő felismeri az illékony szerves összetételű részecskéket (VOC), a kellemetlen szagú gázokat, a formaldehi-
det, a cigaretta füstöt, az ammóniát és a levegőben lévő összes szennyező anyagot. Ez tehát egy kiváló mutató az otthoni levegő minőségének 
változására. Ezt a levelek színei jelzik, melyek sárgából zöldbe fordulva jelzik a körülmények javulását. Ezáltal beépítettünk egy új funkciót, amely 
kitűnően jelzi az ionizáció hatékonyságát. Az automata üzemmódnak köszönhetően ha az érzékelő csökkenést érzékel a környezeti levegő minő-
ségében, bekapcsolja a páraelszívót, ezáltal tisztítja és kezeli a levegőt, amíg annak természetes egyensúlya helyre nem áll.

e.
ion

 system

Az ionokat a ”levegő vitaminjainak” is nevezik, köszönhetően a jótékony hatásuknak. Kedvező hatással vannak a levegő minőségére, közöm-
bösítik a szennyező anyagokat, valamint energiát és életerőt biztosítanak az embereknek, valamint más élő szervezetek (növények és állatok) 
számára egyaránt. Különösen nagy hatást gyakorolnak az emberi biokémiára, ezáltal jobb hangulatot, koncentrációt biztosítanak és fontos kiha-
tással vannak az egészséges életmód más területeire is. Ezek színtelen, szagtalan és láthatatlan molekulák, amelyeket belélegzünk a természetes 
környezetben: amint ezek eljutnak a véráramba, az ionok biokémiai reakciót váltanak ki, melyek növelik a szerotonin szintet (más néven a „kémiai 
hangulatot”), ezáltal csökkentik a depressziót és a stresszt, valamint folyamatosan növelik az energiaszintet az egész nap folyamán. Ha az ionok 
koncentrációja alacsony a levegőben, olyan tünetek jelentkezhetnek mint pl. álmosság,szédülés, depresszió, migrén vagy légszomj. Köszönhe-
tően az E.ion rendszer által generált ionok jelenlétének, a tisztított és kezelt levegő egy egészségesebb környezetet biztosít. 

A cata mérnőkei  által használt legújabb “BRUSHLESS” motornak és LED világításnak köszönhetően ezek az elszívók rendelkeznek 
az egyik legalacsonyabb fogyasztással a piacon. Maximum 100 W fogyasztás világítás nélkül! Szekvenciá-
lis vezérlés és szabályozható LED világítás. A különleges 10 fokozatú “Slider” vezérlésnek köszönhetően elegán-
san és egyszerűen állíthatjuk be a páraelszívót mindenkor főzés intenzitásának megfelelően! Szintén a Slid-
er vezérléssel fokozatmentesen állíthatjuk a világítást akár a készülék kikapcsolt állapotában is, így akár 
hangulatvilágítást is adhat konyhájának! További előnye az utószellőztető funkció és a filterek tisztítására figyelmeztető jelzés is! 

Csendes nagyteljesítményű motorok: A Cata mérnökei által használt legújabb 
fejlesztésű “BRUSHLESS” motorok feleslegessé teszik a szénkeféket, kiküszöbö-
lik a súrlódás nagy részét  és ezzel megnövelik a motor élettartalmát, valamint 
csökkentik a zajszintjét is. Ezzel lehetővé teszik a piacon az egyik legcsendesebb, 
de mégis kiemelkedően magas teljesítményű (740m3/h EN 61591 szerint) és 
rendkívül energiatakarékos - (mindössze 100 W motorteljesítmény felvétel) 
páraelszívók gyártását.

POWER +

SILENT

ECO
TAKARÉKOS & ERŐS & CSENDES

Egy konyhai elszívó a magas minőségű konyhaművészet gyakorlásához. Professional páraelszívó-családunk a professzionaliz-
mus atmoszféráját teremti meg a konyhában. Erősebb motorok, magas teljesítményű, speciális szűrők, és olajgyűjtő tartály a főzés 
során keletkezett olaj számára. A tulajdonságok olyan egysége, mely a legjobb éttermek szagelszívóira jellemző, átalakítva az 
otthoni környezet tereihez és igényeihez.

A CATA gyár fejlesztésének köszönhetően immáron elérhető a külső motoros páraelszívók legújabb generációja, a Silent Split technológia. 
Ez lehetővé teszi, hogy akár 70%-kal* csökkenjen a páraelszívók zajszintje.  * azonos légszállítású normál páraelszívókhoz képest

SILENT SPLIT technológia
Csendes Megoldás! Akár 70%-kal* halkabb!

SILENT SPLIT IN LINE
Csőközbe építhető motorral.

SILENT SPLIT EXTERIOR
Tetősíkra szerelhető külső motorral.

Maximum zajszint: 42 dB(A) 
A CATA Silent Split technológia előnyei:
• könnyű és egyszerű installáció
• extra alacsony zajszint
• wireless (vezeték nélküli) vezérlés
• tetősíkra és csőközbe helyezhető motorok

• laboratóriumi vizsgálatok igazolják a rendszer hatékonyságát
• több mint 70%-kal csökkennek a kellemetlen szagok
• nincs hő és energiaveszteség
• a légtechnikai csöveknek vége
• nincs többletköltség
• regenerálható szűrő

Mi az előnye?
Az E.ion rendszer lehetővé teszi számunkra, hogy megszüntessük a füst és a szagok elvezetésére szolgáló légtechnikai csöveket, így nincs 
szükség semmilyen építészeti munkára vagy átalakításra. Az ebből levonható pozitív következtetés: nincs szükség több falbontásra, kőműves 
munkára, egyéb kivezetési megoldásra, ezáltal megoldódik minden telepítési probléma. Ezáltal az egyéb kapcsolódó költségeknek vége! A 
páraelszívó elhelyezése teljes szabadságot tesz lehetővé a konyhai környezetben, ezért lehetőséget biztosít különleges formatervezési megol-
dásokra, a főzőfelület elhelyezésére, ezáltal a konyhabútor kialakítására is. Ez előnyös esztétikai hatást biztosít, kielégítve minden igényt, legyen 
az bármilyen követelmény a modern konyhában.

N.R.S.®

EXTRA CSENDES TECHNOLÓGIAs

BRUSHLESS 
MOTOR

Nézze meg 
videón!

IONIZÁTOROS
ELSZÍVÓK

Nézze meg 
videón!

Ez a rendszer egyesíti az elszívást és a szűrést egy készüléken belül, kompakt kivitelben. A kimenő levegő keresztülhalad egy, 
a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a szűrőfelület a maximálisra 
növelt, így az elszívási- és szűrési teljesítmény megnő, kivételes csendességgel párosulva. A kimenő levegő egyenletes elosztása 
csökkenti a turbulenciát és ezáltal a zajt is.
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S páraelszívók 
Falmec IONIZÁTOROS páraelszívók 

LUMIERE E.ion 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC LUMIERE E.ion sziget és fali változat         623 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. 
(tartozék)

Tudta-e Ön?
Mi az Carbon.Zeo szűrő?
A Falmec gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a 
zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes meg-
kötni. Ez a szűrő regenerálható így hosszú élettartalmú.

 
fali és sziget
változatban is 

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

MARYLIN E.ion 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér kerámia (kézzel készített kerámia burkolat)
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. 
(tartozék)

MARYLIN E.ion sziget és fali változat                       733 990 Ft

e.
ion

 systemTOP
filters

 
fali és sziget
változatban is 

e.
ion

 systemTOP
filters67

SPRIG E.ion

MARE E.ion RUBIK E.ion  

EOLO E.ion ZEPHYRO E.ion 

egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:
FALMEC SPRING E.ION sziget        
859 990 Ft

MARE E.ion sziget és fali változat 
643 990 Ft

RUBIK E.ion sziget és fali változat
597 990 Ft

TWISTER E.ion  sziget és fali változat 
641 990 Ft

EOLO E.ion sziget és fali változat       
597 990 Ft

ZEPHYRO E.ion sziget és fali változat     
689 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./600 m3/h*
világítás: 2x8 W neon
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo 
szűrő, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 57-66 dB(A), szín: fehér és fekete

légszállítási adatok: n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo 
szűrő, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete
A fali változat felszerelése egy speciális fali 
konzollal történik. (tartozék)

légszállítási adatok: n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo 
szűrő, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete
A fali változat felszerelése egy speciális fali 
konzollal történik. (tartozék)

llégszállítási adatok: n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo 
szűrő, zajszint: 56-65 dB(A)
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
szín: alumínium és fekete bevonatú titanium
A fali változat felszerelése egy speciális fali 
konzollal történik. (tartozék)

légszállítási adatok: n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo 
szűrő, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete
A fali változat felszerelése egy speciális fali 
konzollal történik. (tartozék)

légszállítási adatok: n.a./450 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED 
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, 3 évig regenerálható Carbon.Zeo 
szűrő, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete 
szatén (atlaszselyem) üveg
A fali változat felszerelése egy speciális fali 
konzollal történik. (tartozék)

neon e.
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egyedi tulajdonságok:

TWISTER E.ion  

javasolt fogyasztói ár:
BELLARIA ionizációs légtisztító (fehér, sárga, piros, szürke)                 

299 990 Ft

ÚJDONSÁG!
A Bellaria javítja a lakóterek levegőjének minőségét
Az aktív ionizációs rendszernek köszönhetően a Bellaria nagy 
hatékonysággal távolítja el az olyan szennyezőanyagokat, 
mint a baktériumok, vírusok, penészgombák, poratkák vagy 
mikroorganizmusok, valamint a szagokat is semlegesíti, ez-
zel sikeresen tisztítja meg a lakóhelyiségek beltéri levegőjét. 
Helyreállítja az eredeti, szennyezőanyagoktól mentes termé-
szeti környezetre jellemző ideális ion egyensúlyt, ezzel ér-
demben járul hozzá a lakóingatlanokban élő emberek fizikai 
állapotának, közérzetének javulásához. Mindez tökéletes 
csendben, szinte bármilyen környezettel harmonizáló mó-
don történik. Az esztétikájában lenyűgöző, technológiájában 
egyedülálló Bellaria Olaszországban készül. Mindezeken túl 
a Bellaria kettős funkcióval is bír, hiszen miközben tisztítja a 
levegőt, egy állítható erősségű, vörös fényű lámpán keresztül 

hangulatvilágítást is biztosít.

touch control érintővezérlés + levél szenzor
Ionizációs rendszer a levegő tisztítására
aktív ionizáció (ózonkibocsájtás nélkül)
kombinált 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szabályozható LED világítás
háromfokozatú szénkefe nélküli rendkívűl csendes motor
velencei üvegmesterek által kézzel készített muránói üveg
4 féle színben (fehér, szürke, sárga, vörös)
akár 85%-os hatákonyság a levegő tisztításában
mikroporózus aktív-szénszűrő
belső fém alkatrészek, poliuretán műgyanta alap

BELLARIA 
i o n i z á c i ó s 
l é g t i s z t í t ó

egyedi tulajdonságok:
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M
EN

N
YEZETBE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

Tudta-e Ön?
Szerelési magasság...
Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat maximum 150 cm magasra 
lehet szerelni a főzőlaptól.

beépítési rajz beépítési rajz beépítési rajz

M
EN

N
YEZETBE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók 
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M
EN
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YEZETBE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

Tudta-e Ön?
Szerelési magasság...
Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat maximum 150 cm magasra 
lehet szerelni a főzőlaptól.

CIELO

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:
AURA                                569 990 Ft
Carbon.Zeo szűrő                   31 990 Ft 

SLT 960 (belső motorral)        521 990 Ft
SLT 960 EM (motor nélkül)      467 990 Ft
SEM 1 (külső motor)                116 990 Ft

SLT 962 (belső motorral)        584 990 Ft
SLT 962 EM (motor nélkül)      531 990 Ft
SEM 1 (külső motor)                116 990 Ft

13
6

17
0

462

1200

959

719

462

belső motorral:
légszállítási adatok: n.a./600 m3/h*
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: C
Csak belső keringtetésre!
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x14 W LED szalag
perimetrikus technológia 
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szín: fehér üveg

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

belső motorral:
légszállítási adatok: 900/753 m3/h*
zajszint: max: 66 dB(A)
energiaosztály: B
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x18 W LED szalag
szín: fehér üveg / inox

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

belső motorral:
légszállítási adatok: 900/604 m3/h*
zajszint: max: 61 dB(A)
energiaosztály: C
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x20 W LED szalag
szín: fehér üveg

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

AURA SLT 960

SLT 960 EM

SLT 962

SLT 962 EM

 
opcionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 

beépített motorral:
légszállítási adatok: 600/n.a. m3/h*
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: C
Csak belső keringtetésre!
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x15,5 W LED szalag
perimetrikus technológia
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szín: inox/fehér üveg

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CIELO                      637 990 Ft
Carbon.Zeo szűrő                   31 990 Ft 

beépítési rajz Carbon.Zeo szűrő (opcionális)
A Carbon.Zeo szűrő nem igényel külön-
leges karbantartást. Normál használat 
esetén javasolt a szűrő regenerálása 
18 havonta valamint háromévenkénti 
cseréje. A szűrő regenerálásához hely-
ezze azt egy normál háztartási sütőbe, 
állítsa be a hőmérsékletet 200 °C-ra és 
hagyja a sütőben 2 órán át. 

 
opcionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 

 
vezérlés:
távvezérlővel

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

külső motorral külső motorral

belső motorral belső motorral

Tudta-e Ön?
Választék...
Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín-forma,  
méretválaszték, különleges és egyedi megoldások, rusztikus - modern, fali, szi-
get, sarok és beépíthető változatok is.

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*teljeskörű
garancia

3 év

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében
 
vezérlés:
távvezérlővel

600

600 110900 900
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M
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 páraelszívók 

Tudta-e Ön?
Szerelési magasság...
Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat maximum 150 cm magasra 
lehet szerelni a főzőlaptól.

Tudta-e Ön?
Szerelési magasság...
Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat általában maximum 150 cm magas-
ra lehet szerelni a főzőlaptól.

NUBE

egyedi tulajdonságok:

neon

STELLA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:javasolt fogyasztói ár:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/880 m3/h*
zajszint: 53 - 68 dB(A)
energiaosztály: B
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 4x3,6 W LED
szín: inox
perimetrikus technológia
maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/830 m3/h*
zajszint: 53 - 68 dB(A)
energiaosztály: A
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel, 4 fokozat
szín: inox
perimetrikus technológia
maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

STELLA 90                              284 990 Ft
STELLA 120                            333 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)  99 990 Ft
2M SLIM MOTOR                131 990 Ft

NUBE                                      239 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)  99 990 Ft
2M SLIM MOTOR                131 990 Ft

beépítési rajzbeépítési rajz
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2M SLIM motorral2M SLIM motorral

SEM 1 motorralSEM 1 motorral

 
2M SLIM belső motorral 
20 cm beépítési mélység

 
2M SLIM belső motorral 
20 cm beépítési mélység

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/790 m3/h*
zajszint: 53 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: D
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x58 W neon
perimetrikus technológia
szín: inox (AISI 304), fehér 

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

NUVOLA 140 EVO inox                    343 990 Ft
NUVOLA 140 EVO fehér                  358 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő! 

MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft 
2M SLIM MOTOR (keskeny)   131 990 Ft

neon

beépítési rajz
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2M SLIM belső motorral 
20 cm beépítési mélység
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neon

2M SLIM motorral


fehér színben isNUVOLA 90 EVO

egyedi tulajdonságok: beépítési rajz

 
vezérlés:
távvezérlővel

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/830 m3/h*
zajszint: 50 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: D
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x39 W neon
perimetrikus technológia
szín: inox (AISI 304), fehér

Ø
15

0

220

925

973

540

275275

492
275

275

220

9
0

9
8

9
5 34

310
3

9
5 19

39
0

925540
973

9
8

472

246

9
5 19

3

220

9
0

Ø150

9
5 12

8

min 10 mm
max 25 mm

min 10 mm
max 25 mm

min 10 mm
max 25 mm

min 10 mm
max 25 mm

492

SEM 1 motorral

Ø
15

0

220

925

973

540

275275

492
275

275

220

9
0

9
8

9
5 34

310
3

9
5 19

39
0

925540
973

9
8

472

246

9
5 19

3

220

9
0

Ø150

9
5 12

8

min 10 mm
max 25 mm

min 10 mm
max 25 mm

min 10 mm
max 25 mm

min 10 mm
max 25 mm

492

2M SLIM motorral

neon

javasolt fogyasztói ár:
NUVOLA 90 EVO inox +ajándék       264 990 Ft  217 990 Ft 
NUVOLA 90 EVO fehér +ajándék    276 990 Ft  226 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!
MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft 
2M SLIM MOTOR (keskeny)   131 990 Ft


fehér színben is

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*teljeskörű
garancia

3 év

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

100

indukciós főzőlap

AJÁNDÉK
  21 990 Ft

értékben!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         
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Tudta -e Ön?
címe...
Mit

DEIMOS 1000

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 
1140/645 (turbó: 790) m3/h*
konzollal és távvezérlővel
3 fokozat
utószellőztetés
kivehető és mosható fém szűrők
fehér üveg előlap
világítás: 6x2,9 W ECO LED
szabályozható fényerő
perimetrikus technológia
silentech motor
zajszint: 46 - 61 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

légszállítási adatok:
2280/1290 (turbó: 1580) m3/h*
konzollal és távvezérlővel
2 motoros
3 fokozat
utószellőztetés
kivehető és mosható fém szűrők
fehér üveg előlap
világítás: 8x2,9 W ECO LED
szabályozható fényerő
perimetrikus technológia
silentech motor
zajszint: 46 - 63 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

DEIMOS 1000 1 motoros      365 990 Ft
  

DEIMOS 1200 X 1 motoros      382 990 Ft
  

DEIMOS 1400  2 motoros      467 990 Ft
 

DEIMOS 1400

2 motoros


1 motoros

by cataby cata by cata

beépítési rajz beépítési rajz

DEIMOS 1200 X

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok:  
1000/648 (turbó: 820)m3/h*
konzollal és távvezérlővel
4+1 fokozat
vezérlés távvezérlővel, 
perimetrikus technológia
világítás: 6x2,9 W ECO LED 
szabályozható fényerő
kivehető és mosható fém szűrők
brushless motor
zajszint: 36-60 dB(A)
szín: inox, fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

beépítési rajz

M
EN

N
YEZETBE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

A mennyezeti páraelszívók motorjának telepítési lehetőségei:

16 17maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

ÚJDONSÁG!


1 motoros

940

70

12

1200
600

290 290
580

M
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. 2
85
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M

áx
. 

50
0

22801140

S-DDH3

S-DDH3                            759 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft
MOTOR (SEM 12)                225 990 Ft 

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

egyedi tulajdonságok:


indukciós kerámialap
beépített páraelszívóval

egyedi tulajdonságok:
SEM10 konyhabútor lábazatába építhető motorral:
légszállítási adatok: 780/535 m3/h*
zajszint: 54-68 dB(A)
energiaosztály: B
touch control érintővezérlés

SEM12 konyhabútor lábazatába építhető motorral:
légszállítási adatok: 780/655 m3/h*
zajszint: 60-72 dB(A) 
energiaosztály: B
touch control érintővezérlés

kerámialap
4 indukciós főzőzóna (184x220 mm)
touch control (érintővezérlés), STOP and GO funkció
híd funkció (lapok összekötése), teljesítmény: 7,4 kW
gyerekzár, digitális kijelző, melegentartó funkció, maradékhő kijelzés
automatikus melegítési funkció, minden zónához BOOSTER funkció (gyorsfelfűtés)
időzítés, programozás, túlmelegedés elleni védelem

78

S-DDH3                          759 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

javasolt fogyasztói ár:
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft
MOTOR (SEM 12)                225 990 Ft 

ÚJDONSÁG!

Tudta-e Ön?
Hatékonyság...
Hogy a páraelszívók gyári csatlakozó méretével megegyező méretű csövek és 
idomok felhasználásával érhető el a leghatékonyabb és legcsendesebb üzemel-
tetés?

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében
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PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók 
PU

LTBA ÉPÍTH
ETŐ

 páraelszívók 
Tudta-e Ön?
Páraelszívó ablak elé...
Hogy a pultba építhető páraelszívó jelentheti az egyik megoldást, ha a főzőlap ablak elé 
kerül (amelyre nem lehet elszívót szerelni), mivel ez az elszívó teljesen a pultba építhető 
és használatkor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból majd a kikapcsolást követő-
en visszasüllyed, így nem akadályozza az ablak nyitását.

DOWNDRAFT

S-DD3 TC
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egyedi tulajdonságok:
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/730 m3/h*
zajszint: 51 - 68 dB(A)
energiaosztály: B
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: 600/560 m3/h*
zajszint: 50 - 66 dB(A)
energiaosztály: D
világítás: 10 W LED szalag 
perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés
24 órás időzített szellőztetés 
szín: inox (AISI304) / fekete vagy 
fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: 
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral: 220x90 mm

 
opcionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 
belső keringtetéshez

DOWN DRAFT 90                    563 990 Ft-tól
DOWN DRAFT 120                  607 990 Ft-tól
Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)   99 990 Ft 
2M SLIM MOTOR (keskeny)   124 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok:  1000/636 m3/h*
zajszint: max.  69 dB(A)
világítás nélküli változat
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
állítható magasság
touch control érintővezérlés
domino főzőlapokhoz
szín: inox (XS304)/fekete üveg
energiaosztály: A

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

neon

 
automatikus nyitás-zárás

 
elszívás mindkét oldalról

S-DD4 TC EM

 
automatikus nyitás-zárás

neon

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: 1000/757 m3/h*
zajszint: max. 68 dB(A)
energiaosztály: A
világítás: 1x14W neon
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
touch control érintővezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg
energiaosztály: A

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD4 TC EM                              697 990  Ft   599 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor   84 990 Ft   59 990 Ft
MOTOR (SEM 1)                116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)   224 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 8)   234 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft 

javasolt fogyasztói ár:

DOWN DRAFT

 
opcionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 
belső keringtetéshez

 
automatikus nyitás-zárás

S-DD3 TC EM                                561 990  Ft    499 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor   84 990 Ft   59 990 Ft
MOTOR (SEM 1)                116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)   224 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 8)   234 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft 

 
állitható magasság

Rendelhető motorok a 4-5. oldalon! Rendelhető motorok 4-5. oldalon!

max. 30 cm

38 cm

egyedi tulajdonságok:egyedi tulajdonságok:
egyoldali beépítésnél:
SEM 1 motor adatai:
légszállítási adatok: 950/790 m3/h*
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: B
világítás nélküli változat
állítható terelő panelek
touch control érintővezérlés
szín: inox (AISI 304)

PIANO egyoldali beépítés       334 990 Ft
PIANO kétoldali beépítés         599 990 Ft
Az ár motor és szerelvények nélkül értendő! 

javasolt motorok egyoldali beépítésnél:
MOTOR (SEM 1)     99 990 Ft 
MOTOR (SEM 2)     172 990 Ft
javasolt motorok kétoldali beépítésnél:
MOTOR (SEM 11)     199 990 Ft 
MOTOR (SEM 3)     204 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

 
domino főzőlapokhoz is 
használható

 
állítható terelő panelek

 
olajgyűjtő tartály

 
opcionális tartozék:
Carbon.Zeo szűrő 
belső keringtetéshez

PIANO

max. 40 cm

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

52

teljeskörű
garancia

3 év

teljeskörű
garancia

3 év

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         
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PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók 
PU

LTBA ÉPÍTH
ETŐ

 páraelszívók 

*

S-DD16 EM

S-DD2/L EM inox

 
automatikus nyitás-zárás

 
automatikus nyitás-zárás

S-DD2 TC EM

S-DD2 EM inox

S-DD12 TC EM

S-DD11 EM

 
automatikus nyitás-zárás

 
automatikus nyitás-zárás

 
automatikus nyitás-zárás

 
kézi nyitás-zárás

 
állitható magasság

 
állitható magasság

 
állitható magasság

Rendelhető motorok a 4-5. oldalon! Rendelhető motorok a 4-5. oldalon!

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: 1000/636 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A)
világítás nélküli változat
perimetrikus technológia
állítható magasság
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
touch control érintővezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg
energiaosztály: A

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD2 TC EM  (58cm)        535  990 Ft    449 990 Ft
S-DD2 TC EM (86cm)    579 990 Ft  479 990 Ft

S-DD2 EM inox (58cm) 
516 990 Ft      429 990 Ft
S-DD2 EM inox  (86cm) 
553 990 Ft      469 990 Ft
                         
Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor   84 990 Ft   59 990 Ft
MOTOR (SEM 1)                116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)   224 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 8)   234 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft 

egyedi tulajdonságok:
S-DD12 belső motorral:
légszállítási adatok: 1000/750 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A), 1x12 W LED
perimetrikus technológia, energiaosztály: A
állítható magasság, automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
touch control érintővezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg
S-DD11 belső motorral:
légszállítási adatok: 1000/681 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A), 2x3,9 W LED
elektronikus vezérlés, kézi nyitás-zárás
energiaosztály: B
Csak belső vagy SEM1, SEM2 külső motorral!
A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD11 EM fekete (81cm) 389 990 Ft 289 990 Ft         
S-DD11 EM fehér (81cm)   389 990 Ft 299 990 Ft          
S-DD12 TC EM inox (87cm)
629 990 Ft    539 990 Ft      
S-DD12 TC EM  fekete (87cm) 
665 990 Ft    549 990 Ft 
S-DD12 TC EM  fehér (87cm)
665 990 Ft    569 990 Ft      
Az ár motor nélkül értendő! 
S-DD belső motor   84 990 Ft   59 990 Ft
MOTOR (SEM 1)                116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)   224 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 8)   234 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft 

max. 
30 cm

max. 
14 cm

max. 

30 cm

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

max. 
30 cm

max. 
38 cm

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: 1000/636 m3/h*
zajszint: max. 69 dB(A)
energiaosztály: B
világítás: 1x8 W neon
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
állítható magasság, elektronikus vezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros S-DD2/L 
58 cm-es változatra vonatkoznak!

neon

S-DD2/L  EM (58cm)   602 990 Ft  499 990 Ft
S-DD2/L EM  (86cm)   647 990 Ft  529 990 Ft
S-DD2/L EM (116cm)  773 990 Ft  639 990 Ft

S-DD2 TC/L EM  (58cm)       620 990 Ft   499 990 Ft
S-DD2 TC/L EM  (86cm)        665  990 Ft    569 990 Ft
S-DD2 TC/L  EM (116cm)   799  990 Ft    649 990 Ft

Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor   84 990 Ft   59 990 Ft
MOTOR (SEM 1)                116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)   224 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 8)   234 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft 
 

javasolt fogyasztói ár:

 
állitható magasság

 
automatikus nyitás-zárás

 
állitható magasság

S-DD2 TC/L EM

max. 
30 cm

 
automatikus nyitás-zárás

 
speciális zsírszűrő, zsírcsapdával

egyedi tulajdonságok:
Külső motorral:
légszállítási adatok: 1000/600 m3/h*
zajszint: max. 66 dB(A)
energiaosztály: A
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
speciális zsírszűrő zsírcsapdával
kerámia és indukciós főzőlapokhoz!
touch control érintővezérlés
szín: fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros 
változatra vonatkoznak!

S-DD16 EM  (85cm)  299 990 Ft  259 990 Ft

Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1) 116 990 Ft
MOTOR (SEM 2)   224 990 Ft  199 990 Ft
MOTOR (SEM 10)                166 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?
Szűkítés...
Hogy a szűkítő idomok felhasználása csökkenti a páraelszívó hatékonyságát, növeli 
annak zajszintjét? Hogy a túlzott mértékű szűkítés csökkenti a készülék hatékonyságát 
és akár a termék meghibásodásához is vezethet? 

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         
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SZIGET páraelszívók 

MAIA 85 SZIGET (SQUARE)

javasolt fogyasztói ár:
MAIA 85 SZIGET                     503 980 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

VENEZIA 65 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VENEZIA 65 ROUND SZIGET   538 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B


velencei üvegmesterek 
által egyedileg kézzel 
készített üvegburkolat

MARGHERITA 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MARGHERITA 65 ROUND SZIGET  410 980 Ft
MARGHERITA 85 ROUND SZIGET  493 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

FENICE 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FENICE 65 ROUND  SZIGET   444 980 Ft
FENICE 85 ROUND  SZIGET   533 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

PENELOPE 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PENELOPE 65 SZIGET   410 980 Ft
PENELOPE 85 SZIGET   493 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

SZIG
ET páraelszívók 

ALPHABET 85 SZIGET (SQUARE) 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ALPHABET 85 SZIGET   503 980 F

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

MIRABILIA  ®

Tudta-e Ön?
Mirabilia üveg...
Hogy a Falmec Mirabilia páraelszívó családban 15 féle üvegmintából választhat, 
melyek között velencei üvegművészek által kézzel festett üvegminták is megta-
lálhatóak.

PLATINUM 85 SZIGET (SQUARE) 
egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel, energiaosztály: B
zajszint: 56-64 dB(A), szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm  

javasolt fogyasztói ár:
PLATINUM 85 SZIGET 522 980 Ft

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*teljeskörű
garancia

3 év

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében
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SZIG
ET páraelszívók 

MOONLIGHT 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MOONLIGHT 65 SZIGET   438 980 Ft
MOONLIGHT 85 SZIGET   537 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LIBERTY 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LIBERTY 65 ROUND SZIGET   410 980 Ft
LIBERTY 85 ROUND SZIGET   493 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

SZIGET páraelszívók 

MANHATTAN 65  és 85 ROUND SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
MANHATTAN 65 SZIGET   410 980 Ft
MANHATTAN 85 SZIGET   493 980 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
NEW YORK 65 ROUND SZIGET  410 980 Ft
NEW YORK 85 ROUND SZIGET  493 980 Ft
NEW YORK FÜGGESZTETT LÁMPA  162 990 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B
, 

 
opcionális tartozék: 
New York függesztett lámpa

NEW YORK 65 és 85 ROUND SZIGET

Tudta-e Ön?
Biztonság...
Hogy a kiadványunkban szereplő összes páraelszívóra és beépíthető készülékre 
3 év , bizonyos termékekre 5 év teljeskörű garanciát adunk.

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*teljeskörű
garancia

3 év

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

ZEBRA 65  és 85 ROUND SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
ZEBRA 65 SZIGET                     410 980 Ft
ZEBRA 85 SZIGET                     493 980 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

PHARO 65  és 85 ROUND SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
PHARO 65 SZIGET   410 980 Ft
PHARO 85 SZIGET   493 980 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

ELEKTRONIKUS
VEZÉRLÉS

ÜVEG DEKOR BURKOLAT
SZABÁLYOZHATÓ LED
HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL

SZABÁLYOZHATÓ
LED VILÁGÍTÁS

ZAJCSÖKKENTŐ
PANEL

MOSHATÓ
FÉM ZSÍRFILTER

PERIMETRIKUS 
ELSZÍVÁS

MIRABILIA  ®

ELEKTRA 65  és 
85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő), elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés), üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A), szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
ELEKTRA 65 SZIGET  410 980 Ft
ELEKTRA 85 SZIGET  493 980 Ft
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SZIGET páraelszívók 
SZIG

ET páraelszívók 

LUMINA 90 NRS® EVO SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA 90 NRS EVO SZIGET (inox, fekete, fehér) +ajándék   
486 990  Ft    399 990 Ft  

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x21 W neon,
perimetrikus technológia,
zajszint: 37-53 dB(A),
szín: inox (AISI 304)/ fekete és
fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

neon 
 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA ZINNIA SZIGET   399 990 Ft

légszállítási adatok: 1110/645 (turbó: 740) m3/h*
világítás: 4x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, időzítő (utószellőztetés) 
zajszint: 39-61,3 db(A), szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: A

ISLA ZINNIA SZIGETZENITH NRS® SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ZENITH NRS 90 SZIGET                                           763 980 Ft
ZENITH NRS 120 SZIGET                                        806 980 Ft
ZENITH NRS 180 SZIGET                                        1009 980 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
világítás: 56 W LED szalag / 90 cm sziget
84 W LED szalag / 120 cm sziget
4 fokozatú elektromos vezérlés
zajszint: 37-53 dB(A) 
SZÍN:  inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C


tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és                                                                                    
könyök LINE PRO 120 SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LINE PRO 120 sziget                                                     459 990 Ft

légszállítási adatok: 950/860 m3/h*
világítás: 6x1,2 W 
speciális fém zsírszűrő zsírcsapdával
csak külső kivezetéssel lehet használni
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetéssel)
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox(AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

Tudta -e Ön?
WIRELESS
Tudta-e Ön, hogy a Cata Silent Split külső motoros rendszerek esetén a wireless 
kapcsolatnak köszönhetően nincs szükség a külső és belső egység elektromos ösz-
szekötésére?

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

HORIZON 150 NRS® SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
HORIZON 150 NRS SZIGET                                    604 990 Ft

                      

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
világítás: 4x13 W neon/150
perimetrikus technológia, touch control (érintővezérlés)
zajszint: 37-53 dB(A), szín inox (AISI304)
24 órás időzített szellőztetés
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: HORIZON 150 - D

neon


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök

950

PLANE NRS® SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
PLANE 90 NRS SZIGET                                                413 990 Ft
PLANE 120 NRS SZIGET                    429 990 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
4x1,2 W LED
zajszint: 37-53 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:


 tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és 
könyök

TOP
filters

indukciós főzőlap

AJÁNDÉK
  21 990 Ft

értékben!

teljeskörű
garancia

3 évAz akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

LUMEN 90 SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUMEN  90 SZIGET    347 990 Ft
LUMEN 120 SZIGET   379 990 Ft
LUMEN 175 SZIGET RIGHT (jobb oldali vezérléssel) 
496 990 Ft
LUMEN 175 SZIGET LEFT (bal oldali vezérléssel)  
496 990 Ft

légszállítási adatok: 800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x21 W neon / 90cm
2x28 W neon / 120cm 
fehér világító dekor panel
zajszint:52-64 dB(A), szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: C

neon TOP
filters

175

LUX SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUX   90 SZIGET                     432 990 Ft
LUX 120 SZIGET                     448 990 Ft
LUX SZIGET POLC                     329 990 Ft

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*
elekronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 2x21 W neon / 90cm, 2 x 28W neon / 120cm 
perimetrikus technológia
dekor világító panel
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

neon

akár 85%-kal* csendesebb működésakár 85%-kal* csendesebb működés

akár 85%-kal* csendesebb működésakár 85%-kal* csendesebb működés
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BLADE 90 SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
BLADE 90 SZIGET (fekete, fehér) +ajándék      
392 990  Ft    319 990 Ft                                
                     

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon, 
perimetrikus technológia
24 órás időzítő
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

neon

ISLA MIRAGE PRÉMIUM SZIGET
by cata

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA MIRAGE PRÉMIUM    900 SZIGET  249 990 Ft
ISLA MIRAGE PRÉMIUM  1200 SZIGET  314 990 Ft

légszállítási adatok: 1000/645 (turbó: 820) m3/h*
világítás: 2x2,9 W ECO LED (szabályozható)
touch control (érintővezérlés)
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
minimális telepítási magasság a főzőlaptól: 55 cm
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 40-64 db(A)
szín: inox/ fekete üveg, energiaosztály: A
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA LICEO SZIGET                        215 990 Ft  

légszállítási adatok: 1110/645 (turbó: 740) m3/h*
világítás: 2x2,9 W ECO LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
digitális kijelzés
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox, mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

ISLA LICEO SZIGET
by cata

TIPP!
A páraelszívó mérete...
Lehetőség szerint mindig minimum a főzőlap méretének megfelelő páraelszívót 
válasszon. A páraelszívó inkább legyen mindig szélesebb, mint a főzőlap felülete, 
ezzel megakadályozva a pára és a zsíros gőzök szétterjedését a légtérben.

SZIGET páraelszívók 
SZIG

ET páraelszívók 

ISLA SELENE 900 SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SELENE 900 SZIGET 
mikrohullámú sütővel        219 990 Ft
ISLA SELENE 900 SZIGET
mikrohullámú sütő nélkül                                               179 990 Ft 

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 820) m3/h*
TC3V touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x50 W halogén
szabályozható fényerő, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox, fekete üveg front panel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D


TC 3V touch control
érintővezérlés

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

1200

ISLA SYGMA SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SYGMA   90 SZIGET                                           219 990 Ft
ISLA SYGMA 120 SZIGET                                           349 990 Ft
 

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés) 
világítás: 2x50 W halogén / 120  
4x3,5 W ECO LED / 90 cm 
zajszint: 50-67 dB(A)  
szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: 90 cm - C, 120 cm - D

1200

1150

indukciós főzőlap

AJÁNDÉK
  21 990 Ft

értékben!

teljeskörű
garancia

3 év

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

ISLA SELENE SILENT SPLIT SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
ISLA SELENE SILENT SPLIT EXTERIOR SZIGET  369 990 Ft
ISLA SELENE SILENT SPLIT IN LINE SZIGET  289 990 Ft

légszállítási adatok: 910/640 m3/h
touch control (érintővezérlés) 
szűrő telítettség kijelző
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
világítás: 4x3,5 W ECO LED (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A),  
szín: inox - fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

910

*

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
POLAR GLASS SZIGET (üveges változat) (90) 394 990 Ft
POLAR SZIGET (35)   344 990 Ft
POLAR LIGHT SZIGET   396 990 Ft

légszállítási adatok: 800/710 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED (POLAR & POLAR GLASS)
világítás: 3x1 W LED +LED dekorvilágítás (POLAR LIGHT)
üveg dekorpanel / 90cm (POLAR GLASS), 
zajszint: 49-62 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

TOP
filters

POLAR & POLAR GLASS 
SZIGET

*

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SOL SZIGET                                            275 990 Ft

légszállítási adatok:  
1140/645 (turbó: 790) m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W ECO LED 
perimetrikus technológia
zajszint: 48-63 dB(A)
szín: inox, energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

ISLA SOL
by cata

1140
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ISLA MELINA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA MELINA BK   569 990 Ft
ISLA MELINA WH   599 990 Ft
ISLA MELINA SAND   599 990 Ft

légszállítási adatok: 1000/550 (turbó: 700) m3/h*
világítás: 6x2,9 W ECO LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, energiaosztály: A
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 39-54 dB(A), szín: fekete, fehér, sand üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LAGUNA 60 SZIGET üveg burkolat             410 980 Ft-tól
LAGUNA 90 SZIGET üveg burkolat             487 980 Ft-tól
LAGUNA 60 SZIGET burkolható                   272 990 Ft
LAGUNA 90 SZIGET burkolható                   339 990 Ft

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
szín: fehér, fekete üveg vagy burkolható változat
zajszint: 53-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LAGUNA SZIGET


egyedileg is burkolható 

pl.: fa burkolat

JAVASLAT
A pára szétterjedésének megelőzése... 
Az ételszagok és a pára szétterjedésének megelőzése érdekében a készüléket 
időben kapcsolja be még a főzés megkezdése előtt. A főzés befejezése után 
az utószellőztető funkció további szellőztetést biztosít.

SZIGET páraelszívók 
SZIG

ET páraelszívók 

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

621140

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA THALASSA   249 990 Ft

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h*
világítás: 2x35 W halogén (szabályozható)
touch control érintővezérlés
perimetrikus elszívás, szűrő telítettség kijelző
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 55-65 dB(A), szín: fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MENHIR SZIGET    364 990 Ft

légszállítási adatok: 800/700 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x8 W neon 
perimetrikus technológia, polírozott fényes perem
zajszint: 47-59 dB(A)
szín: inox (AISI 304), hőálló savmaratott üveg a világításnál,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

MENHIR SZIGET

neon

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:
MATERIA SZIGET                                       539 990 Ft SOFFIO SZIGET                                         639 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./600 m3/h*
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
szín: beton (egyedi kézzel készített burkolat)
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

légszállítási adatok: n.a./600 m3/h*
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés(utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED, hangulat világítás: 15 W LED
szín: fehér és borostyán szítinált üveg
egyedileg kézzel készített muránói üveg
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

MATERIA SZIGET SOFFIO SZIGET

teljeskörű
garancia

3 év
javasolt fogyasztói ár:
ISLA MAGRABA SZIGET (65 cm átmérő) 269 990 Ft
ISLA MOON SZIGET (40 cm átmérő)  349 990 Ft

légszállítási adatok: 1115/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
perimetrikus elszívás
világítás: 3x3,5 W ECO LED 
zajszint: 48-63 dB(A)
szín: inox - üveg
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:


KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD
kiválóan alkalmas 
energiatakarékos 
vagy passzív házakba

1115

ISLA MOON SZIGET
ISLA MAGRABA SZIGET

100600 600


KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD
kiválóan alkalmas 
energiatakarékos 
vagy passzív házakba


KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD
kiválóan alkalmas 
energiatakarékos 
vagy passzív házakba

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SILT26 SZIGET                                              674 990 Ft
SILT26 FÜGGESZTETT LÁMPA                              499 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./550 m3/h*
vezérlés távvezérlővel
világítás: elszívó: 1x20 W LED
zajszint: max: 68 dB(A)
kézzel készített festett kerámia burkolat
stín: fehér, réz, arany, ezüst
Az elszívóhoz rendelhető színben, méretben, anyagban 
megyegyező függesztett lámpa (82 W neon) is.

SILT26 SZIGET

neon69550


KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD
kiválóan alkalmas 
energiatakarékos 
vagy passzív házakba

ISLA THALASSA

1200

58
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SZIG
ET páraelszívók 

SZIGET páraelszívók Tudta-e Ön?
Kürtő festése...
Hogy a Kdesign páraelszívók egyes modelljeinek kürtőjét lehet egyedi festéssel 
is rendelni és választhat hozzá akár egyedi dekormintát is. 

javasolt fogyasztói ár:
ISOLA ERIKA (450m3/h)                 359 990 Ft

A képen a fali változat látható.

légszállítási adatok: n.a./445 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ISOLA ERIKA SZIGET


600 m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

IRIS MALIZIA SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
IRIS MALIZIA SZIGET                  270 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:  600/480 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x20 W halogén, zajszint: 49-67 dB(A)
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt 
cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

ISLA GAMMA/C LED SZIGET

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 1150/580 m3/h*
VL3 elekronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x3,5 W ECO LED
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

ISLA GAMMA GLASS/C LED SZIGET 
mikrohullámú sütővel                                                  179 990 Ft
ISLA GAMMA GLASS/C LED SZIGET    
mikrohullámú sütő nélkül                                         139 990 Ft 

ISLA C SZIGET

légszállítási adatok: 1115/580 m3/h*
mechanikus vezérlés
világítás: 4x50 W halogén
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox/üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA C SZIGET    129 990 Ft

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*teljeskörű
garancia

3 év

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

1150 1150

ISLA L SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISLA L-9290                           157 990 Ft

légszállítási adatok: 1110/645 m3/h
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 58-72 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

ADRIA SZIGET

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ADRIA                         159 990 Ft

légszállítási adatok: 750/633 m3/h*
elekronikus vezérlés mindkét oldalon (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén, 
zajszint: max.: 69 dB(A)
digitális fokozat kijelző, 
szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D


elektronikus vezérlés 
mindkét oldalon,
digitális fokozat kijelző

750

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ISOLA TEKLA                    411 990 Ft

A képen a fali változat látható.

légszállítási adatok: n.a./445 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

ISOLA TEKLA


600 m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

600

ISOLA PETRA SZIGET

javasolt fogyasztói ár:
ISOLA PETRA (450m3/h)                 432 990 Ft

A képen a fali változat látható.

légszállítási adatok: n.a./445 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:


600 m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         
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FALI páraelszívók 

PLATINUM 67 és 97 SQUARE ALPHABET 67 és 97 SQUARE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ALPHABET 67    331 980 Ft
ALPHABET 97    390 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED/67cm, 4x1 W LED/97cm
3x1,2 W LED/67cm, 4x1,2 W LED/97cm (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

MIRABILIA  ®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLATINUM 67    361 980 Ft
PLATINUM 97    420 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2W LED/67cm, 4x1 W LED/97cm
+3x1,2 W LED/67cm, 4x1,2 W LED/97cm (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64dB (A), szín: inox (AISI 304)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

JAVASLAT
Perimetrikus technológia...
Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pere-
me mentén történik, mintegy légfüggönyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légse-
besség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.

VENEZIA 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VENEZIA 67 ROUND                                               411 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B


velencei üvegművészek 
által egyedileg kézzel készített 
üvegburkolat

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MANHATTAN 67 ROUND   328 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

FENICE 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FENICE 67 ROUND    349 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

NEW YORK 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
NEW YORK 67 ROUND   328 980 Ft
NEW YORK FALI LÁMPA     58 990 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B


opcionális tartozék: 
New York fali lámpa

A FALMEC egyik egyedi páraelszívó családja a  MIRABILIA®. Ez a készülék nemcsak tökéletes páraelszívó, hanem egy egye-
dülálló világítótest is egyben. A többféle üveg dekor burkolat külön világítással rendelkezik, melynek fényereje szabályozható, 
ezáltal különleges hangulatvilágítást biztosít. A hatékony működésről a perimetrikus technológia és a nagyteljesítményű belső 
vagy külső motorok gondoskodnak. A felszálló gőz a páraelszívó alján található fémlemeznek ütközve egyenletesen szétterül 
és a körkörös légréseken keresztül továbbhalad. A zsírlecsapódást és a motor védelmét a panel alatt lévő speciális fém zsír-
szűrő biztosítja. A lemezen egy zajcsökkentő anyag is elhelyezésre került, ezáltal páraelszívónk működése még csendesebb. A 
munkafelület megvilágításáról energiatakarékos LED izzók gondoskodnak.

FALI páraelszívók 

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

MANHATTAN 67 ROUND

67 67

67 67

6767

teljeskörű
garancia

3 év
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FALI páraelszívók 

36

MOONLIGHT 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MOONLIGHT 67   356 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

GROOVE 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GROOVE 67   275 990 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

ROUND 67
választható üvegmintával

ELEKTRA

ZEBRA

NATURA GOLD

PHARO

MARGHERITA LIBERTY

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ROUND 67
328 980 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!   
energiaosztály: B

PENELOPE
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FALI páraelszívók  
JAVASLAT
A munkafelület  megvilágítása...
A páraelszívók világítása elsősorban a munkafelület megvilágítására szolgál. A 
normál világítás egyre jobban háttérbe szorul, ezeket váltja fel a hatékonyabb ha-
logén, neon világítás, de a legmodernebb változatok már energiatakarékos LED 
világítással kaphatók.

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SHARK fekete, fehér   539 990 Ft

légszállítási adatok: 800/750 m3/h*
világítás: 1x14 W LED szalag
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 46-66 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

SHARK

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PRESTIGE (fehér, fekete)                    526 990 Ft

légszállítási adatok: 800/680 m3/h* 
elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED, LED háttérvilágítás
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

PRESTIGE

TOP
filters


Beépített kondezvíz-
gyűjtő

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
BUTTERFLY    463 990 Ft

légszállítási adatok: 800/750 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés)
automata frontpanel nyitás-zárás
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

BUTTERFLY

TOP
filters

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PRISMA 85 (fekete, fehér üveg)                            305 990 Ft
PRISMA 115 (fekete, fehér üveg)                   319 990 Ft

légszállítási adatok: 800/720 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
fém zsírszűrő (kivehető, mosható)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: fehér és fekete üveg inox kerettel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

PRISMA

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

67

6767

115

teljeskörű
garancia

3 év
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FALI páraelszívók  
FALI páraelszívók 

ARIA NRS® 

ARIA 80 NRS WHITE                                                 481 990 Ft
ARIA 80 NRS BLACK                                                481 990 Ft                

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
világítás: 4 W LED szalag
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 37-53 dB(A), szín: fehér és fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:


tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és                                                                                    
könyök

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

JAVASLAT
Dekoratív üvegek... 
Az üvegernyővel ellátott páraelszívóknál az üvegnek nemcsak dekorációs
szerepe van, hanem légterelő funkciót is ellát. Az üveg felületek könnyebb 
tisztítást tesznek lehetővé.

FLIPPER NRS®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FLIPPER NRS fehér                                            369 990 Ft
FLIPPER NRS fekete                                          359 990 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektromos vezérlés
zajszint: 37-53 dB(A) 
szín: fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LED


tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és                                                                                    
könyök


opcionális tartozék:
kürtő takaró

QUASAR EVO GLASS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
QUASAR EVO GLASS   60              279 990 Ft-tól
QUASAR EVO GLASS   80                                 285 990 Ft-tól
QUASAR EVO GLASS   90                                 285 990 Ft-tól
QUASAR EVO GLASS 120              313 990 Ft-tól

légszállítási adatok: 800/720 m3/h*

touch control (érintővezérlés) 
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2W LED/ 60 cm  és 3x1,2W LED/80,90,120 cm, 
perimetrikus technológia, zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox / fekete, szürke és fehér üveg
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

teljeskörű
garancia

3 év

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
DALI WH (fehér üveg)  220 990 Ft
DALI BK (fekete üveg)   212 990 Ft

légszállítási adatok: 1110/645 (turbó: 820) m3/h*
világítás: 3x2,9 W ECO LED (szabályozható)
touch control (érintővezérlés)
perimetrikus technológia
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 51 cm
zsírszűrő-telítettség jelző, brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 40-64 dB(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

DALI
by cata

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:
SLTC 95 (minden szín)                                     336 990 Ft                 SLTC 94 (minden szín)                                     319 990 Ft                 

légszállítási adatok: 900/750 m3/h*

világítás: 1x6,5 W LED szalag, energiaosztály: A
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
design by Giacomo Fava, zajszint: max. 69 dB(A)
szín: ceramic glass front panel-üveg keret (fekete-fehér, 
fehér-arany, fehér-réz, fehér ezüst, fekete-arany, fekete-réz)

légszállítási adatok: 900/698 m3/h*

világítás: 1x6,5 W LED szalag
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: max. 69 dB(A), energiaosztály: A
szín: színes üveg előlap (fekete, fehér, zöld, rózsaszín)

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

SLTC 94 SLTC 95

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
FLIPPER 55 (fekete, fehér)                                     209 990 Ft
FLIPPER 85 (fekete, fehér, szürke, világoskék) 229 990 Ft

légszállítási adatok: 800/750 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés,időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: fehér, fekete és RAL színek
fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: A

FLIPPER

RAL 5015

RAL 7032

FEHÉR

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TAB 60 (minden szín)  254 990 Ft
TAB 80 (minden szín)  279 990 Ft

légszállítási adatok: 800/750 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: fehér, piros, szürke, fekete,
fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

TAB
FEHÉR

PIROS

FEKETE

SZÜRKE

FASTEEL

900900

akár 85%-kal* csendesebb működés

akár 85%-kal* csendesebb működés



40 41


 

 m
od

er
n 

 
 

ru
sz

tik
us

  

 

 üv
eg

  

 

de
si

gn
  

 

be
ép

íth
et

õ 
 
 

sz
ig

et
  

 

 p
er

im
et

rik
us

FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók JAVASLAT

Elhelyezés - 45°... 
Az itt látható páraelszívók elhelyezése, a főzőfelülethez képest nem vízszintesen,
hanem 45°-ban döntve történhet, melynek előnye, hogy a főzőlap könnyen
 megközelíthető, ezáltal kényelmesebb használatot biztosít.

javasolt fogyasztói ár:
NOSTRUM 800 WH (fehér üveg)  212 990 Ft
NOSTRUM 800 BK (fekete üveg)                 194 990 Ft 
NOSTRUM 560 WH (fehér üveg)  204 990 Ft
NOSTRUM 560 BK (fekete üveg)  187 990 Ft

légszállítási adatok: 1000/645 (turbó: 820) m3/h*
világítás: 2x2,9 W ECO LED, zsírszűrő-telítettség kijelző
touch control vezérlés (utószellőztetés)
alsó fém zsírszűrő, perimetrikus technológia
zajszint: 40-64 dB(A), brushless motor
szín: inox, fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 45 cm

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
THALASSA 600 BK (fekete) SILENT SPLIT IN LINE        189 990 Ft
THALASSA 900 BK (fekete) SILENT SPLIT EXTERIOR     249 990 Ft
THALASSA 900 BK (fekete) SILENT SPLIT IN LINE          209 990 Ft
THALASSA 900 WH (fehér) SILENT SPLIT EXTERIOR     259 990 Ft
THALASSA 900 WH (fehér) SILENT SPLIT IN LINE           219 990 Ft

légszállítási adatok: 910/640 m3/h
touch control (érintővezérlés) 
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat 
perimetrikus technológia, szűrő telítettség kijelző
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A), szín: inox / fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

THALASSA SILENT SPLIT FALI

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

910

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint** teljeskörű
garancia

3 év

 56

ÚJDONSÁG!


Alsó fém zsírszűrő

THALASSA XG/D BRUSHLESS

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 1000/645 (turbó: 820) m3/h*
touch control (érintővezérlés)
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 45 cm
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható fényerő)
perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség jelző, brushless motor
zajszint: 40-64 dB(A)
szín: inox/fehér, fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
THALASSA 600 XGBK/D (fekete)                          164 990 Ft
THALASSA 600 XGWH/D (fehér)                          172 990 Ft
THALASSA 700 XGBK/D (fekete)                          169 990 Ft
THALASSA 700 XGWH/D (fehér)                          175 990 Ft
THALASSA 900 XGBK/D (fekete)                          172 990 Ft
THALASSA 900 XGWH/D (fehér)                          185 990 Ft
THALASSA 1200 XGBK/D (fekete)                          219 990 Ft

EXTRA CSENDES
BRUSHLESS MOTOR

PERIMETRIKUS
TECHNOLÓGIA

ALSÓ FÉM
ZSÍRSZŰRŐ

5+1 FOKOZATÚ
TC SLIDER VEZÉRLÉS

ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG 
KIJELZŐ

A+ ENERGIAOSZTÁLY

ECO LED 
VILÁGÍTÁS

CERES

javasolt fogyasztói ár:
CERES 600 (fekete üveg) +ajándék                                  89 990 Ft                  
CERES 600 (fehér üveg) +ajándék                                  94 990 Ft                                       
CERES 900 (fekete üveg) +ajándék         99 990 Ft         
CERES 900 (fehér üveg) +ajándék         99 990 Ft         

légszállítási adatok: 1000/560 m3/h*

világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 53-63 db(A), szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CERES P (fekete üveg) +ajándék               79 990  Ft    69 990 Ft
                  

légszállítási adatok: 1000/560 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
nyomógombos vezérlés
zajszint: 53-63 db(A) 
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

CERES P

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PODIUM 600 (fekete) +ajándék                          92 990  Ft    89 990 Ft
PODIUM 600 (fehér)  +ajándék                            92 990  Ft    89 990 Ft

légszállítási adatok: 1000/560 m3/h*
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő) 
perimetrikus technológia, szín: inox - fekete, fehér üveg
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 53-63 dB(A), energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

PODIUM 600

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VENERE 600 BK (fekete)  +ajándék                                               
119 990  Ft    99 990 Ft

légszállítási adatok: 1200/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén 
szín: inox - fekete üveg
zajszint: 50-67 dB(A), energiaosztály: D
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

VENERE 600 BK

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 
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1200

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

ÚJDONSÁG!

NOSTRUM
by cata
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FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

Tudta-e Ön?
Ardes M243 masszírozó
A Cata 70 éves jubileumi ajánlatában szereplő termékekhez agy Ardes M243 masz-
szírozó készüléket adunk ajándékba. Ardes M243 masszírozó használható az egész 
testen hideg, meleg és infravörös masszírozásra, 2 cserélhető tartozékkal.
A masszírozó bruttó fogyasztói ára:4990 Ft.

C GLASS HALOGÉN

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 1150/580 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox/üveg, fekete/üveg
zajszint: 56-70 dB(A) 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

GAMMA GLASS GX/E LED GAMMA GLASS HALOGÉN

C GLASS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
C GLASS 500 inox                        54 990 Ft      
C GLASS 600 inox                         54 990 Ft
C GLASS 700 inox                         59 990 Ft
C GLASS 900 inox                          59 990 Ft

C GLASS 600 halogén                  62 990 Ft  
C GLASS 900 halogén                 66 990 Ft
C GLASS 600 halogén fekete                 62 990 Ft
C GLASS 900 halogén fekete                  66 990 Ft

légszállítási adatok: 620/400 m3/h*
nyomógombos vezérlés 
világítás: 2x28 W halogén
új K7+ motor (95W)
zajszint: 50-62 dB(A)
szín: inox/üveg, energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GAMMA GLASS 600 GX/E LED +ajándék                        79 990 Ft         
GAMMA GLASS 700 GX/E LED +ajándék                        84 990 Ft         
GAMMA GLASS 900 GX/E LED +ajándék                        84 990 Ft         

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés) 
világítás: 2x3,5 W ECO LED 
zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés) 
világítás: 2x50 W halogén, zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

javasolt fogyasztói ár:
GAMMA GLASS 900 HALOGÉN +ajándék   
79 990  Ft    72 990 Ft             

an
ni
ve

rsar
y

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

AJÁNDÉK

1200 1200

6201150

teljeskörű
garancia

3 év

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

VELA 90 NRS®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VELA 90 NRS WHITE                                                       517 990 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
világítás: 27 W LED szalag
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 37-53 dB(A), szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

LED


tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és                                                                                    
könyök

LUMINA EVO NRS® 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA EVO 90 NRS (inox, fekete, fehér) +ajándék         
375 990  Ft   309 990 Ft
LUMINA EVO120 NRS (inox)                                              413 990 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
világítás: 1x21 W neon/90cm 
és 1x28 W neon/120cm
4 fokozatú elektronikus vezérlés
perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés, zajszint: 37-53 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

neon


tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és                                                                                    
könyök

akár 85%-kal* csendesebb működés

akár 85%-kal* csendesebb működés

akár 85%-kal* csendesebb működés

STILO NRS®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
STILO NRS inox                                            459 990 Ft
STILO NRS fehér                                       459 990 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
világítás: 3x1,2 W LED
perimetrikus technológia 
elektronikus vezérlés
zajszint: 37-53 dB(A), szín: fehér, inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B


tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és                                                                                    
könyök

PLANE NRS®

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLANE   90 NRS                                               309 990 Ft
PLANE 120 NRS                                                    347 990 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
Világítás: 2x1,2 W LED/90cm és 3x1,2 W LED/120cm
4 fokozatú elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 37-53 dB(A), szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

TOP
filters


tartozék: speciális              
zajszigetelt NRS cső és                                                                                    
könyök

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

indukciós főzőlap

AJÁNDÉK
  21 990 Ft

értékben!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

akár 85%-kal* csendesebb működés
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FALI páraelszívók 
JAVASLAT
A megfelelő páraelszívó kiválasztása...
A megfelelő páraelszívó kiválasztásában lehetőség szerint kérje konyhatervező és 
légtechnikai szakember segítségét. Az egyedi elképzelések mellett a készülék he-
lyes megválasztása és telepítése szükséges a hatékony és csendes működéséhez.

SYGMA SILENT SPLIT 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói árak:
SYGMA  SILENT SPLIT EXTERIOR                          279 990 Ft
SYGMA  SILENT SPLIT IN LINE                               249 990 Ft

légszállítási adatok: 910/640 m3/h
touch control (érintővezérlés) 
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
szűrő telítettség kijelző 
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

FALI páraelszívók 

06 30 1 990 990

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

MARTE PRO 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MARTE PRO 90 fali                                         339 990 Ft
MARTE PRO 120 fali                                                  399 990 Ft

légszállítási adatok: 950/860 m3/h*
világítás: 3x1,2 W / 90 cm - 4x1,2 W / 120 cm  LED
speciális fém zsírszűrű zsírcsapdával
csak külső kivezetéssel lehet használni
4 fokozatú elektronikus vezérlés 
időzítő (utószellőztetéssel)
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox(AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

950

910

teljeskörű
garancia

3 év

BLADE 

javasolt fogyasztói ár:
BLADE (fekete, fehér) +ajándék              276 990  Ft   229 990 Ft

 

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*
touch control (erintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon 
perimetrikus technológia 
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 53-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér frontpanel

egyedi tulajdonságok:

neon

indukciós főzőlap

AJÁNDÉK
  21 990 Ft

értékben!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

EXPLOIT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EXPLOIT                        237 990 Ft

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox - FASTEEL ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LUCE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LUCE                               248 990 Ft

légszállítási adatok: 800/670 m3/h*
világítás: 1x21 W NEON
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox / fekete és fehér üveg előlap 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

neon

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ZINNIA   241 990 Ft 

légszállítási adatok: 1110/645 (turbó: 740) m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, energiaosztály: A
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-61,3 db(A)
szín: inox/ fekete üveg 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

ZINNIA

SL 31 sorozat

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SL 31 60 cm (belső motorral)                         220 990  Ft   189 990 Ft
SL 31 90 cm (belső motorral)                        233 990  Ft   199 990 Ft
SL 31 120 cm (belső motorral)                     274 990  Ft   239 990 Ft
SL 31 60 cm (motor nélkül)                            199 990  Ft   179 990 Ft
SL 31 90 cm (motor nélkül)                            209 990  Ft   189 990 Ft

SL 31 60cm: légszállítási adatok: 900/719 m3/h*
SL 31 90cm: légszállítási adatok: 900/720 m3/h*
SL 31 120cm: légszállítási adatok: 900/720 m3/h*
SL 31 EM - motor nélküli változat, csak külső motorral
elektronikus vezérlés (utószellőztetés), energiaosztály: A
világítás: 2x1,2 W LED, zajszint: max: 72 dB(A)
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

900

javasolt fogyasztói ár:

LUMEN

egyedi tulajdonságok:

LUMEN   60    213 990 Ft
LUMEN   90    226 990 Ft
LUMEN 120    264 990 Ft

légszállítási adatok: 800/695 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 1x13 W neon/60cm
1x21 W neon/90cm, 1x28 W/120cm 
fehér világító dekor panel, zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: LUMEN 60, 90 - B, LUMEN 120 - C

neon TOP
filters

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         
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FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

PLANE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
PLANE   90                    199 990 Ft
PLANE 120                  232 990 Ft
PLANE EGYEDI MÉRETBEN (rendelésre)                       egyedi ár!

légszállítási adatok: 800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés) 
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

TOP
filters

LEGEND

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LEGEND 700 X                                                        119 990 Ft
LEGEND 900 X                                                        129 990 Ft
LEGEND 900 XGBK (fekete üveg előlap)                    159 990 Ft

légszállítási adatok: 1000/645 (turbó: 820) m3/h*
világítás: 2x3,5 W ECO LED
TC5i touch control (érintővezérlés) - XGBK
touch control érintővezérlés - X
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, energiaosztály: A+
zajszint: 40-64 dB(A), szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SELENE 600                             99 990 Ft
SELENE 700                                       119 990 Ft
SELENE 900                                       119 990 Ft

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 820)c m3/h *
TC3V touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés), 
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
szín: inox, fekete frontpanel
zajszint: 50-67 dB(A)
szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D


TC 3V touch control
érintővezérlés

SELENE 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MIDAS 600 FEKETE   +ajándék                      66 990 Ft
MIDAS 900 FEKETE   +ajándék                                        76 990 Ft

légszállítási adatok: 620/400 m3/h * 
TC3V touch control (érintővezérlés) 
időzítő (utószellőztetés) 
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható) 
szín: inox, fekete vagy fehér frontpanel
zajszint: 50-62 dB(A), szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E


TC 3V touch control
érintővezérlés

MIDAS

S 600                                                         52 990 Ft
S 700                                                         59 990 Ft
S 900                                                          64 990 Ft

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 620/400 m3/h *
világítás: 2x28 W halogén
szín: inox
zajszint: 50-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

S SOROZAT

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:
MIRAGE PRÉMIUM 600 BK fekete előlap                137 990 Ft
MIRAGE PRÉMIUM 700 BK fekete előlap                151 990 Ft
MIRAGE PRÉMIUM 900 BK fekete előlap                168 990 Ft
MIRAGE PRÉMIUM 900 WH fehér előlap                 168 990 Ft
MIRAGE PRÉMIUM 1200 BK fekete előlap              219 990 Ft

MIRAGE 600 BK fekete előlap                                                 112 990 Ft
MIRAGE 700 BK fekete előlap                                                  118 990 Ft
MIRAGE 900 BK fekete előlap                                             126 990 Ft

légszállítási adatok: 1000/645 (turbó: 820) m3/h*
TC5i touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x2,9 W ECO LED, brushless motor
zajszint: 40-67 dB(A), szín: inox/fekete, fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A+

légszállítási adatok: 1000/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
dekor zsírfilter, világítás: 2x2,9 W ECO LED
zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox/fekete, fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

MIRAGE PRÉMIUM MIRAGE
by cata by cata

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SYGMA   600/C LED +ajándék                                             89 990 Ft
SYGMA   700/C LED +ajándék                           94 990 Ft
SYGMA   900 BK (fekete)                                    99 990 Ft
SYGMA   900/C LED +ajándék                                      99 990 Ft
SYGMA 1200/C LED    149 990 Ft

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h *
VL 3 elektronikus vezérlés, BT2 motor
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED 
szín: inox, zajszint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
 / 125mm (minimum)
energiaosztály: C

SYGMA/C LED

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

TIPP!
Elektronikus vezérlés és világítás...
Az elektronikus vezérléssel ellátott készülékek extra szolgáltatása az időzítés (utó-
szellőztető funkció), ami késleltetett automatikus kikapcsolást tesz lehetővé. Fordítson 
kellő figyelmet a készülék világításának kiválasztására, mert ez egyben a főzőfelület 
megvilágítása is.

1200

1200

620620

teljeskörű
garancia

3 év

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         


dekor zsírfilter
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FALI páraelszívók Tudta-e Ön?
Több mint 70 év tapasztalat...
Hogy a CATA több mint 70 éve foglalkozik páraelszívók gyártásával. Kínálatában 
megtalálhatók:standard, beépíthető,kürtős fali, sarok és sziget páraelszívók is. Ezek 
mellett beépíthető készülékek, háztartási szellőztető ventilátorok és mosogatótálcák 
szélesítik a választékot.

FALI páraelszívók 

MIRA TOP

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MIRA TOP (40 cm)    188 990 Ft
MIRA TOP TELESCOPICA (állítható magasság) 199 990 Ft

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: inox - fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

LAGUNA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LAGUNA 60 (üveges változat)  308 980 Ft-tól
LAGUNA 90 (üveges változat)  344 980 Ft-tól

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*

elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED 
üveges változat
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

 
egyedileg is burkolható 

pl.: fa burkolat

LAGUNA BURKOLHATÓ 
VÁLTOZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
LAGUNA 60 (burkolható változat)  199 990 Ft
LAGUNA 90 (burkolható változat)  228 990 Ft

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*

elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED 
egyedileg burkolható változat
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

87
0

420 600 / 9
00

MIRA WHITE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MIRA WHITE  221 990 Ft

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*

elektronikus vezérlés
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: fehér
zajszint: 53-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

ALTAIR TOP  

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ALTAIR TOP (60 cm)   222 990 Ft

légszállítási adatok: 800/660 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED, perimetrikus technológia
szín: inox - fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
CUBE GLASS 700 WH (fehér)                                  229 990 Ft
CUBE GLASS 700 BK (fekete)                              195 990 Ft
CUBE GLASS 900 WH (fehér)                                  249 990 Ft
CUBE GLASS 900 BK (fekete)                                  215 990 Ft

légszállítási adatok: 1140/645 m3/h*
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x2,9 W ECO LED
zajszint: 52-67 dB(A) 
szín: inox/fekete, fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

CUBE GLASS
by cata

1140

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 900/604 m3/h*
világítás: 2x6,5 W LED
touch control érintővezérlés
időzítő utószellőztetés
perimetrikus elszívás
zajszint: max: 71 dB(A)
szín: inox - fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm 
energiaosztály: B

SLTC 86

SLTC 86                     349 990 Ft 

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

900

teljeskörű
garancia

3 év
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GHOST

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GHOST 60 (fehér, fekete)                           569 990 Ft       

légszállítási adatok: 600/430 m3/h*
világítás: LED szalag
touch control (érintővezérlés)
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 35-52 dB(A)
automatikus nyitás-zárás, csak 15 cm mély
szín: fekete, fehér, energiaosztály: C
csőcsatlakozás: 220x90 mm vagy Ø 150 mm

TOP
filters

Tudta-e Ön?
CATA - a harmadik legnagyobb...
A Cata Electrodomesticos S.L – melyet 1947-ben (70-éve) alapítottak, és mára 
már a világ harmadik legnagyobb páraelszívó gyártójaként jegyzik - termékei a 
világ több mint 80 országában kerülnek forgalomba. 

anno
1947

FALI páraelszívók 
FALI páraelszívók 

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

ELLITTICA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ELLITTICA     373 990 Ft

légszállítási adatok: 800/700 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x8 W neon, zajszint: 47-59 dB(A)
perimetrikus technológia
hőálló savmaratott üveg alul
szín: inox (AISI 304)
polírozott fényes perem,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

neon

 
hátsó kivezetéssel is

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
POLAR (35)    295 990 Ft
POLAR (90) ÜVEGGEL   345 990 Ft
POLAR WHITE (35)    249 990 Ft

légszállítási adatok: 800/710 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
WHITE: 4x1 W LED
zajszint: 49-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg, fehér (White)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

TOP
filters

POLAR WHITE

POLAR LIGHT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
POLAR LIGHT    348 990 Ft

légszállítási adatok: 800/710 m3/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
zajszint: 49-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

TOP
filters

K114-W TITANIUM

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
K114-W titanium                                             199 990 Ft       

légszállítási adatok: n.a./564 m3/h*
világítás: 3x1 W LED
elektronikus vezérlés
fém zsírszűrő
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: titamium 
kérhető matt fekete RAL színekben felár ellenében
csőcsatlakozás: 120 mm
energiaosztály: D

RIALTO ÉS RIALTO TOP

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
RIALTO H82 (82cm magas)   422 990 Ft
RIALTO H100 (100cm magas)  422 990 Ft
RIALTO TOP H100 (100cm magas)  429 990 Ft

légszállítási adatok: 800/720  m3/h*
világítás: 2x8 W LED szalag + 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 50-61 dB(A), szín: inox (AISI304) 
rialto top: FASTEEL ujjlenyomatmentes felület
kétféle magassággal rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

TOP
filters

MO 208 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MO 208     301 999 Ft

légszállítási adatok: 800/730 m3/h *
világítás: 1x4 W LED
távirányító (tartozék)
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: max. 71 dB(A)
szín: MO 208 - inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A


tartozék távirányító

POLAR

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

564

 
hátsó kivezetéssel is

 
hátsó kivezetéssel is

teljeskörű
garancia

3 év
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egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
NEBLIA 500 FEHÉR                          44 990 Ft
NEBLIA 500 INOX +ajándék                                           49 990 Ft
NEBLIA 600 FEHÉR                                                        69 990 Ft
NEBLIA 600 INOX                                                           72 990 Ft
NEBLIA 600 FEKETE                                                      72 990 Ft

légszállítási adatok: 1150/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 58-72 dB(A), szín: inox, fekete, fehér 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CMNQ 050 X (INOX)                          33 990 Ft  
CMNQ 060 X (INOX)                          33 990 Ft 
  

légszállítási adatok: 500/393 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 49-64 dB(A), energiaosztály: E 
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

CM NQ SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
V 500 (INOX)                        36 990 Ft 
V 500 (FEHÉR)                        32 990 Ft      
V 600 (INOX)                        36 990 Ft
V 600 (FEHÉR, FEKETE)                        32 990 Ft
V 900 (INOX)                        54 990 Ft 

légszállítási adatok: 620/420 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 53-65 dB(A) 
szín: inox, fehér, fekete, energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum) 

V SOROZAT

NEBLIA

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
Q-7760   (FEKETE)                                                          69 990 Ft           
Q-7760   (INOX)                                                               79 990 Ft  
Q-7790   (FEKETE)                                                          79 990 Ft
Q-7790   (INOX)                                                               84 990 Ft

légszállítási adatok: 1150/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 58-72 db(A), szín: inox, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

Q SOROZAT

FALI páraelszívók Tudta-e Ön?
A páraelszívók elsődleges feladata...
A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell, hogy meg-
felelően működjenek, azaz meg kell, hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gő-
zök és kellemetlen szagok (pl.: égett olajszag) továbbterjedését a légtérben.

FALI páraelszívók 

BETA 

javasolt fogyasztói ár:
BETA  600 (halogén világítás) +ajándék                         49 990 Ft
BETA 600/D LED                                                           59 990 Ft
BETA  700/D LED +ajándék                                                69 990 Ft
BETA  900/D LED +ajándék                                         74 990 Ft
BETA 1200/D LED +ajándék                                          136 990 Ft

egyedi tulajdonságok:

OMEGA/A

javasolt fogyasztói ár:
OMEGA 600/A FEHÉR                                                      39 990 Ft
OMEGA 600/A FEKETE                                             41 990 Ft
OMEGA 600/A INOX                                                        49 990 Ft
OMEGA 700/A FEHÉR                                                        44 990 Ft
OMEGA 700/A INOX                                                     57 990 Ft
OMEGA 900/A FEHÉR                                                  49 990 Ft
OMEGA 900/A FEKETE                                                  49 990 Ft
OMEGA 900/A INOX                                                           69 990 Ft

légszállítási adatok: 1150/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén, zajszint: 58-72 db(A)
szín: fehér, fekete, inox, energiaosztály: D
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

egyedi tulajdonságok:

ECO LED 
VILÁGÍTÁS

MOSHATÓ 
FÉM ZSÍRFILTER

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
MOTOR (1200 m3/h)

VL3 ELEKTRONIKUS
VEZÉRLÉS (utószellőztetés)

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h*
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés) 
Világítás: BETA: 2x50 W halogén 
BETA/D: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 52-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /
125 mm (minimum) 
energiaosztály: 
halogén világítás: D, ECO LED világítás: B

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
VN 600 (INOX)                                              29 990 Ft 
VN 900 (INOX)  +ajándék      44 990  Ft    39 990 Ft

légszállítási adatok: 370/234 m3/h*
nyomógombos vezérlés, világítás: 1x40 W normál izzó
zajszint: 54-66 dB(A), egyrészes kürtőtakaró
K7+ 80 W-os energiatakarékos motor
szín: inox, energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 125 mm (minimum) 

VN 900

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

an
ni
ve

rsar
y

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

ÚJDONSÁG!

1200

1150 1150

1150 370

620 500

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

teljeskörű
garancia

3 év

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         
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TIPP!
Nagyobb teljesítmény...
A Kdesign és Falmec rusztikus páraelszívók alapkivitelben kisebb teljesítményű 
motorokkal vannak felszerelve, de rendelhetők nagyobb teljesítményű belső , illetve 
külső motorokkal is.

FALI páraelszívók 

A Kdesign céget 2003-ban alapították Olaszor-
szágban, Montelabbate városban. Az eltelt idő 
alatt sikerült rangos helyet kivívnia az olasz cé-
gek között az iparágban, kihasználva megszerzett 
kézműves szintű tudást a fémmegmunkálás terén.

A Kdesign mélyen gyökerező hagyományokat visz tovább, ami a filo-
zófiát, a vállalatvezetést és a termelőegységek elhelyezkedését illeti. 
Mint sok más cég Olaszországnak ezen régiójában, rendelkezik azzal a 
megkülönböztető újító szellemmel amely az egyik legérdekesebb és leg-

kreatívabb céggé teszi.
A tökéletes megmunkálás, a lágy elegáns vonalak, jól tükröződnek a rész-
letekben. Mi sem lehetne szebb és hangulatosabb, mint a természetes 
fa. Ezek a páraelszívók kimondottan rusztikus, a természetes fa adottsá-
gait kihasználó konyhabútorok dekoratív kellékei. A különleges, finom 
kidolgozású akár kézi faragású szegélyek mellett a hét féle színre festett 
kürtőtest és a két változatban rendelhető kézzel festett dekor elem is lát-
ványosabbá és egyedibbé teszi a Kdesign páraelszívókat.

Felár ellenében választható kürtő festések: Felár ellenében választható dekor változatok:

Cup & Bread Fruit

Aged Gold Antracit Aged Silver

Spatulate Peach Salt & Pepper Copper

Oat

javasolt fogyasztói ár:
KLEO  90 (500m3/h)                                     181 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

KLEO

javasolt fogyasztói ár:
DEA MAXI   90 (500m3/h)                   181 990 Ft
DEA MAXI 120 (500m3/h)                   209 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély egyedi kézzel faragott mintával
szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

DEA MAXI

FALI páraelszívók 

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

500 500

javasolt fogyasztói ár:
BORGO ANTICO 90 (500m3/h)                     170 990 Ft
BORGO ANTICO 120 (500m3/h)                     181 990 Ft
BORGO ANTICO 150 150 (500m3/h)                     204 990 Ft
           

légszállítási adatok: n.a./481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

BORGO ANTICO 


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

500

javasolt fogyasztói ár:
ASIA 90 (500m3/h)                                     159 990 Ft
ASIA 120 (500m3/h)                                     177 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély, egyedi kézzel készített 
öntöttvas díszrács, szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ASIA

500

javasolt fogyasztói ár:
MONTEFELTRO   90 (500m3/h)                  164 990 Ft
MONTEFELTRO 120 (500m3/h)                  181 990 Ft 

légszállítási adatok: n.a./481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
fa dekor polc, szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

MONTEFELTRO

500

javasolt fogyasztói ár:
ZOE   60 (500m3/h)                                      134 990 Ft
ZOE   90 (500m3/h)                                     153 990 Ft
ZOE 120 (500m3/h)                                     181 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély beépített analóg órával
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ZOE

500


600m3/h motorral is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető

teljeskörű
garancia

3 év
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javasolt fogyasztói ár:
CLASICA 600 (FEKETE)                                 99 990 Ft
CLASICA 600 (FEHÉR)                               109 990 Ft
CLASICA 900 (FEKETE)                                 99 990 Ft
CLASICA 900 (FEHÉR)                               109 990 Ft

légszállítási adatok: 1150/645  m3/h*
világítás: 2x50 W halogén
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 58-72 dB(A)
szín: fekete, fehér, réz dekor szegély
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

CLASICA

javasolt fogyasztói ár:
ELISA 60 (300m3/h)                   94 990 Ft
ELISA 90 (300m3/h)                   98 990 Ft

légszállítási adatok: n.a./288 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 54-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ELISA

JAVASLAT
Légtechnikai csövek és idomok...
A legjobb légszállítási hatásfok elérése érdekében törekedjen a legrövidebb kivezetési 
szakasz megvalósítására. Mindig a páraelszívó motorcsonk-átmérőjének megfelelő 
légtechnikai csöveket és idomokat használjon.

FALI páraelszívók 

MIMOSA

javasolt fogyasztói ár:
MIMOSA 60  (450 m3/h)                                                        133 990 Ft
MIMOSA 90  (450 m3/h)                                                        139 990 Ft
MIMOSA 120  (450 m3/h)                                                        167 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:600/480 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt 
cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér , zajszint: 49-67 dB(A) 
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, energiaosztály: D

DORA

javasolt fogyasztói ár:
DORA 90 (450 m3/h)                                       148 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt 
cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, zajszint: 49-67 dB(A) 
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, energiaosztály: D

GINEVRA BOSTON/TILE

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GINEVRA BOSTON   (600 m3/h)                   135 990 Ft
GINEVRA TILE           (600 m3/h)                   135 990 Ft

légszállítási adatok: 600/480 m3/h*
világítás: 2x18 W halogén
réz dekor szegély, mosható fém zsírszűrők
szín: beige, antracit fekete 
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

A Falmec rusztikus páraelszívók natúr fa szegéllyel vagy gyárilag pácolt cseresznye és dió színben rendelhetők, melyek 
a konyhabútorok színeihez igazodóan egyedileg pácolhatók. Bizonyos Falmec páraelszívóknál lehetőség van többféle 
szegély közül választani.

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

NINFEA

javasolt fogyasztói ár:
NINFEA TULIP 90 (450 m3/h)                                       168 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt 
cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, zajszint: 49-67 dB(A) 
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, energiaosztály: D

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

TULIPGARDENIA MALIZIA

MELISSA

javasolt fogyasztói ár:
MELISSA GARDENIA, TULIP 90  (450 m3/h)            179 990 Ft


többféle szegély változat:
TULIP, GARDENIAegyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 450 /360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt 
cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, energiaosztály: D
zajszint: 48-57 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 125 mm

500 600

300 1150

javasolt fogyasztói ár:
ATHENA   90 (500m3/h)                    189 990 Ft
ATHENA 120 (500m3/h)                   208 990 Ft

légszállítási adatok: n.n./481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

ATHENA

500

teljeskörű
garancia

3 év


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető

600


600m3/h motorral is 
rendelhető
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SAR
O

K páraelszívók 
SAROK páraelszívók 

ANGOLO X/C LED SAROK

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ANGOLO X/C LED                                                                 251 990 Ft

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox
zajszint: 52-67 db(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ELIOS SAROK 90     258 990 Ft
ELIOS SAROK 100     258 990 Ft

légszállítási adatok: 800/670 m3/h
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

ELIOS SAROK

javasolt fogyasztói ár:
GIOIA ANGOLO  90 (500m3/h)                  269 990 Ft

légszállítási adatok: 500/481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély 
szín: fehér 
zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

GIOIA ANGOLO

javasolt fogyasztói ár:
CAPRI ANGOLO 100 (500m3/h)                  239 990 Ft

légszállítási adatok: 500/481 m3/h*
világítás: 2x20 W halogén
mechanikus vezérlés
szín: fekete
zajszint: 54-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

CAPRI ANGOLO
90 és 100 cm-es 
sarok változat

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
MIMOSA SAROK (FEHÉR)                  196 990 Ft-tól
MIMOSA SAROK (MÁRVÁNY BEIGE)                 207 990 Ft-tól

légszállítási adatok: 450/360 m3/h *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt 
cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, márvány-beige
zajszint: 48-57 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm, energiaosztály: D

MIMOSA SAROK

többféle szegély 
változat

TOP
filters

ANGOLO BOX/B LED SAROK

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
ANGOLO BOX/B LED                                                             272 990 Ft

légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox
zajszint: 50-67 db(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
GALA L (balos)                                   127 990 Ft
GALA R (jobbos)                                   127 990 Ft

légszállítási adatok: 1150/645 (turbó: 790) m3/h*
NL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 3x35 W halogén
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

egyedi tulajdonságok:

GALA
by cata


jobbos és balos 
változatban is!

javasolt fogyasztói ár:
EMILY ANGOLO 100 (500m3/h)                  229 990 Ft

légszállítási adatok: 500/481 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély 
szín: fehér 
zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

egyedi tulajdonságok:

EMILY ANGOLO

M
ín
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35

 / 
M

áx
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85
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ín
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35
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608608
70 70

500 500009009

063063 290 290

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*

Páraelszívók 
SZAKSZERŰ

bekötése, telepítése 
06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?
Külső motorral a legcsendesebben…. 
Hogy bizonyos páraelszívók rendelhetők külső motorral is. Ebben az esetben maga a motor 
nem a    páraelszívóban található, hanem egy külső egységben, távol a készüléktől, így a 
zajszint minimálisra csökken.  A külső motorokat el lehet helyezni a tetőtérben, álmennye-
zetben, padlástérben, falon kívül vagy a tetőn.

1200

1200 1150

100100

100

500 500

500


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető


festett kürtővel is 
rendelhető


600m3/h motorral is 
rendelhető

teljeskörű
garancia

3 év
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GRUPPO INCASSO NRS®

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO 50 NRS (53 cm) +ajándék                      
304 990 Ft    249 990 Ft
GRUPPO INCASSO 70 NRS (80 cm) +ajándék                    
324 990 Ft    269 990 Ft

légszállítási adatok: 800/715 m3/h*
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED, zajszint: 37-51 dB(A)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 57 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:


tartozék

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:
MOVE 60 (fekete, fehér)                    241 990 Ft
MOVE 90 (fekete, fehér)                                     253 990 Ft
MOVE 120 (fekete, fehér)   276 990 Ft

VIRGOLA PLUS 60 +ajándék                 141 990 Ft    119 990 Ft
VIRGOLA PLUS 90 +ajándék                 148 990 Ft    119 990 Ft
VIRGOLA PLUS 120                               162 990 Ft

légszállítási adatok: 800/670 m3/h*
időzítő (utószellőztetés)
kihajtható hőálló üveglap
világítás : 2x1,2 W LED/60 cm, 3x1,2 W LED/90,120 cm
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér üveg
zajszint: 52-64 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

MOVE

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók 
FELSŐ

 SZEKR
ÉN

YBE ÉS KÜ
R

TŐ
BE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

GRUPPO INCASSO EVO

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO EVO 50 (53 CM) +ajándék                         
142 990 Ft    119 990 Ft
GRUPPO INCASSO EVO 70 (78 CM) +ajándék                        
149 990 Ft    124 990 Ft
GRUPPO INCASSO EVO 100 (105 CM) 175 990 Ft

légszállítási adatok: 800/670 m3/h*
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás : 2x1,2 W LED, zajszint: 49-67 dB(A)
opcionális tartozék: távvezérlő, felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

egyedi tulajdonságok:

VIRGOLA PLUS

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
SL 903 P 70 cm (belső motorral)                  214 990  Ft   169 990 Ft
SL 903 P 90 cm (belső motorral)                   229 990  Ft   179 990 Ft
SL 903 P 70 cm (motor nélkül)                      194 990  Ft   159 990 Ft
SL 903 P 90 cm (motor nélkül)                      209 990  Ft   169 990 Ft

légszállítási adatok: 600/480 m3/h*
időzítő (utószellőztetés)
kihajtható hőálló üveglap
világítás: 2x1,2 W LED
szín: inox (AISI 304),
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

GRUPPO INCASSO PRO 80

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO PRO 80                  219 990 Ft    189 990 Ft

légszállítási adatok: 950/860 m3/h*
világítás: 4x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrő zsírcsapdával
csak külső kivezetéssel lehet használni
felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetéssel)
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

950

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 1000/645 (turbó: 820) m3/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED, szabályozható
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
brushless motor, energiaosztály: A
zajszint: 40-64 dB(A) , szín: fehér vagy fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

GC DUAL/B LED

GC DUAL 45/B BK LED +ajándék                               114 990 Ft  
GC DUAL 75/B BK LED +ajándék                                124 990 Ft    
GC DUAL 45/B WH LED +ajándék                              119 990 Ft
GC DUAL 75/B WH LED +ajándék                              129 990 Ft

SM 900 (52cm , 70 cm)                      129 990 Ft   99 990 Ft
SL 900 (52cm , 70 cm)                              159 990 Ft   129 990 Ft
SLT 900 (52cm , 70 cm)                            189 990 Ft   149 990 Ft


Gyors és egyszerű 
telepítés 3 lépésben!

TIPP!
Könnyű és gyors telepítés 3 lépésben...
A CATA QUICK-FRIX-GRIP gyorsrögzítő rendszer lehetővé teszi a felső szekrénybe / 
kürtőbe építhető páraelszívók egyszerű és gyors beszerelését 3 LÉPÉSBEN.
1. Behelyezés 2. Rögzítés 3. Légtechnikai bekötés

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás:  900/697 m3/h*
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 4x2,1 W LED
szín: inox, zajszint: max: 69 dB(A)
sziget kürtőbe javasolt, perimetrikus elszívás, energiaosztály: A, 
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: 70cm - B, 90 cm - A

SL 903 P 

SM, SL, SLT sorozat

egyedi tulajdonságok:
SM 900 52cm: légszállítás adatok: 900/604 m3/h* 
SM 900 70cm: légszállítás adatok: 900/654 m3/h*
zajszint: max: 70 dB(A), energiaosztály: B
világítás: 2x2,1 W LED, elektronikus vezérlés
SL 900, SLT 900 52cm: légszállítás adatok: 900/762 m3/h* 
SL 900, SLT 900 70cm: légszállítás adatok: 900/773 m3/h* 
zajszint: max: 70 dB(A), energiaosztály: A
világítás: 2x2,1 W LED, elektronikus vezérlés
SLT változat távvezérlővel

900

900

600

52

indukciós főzőlap

AJÁNDÉK
  21 990 Ft

értékben!

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*teljeskörű
garancia

3 év

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

akár 85%-kal* csendesebb működés

hordozható ételmelegítő

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

hordozható ételmelegítő

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

hordozható ételmelegítő

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK
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FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók 
FELSŐ

 SZEKR
ÉN

YBE ÉS KÜ
R

TŐ
BE ÉPÍTH

ETŐ
 páraelszívók 

BEKÖTŐ SZETT
az akcióban szereplő páraelszívókhoz!

AJÁNDÉK 

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-6600/A LED  DURALUM (60 cm) +ajándék                  59 990 Ft 
TF-6700/A LED DURALUM (70 cm)  (a készlet erejéig)     69 990 Ft 

légszállítási adatok: 1200/645 m3/h*
kihúzható (levehető előlap), világítás: 2x3,5 W ECO LED, zajszint: 50-67 dB(A)
szín: duralum ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum), energiaosztály: C              

TF-6600/A LED DURALUM

60,70, cm

javasolt fogyasztói ár:
GAT 850/60 (45 cm)+ajándék         59 990 Ft
GAT 850/90 (75 cm)         84 990 Ft

by cata

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 1150/645 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED
nyomógombos vezérlés
silentech motor
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 50-67 dB(A), energiaosztály: C
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

GAT 850GL45 ÉS GL75 LED 

javasolt fogyasztói ár:
GL45 LED                                         59 990 Ft
GL75 LED                                                                             84 990 Ft  

légszállítási adatok: 
1200/645 (turbó: 790)m3/h*
TC4i touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 50-67 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 
125 mm (minimum)
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:


Gyors és egyszerű 
telepítés 3 lépésben!

GT PLUS 45

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
GT PLUS 45 (FEHÉR, FEKETE)  46 990 Ft 
GT PLUS 45 (INOX)                    46 990 Ft

légszállítási adatok: 1115/645 m3/h*
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 
125 mm (minimum)
energiaosztály: C

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 600/390 m3/h*
tolókapcsolós vezérlés,
világítás: 2x28 W halogén, 
zajszint: 46-57 dB(A), 
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
szín: fehér, inox, energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

G 45

G 45 (FEHÉR)                           24 490 Ft
G 45 (INOX)                            28 490 Ft 

légszállítási adatok: 1140/645 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED
mechanikus vezérlés 
zajszint: 50-67 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox előlap, energiaosztály: D
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EXTENDER PLUS 60 (1716)             64 990 Ft   
EXTENDER PLUS 70 (1715)                      84  990 Ft     
EXTENDER PLUS 90 (1709)             94 990 Ft    

by cata

EXTENDER PLUS

60,70, 90 cm

javasolt fogyasztói ár:

by cata

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 600/390 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED
zajszint: 46-57 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap 
szín: inox 
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C

60, 70, 90 cm

EXTENDER 
SOROZAT

EXTENDER 60 (1700)+ajándék 45 990 Ft
EXTENDER 70 (1699)             59 990 Ft
EXTENDER 90 (1698)               64 990 Ft
 

TF-3600

légszállítási adatok: 600/310 m3/h*
TC3V touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x50 W halogén
2 motor, szűrő telítettség kijelző 
zajszint: 60-66 dB(A), kihúzható előlap
szín: fekete - üveg, fehér - üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-3600/60 FEHÉR ÜVEG  +ajándék             54 990 Ft  
TF-3600/60 FEKETE  ÜVEG +ajándék            54 990 Ft  

60 cm


TC 3V touch control
érintővezérlés

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
EXTENDER FEKETE ÜVEG (1733) 
48 990 Ft 
EXTENDER FEHÉR ÜVEG (1732)
48 990 Ft 

légszállítási adatok: 600/390 m3/h*
világítás: 2x2,9 W LED
zajszint: 46-57 dB(A)
kihúzható előlap
szín: fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C

EXTENDER
FEKETE és FEHÉR ÜVEG

by cata

60 cm

TF-5250 FEKETE 
és FEHÉR ÜVEG

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-5250 GWH (FEHÉR) +ajándék                            
32 990 Ft  
TF-5250 GBK (FEKETE) +ajándék                     
32 990 Ft  

légszállítási adatok: 600/310 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén 
2 motor
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható üveg előlap
szín: fekete és fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

50 cm


2 motoros

111511151200

600 600

600

1140

1200

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint*teljeskörű
garancia

3 év


Gyors és egyszerű 
telepítés 3 lépésben!


Gyors és egyszerű 
telepítés 3 lépésben!

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

AJÁNDÉK
  5 490 Ft

értékben!
     FA 150 

bekötő szett  

AJÁNDÉK
  8 990 Ft

értékben!

     BK150 ECO bekötő szett  

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         
Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         



64 65


 

 m
od

er
n 

 
 

ru
sz

tik
us

  

 

 üv
eg

  

 

de
si

gn
  

 

be
ép

íth
et

õ 
 
 

sz
ig

et
  

 

 p
er

im
et

rik
us

Tudta-e Ön?
Az aktívszén-szűrők használata...
A páraelszívó hatékony működéséhez belső keringtetéses üzemmódban az aktív-
szén-szűrőket használattól függően 3-6 havonta cserélni kell. Ezek mellett különös 
figyelmet kell fordítani a fém zsírszűrők folyamatos tisztántartására, szükség esetén 
ezek cseréje is javasolt.

TF-2003 üveg SOROZAT

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 600/390 m3/h*
világítás: TF-2003/60: 2x50 W halogén 
TF-2003/60/B: 2x3,5 W ECO LED 
zajszint: 46-57 dB(A), üveg előlap
szín: fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: halogén világítás: E 
ECO LED világítás: C

javasolt fogyasztói ár:
TF-2003/60  BLACK GLASS (FEKETE ÜVEG) +ajándék                                                               34 990 Ft 
TF-2003/60  WHITE GLASS  (FEHÉR ÜVEG) +ajándék                                                            34 990 Ft
TF-2003/60 LED BLACK GLASS (FEKETE ÜVEG)                                                        39 990 Ft
TF-2003/60 LED WHITE GLASS (FEHÉR ÜVEG)                                                            43 990 Ft
TF-2003/60/A GSD LED (SAND ÜVEG)                                                                    42 990 Ft
 

60,70,90 cm

TF-2003/60 HALOGÉN DURALUM +ajándék                     33 990 Ft 
TF-2003/70 HALOGÉN DURALUM                                39 990 Ft
TF-2003/90 HALOGÉN DURALUM                                 39 990 Ft
TF-2003/60/D LED DURALUM +ajándék                            39 990 Ft 
TF-2003/70/D LED DURALUM                                       42 990 Ft 
TF-2003/90/D LED DURALUM                                      46 990 Ft

légszállítási adatok: 600/390 m3/h*
világítás: TF-2003: 2x50 W halogén, TF-2003/D: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 46-57 dB(A), kihúzható (levehető) előlap 
szín: duralum ujjlenyomatmentes felület, csőcsatlakozás: Ø 125 mm 
energiaosztály: halogén világítás: E, ECO LED világítás: C

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

TF-2003 duralum

60 cm

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók 

SLIDER 050 X (egy motoros)   27 990 Ft
SLIDER 060 X (két motoros)       27 990 Ft  

SLIDER SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

2 motoros 60 cm széles:
légszállítási adatok: 550/352 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
a készülék alsó része szürke
zajszint: max. 63 dB(A), energiaosztály: E
1 motoros 50 cm széles:
légszállítási adatok: 400/288 m3/h*
világítás: 1x28 W halogén
zajszint: max. 63 dB(A)
kihúzható levehető inox előlap
a készülék alsó része fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D


2 motoros
változatban is

50, 60 cm 60 cm 50,60 cm

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:

légszállítási adatok: 380/220 m3/h*
TC3V érintővezérlés 
lekerekített szélek
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 54-60 dB(A)
szín: fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

S-GLASS TC

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
CONFORT PLUS FEHÉR 2 motor 

+ajándék  37 990 Ft
CONFORT PLUS INOX 2 motor

+ajándék                                       46 990 Ft

légszállítási adatok: 600/200 m3/h* 
világítás: 2x40 W normál izzó
2 motoros
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 59-65 dB(A)
szín: inox és fehér
csőcsatlakozás: 
Ø 125 mm
energiaosztály: F

CONFORT PLUS SOROZAT
by cata

FELSŐ
 SZEKR

ÉN
YBE ÉS KÜ

R
TŐ

BE ÉPÍTH
ETŐ

 páraelszívók 

S-GLASS TC +ajándék  59 990 Ft  

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
F-2050 (FEHÉR)                 14 990 Ft  
F-2050 (INOX)                    19 490 Ft  
F-2060 (FEHÉR)                 14 990 Ft  
F-2060 (INOX)                   19 490 Ft  

1 motoros változat:
légszállítási adatok: 380/220 m3/h*
világítás: 1x28 W halogén
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 54-60 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
szín: fehér, inox
energiaosztály: D 

F 2050/2060 SLIM SOROZAT

2 motoros változat:
légszállítási adatok: 600/310 m3/h* 
világítás: 2x28 W halogén 
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 59-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
szín: fehér, inox
energiaosztály: F 

F-2260 (FEHÉR) 2 motor +ajándék 23 990 Ft  
F-2260 (INOX) 2 motor +ajándék  28 490 Ft  
F-2290 (INOX) 2 motor +ajándék  32 990 Ft  

50,60,90 cm

600

600

400 550 600600

380

380

TF-5060 SOROZAT

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-5060 (FEHÉR)                       24 990 Ft  
TF-5060 (ALU)                          24 990 Ft

légszállítási adatok: 350/180 m3/h*
világítás: 1x28 W halogén
zajszint: 51-65 dB(A) 
kihúzható (levehető) előlap 
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér,
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
hátsó kivezetéssel is (Ø 100 mm)
energiaosztály: E

60 cm 60 cm


hátsó kivezetéssel is

350

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
TF-5250 (FEHÉR)+ajándék            29 990 Ft      
TF-5250 X  (ALU) +ajándék           29 990 Ft      
TF-5260 (FEHÉR)+ajándék            29 990 Ft      
TF-5260 X  (ALU) +ajándék           29 990 Ft      

50, 60 cm

TF-5250 - 5260 SOROZAT


2 motoros

légszállítási adatok: 600/310 m3/h*
világítás: 2x28 W halogén
2 motor
energiaosztály: F
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap,
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

600

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* teljeskörű
garancia

3 év


hátsó kivezetéssel is

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

*

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         


2 motoros

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         
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PÁR
AELSZÍVÓ

 tartozékok 
STANDARD páraelszívók 

67

P-3050 (FEHÉR)                                                  15 990 Ft
P-3050 (FEKETE)                                                  17 490 Ft             
P-3050 (INOX) kazettás                             27 490 Ft    
P-3060 (FEHÉR, FEKETE)                             15 990 Ft  
P-3060 (INOX) kazettás                           27 490 Ft    

P-3260 (FEHÉR) 2motor +ajándék           26 990 Ft  
P-3260 (FEKETE) 2 motor +ajándék       26 990 Ft  
P-3260 (INOX) 2 motor +ajándék              32 990 Ft  

1 motoros változat:
légszállítási adatok: 380/193 m3/h*
világítás: 1x28 W halogén
zajszint: 54-60 dB(A)
nyomógombos vezérlés
mosható fém zsírszűrő
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D 

2 motoros változat:
légszállítási adatok: 600/310 m3/h* 
világítás: 2x28 W halogén 
zajszint: 59-65 dB(A)
nyomógombos vezérlés
mosható fém zsírszűrő
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

egyedi tulajdonságok: egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár: javasolt fogyasztói ár:


2 motoros változat hátsó
kivezetéssel is!

KENDO 050/060 FEHÉR

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
KENDO 050   13 990 Ft  
KENDO ECO 060   13 990 Ft 

KENDO 050:
légszállítási adatok: 290/200 m3/h
zajszint: 52-61 dB(A)
KENDO ECO 060 energiatakarékos motorral:
légszállítási adatok: 290/200 m3/h*
zajszint: 52-61 dB(A)
tolókapcsolós vezérlés, 
légterelő üveg nélküli változat
világítás: 2x28 W halogén
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

OLYMPIA 060 2 motoros

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
OLYMPIA 060 (FEHÉR)2 motor +ajándék    
21 990 Ft
OLYMPIA 060 (CROM) 2 motor +ajándék        
25 990 Ft

légszállítási adatok: 580/352 m3/h
2 motor, energiaosztály: E
zajszint: 55-63 dB(A)
világítás: 2x28 W
tolókapcsolós vezérlés,
mosható fém zsírszűrő
a chrom változatnál
szín: fehér, chrom
csőcsatlakozás: Ø 125 mm


hátsó kivezetéssel is

OLYMPIA 050/060 FEHÉR

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
OLYMPIA 050 (FEHÉR)        14 990 Ft  
OLYMPIA 060 (FEHÉR)                 14 990 Ft 

légszállítási adatok: 290/200 m3/h
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 52-61 dB(A)
szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

50, 60 cm 60 cm

OLYMPIA 050/060 CHROM

egyedi tulajdonságok:

javasolt fogyasztói ár:
OLYMPIA 050 CHROM             18 990 Ft  
OLYMPIA 060 CHROM             18 990 Ft 
OLYMPIA 050 X (INOX)              23 990 Ft
OLYMPIA ECO 060 X (INOX)    16 990 Ft

OLYMPIA:
légszállítási adatok: 290/200 m3/h
zajszint: 52-61 dB(A)
OLYMPIA ECO energiatakarékos motorral:
légszállítási adatok: 290/200 m3/h*
zajszint: 52-61 dB(A), világítás: 2x28 W
tolókapcsolós vezérlés,  légterelő üveg 
nélküli változat, energiaosztály: E
mosható fém zsírszűrő (chrom változatnál)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

50, 60 cm 50, 60 cm50, 60 cm

PÁR
AELSZÍVÓ

 tartozékok

Aktívszén-szűrőBekötő szett
Kivezetett üzemmód:
Ebben az üzemmódban, az elszívott levegő – a 
zsírszűrő filteren áthaladva – egy csőrendszeren 
keresztül a szabadba vagy erre a célra kialakított 
légtechnikai kürtőbe kerül. Fontos, hogy ennél a 
változatnál, biztosítsuk a megfelelő friss levegő 
beáramlását is, mert csak így működnek megfele-
lő hatékonysággal a készülékek.

Keringtetési üzemmód:
Ebben az üzemmódban az elszívott levegő a zsírszű-
rőkön áthaladva, egy aktívszén-filteren is keresztülha-
lad, mely némileg megszűri a kellemetlen szagokat, 
gőzöket, majd a megtisztított levegő (a páratartalom-
mal együtt) visszakerül a konyha levegőjébe. Ebben 
az esetben a kapacitás a szénszűrő állapotától (el-
használódás) függően csökken. Ez az üzemeltetési 
mód csak akkor ajánlott, ha a kivezetésre nincs mód.

vagy

Az üzembe helyezéshez biztos, hogy kell:

Ajánlott!

tartalma:

tartalma: tartalma:

tartalma: tartalma:

javasolt fogyasztói ár:   3 790 Ft   

javasolt fogyasztói ár:   7 990 Ft   javasolt fogyasztói ár:   8 990 Ft   

javasolt fogyasztói ár:   4 990 Ft   javasolt fogyasztói ár:   5 490 Ft   

3 méteres 127 mm átmérőjű 
flexibilis PVC cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag

3 méteres 127 mm átmérőjű 
egyrétegű flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db légelzáró szelep, 1 db zsalusrács, 
1 db hengeres szűkítő (125 mm > 100 mm)

3 méteres 150 mm átmérőjű 
egyrétegű flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 1 db zsalusrács
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)

3 méteres 125 mm átmérőjű 
egyrétegű flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag

3 méteres 150 mm átmérőjű 
egyrétegű flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 
2 db légtechnikai rögzítő szalag

FP-127/3 FLEXI-PVC
bekötő szett

BK-125 ECO bekötő szett BK-150 ECO bekötő szett

FA-125 FLEXI-ALU
bekötő szett

FA-150 FLEXI-ALU
bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

125 mm-es kivezetéshez! 150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

javasolt fogyasztói ár:   9 990 Ft   

3 méteres 127 mm átmérőjű 
többrétegű flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 1 db zsalusrács
1 db légelzáró szelep, 
1 db  hengeres szűkítő (125 mm > 100 mm)

BK-125 bekötő szett
125 mm-es kivezetéshez!

125 mm-es kivezetéshez! 150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

javasolt fogyasztói ár:   10 990 Ft   

3 méteres 150 mm 
átmérőjű  többrétegű flexibilis ALU cső, 
2 db rögzítő bilincs, 1 db zsalusrács
1 db 150/125 hengeres szűkítő

BK-150 bekötő szett
150 mm-es kivezetéshez!

P 3050/3060

290 290 290

290380 600

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint* teljeskörű
garancia

3 év


hátsó kivezetéssel is


hátsó kivezetéssel is


hátsó kivezetéssel is


2 motoros

AJÁNDÉK
  4 990 Ft

értékben!
 FA 125/3 
bekötő 
szett  

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

Az akció visszavonásig vagy 
a készlet erejéig érvényes!                                         

további páraelszívó tartozékokat keresse: 
az üzletekben vagy 
a www.paraelszivotartozek.hu weboldalon
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AQUASMART....
Takarítson meg időt és pénzt a Cata AQUASMART rendszerének köszönhetően. Öntsön egy 
pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn 
az AQUASMART funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki 
a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!aQ

ua
Sm

art

CATA TN 604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 
2 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna, 
9 fokozat, gyerekzár, maradékhő kijelzés, 
teljesítmény: 6 kW  

javasolt fogyasztói ár:
TN 604                     69 990 Ft  

TRIPLA WOK ÉGŐ

IDŐZÍTŐ

2

5

6

CATA LCI 631 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, 
fekete üveg felület, öntöttvas rács, teljesítmény: 
9,2 kW, automata szikragyújtás, méret: 600x510mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 631 BK                       75 990 Ft

ÖNTÖTTVAS RÁCS

INDUKCIÓS FŐZŐZÓNÁK

CATA IB 6104 BK  indukciós főzőlap
4 indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 1 db 23 
cm-es, 3 db 16 cm-es főzőzóna, mindegyik BOOSTER 
funkcióval, gyerekzár, időzítő, teljesítmény: 6,8 kW

javasolt fogyasztói ár:
IB 6104 BK                      95 990 Ft

CATA LCMD 8008 X  multifunkciós sütő
8 funkció, 50 - 250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó, 
süllyeszthető gombok, 1db 100%-ban teljesen 
kihúzható sütősín, programozható, digitális kijelző, 
digitális óra touch control érintővetérléssel, 1 db 
mély tepsi (5 cm), SOFTCLOSE - lágyan záródó 
sütőajtó, XXL 70 literes “A” kat., inox, 
AQUASMART SYSTEM

javasolt fogyasztói ár:
CDP LCMD 8008 X          139 990 Ft

F

AQUASMART SÜTŐTISZTÍTÁS

159 990 Ft

F

169 990 Ft

179 990 Ft

194 980 Ft

189 980 Ft

209 980 Ft

F

F

3

2

1 szett ár

szett ár

szett ár

184 990 Ft

179 990 Ft

214 990 Ft

215 980 Ft

209 980 Ft

235 980 Ft

F

F

F

4

5

6

szett ár

szett ár

szett ár

aQua Smart

4 BOOSTER FUNKCIÓ

LÁGYAN ZÁRÓDÓ SÜTŐAJTÓ

XXL 70 LITERES SÜTŐTÉR

CATA GI 6004 X 

gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 
normál rács
teljesítmény: 7,5 kW, 
automata szikragyújtás, 
méret: 590x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 6004 X         49 990 Ft

CATA LGI 631 WOK 

gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 
normál rács
teljesítmény: 7,5 kW, 
automata szikragyújtás, 
méret: 590x500mm

javasolt fogyasztói ár:
LGI 631 WOK      69 990 Ft

1

3
CATA GI 6031 X gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, teljesít-
mény: 7,5 kW, automata szikragyújtás, méret: 590x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 6031 X                     54 990 Ft

SZIKRAGYÚJTÁS

TRIPLA WOK ÉGŐ

4

1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

NO FROST RENDSZER NO FROST RENDSZER

LED VILÁGÍTÁS
egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás: 
61 palack 
8 db fapolc
3 zónás hűtés
NO FROST
elektronikus érintővezérlés 
5-22°C digitális kijelzéssel 
LED világítás 
belső levegő keringtetés, 
megfordítható ajtó
szín: inox

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacítás: 
41 palack
2x3 db fapolc
2 zónás hűtés
NO FROST
elektronikus érintővezérlés 
5-22°C  digitális kijelzéssel
LED világítás
belső levegő keringtetés
megfordítható ajtó
szín: inox

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacítás: 24 palack, 3db fapolc 
NO FROST, LED világítás, elektronikus vezérlés 
5-22°C digitális kijelzéssel, belső levegő keringtetés 
megfordítható ajtó, szín: inox

VINOTECA V41 
borhűtő

VINOTECA V24 borhűtőVINOTECA V61 
borhűtő

by cataby cataby cata

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V41             249 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V61             
329 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V24             181 990 Ft   

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

teljeskörű
garancia

3 év

teljeskörű
garancia

3 év
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CATA GI 6031 X gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás 
wok égő, teljesítmény: 7,5 kW, automata 
szikragyújtás, méret: 590x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 6031 X                     54 990 Ft

179 990 Ft
szett ár

D

199 990 Ft
szett ár

179 990 Ft
szett ár

245 980 Ft

224 980 Ft

229 980 Ft

209 990 Ft
szett ár

265 980 Ft

D

D

D

3

4

2

1

CATA T 604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 1 db 
21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es 
főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár, időzítő, 
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6,5 kW 

javasolt fogyasztói ár:
T 604                     59 990 Ft  

TRIPLA WOK ÉGŐ

IDŐZÍTŐ

1

3 4

2

CATA LCI 631 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, 
fekete üveg felület, öntöttvas rács, teljesítmény: 
9,2 kW, automata szikragyújtás, méret: 600x510mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 631 BK                       75 990 Ft

ÖNTÖTTVAS RÁCS

INDUKCIÓS FŐZŐZÓNÁK

CATA IB 6104 BK  indukciós főzőlap
4 indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 1 db 23 
cm-es, 3 db 16 cm-es főzőzóna, mindegyik BOOSTER 
funkcióval, gyerekzár, időzítő, teljesítmény: 6,8 kW

javasolt fogyasztói ár:
IB 6104 BK                      95 990 Ft

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

D

CATA HGR 110 AS BK  multifunkciós sütő
10 funkció, 50 - 250 °C, tripla üveg, Touch control 
Slider vezérlés, 2 db teljesen kihúzható sütősín, 1 mély 
tepsi (5 cm), 1 normál tepsi, programozható, 59 literes, 
“A” kat., AQUASMART SYSTEM

javasolt fogyasztói ár:
CDP HGR 110 AS BK          169 990 Ft

2 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

AQUASMART....
Takarítson meg időt és pénzt a Cata AQUASMART rendszerének köszönhetően. Öntsön egy 
pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn 
az AQUASMART funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki 
a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!aQ

ua
Sm

art

szett ár

szett ár

szett ár

B

CATA CDP 780 AS BK 
multifunkciós sütő
8 funkció, 59 liter űrtartalom, 
fekete üveg előlap, 
süllyeszthető gombok, 1 db 
teljesen kihúzható sütősín, 
“A” energiaosztály 
AQUASMART SYSTEM 
dupla üvegezésű sütőajtó

javasolt fogyasztói ár:
CDP 780 AS BK          
114 990 Ft

AQUASMART SÜTŐTISZTÍTÁS

1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

70

149 990 Ft

B

169 990 Ft

159 990 Ft

190 980 Ft

169 980 Ft

174 980 Ft

189 990 Ft
210 980 Ft

B

B

B

3

4

2

1 szett ár

szett ár

szett ár

szett ár

TC SLIDE ÉRINTŐVEZÉRLÉS

aQua Smart

4 BOOSTER FUNKCIÓ

aQua Smart

CATA CDP 780 AS WH multifunkciós sütő
8 funkció, 59 liter űrtartalom, fehér üveg előlap, 
1 db teljesen kihúzható sütősín, dupla üvegzésű ajtó, 
programozható sütő AQUASMART SYSTEM, 
süllyeszthető gombok, digitális óra „A” osztály
javasolt fogyasztói ár:             128 990 Ft

CATA LCI 631 WH gázfőzőlap 
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő, 
automata szikragyújtás, fehér üveg felület, 
öntöttvas rács, teljesítmény: 9,2 kW, 
méret: 510x590mm
javasolt fogyasztói ár:                       85 990 Ft 

CATA IB 604 WH indukciós kerámialap 
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 
1 db 22 cm-es BOOSTER funkcióval, 
3 db 18 cm-es főzőzóna, gyerekzár, időzítő, 
teljesítmény: 6,3 kW, méret: 520x590mm
javasolt fogyasztói ár:          129 990 Ft 

+ 
aQua Smart

319 990 Ft
szett ár

353 970 Ft2

H

sütő + kerámialap + elszívó

279 990 Ft
szett ár

309 970 Ft1

H

sütő + gázlap + elszívóH1 2TRIPLA WOK ÉGŐ

2 BOOSTER FUNKCIÓ

+ 
CATA CERES 600 fehér páraelszívó
légszállítási adatok: 1000/560 m3/h*
érintővezérlés, időzítő (utószellőztetés), 
szabályozható világítás: 2x50 W halogén, 
energiaosztály: E, fehér üveg, zajszint: 53-63 dB(A)
javasolt fogyasztói ár:       94 990 Ft 

1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

ÉRINTŐVEZÉRLÉS

teljeskörű
garancia

3 év

teljeskörű
garancia

3 év

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!
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NODOR D 7008 DT X 
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
9 funkció, 50 - 250 °C, 
60 literes űrtartalom,
süllyeszthető gombok, 
digitális érintőgombos óra
programozható sütő, 
kivehető kihúzható sütősín
tripla üvegezésű sütőajtó 
ventilátoros hűtéssel 
Lágyan záródó sütőajtó, 
AQUACLEAN SYSTEM
“A+” osztály, 
inox előlap 

javasolt fogyasztói ár:
D 7008 DT X         129 990 Ft

189 990 Ft

K

219 990 Ft

189 990 Ft

239 980 Ft

205 980 Ft

209 980 Ft

189 990 Ft
209 980 Ft

K

K

K

3

4

2

1 szett ár

szett ár

szett ár

szett ár

NODOR GXS 316 
gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 
1 tripla koronás 
wok égő, inox felület, 
öntöttvas rács, 
teljesítmény: 9,2 kW, 
automata szikragyújtás
méret: 580x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GXS 316            79 990 Ft

ÉRINTŐ VEZÉRLÉS

NODOR I 4060 BK  
indukciós kerámialap
4 indukciós főzőzóna, Touch Control, 
9 fokozat, 1 db 22 cm-es, 3 db 18 
cm-es főzőzóna, 2 db BOOSTER 
funkcióval, gyerekzár, időzítő, 
teljesítmény: 6,3 kW 

javasolt fogyasztói ár:
I 4060 BK                     109 990 Ft

NODOR GCS 316 
gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval,
1 tripla koronás wok égő, 
öntöttvas rács, fekete üveg felület,
teljesítmény: 8 kW, 
automata szikragyújtás 
méret: 600x510mm

javasolt fogyasztói ár:
GCS 316                      79 990 Ft

2 BOOSTER FUNKCIÓ

1 DB 75%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

LÁGYAN ZÁRÓDÓ SÜTŐAJTÓ

ÖNTÖTTVAS RÁCS

TRIPLA WOK ÉGŐ

NODOR V 4060 BK

kerámia főzőlap
4 db HighLight főzőzóna, 
2 db 14, 1 db 18 és  
1 db 21 cm-es főzőzóna, 
időzítő, gyerekzár, 
touch control, 9 fokozat, 
maradékhő kijelzés, 
teljesítmény: 6,5 kW 

javasolt fogyasztói ár:
V 4060 BK          75 990 Ft  

2

1K

3

4

teljeskörű
garancia

3 év
Takarítson meg időt és pénzt a  Nodor AQUACLEAN rendszerének köszönhetően. Öntsön egy pohár (200ml) vizet 
egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn az AQUACLEAN funkciót, 15 percen át 
üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

aQua Clean

aQua Clean

by cata

+ 

CATA ME 910 multifunkciós
8 funkció, 105 liter űrtartalom
tripla üvegezésű ajtó, forgónyárs
EASY CLEAN SYSTEM , “
A” energiaosztály
90 cm széles, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
ME 910                         199 990 Ft  

CATA LCI 941 BK  gázfőzőlap
5 gázégő égésbiztosítóval, 
1 WOK égő, öntöttvas rács, 
fekete üveg felület,
automata szikragyújtás, 
teljesítmény: 10,9 kW, 
méret:  880x520mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 941                           109 990 Ft  

CATA L 905 TI inox gázfőzőlap
5 gázégő égésbiztosítóval, 
1 WOK égő, öntöttvas rács,
inox felület,
automata szikragyújtás, 
teljesítmény: 10,9 kW, 
méret:  850x520mm

javasolt fogyasztói ár:
L 905 TI inox                 99 990 Ft  

CATA LCI 912 gázfőzőlap
3 gázégő égésbiztosítóval
2 tripla koronás WOK égő, 
öntöttvas rács 
automata szikragyújtás
szín: fekete üveg felület, 
teljesítmény: 10,15 kW, 
méret: 860x500mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 912                          65 990 Ft  

CATA SYGMA 900/C LED fali páraelszívó
légszállítási adatok: 1200/645 (turbó: 790) m3/h *
VL 3 elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x3,5 W ECOLED , szín: inox, fekete
zajszint: 50-67 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 150 mm 
(javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
SYGMA 900/C LED   99 990 Ft  

G

1
369 990 Ft

szett ár

409 970 Ft

G 1

   ME 910 sütő
+

LCI 941 BK gázfőzőlap
+

SYGMA 900 elszívó
FORGÓNYÁRS


70 cm-es szekrénybe is 
építhető!

2
369 990 Ft

szett ár

399 970 Ft

G 2

   ME 910 sütő
+

L 905 TI gázfőzőlap
+

SYGMA 900 elszívó

3
319 990 Ft

szett ár

365 970 Ft

G 3

   ME 910 sütő
+

LCI 912 gázfőzőlap
+

SYGMA 900 elszívó

TRIPLA WOK ÉGŐ

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

ÖNTÖTTVAS RÁCS

LED VILÁGÍTÁS

2 DB WOK ÉGŐ



egyedi tulajdonságok: 
800 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 20 literes,
95 perces időzítő, mechanikus programválasztó
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret
    

INOX BELSŐ TÉR


Felső szekrénybe is építhető!
(330 + 20 mm mély 
felső szekrénybe)

MC 20 IX

javasolt fogyasztói ár:
MC 20 IX                                                49 990 Ft   

egyedi tulajdonságok: 
800 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 fokozat,
95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata 
menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret
                              20 LITER ŰRTARTALOM

MC 20 D 

javasolt fogyasztói ár:
MC 20 D                                                55 990 Ft  

egyedi tulajdonságok:
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 6 teljesítmény fokozat, 95 perces időzítő, 
automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, 
súlyautomatika, gyerekzár, szín: fekete üveg, 
315 mm átnérőjű tányér, rozsdamentes belső tér
inox beépítő keret

NMW 25 D ENC

GYEREKZÁR

by cata

javasolt fogyasztói ár:
NMW 25 D ENC                                69 990 Ft 

egyedi tulajdonságok: 
900 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 fokozat,
95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata 
menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, inox beépítő keret

javasolt fogyasztói ár:
MC 25 D                            66 990 Ft  

MC 25 D 
25 LITER ŰRTARTALOM

egyedi tulajdonságok: 
28 literes űrtartalom , 900 W teljesítény
quartz grill 1000 W, 5 teljesítmény fokozat 
digitális programozás időzítővel, 8 program
súlyautomatika, automata kiolvasztás
fekete vagy fehér üveg előlap, inox keret
inox belső tér, gyerekzár, 315 mm átmérőjű tányér

MC 28 D 

INOX BELSŐ TÉR

javasolt fogyasztói ár:
MC 28 D BK  (fekete üveg)          79 990 Ft
MC 28 D WH (fehér üveg)            79 990 Ft    

javasolt fogyasztói ár:
MC 32 DC                                              85 990 Ft      

egyedi tulajdonságok: 
32 literes űrtartalom, 900 W teljesítény, quartz grill 
1100W, hőlégkeverés, hőlégbefúvás, 5 teljesítmény 
fokozat, digitális programozás időzítővel, 10 
program, gyerekzár, súlyautomatika, automata 
kiolvasztás, inox előlap, inox belső tér, 315 mm 
átmérőjű tányér

MC 32 DC

32 LITER ŰRTARTALOM

by cata by cata

egyedi tulajdonságok: 
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 5 teljesítmény fokozat, Touch Control 
érintővezérlés, digitális programozás időzítővel, 8 
program,, súlyautomatika, automata kiolvasztás, 
inox belső tér, gyerekzár, 315 mm átmérőjű tányér

NM 25 TG

ELEKTRONIKUS AJTÓNYITÁS

javasolt fogyasztói ár:
NM 25 TG WH fehér          119 990 Ft 
NM 25 TG BK fekete         ,119 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:
MC 25 GTC BK fekete                        129 990 Ft 
MC 25 GTC WH fehér                        129 990 Ft 

egyedi tulajdonságok: 
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 
1000 W, 5 fokozat, Touch Control érintővezérlés, digitá-
lis programozás időzítővel, 8 program, súlyautoma-
tika, automata kiolvasztás, fekete vagy fehér előlap, 
inox belső tér, gyerekzár, 315 mm átmérőjű tányér       

MC 25 GTC

SÚLYAUTOMATIKA


Hőlégkeverés
funkcióvalNC 44 G

SÜTŐ MIKRO FUNKCIÓVAL

egyedi tulajdonságok:
44 literes űrtartalom,900 W teljesítény,
quartz grill 900 W, hőlégkeverés, gyerekzár, 
5 teljesítmény fokozat, 10 program, digitális óra,
EASY CLEAN SYSTEM, automata kiolvasztás,
sütés, gyorsfelfűtés, grill és hagyományos sütés,
inox belső tér, 360 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
NC 44 G                                           189 990 Ft
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BEÉPÍTH
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 m
ikrohullám

ú sütők és borhűtők
Tudta-e Ön?
Felső szekrénybe....
Hogy a Spanyol Cata cég beépíthető mikrohullámú sütő választékában talál olyan 
készüléket is, amit akár a konyhabútor felső szekrényébe is építhető?
(330 + 20 mm mély felső szekrénybe)


Hőlégkeverés
funkcióval

7574


Felső szekrénybe is építhető!
(330 + 20 mm mély 
felső szekrénybe)

teljeskörű
garancia

3 évBEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

+ 

CATA RCI 631 BK 

gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 
automata szikragyújtás,  
1 tripla koronás WOK égő, 
teljesítmény: 8,1 kW,  
fekete üveg, 60 cm széles 

javasolt fogyasztói ár:
RCI 631 BK            74 990 Ft  

MRA 7008 BK multfunkciós sütő
8 funkció, 50 - 250 °C, dupla üvegezésű sütőajtó, 
analóg óra, 1 db mély tepsi (5 cm), 
60 literes űrtartalom,  “A” kat.

javasolt fogyasztói ár:
MRA 7008 BK                           119 990 Ft  

IDŐZÍTŐ

5 CM EXTRA MÉLY TEPSI

CATA IB 6104 BK indukciós kerámialap
4 indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 
1 db 23 cm-es, 3 db 16 cm-es főzőzóna, mind-
egyik BOOSTER funkcióval, gyerekzár, időzítő, 
teljesítmény: 6,8 kW
javasolt fogyasztói ár:
IB 6104 BK                      95 990 Ft

ÖNTÖTTVAS RÁCS

CATA T 604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 1 db 
21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es 
főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár, időzítő, 
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6,5 kW 

javasolt fogyasztói ár:
T 604                     59 990 Ft  

E 279 990 Ft
szett ár

315 970 Ft

3

sütő + főzőlap + elszívó

249 990 Ft
szett ár

279 970 Ft

E2

sütő + főzőlap + elszívó

259 990 Ft
szett ár

294 970 Ft

E1

sütő + főzőlap + elszívó

CATA CLASICA 600 BK páraelszívó
légszállítási adatok: 1150/645 m3/h*
világítás: 2x50 W halogén, VL3 elektronikus vezérlés 
(utószellőztetés)zajszint: 58-72 dB(A)
szín: fekete réz dekor szegéllyel, energiaosztály: D
javasolt fogyasztói ár:
CLASICA 600 fekete   99 990 Ft 

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

4 BOOSTER FUNKCIÓ

2

1E

3

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!



BEÉPÍTH
ETŐ

 főzőlapok, hűtőszekrények, m
osogatógépek

BEÉPÍTHETŐ főzőlapok

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
teljesítmény: 4 kW
normál rács
automata szikragyújtás
szín: inox
méret: 500x290 mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 302                                                     35 990 Ft      

javasolt fogyasztói ár:
TD 302                                                 48 990 Ft
   

javasolt fogyasztói ár:
LCI 302 BK                                             44 990 Ft   

javasolt fogyasztói ár:
I 2030 BK                                              82 990 Ft   

javasolt fogyasztói ár:
IB 302 BK         74 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
GCI 316    79 990 Ft  

by cata by cata

javasolt fogyasztói ár: 
GCI 57 white (fehér üveg)     96 990 Ft
GCI 57 black (fekete üveg)     89 990 Ft 

76 77

GI 302 
gázfőzőlap

SZIKRAGYÚJTÁS

INOX SZÍN

LCI 302 BK 
gázfőzőlap

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
teljesítmény: 4 kW
öntöttvas rács
automata szikragyújtás
szín: fekete üveg
méret: 510x300 mm

FEKETE ÜVEG

TD 302 
kerámialap

egyedi tulajdonságok:
2 High light főzőzóna
1x180/120 mm bővíthető főzőzóna, 
1x140 mm főzőzóna, 9 fokozat
touch control érintővezérlés
teljesítmény: 2,9 kW, gyerekzár
maradékhő kijelzés, méret: 520x300 mm

GYEREKZÁR

BŐVÍTHETŐ FŐZŐZÓNA

I 2030 BK 
indukciós főzőlap

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna
1x180, 1X210 mm főzőzóna
touch control érintővezérlés
9 fokozat, teljesítmény: 3,7 kW
BOOSTER (extra gyors felfűtés)
gyerekzár, időzítő
méret: 520x300 mm

IB 302 BK 
indukciós főzőlap

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna
2x180 mm főzőzóna
touch control érintővezérlés
9 fokozat , teljesítmény: 3,5 kW
BOOSTER (extra gyors felfűtés)
gyerekzár, időzítő
méret: 520x300 mm

BOOSTER BOOSTER

ÉRINTŐVEZÉRLÉS ÉRINTŐVEZÉRLÉS

egyedi tulajdonságok:
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás 
WOK égő, öntöttvas rács, alumínium sze-
gély, automata szikragyújtás
szín: fekete üveg felület, méret: 590x520mm

GCI 57 WHITE gázfőzőlap GCI 59 gázfőzőlap

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő
öntöttvas rács, automata szikragyújtás
szín: fehér üveg felület, méret: 680x520mm

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács, 
alumínium szegély, automata szikragyújtás, teljesítmény: 10,9 kW, 
szín: fekete üveg felület, méret: 880x520mm 


60 cm-es szekrénybe is 
építhető!

68 cm 88 cm

by cata

by cata by cata

GCI 316 gázfőzőlap

javasolt fogyasztói ár: 
GCI 59 black (fekete üveg)     96 990 Ft   

WOK ÉGŐ

ÖNTÖTTVAS RÁCS

ÖNTÖTTVAS RÁCS

javasolt fogyasztói ár:
IB 2 PLUS BK        91 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
CI 54077       249 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
LVI 60014       129 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
LVI 45009       129 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
CI 54177       139 990 Ft  

javasolt fogyasztói ár:
V 2170 SL BK        99 990 Ft   

javasolt fogyasztói ár:
I 3070 SL BK                                        138 990 Ft   

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna, 1x220 mm, 1x180 
mm főzőzóna, touch control érintővezérlés, 
9 fokozat, teljesítmény: 3,7 kW, gyerekzár, 
időzítő, BOOSTER (extra gyors felfűtés)
méret: 590x350 mm

egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
60 cm széles
220 literes űrtartalom 
173 literes normál, 47literes fagyasztó 
automata leolvasztás
állítható hőmérséklet
NO FROST
LED világítás, LED kijelző
2 db zöldségtartó fiók, üvegpolcok
3 fiókos fagyasztó, 5kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 265 kW/év

egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
60 cm széles
275 literes űrtartalom 
205 literes normál, 70 literes fagyasztó 
automata leolvasztás
elektronikusan állítható hőmérséklet
2 db zöldségtartó fiók
3 fiókos fagyasztó
3,5kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 280 kW/év

BOOSTER

35 
cm

59 cm

IB 2 PLUS BK indukciós főzőlap

CI 54077 beépíthető 
hűtőszekrény

LVI 60014 beépíthető 
mosogatógép

LVI 45009 beépíthető 
mosogatógép

CI 54177 beépíthető 
hűtőszekrény

V 2170 SL BK kerámia főzőlap

egyedi tulajdonságok:
3 főzőzóna, 1 háromkörös 270mm-es főzőzóna
1x270/210/145 mm: 2x140 mm főzőzóna, touch 
control vezérlés, csiszolt front, maradékhő 
kijelzés, gyerekzár, automata forralás, időzítő 
hangjelzéssel, különleges SLIM DESIGN,
teljesítmény: 5,1 kW

SLIM DESIGN

70 cm 70 cm

35 
cm

35 
cm

I 3070 SL BK indukciós főzőlap

egyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna, 2x180, 1x220 mm, 9 fo-
kozat, időzítő, 1 BOOSTER funkció (extra gyors 
felfűtés) automata kikapcsolás, maradékhő 
kijelzés, touch control érintővezérlés, gyerekzár, 
teljesítmény: 5,8 kW

BOOSTER FUNKCIÓ

NO FROST

egyedi tulajdonságok:
teljesen integrálható 14 terítékes 
A++ energiaosztály
szárítás és tisztítás: A energiaosztály
12 literes vízfogyasztás
5 program: intenzív, normál, ECO, 
expressz 90 °C, gyors, fél program
3, 6 és 9 órás késleltető időzítés 
extra száraz program 
LED kijelzés
só és öblítőszer hiány jelzés
lehajtható alsó kosár
állítható felső kosár
zajszint: 49 dB(A)

egyedi tulajdonságok:
teljesen integrálható 10 terítékes 
A++ energiaosztály
szárítás és tisztítás: A energiaosztály 
10,5 literes vízfogyasztás
4 program: automata, ECO, 
pohármosó, gyors, fél program
24 órás késleltető időzítés, 
extra száraz program 
LED kijelzés, só és öblítőszer hiány 
jelzés, hátralévő időkijelzés 
tisztító fázis kijelzés, lehajtható alsó 
kosár, állítható felső kosár
zajszint: 49 dB(A)

A ++ ENERGIAOSZTÁLY

A ++ ENERGIAOSZTÁLY

60 cm 45 cm

teljeskörű
garancia

2 év
teljeskörű

garancia

2 év

Tudta-e Ön?
Ardes 1F62I indukciós főzőlap...
A Falmec promóciós ajánlatban szereplő páraelszívókhoz ajándékba adunk 
egy Ardes indukciós fözőlapot, ami 2000 W.os teljesítménnyel, digitális kijel-
zővel, 10 fokozattal, érintővezérléssel és időzítővel is rendelkezik.
A készülék bruttó fogyasztói ára: 21 990 Ft.

AJÁNDÉK


3 kosár szint

by cata

ÚJDONSÁG!

teljeskörű
garancia

3 év

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

teljeskörű
garancia

2 év
teljeskörű

garancia

2 év

3 kosár szint

WOK ÉGŐ

ÖNTÖTTVAS RÁCS
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EDÉNYEK
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SPLENDOUR kukta

SONIC kukta

SPLENDOUR kukta szett

SONIC kukta szett

MASTERCLASS edény szett

MASTERCLASS serpenyő szett

SHINE edény szett

javasolt fogyasztói ár: 
SPLENDOUR kukta szett +ajándék       29 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
SONIC kukta szett +ajándék                 29 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
MASTERCLASS edény szett +ajándék                 69 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
MASTERCLASS serpenyő szett  +ajándék                
39 990 Ft

MASTERCLASS 20 cm-es serpenyő     9 990 Ft
MASTERCLASS 24 cm-es serpenyő     12 990 Ft
MASTERCLASS 28 cm-es serpenyő     15 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
SHINE edény szett +ajándék                      49 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
SPLENDOUR 4L kukta                        18 990 Ft
SPLENDOUR 6L kukta                        19 990 Ft
SPLENDOUR 8L kukta                        20 990 Ft
SPLENDOUR10L kukta                       24 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
RS-1                                                                      19 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
SONIC 4L kukta                                18 990 Ft
SONIC 6L kukta                                19 990 Ft
SONIC 8L kukta                                20 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
QUALICHEF 4L kukta                                19 990 Ft
QUALICHEF 6L kukta                                20 990 Ft
QUALICHEF 8L kukta                                21 990 Ft
QUALICHEF 10L kukta                              23 990 Ft

egyedi tulajdonságok:
4 részes
1 db 4 literes kukta 
1 db 6 literes kukta 
1 db kukta fedő
1 db inox szűrő-pároló betét
könnyen használható 
hagyományos modell
automata gőzszelep
0,55 bar nyomás
biztonsági szelep: 1,05 bar 
2 nyomás szint 
18/10 rozsdamentes test 
bármely főzőlapon használható

egyedi tulajdonságok:
4, 6, 8, 10 literes űrtartalom, könnyen 
használható,  hagyományos modell, automata 
gőzszelep, 0,55 bar nyomás, biztonsági 
szelep: 1,05 bar, 2 nyomás szint, 18/10 rozs-
damentes test, bármely főzőlapon használható


inox szűrő-pároló betét

egyedi tulajdonságok:
4, 6, 8 literes űrtartalom, könnyen használ-
ható hagyományos modell, könnyen tárol-
ható, 0,55 bar nyomás, biztonsági szelep: 
0,85 bar, 1 nyomás szint, 18/10 rozsdamen-
tes acél, bármely főzőlapon használható, 
egyenes oldalfal

egyedi tulajdonságok:
4, 6, 8, 10 literes űrtartalom, könnyen használ-
ható hagyományos modell, könnyen tárolható, 
0,55 bar nyomás, biztonsági szelep: 0,85 bar, 
1 nyomás szint, 18/10 rozsdamentes acél, 
bármely főzőlapon használható

egyedi tulajdonságok:
4 részes, 1 db kukta fedő, 1 db 4 és 6 literes 
kukta , 1 db inox szűrő-pároló betét,
könnyen használható hagyományos modell,
automata gőzszelep, 0,55 bar nyomás,
biztonsági szelep: 0,85 bar , 2 nyomás szint, 
18/10 rozsdamentes test, bármely főzőlapon 
használható

egyedi tulajdonságok:
6 részes rozsdamentes edénykészlet, inox fülekkel, mosogatógépben 
mosható, bármely főzőfelületen használható, 16 cm-es, 1 literes edény, 
24 cm-es serpenyő, 20 cm-es 3 literes edény fedővel, 24 cm-es 3 literes 
edény fedővel

egyedi tulajdonságok:
3 részes, 20, 24, 28 cm-es átmérő, rozsdamentes 
acél test, rozsdamentes szegecselt acél fogantyú, 
QUANTANIUM többrétegű tapadásmentes felület, 
bármely főzőlapon használható, mosogatógépben 
mosható

egyedi tulajdonságok:
5 részes rozsdamentes edénykészlet, inox fülek, mosogatógépben 
mosható, bármely főzőfelületen használható, 16 cm-es 1 literes 
edény, 20 cm-es 3 literes edény fedővel, 28 cm-es 3 literes edény 
fedővel

QUALICHEF kukta

78

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

teljeskörű
garancia

2 év


inox szűrő-pároló betét

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!                                         

RS-1 mosogatótálca

CME csaptelep CBA csaptelep CBB csaptelep

egyedi tulajdonságok:
1 kör alakú peremes medence, 3 1/2” lefolyó, 
pultba építhető, 180 mm-es medence mélység, 
50 cm szekrénybe építhető, átmérő: 505 mm, 
szűrőkosár, szifon, inox szín

javasolt fogyasztói ár: 
QUA 300                                                    79 990 Ft

QUA 300

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2” lefolyó, munkapultba és alá 
is építhető, 200 mm-es medence mélység, 90 
cm szekrénybe építhető,  szűrőkosár, inox szín, 
méret: 840x440 mm

by cata

javasolt fogyasztói ár: 
QUA 100                                                    54 990 Ft
QUA 200                                                    62 990 Ft

QUA mosogatótálca

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2” lefolyó, munkapultba és alá is 
építhető, 200 mm-es medence mélység, 45 cm 
szekrénybe építhető,  szűrőkosár,inox szín 
QUA 100 - 440 x 440 mm, szekrény: 60 cm 
QUA 200 - 590 x 440 mm, szekrény: 80 cm

by cata

javasolt fogyasztói ár: 
CUBIC 4012                                                 37 990 Ft
CUBIC 4512                                                    39 990 Ft

CUBIC mosogatótálca

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2” lefolyó, munkapult alá 
építhető, 200 mm-es medence mélység, 45 cm 
szekrénybe építhető,  szűrőkosár, inox szín 
4012 méret: 440x440 mm
4512 méret: 450x440 mm 

by cata

javasolt fogyasztói ár: 
UNIK 50                                                                  96 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
CBA                                                                  14 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
CBB                                                                 11 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
CME                                                                  29 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
TUCAN R                                                                 39 990 Ft

UNIK 50 mosogatótálca

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2” lefolyó, munkapult alá 
építhető, 200 mm-es medence mélység, 60 
cm szekrénybe építhető, méret: 560x510 mm,  
szűrőkosár, szifon, inox szín,  
1 mm-es lemez vastagság

egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, 
álló kivitel, 310 mm magas, inox szín

egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, 
normál kivitel, 120 mm magas, inox szín

egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, 
zuhanyfejes kivitel, 300 mm magas, inox szín

egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, 
lehajtható fej, ablak elé építhető, inox szín
magassága: 290/80 mm

by cata by cata


1 mm-es lemezvastagság


200 mm-es medence
mélység


200 mm-es medence
mélység


zuhanyfejes

TUCAN R 
csaptelep


ablak elé építhető

80 mm


1 mm-es lemezvastagság

  4 990 Ft
értékben!

AJÁNDÉK

M243 

masszírozó 

Tudta-e Ön?
Ajándék a Cata edényekhez...
Hogy a Cata cég 70 éves jubileuma alkalmából ajándékot adunk, 4990 Ft értékben  
a Cata kukta szettekhez és edénykészletekhez?
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SZELLŐZTETŐ ventilátorok

A Cata E-GLASS szellőztető ventilátorok formatervezett kialakításának nem csak esztétikai, hanem áramlástechnikai szerepe is van. A hasonló 
teljesítményű, hagyományos kialakítással rendelkező társaihoz képest alacsonyabb zajszint jellemzi. Az ún. perimetrikus elszívási technológia meg 
akadályozza az egység gyors elszennyeződését. Üveg előlapja, az egységcsomagban található célszerszám segítségével levehető, ezáltal 
könnyen tisztítható. Az alkalmazott legmodernebb gyártástechnológiának és a minőségi alkatrészek felhasználásának köszönhetően rendkívül energiata-
karékos, maximális teljesítményfelvétele mindössze 8 W. Speciális, 40.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyazása az átlagosnál jóval hosszabb.
várható élettartamot biztosít. Falsíkba és mennyezetbe egyaránt telepíthető.

E-GLASS szellőztető ventilátor sorozat

40 000 üzemórára tervezett 
gördülőcsapágyazással

2 év cseregaranciával

javasolt fogyasztói ár: 9 690 Ft-tól

E-100 GTH

E-100 PIR

E-100 GL

egyedi tulajdonságok:
digitális kijelző (hőmérséklet és páratartalom)
exkluzív megjelenés, levehető üveg előlap
extra csendes energiatakarékos kivitel
falba, mennyezetbe építhető
páraérzékelés és utószellőztetés
IP-44 védelem (bármely irányból érkező vízpermet ellen)
rendelhető színek: fehér (GTH), silver (GSTH)
méretek: 100 mm, 120 mm, 150 mm
egyes modellek kétsebességes változatban is elérhetők
légszállítás: 36 / 115 m3/h
teljesítmény: 4 / 8 W
zajszint: 17 / 31 dB(A)

egyedi tulajdonságok:
exkluzív megjelenés, levehető üveg előlap
extra csendes energiatakarékos kivitel
falba, mennyezetbe építhető
mozgásérzékelés késleltetett leállás funkcióval
rendelhető színek: fehér
rendelhető méretek: 100 mm
légszállítás: 115 m3/h
zajszint: 31 dB(A)
teljesítmény: 8 W

egyedi tulajdonságok:
exkluzív megjelenés, levehető üveg előlap
extra csendes energiatakarékos kivitel
2x2 W szabályozható LED világítás
utószellőztetés
falba, mennyezetbe építhető
rendelhető színek: fehér
rendelhető méretek: 100 mm
légszállítás: 115 m3/h
zajszint: 31 dB(A)
teljesítmény: 8+4 W

fali beépítés

fali beépítés

fali beépítés

mennyezetbe építés

mennyezetbe építés

mennyezetbe építés

javasolt fogyasztói ár: 
E-100 GTH                       24 490 Ft-tól 
E-100 GSTH                  24 490 Ft-tól

javasolt fogyasztói ár: 
E-100 PIR                               24 990 Ft

javasolt fogyasztói ár: 
E-100 GL                               32 990 Ft

akár

4W
akár
17

dB(A)

akár
31

dB(A)

akár
31

dB(A)LED

akár

4W
akár
17

dB(A)LED

további szellőztető ventilátor modellek:  a www.ventilatorok.hu weboldalon

akár

8W

akár

8W



programod van

2018. április 11–15.

www.otthon-design.hu

7. Otthonteremtési szakkiállítás

7. Dísznövény és kertépítészeti 
szakkiállítás és vásár

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

37. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

6. Nemzetközi megújuló energia szakkiállítás

Főtámogató: Kiemelt  
médiapartner:

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. JANUÁR 15. 



Az összes helyiségben jobb minőségű beltéri levegőt 
és nagyobb energiahatékonyságot biztosítunk,
növeljük a szerkezeti elemek élettartamát.

További információkat és az országos forgalmazókat megtalálja az interneten. Az általunk forgalmazott páraelszívókra és beépíthetõ készülékekre 24 vagy 36 hónap teljeskörû garanciát vállalunk! A 
gyártók fenntartják a jogot a katalógusban szereplõ termékek mûszaki adatainak elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az esetlegesen elõforduló nyomdai hibákért felelõsséget nem válla-
lunk, de fenntartjuk a jogot azok korrigálására. A katalógusban szereplõ árak és akciók visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényesek és nem összevonhatók. Az árak a 27 %-os áfa-t tartalmazzák. Az árak 
minden terméknél a környezetvédelmi termékdíjat is tartalmazzák, további részletekrõl érdeklõdjön az üzletekben. 
Egyes termékeket szimbolikus képpel ábrázoltunk.
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Miért a VILPE®?

Széles szín és méretválaszték áll rendelkezésre valamennyi tetőtípus esetén

Alternatívák az összes tetőfedési módhoz, héjazathoz

Teljes készletek: a beépítéshez szükséges szerszámok, útmutatókkal

Gyors és egyszerű telepítés

Magas minőség, teljes mértékig időjárásálló és vízzáró végeredmény

A tartósság figyelembevételével megtervezett termékek, 40 év gyártói  

tapasztalatnak köszönhetően

Különlegesen hosszú időtartamra szóló jótállás

VILPE® megoldások
1.Tetőventilátorok: Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető, az épület vagy annak 
bármely helyiségének extra csendes szellőztetésére alkalmas ventilátoros 
szellőztető egységek. A kedvező áron elérhető standard és magas energia-
hatékonyságú EC motorral szerelt változatok szabályozható teljesítménnyel, 
Ø110 - 200 mm-es csatlakozási méretekkel
2.Tetőtér és padlástér szellőző elemek: A tetőszerkezet és tetőtér, valamint a 
padlástér hatékony szellőztetését biztosítják, környezeti hatásoknak ellenálló 
kivitelben bármely tetőtípus esetén.
3.Csatornaszellőző elemek: A csatornarendszer megfelelő szellőztetését bizto-
sító, a tetőn elhelyezhető szellőző elemek.
4.Tetőszellőzők: Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető, az épület vagy annak  
bármely helyiségének szellőztetése esetén az elhasznált levegő elvezetését  
biztosítja.
5.Antenna és csőátvezető elemek:  Antennák, antennatartók, zászlórudak és 
egyéb csövek tetőátvezetéséhez alkalmas, ezek szakszerű telepítését bizto-
sító elemek.
6.Radon ventilátorok:  Radon gáz színtelen szagtalan és szinte minden tala-
jban, kőzetben megtalálható, így majdnem mindig jelen van az épület alatt, 
ahova a kisebb repedéseken, nyílásokon keresztül juthat be. A radon gáz 
elszívására alkalmas ventilátorok megakadályozzák az egészségre ártalmas 
koncentráció kialakulását az épületen belül. 
7.Pinceszellőző elemek: A padlószint alatti helyiségek, pincék, szuterének és 
alagsorok megfelelő szellőztetését biztosító légtechnikai elemek az elhasznált 
levegő elvezetéséhez, valamint a frisslevegő bevezetéséhez. Alkalmazásával 
elkerülhető a penészes és dohos környezet kialakulása ezekben a helyisé-
gekben.
8.Multifunkciós szellőzőrácsok: Homlokzati falon elhelyezhető, egyszerűen 
telepíthető, a környezeti hatásoknak ellenálló, többféle méretben és színben 
elérhető védőrácsok az elhasznált levegő elvezetésére vagy a frisslevegő 
bevezetésére.
9.Tetőkibúvók: A tetőre való könnyű kijutást biztosító tetőkibúvók lehetővé teszik 
a tetőszerkezet elemeinek (kémény, antenna, tetőszellőzők, tetőátvezetők és 
egyéb a tetőn elhelyezett elemek ellenőrzését és karbantartását. 
10.Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei: A napkollektoros rendszerek 
csöveinek tetőn történő átvezetéséhez alkalmas, szakszerű telepítést biztosító 
átvezető elemek, minden tetőtípushoz.
11.Kéményátvezető elemek: A kétféle méretben rendelhető VILPE elemek 
szigetelt, kör keresztmetszetű, fém kéményekkel történő használatra szolgál-
nak. Telepítésük egyszerű, gyors és költségtakarékos.

www.vilpemagyarorszag.hu
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12.Légbevezető elemek:  A légbevezetésre szolgáló szellőzők a VILPE legújabb 
termékei, amellyel a tetőről biztosítható a frisslevegő utánpótlása. A légbevezető 
esővédő sapkával rendelkezik. amely megakadályozza az eső bejutását a légtech-
nikai rendszerbe.
13.Elektromos tartozékok: A VILPE ventilátorokhoz illeszthető vezetékes és vezeték 
nélküli  (wireless) kapcsolók és érzékelők segítségével a felhasználói igényelnek 
megfelelő, energiatakarékos és hatékony szellőztetés alakítható ki, a felhasználói 
igényeknek megfelelően.
14.Tetőátvezető elemek:  Tetőventilátorok és  tetőszellőző elemek pontos, időjárásálló 
illesztését és rögzítését teszi lehetővé bármely tetőtípus esetén, rendkívül 
egyszerűen beépíthető módon.

Garantált

VILPE® minőség:

2+3 év jótállás

az elektromos

alkatrészekre

- 10 év esztétikai jótállás

- 20 év műszaki jótállás
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