
Az Ön kereskedôje:

Livinox mosogatók és kiegészítôk Silverline készülékek és páraelszívók

KIEGÉSZÍTÔ TERMÉKEK  2017/1

Az akció 2017. június 20-tól visszavonásig érvényes. 
A feltüntetett javasolt fogyasztói árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
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EVIDO RUSTIC-O LÉGKEVERÉSES SÜTÔ

rusztikus design, bézs vagy antracit színben, bronz  
színû kezelôgombokkal, 5 funkció, 60 literes sütôtér,  
kétrétegû teleüveg sütôajtó, A energiaosztály

RUSTIC-O 60C bézs  (BOR63C.1)
79 900,- Ft

RUSTIC-O 60A antracit  (BOR63A.1)
79 900,- Ft

BLANCO FONTAS króm HD
515581 króm
109 900,- Ft

BLANCO FONTAS Silgranit/króm HD
518507 jázmin/króm
518508 pezsgô/króm
518512 tartufo/króm
521741 muskat/króm
518513 kávé/króm
518506 fehér/króm
518504 alumetál/króm
520743 gyöngyszürke/króm
518808 palaszürke/króm
518503 antracit/króm
119 900,- Ft

Az EVIDO PURE víztisztító készülékhez a BLANCO „2 az 1-ben” csaptelepeit ajánljuk –  
most akciós áron! Ezeknél a csapoknál a vezetékes hideg-meleg víz és a tisztítóból 
érkezô szûrt víz ugyanabban a csaptelep-testben kapott helyet, ezáltal a mosogatón 
vagy munkapulton csak egy furatra van szükség.

EVIDO PURE VÍZTISZTÍTÓ 

Az EVIDO PURE egy könnyen telepíthetô, kis helyigényû, „okos” víztisztító. Fordított ozmózis 
elven mûködik, átfolyós rendszerû (nincs víztartálya), egészséges ivóvizet szolgáltat  
(baktériumok elleni védelem és a természetes ásványi anyagok visszakeverése révén). 
Csendes, biztonságos és szervizbarát – de hogy miért „okos”? WiFi kapcsolaton keresztül 
bármilyen okos eszközzel (telefonnal, tablettel, számítógéppel) kommunikálni képes.  
Információkat szolgáltat a víz minôségérôl, a szûrôk és a berendezés állapotáról,  
a szükséges szervizelésrôl.

Áramfelvétel: 220V bemenô - 36V kimenô (kisfeszültség)
Teljesítmény: 100-120 liter/óra
Szükséges víznyomás: min.1bar - max.6bar
Felhasználás: min. 10°C - max. 35°C 
Víz csatlakozás: bemenô ¾”- kimenô ¾”
Szûrôk: 1 db 2,5” elôszûrô (5 mikron),  
1 db szénszûrô, 1 db ozmózis szûrô (150 GPD)
Szûrôk kapacitása: 5 000 liter
Garancia:  3 év (szakszerviz általi beüzemelés esetén)
(105286)   249 900,- Ft

EVIDO RUSTIC-H GÁZ FÔZÔLAP

rusztikus design, bézs vagy antracit színben, zománcozott  
edénytartók, 60 cm, 4 gázégô, bronz színû oldalsó vezérlô- 
gombok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelep,  
PB gázra is alkalmas

RUSTIC-H 60C bézs (HGR60C.1)
36 900,- Ft

RUSTIC-H 60A antracit (HGR60A.1)
36 900,- Ft

KONyHAI KÉSZÜLÉK AKCIÓ 2017/1
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st ílusos

megbízható

A konyhatechnikai piacon szerzett több évtizedes tapasztalatunkra építve 
elérkezettnek láttuk az időt egy saját márka létrehozására, amely minden 
tekintetben a hazai igényekhez igazodik. Így született meg az EVIDO.  
A márka, amely kizárólag olyan termékeket kínál, amire a magyar 
fogyasztónak szüksége van. Egy EVIDO készülék mindent tud, amit kell, 
és semmit, ami felesleges. Ennek is köszönhető kiváló ár-érték 
aránya. Partnereink jól tudják, hogy az általunk forgalmazott termékekért 
minden esetben felelősséget vállalunk. Így természetesen teljes körű 
garanciát és szervizhálózatot biztosítunk az EVIDO-hoz is. 
Mit jelent mindez Önnek? Többet, mint egyszerűen biztonságot: hosszú távú, 
100%-os ECORGAN-garanciát! 
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ICELIFE HÛTÔSZEKRÉNy

szabadonálló hûtôszekrény, 
fehér, egyajtós (fordítható 
ajtónyitással), nettó 
hûtôtérfogat 73 liter,  
fagyasztó rekesz 8 liter,  
méret: 480 x 560 x 838 mm 
(szé x mé x ma), 
A+ energiaosztály

fehér (105226)
59 900,- Ft

EVIDO PRIMO 62X STATIKUS SÜTÔ

inox kezelôpanel fekete ajtóval, 3 funkció, 
62 literes sütôtér, A energiaosztály

inox (BOP62X.2)
59 900,- Ft

EVIDO PRIMO 63X LÉGKEVERÉSES SÜTÔ

inox kezelôpanel fekete ajtóval, 6 funkció, analóg  
programóra, 56 literes sütôtér, A energiaosztály

inox (BOP63X.2)
68 900,- Ft

EVIDO COMFORT MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

fehér vagy fekete üveg front, 6 funkció, digitális kijelzô,  
süllyeszthetô vezérlôgombok, 56  literes sütôtér,  
A energiaosztály

COMFORT 60B fekete 
(BOC6DB.2)
79 900,- Ft

COMFORT 60W fehér 
(BOC6DW.2)
79 900,- Ft

A logóval megjelölt EVIDO termékekre 3+3 év garanciát vállalunk (3 év teljes körû garancia, és további 3 év ingyenes 
alkatrész ellátás). A kiterjesztett garancia feltétele a sütôk, fôzôlapok és mosogatógépek esetében a szakszerviz általi 
beüzemelés (ennek hiányában a jogszabályban elôírt 1 év jótállás érvényes). További információk a jótállási jegyeken.

 Az EVIDO márkáról és a termékekrôl további információkat talál  
a folyamatosan frissülô evido.hu weboldalon.

EVIDO DOMINO-G 32X GÁZ FÔZÔLAP

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

inox 30 cm (HGD32X.1)
24 900,- Ft

EVIDO DOMINO-E 32X ELEKTROMOS FÔZÔLAP

inox felület, 30 cm széles, inox vezérlôgombok,  
1 kW (Ø 145 mm) és 1,5 kW (Ø 180 mm)  
teljesítményû elektromos zónák

30 cm, 2 zóna (HED32X.1)
23 900,- Ft

EVIDO DOMINO-V 32B CERÁN FÔZÔLAP

fekete, keret nélküli Schott® üvegkerámia felület, 
30 cm széles, érintôszenzoros vezérlés 
(9 fokozat), 2 fôzôzóna, túlmelegedés elleni 
védelem, maradékhô-kijelzés, idôzítô, 
gyerekzár

fekete 30 cm (HVD32B.1)
41 900,- Ft

EVIDO VALEO 60SX GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott edénytartók, 60 cm, 4 gázégô,  
oldalsó vezérlôgombok, elektronikus szikragyújtás,  
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

inox 60 cm (HGX60X.2)
33 900,- Ft

EVIDO VALEO 60FX GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, öntöttvas jellegû matt zománc edénytartók,  
60 cm, 4 gázégô (melybôl 1 db 3,6 kW-os WOK égô),  
elülsô vezérlôgombok, elektronikus szikragyújtás,  
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

inox 60 cm (HGX6WX.2)
45 900,- Ft

EVIDO MURANO ÜVEG GÁZ FÔZÔLAP

fehér vagy fekete üveg felület, öntöttvas edénytartók, 60 cm, 
4 gázégô (melybôl 1 db 3,6 kW-os WOK égô), elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

MURANO 60B fekete 
(HGM6WB.2)
56 900,- Ft

MURANO 60W fehér 
(HGM6WW.2)
56 900,- Ft
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EVIDO VETRO 60CB CERÁN FÔZÔLAP

fekete, keret nélküli Schott® üvegkerámia felület, 60 cm széles, 
érintôszenzoros vezérlés (9 fokozat), 4 fôzôzóna, túlmelegedés 
elleni védelem, maradékhô-kijelzés, gyerekzár

fekete 60 cm (HVV6TB.1)
59 900,- Ft

EVIDO VETRO 60IB INDUKCIÓS FÔZÔLAP

fekete, keret nélküli Schott® üvegkerámia felület, 60 cm széles, 
érintôszenzoros vezérlés (9 fokozat), 4 fôzôzóna, maradékhô-
kijelzés, idôzítô, gyerekzár

fekete 60 cm (HIV6TB.1)
77 900,- Ft
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SILVERLINE HIGH-TECH SÜTÔ

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

fehér (BO6080W01)
99 900,- Ft

fekete (BO6080B01)
99 900,- Ft

KONyHAI KÉSZÜLÉK       AKCIÓ 2017/1

SILVERLINE MIRA GÁZ FÔZÔLAP

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

fekete (CS5234.59B)
57 900,- Ft

fehér (CS5234.59W)
57 900,- Ft

Silverline katalógus 62. oldal

SILVERLINE CLARA 75 GÁZ FÔZÔLAP

fekete üveg felület, öntöttvas edénytartók, 75 cm széles,  
5 gázégô (ebbôl 1 db 3,8 kW-os WOK égô), elektronikus  
szikragyújtás, biztonsági szelep, PB gázra is alkalmas

CS5223
79 900,- Ft

Silverline katalógus 
64-65. oldal

SILVERLINE U-LINED 3423

fali design páraelszívó, fekete vagy fehér üveg, színre festett 
készülékház és kürtô, 3 fokozatú érintôszenzoros vezérlés,  
fém zsírszûrô, C energiaosztály

60 cm széles, légszállítás (IEC): 
240-518 m3/h, zajszint: 54-70 dB
fekete (3423.6.652.01)
fehér   (3423.6.652.02)
79 900,- Ft

90 cm széles, légszállítás (IEC): 
192-562 m3/h, zajszint: 55-71 dB
fekete (3423.9.652.01)
fehér   (3423.9.652.02)
89 900,- Ft

Silverline katalógus 16-17. oldal

SILVERLINE ANTA 3420

fali design páraelszívó, fekete vagy fehér üveg, festett  
készülékház, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés,  
2x20W halogén izzó, légszállítás (IEC): 180-265 m3/h,  
zajszint: 48-59 dB, E energiaosztály

60 cm fekete (3420.6.652.01)  
49 900,- Ft

60 cm fehér (3420.6.652.02)  
49 900,- Ft

Silverline katalógus 15. oldal

SILVERLINE KyRA 3460

fali design páraelszívó, fekete edzett üveg, festett készülékház,  
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, 28W halogén izzó,  
légszállítás (IEC): 203-237 m3/h, zajszint: 62-65 dB,  
D energiaosztály

60 cm fekete (3460.6.652.01)
43 900,- Ft

Silverline katalógus 18. oldal

A készlet erejéig!

EVIDO DAPHNE

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

DAPHNE 60C - 60 cm (CHD6WC.1)  
65 900,- Ft

DAPHNE 90C - 90 cm (CHD9WC.1)  
72 900,- Ft

DAPHNE CORNER -  
sarok, 90 cm (CHD9CC.1)  
147 900,- Ft

EVIDO AQUALIFE 60I MOSOGATÓGÉP

teljesen integrált, 5 program,  
4 hômérséklet, 60 cm széles,  
12 teríték, A++ energiaosztály  
(12 liter), zajszint 49 dB, 
szimpla Aquastop 
(Aquasafe)

60 cm (DW65I.1)
89 900,- Ft

EVIDO AQUALIFE 45I MOSOGATÓGÉP

teljesen integrált, 5 program,  
4 hômérséklet, 45 cm széles,  
10 teríték, A++ energiaosztály  
(11 liter), zajszint 49 dB,  
szimpla Aquastop  
(Aquasafe)

45 cm (DW45I.1)
89 900,- Ft

EVIDO TOTAL AQUASTOP
Mágnes szeleppel a csô végén,  
szakszerviz általi beszerelést igényel.
(105235)              
5 490,- Ft
 
BIZTONSÁGI BEKÖTÔCSÔ  
(AQUASTOP)
Csô a csôben kivitel, nem igényel  
szakszerviz általi beszerelést.
(1495)                  
5 990,- Ft

Rendelhetô 
2017. szeptembertôl!

EVIDO SLIMLUX  
TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ

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

inox eôlappal 
SLIMLUX 50X - 50 cm (CHT5SX.1LK)
SLIMLUX 60X - 60 cm (CHT6SX.1LK)
22 900,- Ft

fekete üveg betétes  
elôlappal 
SLIMLUX 50GB - 50 cm 
(CHT5GB.1LK)
SLIMLUX 60GB - 60 cm
(CHT6GB.1LK)
24 900,- Ft

AjÁNDÉK  
LED IZZÓVAL

AjÁNDÉK  
LED IZZÓVAL

EVIDO AKTÍV SZÉN SZÛRÔK

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

LED IZZÓ PÁRAELSZÍVÓKHOZ

5W, meleg fehér, E14 foglalattal
(105283)              
990,- Ft

Minden EVIDO SLIMLUX páraelszívóhoz 2 db LED izzót adunk ajándékba. Ezek használatával jelentôsen javul  
a készülék energiahatékonysága (a LED technológia a hagyományos izzóknál 8-10-szer, a halogén izzóknál  
4-5-ször alacsonyabb fogyasztást eredményez hasonló fényerô mellett).

A SILVERLINE termékek bôvebb választékát keresse katalógusunkban,  
vagy a silverline.com/hungary weboldalon!
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SILVERLINE BLEND 3159

fali kürtôs páraelszívó ívelt üvegernyôvel, inox ház és kürtô,  
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, fém zsírszûrô, 2x28W  
halogén világítás, légszállítás (IEC): 192-262 m3/h, 
zajszint: 55-62 dB, E energiaosztály

60 cm  (3159.6.652.02)   44 900,- Ft
90 cm  (3159.9.652.02)   49 900,- Ft

Silverline katalógus 13. oldal

SILVERLINE BLEND ISOLA 4140

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

(4140.9.652.01)   116 900,- Ft

Silverline katalógus 39. oldal

SILVERLINE MIDNIGHT 3110

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

60 cm (3110.6.652.01)   44 900,- Ft
90 cm (3110.9.652.01)   49 900,- Ft

Silverline katalógus 12. oldal

SILVERLINE MIDNIGHT ISOLA 4240

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

(4240.9.652.01)   116 900,- Ft

Silverline katalógus 40. oldal
A készlet erejéig!

SILVERLINE NOX MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

inox front fekete üveg betétettel, 6 funkció, digitális  
programóra kijelzôvel, digitális idôzítô, grill funkció,  
65 literes sütôtér, A energiaosztály

BO6007X01
79 900,- Ft

Silverline katalógus 
50. oldal

SILVERLINE LUNA BL MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

fekete üveg front, 6 funkció, digitális programóra kijelzôvel,  
digitális idôzítô, grill funkció, 69 literes sütôtér,  
A energiaosztály

BO6024B01
79 900,- Ft

Silverline katalógus 
50. oldal

SILVERLINE NEGRA MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

fekete üveg vezérlôpanel és fekete kétrétegû teleüveg  
ajtó, 6 funkció, süllyeszthetô gombok, digitális programóra  
kijelzôvel, digitális idôzítô, grill funkció, oldalsó vezetôsín,  
69 literes sütôtér, A energiaosztály

BO6191B01
79 900,- Ft

Silverline katalógus 
52. oldal

SILVERLINE CARET 60E GÁZ FÔZÔLAP

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

AS5233
39 900,- Ft

Silverline katalógus 
66. oldal

 
 

SILVERLINE CARET 60SE GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, zománcozott edénytartók, 60 cm, 4 gázégô,  
oldalsó vezérlôgombok, elektronikus szikragyújtás,  
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

inox 60 cm 
(AS5051X01)
34 900,- Ft

A logóval megjelölt SILVERLINE termékekre 3+3 év garanciát vállalunk (3 év teljes körû garancia, és további  
3 év ingyenes alkatrész ellátás). A kiterjesztett garancia feltétele a sütôk, mikrók, fôzôlapok és mosogatógépek  
esetében a szakszerviz általi beüzemelés (ennek hiányában a jogszabályban elôírt 1 év jótállás érvényes).  
További információk a jótállási jegyeken.

+
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A SILVERLINE termékekre meghirdetett idôszakos szett akciókról tájékozódjon 
kereskedôjénél, vagy a silverline.com/hungary weboldalon!

SILVERLINE VETRO 3170

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

60 cm (3170.6.652.01)    44 900,- Ft
90 cm (3170.9.652.01)    49 900,- Ft

Silverline katalógus 14. oldal

SILVERLINE VETRO  
ISOLA 4110

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

(4110.9.652.01)    116 900,- Ft

Silverline katalógus 39. oldal
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SILVERLINE OMAR  
BEÉPÍTHETÔ MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ

fekete akril front, 20 l inox sütôtér, 1250 W mikrohullám, 
1000 W  grill teljesítmény, digitális óra idôzítôvel, 5 mikrohullám 
fokozat, 8 automata program, késleltetett funkció, 
kiolvasztás, gyerekzár

fekete (MW9018B02)    
84 900,- Ft

Silverline katalógus 
58. oldal

Szállítható 
2017. októbertôl!

ÚJ

SILVERLINE VENTA 2X HÛTÔSZEKRÉNy

szabadonálló kétajtós hûtôszekrény, inox ajtó és fogantyúk, 
273+91 liter nettó ûrtartalom, forgatható ajtó, No-frost,  
készülék mérete: 696 x 722 x 1712 mm (szé x mé x ma),  
zajszint 44 dB, A+ energiaosztály

R12013X01
199 900,- Ft

Silverline katalógus 78. oldal
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SILVERLINE CLASSO 75 GÁZ FÔZÔLAP

inox felület, fekete üveg kezelôpanel, öntöttvas edénytartók,  
75 cm széles, 5 gázégô (ebbôl 1 db 3,8 kW-os WOK égô),  
elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelep,  
PB gázra is alkalmas

AS5280
79 900,- Ft

Silverline katalógus 
68. oldal
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SILVERLINE VENEZIA ISOLA 4113

90 cm sziget páraelszívó, fekete festett vagy inox készülékház 
és kürtô, fekete üveg vezérlôpanel, 5 fokozatú érintôszenzoros 
vezérlés, alumínium zsírszûrô, 4x1,5W LED világítás, idôzítô, 
peremelszívás, távirányító, légszállítás (IEC): 214-595 (716) m3/h, 
zajszint: 50-65 (67) dB, A+ energiaosztály

inox sziget 90 cm 
(4113.9.110.04)
189 900,- Ft

fekete sziget 90 cm 
(4113.9.110.05)
189 900,- Ft

Silverline katalógus 38. oldal

SILVERLINE VENEZIA 3175

fali kürtôs páraelszívó, fekete festett vagy inox készülékház és 
kürtô, fekete üveg vezérlôpanel, 5 fokozatú érintôszenzoros 
vezérlés, alumínium zsírszûrô, 2x20W halogén világítás, idôzítô, 
peremelszívás, távirányító, C energiaosztály

60 cm széles, légszállítás (IEC):  
237-629 m3/h, zajszint: 51-63 db
inox (3175.6.110.02)
fekete (3175.6.110.03)
129 900,- Ft
 
90 cm széles, légszállítás (IEC): 
236-625 m3/h, zajszint: 46-67 db
inox (3175.9.110.02)
fekete (3175.9.110.03)
139 900,- Ft

Silverline katalógus 28-29. oldal

SILVERLINE SLIM 3122

inox test és kürtô, fekete üveg, 3+1 fokozatú érintôgombos  
vezérlés, 2x1,5W LED világítás, alumínium zsírszûrô,  
peremelszívás, légszállítás (IEC): 223-549 (722) m3/h,  
zajszint: 44-64 (72) dB, A+ energiaosztály

60 cm (3122.6.110.02)
119 900,- Ft

90 cm (3122.9.110.02)
139 900,- Ft

Silverline katalógus 30-31. oldal

SILVERLINE RUSTO 2235

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

60 cm (2235.6.652.02)
légszállítás (IEC): 183-370 m3/h 
zajszint: 52-65 dB
59 900,- Ft

90 cm (2235.9.652.02)
légszállítás (IEC): 210-365 m3/h 
zajszint: 51-64 dB
69 900,- Ft

Silverline katalógus 37. oldal

SILVERLINE TRICOL 2240

fali kürtôs páraelszívó, inox, fekete vagy fehér színben,  
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, fém zsírszûrô,  
1x28 W halogén világítás, légszállítás (IEC): 219-320 m3/h,  
zajszint: 55-63 dB, D energiaosztály

50 cm inox (2240.5.652.04)
50 cm fehér (2240.5.652.05)
50 cm fekete (2240.5.652.06)
25 900,- Ft

60 cm inox (2240.6.652.04)
60 cm fehér (2240.6.652.05)
60 cm fekete (2240.6.652.06)
25 900,- Ft

Silverline katalógus 32-35. oldal

 Légtechnikai kiegészítô termékeink teljes választékát 
keresse külön kiadványunkban!

SILVERLINE AKTÍV SZÉN SZÛRÔK

aktív szenes szûrôkazetta (YT971.1000.21) 1 990,- Ft
1200-as modellekhez, 1 db/csomag
  
aktív szenes szûrôkazetta (YT971.1190.01) 3 890,- Ft
1190, 2240, 3159, 3420 és 3460 modellekhez
2 db/csomag 
   
aktív szenes szûrôkazetta (YT971.1000.05) 3 890,- Ft
1201, 1350, 1390, 2235, 3110, 3122 és 3423  
modellekhez, 2 db/csomag 
  
aktív szenes  szûrôkazetta (YT971.1000.08) 6 490,- Ft
3170, 3175, 4110, 4113, 4140 és 4240 modellekhez
1 db/csomag 
   

Silverline katalógus 80-81. oldal

SILVERLINE NEw-LINE 1190/1390
 
teleszkópos kihúzható páraelszívó, 50 vagy 60 cm széles,  
fehér festett ház, inox front, 3 fokozatú billenôkapcsoló,  
fém zsírszûrô, 1 motor, légszállítás (IEC): 206-239 m3/h,  
zajszint: 57-61 dB, D energiaosztály

50 cm (1190.5.652.02) 
16 900,- Ft

60 cm (1390.6.652.02)
16 900,- Ft

Silverline katalógus 43. oldal

SILVERLINE LyKIA 1200

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

50 cm inox (1200.5.652.02)
60 cm inox (1200.6.652.02)
19 900,- Ft

50 cm fehér (1200.5.652.01)
13 900,- Ft

60 cm fehér (1200.6.652.03)
légszállítás (IEC): 165-221 m3/h, 
zajszint: 53-58 dB, D energiaosztály
13 900,- Ft

Silverline katalógus 44-45. oldal

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

Cikkszám 105138K 105140K 105142K

Ár 4 990,- Ft 7 990,- Ft 8 990,- Ft
AluVent Light  Ø 120 mm/  Ø 125 mm/  Ø 150 mm/  
flexibilis bekötôcsô 3 m 3 m 3 m
rögzítôbilincsek 2 db (fém) 2 db (fém) 2 db (fém)
mûanyag  Ø 120 mm négyzetes, négyzetes,
szellôzôrács  kerek  gravitációs gravitációs 
 rovarhálóval zsaluval zsaluval
multi szûkítô - 80/100/120/ 80/100/120/
  125/150 mm 125/150 mm

BEKÖTÔ SZETTEK

SILVERLINE LyKIA 1201

szabadonálló vagy szekrény alá szerelhetô páraelszívó, 
fehér festett ház, 2 motor, 60 cm, fém zsírszûrô, 1x28W halogén 
világítás, légszállítás (IEC): 249-363 m3/h, zajszint: 55-60 dB, 
E energiaosztály

kihajtható üveglap nélkül (1201.6.652.03)
16 900,- Ft

kihajtható üveglappal (1201.6.652.02) 
17 900,- Ft

Silverline katalógus 46. oldal

+
év

+
év

+
év

+
év

+
év

+
év

+
év

SILVERLINE NEw-LINE 1350

teleszkópos kihúzható páraelszívó, 60 cm széles, szürke festett ház, 
fém zsírszûrô, 2 motor, 2x28 W halogén világítás, légszállítás (IEC):  
249-347 m3/h, zajszint: 55-65 dB, E energiaosztály

fekete, 
érintôszenzoros
(1350.6.652.04)
34 900,- Ft
 
inox, 
billenôkapcsolós
(1350.6.652.03)
22 900,- Ft

Silverline katalógus 42. oldal

KONyHAI KÉSZÜLÉK       AKCIÓ 2017/1

ÚJ ÚJ
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MOSOGATÓTÁLAK ÉS       KIEGÉSZÍTÔK 2017/1

PANEL MOSOGATÓ 1 ½”  

natúr (N-144K) 9 890,- Ft
karcálló szövetmintás  12 390,- Ft 
(EC-144DK) 

csaplyukkal
méret: 480x480/150 mm

  

PANEL MOSOGATÓ 3 ½” 

jobbos (N-309JK) 9 890,- Ft
balos  (N-309BK) 9 890,- Ft

jobb- vagy baloldali csaplyukkal
méret: 480x480/160 mm

ÓRIÁS EGyMEDENCÉS  
MOSOGATÓ 3 ½” 

fényezett (EX-327K) 19 990,- Ft 
szövetmintás (EX-327DK) 22 990,- Ft

0,8 mm anyagvastagság,  
középsô csaplyukkal
méret:  
570x490/185 mm

EGyMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½”

natúr (EC-149K) 12 590,- Ft

karcálló szövetmintás  13 590,- Ft
(EC-149DK) 

középen csaplyukkal
méret: 460x480/165 mm  

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 ½”
 
fényezett (EX-193K) 25 990,- Ft

karcálló szövetmintás  29 990,- Ft
(EX-193DK) 

méret: 830x480/170 mm
   

EGyMEDENCE CSEPPTÁLCÁS  
MOSOGATÓ 3 ½”

natúr (EC-153K) 16 990,- Ft

karcálló szövetmintás  18 890,- Ft
(EC-153DK) 

méret: 830x480/165 mm
  

EGyKÖRTÁL CSEPPTÁLCÁS  
MOSOGATÓ 3 ½” 

natúr (EC-159K) 15 990,- Ft

karcálló szövetmintás  17 990,- Ft
(EC-159DK) 

méret: 770x480/160 mm
medenceátmérô: 390 mm

EGyKÖRTÁL MINI CSEPPTÁLCÁS 
MOSOGATÓ 3 ½” 

(EC-157K) 12 590,- Ft

méret: 570x450/160 mm
medenceátmérô: 360 mm

KÉTKÖRTÁLAS MOSOGATÓ 3 ½” 
 
natúr (EC-139K) 19 990,- Ft

karcálló szövetmintás  21 990,- Ft
(EC-139DK) 

méret:830x435/150 mm
medenceátmérô:355 mm   

EGyMEDENCE CSEPPTÁLCÁS  
MOSOGATÓ 3 ½”
 
natúr (EC-198K) 14 990,- Ft

méret: 780x435/165 mm

GyÜMÖLCSMOSÓS “MINI”  
CSEPPTÁLCÁS  MOSOGATÓ 3 ½”
  
natúr (EC-174K) 22 990,- Ft

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

méret: 780x490/160 mm
  
  

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

méret: 800x450/150 mm

KÉTMEDENCE CSEPPTÁLCÁS  
MOSOGATÓ 3 ½”
 
natúr (EC-138K) 24 990,- Ft

karcálló szövetmintás  26 990,- Ft
(EC-138DK) 

méret: 1160x500/150 mm

FÔZÔLAPOS MOSOGATÓ
     
986507K 44 900,- Ft

rozsdamentes acél, forgatható  
kivitel, 1 ½” lefolyógarnitúrával,  
két elektromos fôzôzónával (3000 W)
méret: 1000x600/160 mm

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½”

jobbos medence (N-134JK) 19 990,- Ft 
balos medence (N-134BK) 19 990,- Ft

méret:1200x600/135 mm

KÉTMEDENCÉS TELETETÔS  
MOSOGATÓ 1 ½”

80-as (N-132K) 12 490,- Ft

méret: 800x600/135 mm

KÉTMEDENCÉS TELETETÔS  
MOSOGATÓ 1 ½”

90-es (N-111K)  17 590,- Ft

méret: 900x600/135 mm

KÉTMEDENCÉS TELETETÔS  
MOSOGATÓ 1 ½”

N-114K 13 190,- Ft

50 cm-es mélységû szekrényhez
méret: 800x500/130 mm

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½” 

N-109K 9 990,- Ft

méret: 600x600/130 mm
  

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½” 

jobbos medence (N-120JK) 9 990,- Ft
balos medence (N-120BK) 9 990,- Ft

méret: 800x600/130 mm 

TELETETÔS MOSOGATÓ 1 ½”

986813 8 990,- Ft

50 cm-es mélységû szekrényhez 
méret: 800x500/100 mm

ÁLLÓ MOSOGATÓ CSAPTELEP 

króm színben (986720) 5 990,- Ft

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

CSAPLyUK TAKARÓDUGÓ 

krómozott (986713) 690,- Ft

A Livinox mosogatókra 2 év garanciát vállalunk. 
További részletek a jótállási jegyeken.

A szövetmintás rozsdamentes felület kevésbé karcolódik,  
a vízkô és egyéb szennyezôdés kevésbé látszik meg rajta!
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KIEGÉSZÍTÔ     TERMÉKEK 2017/1

EDÉNySZÁRÍTÓ KOSÁR 

rozsdamentes acél
méret: 320x350/110 mm 

(S-804)
2 990,- Ft 

FALIKÚT
    
rozsdamentes acélból (WB440C)
rakodó ráccsal, hátfallal
méret: 436x525x310 mm

39 900,- Ft

„SZILÁRD II” FALIKÚT 

mûanyag, hátfallal és túlfolyóval   
méret: 490x370x350 mm

fehér (105136) 
fekete (105234) 
9 990,- Ft

MÛANyAG RAKODÓRÁCS

„Szilárd II” falikúthoz, 
fehér (105137)    
1 990,- Ft

LEFOGATÓ KÖRÖM 

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

Teletetôs 
mosogatókhoz 
nem alkalmas.
A kép csak  
illusztráció. 

EDÉNySZÁRÍTÓ KOSÁR 

rozsdamentes acél
méret: 320x350/110 mm 

(S-803)  
3 490,- Ft 

MINIKONyHA

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

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

hûtôvel 
(105112K) 
119 900,- Ft

hûtô nélkül 
(89394K)
61 900,- Ft

felsô szekrény 
(89366)
9 990,- Ft

MOSOGATÓS SZEKRÉNy

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

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

További változatokról érdeklôdjön szakkereskedôjénél!

alsószekrény 
egymedencés mosogatóval
fehér (986205K)
bükk (986206K)
cseresznye (986207K) 
20 990,- Ft

alsószekrény 
kétmedencés mosogatóval
fehér (986213K)
bükk (986214K)
cseresznye (986215K) 
27 990,- Ft

felsôszekrény
fehér (986209)
bükk (986210)
cseresznye (986211)   
11 990,- Ft

bükk cseresznye

BÛZELZÁRÓ CSÔSZIFON 

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

BÛZELZÁRÓ CSÔSZIFON 

helytakarékos (E137287) 
1 390,- Ft

LEFOLyÓGARNITÚRA  
EGyMEDENCÉS MOSOGATÓHOZ 1 ½” 

túlfolyó a medencében
(E137280)
790,- Ft 

LEFOLyÓGARNITÚRA    
KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓHOZ 1 ½”   

túlfolyó a medencében
(E504748)
1 390,- Ft  

LEFOLyÓGARNITÚRA SZIFONNAL

kétmedencés mosogatóhoz,
túlfolyó a medencében

1 ½” gumi dugóval
(E137979) 
1 990,- Ft

LEFOLyÓGARNITÚRA SZIFONNAL 

kétmedencés mosogatóhoz,
túlfolyó a medencében

krómozott szûrôkosárral
(S-730-K2)
3 990,- Ft

LEFOLyÓGARNITÚRA SZIFONNAL 
 
egymedencés mosogatóhoz 1 ½”

túlfolyó a medencében 
(S-700-K)
túlfolyó a csepptálcán 
(S-700-D) 
1 490,- Ft

LEFOLyÓGARNITÚRA SZIFONNAL 

egymedencés mosogatóhoz 3 ½”
krómozott szûrôkosárral

túlfolyó a medencében 
(S-734-K)
túlfolyó a csepptálcán 
(S-734-D)
1 990,- Ft 

A lefolyógarnitúra minden terméknél alaptartozék. A mosogatókhoz a szükséges rögzítôkörmöket mellékeljük.  
A bûzelzáró szifont külön meg kell rendelni a fôzôlapos mosogatóhoz, a rozsdamentes falikúthoz, a minikonyhához  

és a mosogatós szekrényekhez (a többi terméknél alaptartozék). A teletetôs mosogatók igény szerint (felár ellenében)  
fa keretléccel is rendelhetôk, részletekrôl érdeklôdjön kereskedôjénél.

 Egyes képek csak illusztrációként szolgálnak, a szállított termék kis mértékben eltérhet a képen láthatótól. 
Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Egyes termékek csak korlátozott készletek erejéig érhetôk el.

EDÉNySZÁRÍTÓ KOSÁR 

rozsdamentes acél
méret: 340/110 mm 

(S-801)  
3 990,- Ft 
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A legjobbért csak rajongani lehet. 2018. március első hétvégéjén kilencedik 
alkalommal nyílik meg a Konyhakiállítás, hogy fellépőivel – a legújabb trendekkel, 
páratlan konyhabútorokkal, kiváló konyhai gépekkel és sokoldalú kiegészítőkkel – 
ismét elkápráztasson mindenkit. Találd meg életed konyháját és mindent, ami az 
ízlésed szerint belevaló Magyarország legtrendibb lakberendezési kiállításán!

Értékes nyeremények, részletek és újdonságok a www.konyhakiallitas.hu oldalon!


