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HŰTŐSZEKRÉNYEK
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A csúcstechnológiájú, rendkívül 
tartós, inverteres kompresszor 
széles tartományban pontosan 
szabályozza a hűtés teljesítményét 
a mindenkori körülményeknek és 
igényeknek megfelelően.

Kompakt, mégis nagy Kompakt, mégis nagy 
teljesítményű inverteres teljesítményű inverteres 
kompresszorkompresszor

Dual Fan Cooling rendszer  Dual Fan Cooling rendszer  
két önálló ventilátorralkét önálló ventilátorral

Két önálló ventilátor egymástól 
függetlenül hűti a rekeszeket.  
A körülményektől függően, a hideg  
levegőt külön el tudja juttatni csak  
a hűtőrekeszbe, csak a fagyasztó  
rekeszbe, vagy mind a kettőbe 
egyszerre.

A Hitachi hűtőszekrényekre akár 5+ év garanciát vállalunk (3 év teljeskörű jótállás  
és további 2 év forgalmazói kiterjesztett garancia). A kiterjesztett garancia  
feltételei és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).

A Hitachi 4 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény minden képzeletet felülmúl. Ez a hűtőszekrény a luxus jegyében 
lett tervezve: a prémium kialakítást a legmodernebb technológia teszi teljessé, hogy egy család minden igényét 
maximálisan kielégítse. Elkülönített zöldségrekesz, választható zónák, forradalmi energiatakarékos technológia, 
automata jégkészítés és még számos más extra funkció teszi ezt a modellt igazán különlegessé.  
A hűtőszekrény vákuum fiókkal vagy anélkül is kapható. 
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HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ VÁKUUM FIÓKKAL

Vákuum fiók
A HITACHI egyik legújabb és leginnovatívabb technológiája, a zárt rendszerű, 
nyomásálló vákuum fiók tökéletes tárolási feltételeket alakít ki és tart fenn.

• A frissesség megőrzése érdekében légmentesen zár, hosszú ideig  
fogyasztásra és felhasználásra kész állapotban őrizheti meg a hűtött húsokat.

• Megőrzi az ételek eredeti ízét és állagát, nem vész el a tápérték:  
megakadályozza az ételek oxidálódását és kiszáradását.

• Gyorsan fűszerezhető ételek: a vákuumrekesz kivonja a levegőt a tárolt  
ételekből, azokban a fűszerek jóval gyorsabban szívódnak fel.  
Így a fűszerezés és az ételek elkészítése kevesebb időt vesz igénybe.

3 ajtós, side-by-side hűtőszekrény, fekete színben, 92 cm széles, 
nettó 569 literes űrtartalom (melyből 207 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), 
vákuum fiók, Clean technológiával felszerelt külön zöldségtároló rész 
megnövelt tárolási kapacitással, Full No Frost, Eco monitoring szen-
zor, érintőszenzoros vezérlés, Dual Fan cooling rendszer, VIP-vákuum 
szigetelőpanel, gyors fagyasztás és gyors hűtés funkció, LED világítás, 
Eco Thermo érzékelő, szagtalanító szűrő, jég- és vízadagoló, víztartály filterrel, 
automatikus jégkészítő (törtjég vagy jégkocka), extra tárolási kapacitás  
a jégadagoló eltávolításával, gyerekzár, energiafogyasztás 400 kWh/év,  
zajszint 42 dB, F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 92 x 179,5 x 72

fekete üveg MX700GVRU0.GBK 1 359.900 Ft
1 219.900 Ft

 

HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ

2 ajtós side-by-side hűtőszekrény, fekete színben, 92 cm széles, nettó 573 literes 
űrtartalom (melyből 207 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), Full No Frost, jég- és  
vízadagoló, automata jégkészítő, gyorsfagyasztás, gyorshűtés, érintőszenzoros  
vezérlés, szagtalanító szűrő, VIP vákuum szigetelő panel, LED világítás, Dual Fan  
cooling rendszer, Eco Thermo szenzor, energiafogyasztás 395 kWh/év,  
zajszint 42 dB, F energiahatékonyság, 
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 92 x 179,5 x 72

fekete üveg SX700GPRU0.GBK 1 089.900 Ft
939.900 Ft

Tiszta víz és automata jégkészítés gyorsan, 
egyenesen a készülék fél literes tartályából. 
A hűtőszekrényt nem kell a vízhálózatra 
csatlakoztatni.
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Automatikus energia- 
gazdálkodás az Eco  
Monitoring szenzor 
segítségével

84

HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ VÁKUUM FIÓKKAL

3 ajtós, side-by-side hűtőszekrény, 92 cm széles, nettó 569 literes űrtartalom 
(melyből 207 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), vákuum fiók, Clean tech- 
nológiával felszerelt külön zöldségtároló rész megnövelt tárolási kapacitással,  
No Frost, Eco monitoring szenzor, automatikus kijelző aktiválás, érintőszenzoros 
vezérlés, Dual Fan cooling rendszer, VIP-vákuum szigetelőpanel, gyors fagyasztás 
és gyors hűtés funkció, LED világítás, Eco Thermo érzékelő, „Touch open” és  
„Slide open” funkcióval ellátott automatikusan nyíló ajtók, nano titanium filter,  
szagtalanító szűrő, jég- és vízadagoló, víztartály filterrel, automatikus jégkészítő 
(törtjég vagy jégkocka), extra tárolási kapacitás a jégadagoló eltávolításával,  
elegáns palacktartó, gyerekzár, energiafogyasztás 413 kWh/év, zajszint 42 dB,  
F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 92 x 179,5 x 72

tükör üveg
bronz üveg

M700VAGRU9X-2.MIR
M700VAGRU9X-2.GBZ

1 819.900 Ft
1 649.900 Ft

matt fehér üveg vákuum fiókkal WB640VRU0X.MGW 1 399.900 Ft
1 269.900 Ft

fekete üveg vákuum fiókkal 
mályva szürke üveg vákuum fiókkal

WB640VRU0.GBK
WB640VRU0.GMG

1 239.900 Ft 
1 119.900 Ft

fekete üveg vákuum fiók nélkül WB640PRU1.GCK 1 089.900 Ft
939.900 Ft

HITACHI 4 AJTÓS ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

A modellek közös tulajdonságai:
4 ajtós hűtő- és fagyasztószekrény, 90 cm széles, nettó 569 literes űrtartalom  
(melyből 197 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), Full No Frost, zóna választás, Select  
fiók (zöldség/száraz élelmiszer), gyors-fagyasztás, gyorshűtés, automata jégkészítő,  
intelligens inverteres ventilátor, szagtalanító szűrő, VIP vákuum szigetelő panel, 
energiafogyasztás 400 kWh/év, F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 90 x 184 x 72

WB640RU0X modell: zajszint 42 dB, automata ajtónyitás, megvilágított fogantyú,
vezérlés a hűtőtérben, vákuum fiók, zóna választás (hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel)
WB640VRU0 modell: zajszint 41 dB, nyitássegítő fogantyú, érintőszenzoros
vezérlés a hűtőajtón, vákuum fiók, zóna választás (hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel)
WB640PRU1 modell: zajszint 43 dB, nyitássegítő fogantyú, vezérlés a hűtőtérben, vákuum 
fiók nélkül, zóna választás (fagyasztás vagy enyhe fagyasztás lehetőséggel)

A „szabadon választható zóna” lehetőséget  
biztosít 4 különböző hőmérséklet beállítására  
a tárolási és életmód-igényeinek megfelelően. 
Fagyasztás -18-tól -20 °C-ig: jégkrém és  
fagyasztott ételek 
Enyhe fagyasztás (Soft freeze) -3 °C: hús és hal                                                                                                                                              
Hűvös +1 °C: tejtermék és hús                                                                                                                                              
Hűtő +3 °C: ételek és italok                                                                                                                                          
Főzzön azonnal a „Soft Freeze” fagyasztás  
-3 °C-os opciót használva anélkül, hogy  
az ételeket ki kellene olvasztania!

Szabadon 
választható 

zóna 

Szabadon választható zóna 
(hűtő vagy fagyasztó  
lehetőséggel)                                                                             
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Az Eco Monitoring szenzor egy új funkció, 
amely érzékeli, hogy egy személy  
a hűtőszekrény közelében van-e és  
automatikusan ki/be kapcsolja az  
energiatakarékos üzemmódot.

A felhasználóbarát kijelző automatikusan 
megjelenik, amikor valaki azt megközelíti  
és megérinti. Ha nincs bekapcsolva, 
a hűtőszekrény  letisztult, szép meg-
jelenése jól illeszkedik az otthona  
egyéb bútoraihoz, elemeihez.
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Hibrid fagyasztás
Az ételek megőrzik tápanyagtartalmukat
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HITACHI 4 AJTÓS FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

4 ajtós felülfagyasztós hűtőszekrény, három színben, 85,5 cm széles,  
nettó 540 literes űrtartalom (melyből 144 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), 
No Frost, vízadagoló, Twist Ice jégtároló, digitális LED vezérlőpanel, LED 
világítás, Fresh Select különböző üzemódokkal ellátott rekesz (zöldség, 
tejtermék/hús), Dual Fan cooling rendszer, nano titanium filter, gyerekzár, 
gyorsfagyasztás funkció, energiafogyasztás 340 kWh/év, zajszint 40 dB,  
F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé, fogantyú nélkül): 85,5 x 183,5 x 72,7

Különféle üzemmódokkal 
ellátott rekesz 
Rugalmas elrendezés 
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi 
a hőmérséklet változtatását előre programozott 
zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók 
segítségével.

HITACHI SZABADONÁLLÓ ALULFAGYASZTÓS  
HŰTŐSZEKRÉNY

2 ajtós szabadonálló hűtő és fagyasztószekrény, jobbos zsanér (de márkaszerviz által fordítható ajtónyitás), 
alulfagyasztós, 59,5 cm széles, nettó 330 literes űrtartalom (melyből 115 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), 
Full No Frost, érintőkijelző, LED világítás, Dual Fan cooling rendszer, nano titanium filter, Hybrid freezing 
(gyorsfagyasztás), extra magas fagyasztó rekeszek, zajszint 41 dB, F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 59,5 x 190 x 65

fekete üveg BGX411PRU0.GBK 479.900 Ft
árnyaltszürke üveg BGX411PRU0.XGR 429.900 Ft

fekete üveg W661PRU1.GBK 749.900 Ft

szürke üveg W661PRU1.GGR 669.900 Ft
fehér üveg W661PRU1.GPW
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A gyors fagyasztás segít az eredeti színek, textúrák,  
ízek és tápanyagtartalom megőrzésében, legyen szó 
akár friss, akár főtt ételekről!
Az alumínium fagyasztótálcára helyezett étel a fém  
magas hővezető-képessége miatt gyorsabban hűl le.  
A gyors hűtésnek köszönhetően az élelmiszerekben  
található nedvességből kevesebb jégkristály tud 
képződni, így az étel megtartja eredeti ízét.

Tejtermék/hús módZöldség mód
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2 ajtós alulfagyasztós beépíthető hűtőszekrény, 54 cm 
széles, nettó 179 literes hűtő és 63 literes fagyasztó rész, 
No Frost, LED világítás, elektronikus vezérlés, gyors- 
fagyasztás funkció, csúszózsanéros ajtó, fordítható  
ajtónyitás, palacktartó polc, E energiahatékonyság
készülék mérete cm-ben (szé x ma x mé):  
54 x 177 x 54,5
beépítési méret (cm-ben):  
56+1 x 177+2 x min. 55

szabadonálló hűtőszekrény, fehér, egyajtós (fordítható  
ajtónyitással), nettó űrtartalom 93 liter, fagyasztó rekesz  
10,8 liter (legalacsonyabb hőmérséklet -2 °C), 
F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 
47,2 x 85 x 45

DE DIETRICH BEÉPÍTHETŐ  
HŰTŐSZEKRÉNY

EVIDO ICELIFE 121F 
HŰTŐSZEKRÉNY

2 ajtós alulfagyasztós beépíthető hűtőszekrény,  
54 cm széles, nettó 180 literes hűtő és 63 literes  
fagyasztó rész, No Frost, LED világítás, nyomógombos 
vezérlés, csúszózsanéros ajtó, fordítható ajtónyitás,  
palacktartó polc, F energiahatékonyság
készülék mérete cm-ben (szé x ma x mé): 
54 x 177 x 54,5
beépítési mérete cm-ben (szé x ma x mé):  
56+1 x 177+2 x min. 55

EVIDO IGLOO 332W 
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY

LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK  
EGYIDEJŰ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 5% ENGEDMÉNYT ADUNK  

A SZETTBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK ÁRAIBÓL.

A kedvezmény akciós és listaárakra is érvényes.  
Az akció a kiegészítők, tartozékok, alkatrészek és  

tisztítószerek kivételével a kiadványban szereplő összes márka  
konyhatechnikai termékeire egységesen vonatkozik.

SZETT AKCIÓ
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 DRC1775EN 507.900 Ft
  459.900 Ft

 RFF121W.1 83.900 Ft
  72.900 Ft

E

HŰTŐSZEKRÉNYEK

 RFB332W.2 279.900 Ft
  241.900 Ft

Kifutó, a készlet erejéig! 
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50-ES ÉVEK RETRO HŰTŐSZEKRÉNY 50-ES ÉVEK RETRO HŰTŐSZEKRÉNY

FAB28
szabadonálló, többféle színben,
nettó 270 literes űrtartalom
(244 liter friss élelmiszereknek,
26 literes mélyhűtő rekesz  
fagyasztott élelmiszerek tárolására), 
Life Plus zóna 0 °C, antibakteriális 
tároló, nyitott ajtó figyelmeztető 
jelzés, 35 dB zajszint, 
D energiahatékonyság)

Méretek fogantyúval 
(szé x mé x ma):  
600 x 788 x 1500 mm

FAB32
szabadonálló, nettó 331 literes 
űrtartalom (204 liter friss élelmiszereknek,
30 literes hűtőrekesz valamint 97 literes
mélyhűtő rekesz fagyasztott élelmiszerek
tárolására), Life Plus zóna 0 °C,
Total No-frost, nyitott ajtó figyelmeztető
jelzés, funkciók: vakáció, gyors  
fagyasztás, gyors hűtés, ECO mód,  
magas hőmérsékletre figyelmeztetés,  
37 dB zajszint, D energiahatékonyság

Méretek fogantyúval (szé x mé x ma): 
600 x 788 x 1968 (1963-1980) mm

hűtőszekrény FAB28R... jobbos   1 013.900 Ft-tól
hűtőszekrény FAB28L... balos 852.900 Ft-tól

Az elérhető színekről rendelés előtt érdeklődjön kereskedőjénél!

hűtő-fagyasztó FAB32R... jobbos   1 562.900 Ft
hűtő-fagyasztó FAB32L... balos 1 260.900 Ft
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HŰTŐSZEKRÉNYEK
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Konyhai kisgép kínálatunkat keresse Konyhai kisgépek 2023/1 különkiadványunkban,  
mely letölthető az ecorgan.hu weboldalról! 
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Mosogatótálak és csaptelepek: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető  
regisztráció esetén. A MIDA, MILI, MILA és DARAS csaptelep családra a jótállás időtartama 2 év.

Konyhai hulladékgyűjtők: 2 év. Kiegészítők, mosogatószer adagolók: 1 év.

Nagykészülékek: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.
SDA kiskészülékek: 2 év, további 1 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén. 
TURBOAIR TILLY és ELICA VERVE páraelszívókra 1 év jótállást vállalunk.

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

Konyhai készülékek: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.
Gránit mosogatótálak: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

Csaptelepek: 2 év

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.  
A SILVERLINE 1200 és 1201 elszívókra és 1250 külső motorra 1 év kötelező jótállást vállalunk.

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

 2 év, további 3 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció  
és asztalos általi beépítés együttes teljesülése esetén.

EVOLUTION 250: 8 év gyártói garancia, ISE 56: 3 év gyártói garancia, ISE 46: 2 év gyártói garancia

   A márkaképviselet a regisztrált termékekre szerviz szolgáltatást biztosít a fenti garancia időkön túl is (térítés ellenében 
garancia időn túl is javítja a készülékeket, és biztosítja az alkatrészellátást). Amennyiben a termék nem javítható vagy  

az alkatrészellátás nem biztosított, az utód termékre kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít.
Termékregisztráció online: regisztracio.ecorgan.hu

A kiterjesztett garancia feltételeiről részletes tájékoztató talál  
az ecorgan.hu weboldal Letölthető dokumentumok » Műszaki dokumentumok menüpontja alatt.

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új tartós  
fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

2021. 01.01-től vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó új termékek esetében a jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Továbbra is a kereskedőnek kell a jótállási kötelezettséget vállalnia, és a termékhez jótállási jegyet biztosítania.

A kiadványban szereplő márkák hivatalos magyarországi forgalmazója a jogszabályban rögzítetteken túlmenő  
extra garanciákat vállal partnerhálózatán keresztül, melynek részleteiről a jótállási jegyen tájékozódhat.

Jótállási jegy hiányában, csak a törvényben előírt alap jótállást tudja érvényesíteni közvetlenül a kereskedőjénél. 

Az Ecorgan Kft, mint forgalmazó, az általa vagy kereskedői hálózata által Magyarországon értékesített és  
Magyarországon használt új fogyasztási cikkekre árbesorolástól függetlenül korlátozás nélkül egységesítette  

a jótállások idejét, és azon felül további forgalmazói garanciát biztosít az alábbi módon:

AMIT A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSÁRÓL TUDNI KELL

BLANCO

SMEG

ELICA

EVIDO

HITACHI hűtőszekrény

RITTER beépíthető kiskészülék

INSINKERATOR konyhai hulladékőrlő

SILVERLINE páraelszívó

DE DIETRICH
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Törekszünk arra, hogy a vastag cikkszámmal jelölt termékeket készleten tartsuk.

KIEGÉSZÍTŐK, BÚTOROK

„SZILÁRD II” FALIKÚT
műanyag, hátfallal és túlfolyóval   
méret: 490 x 370 x 350 mm

MŰANYAG RAKODÓRÁCS
„Szilárd II” falikúthoz

MINIKONYHA

méret (mé x szé x ma): 60 x 100 x 89 cm, 
felsőszekrény mérete (mé x szé x ma): 32 x 100 x 60 cm 
fehér laminált forgácslap, két elektromos főzőzóna
A hűtőszekrény energiaosztálya F (korábban A+), hűtő nettó  
össztérfogat 93 liter, 10,8 literes fagyasztó rekesszel  
(a legalacsonyabb hőmérséklet -2 °C).
A minikonyha jobbos és balos összeállításban is  
összeszerelhető (a hűtő ajtaja forgatható).

A főzőlapos mosogató mindkét változatnál alaptartozék. 
A hűtő nélküli változat kétajtós alsószekrényt tartalmaz.

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

Egyes termékek csak korlátozott készletek erejéig érhetők el.

MOSOGATÓS SZEKRÉNY

laminált forgácslap, fehér korpusz fehér front, fehér korpusz 
sonoma tölgy front vagy fehér korpusz sötét tölgy fronttal, 
egy medencés vagy két medencés mosogatóval, 
opcionális felső szekrénnyel

méretek:
alsószekrény (mé x szé x ma): 50 x 80 x 83 cm
felsőszekrény (mé x szé x ma): 30 x 80 x 60 cm

alsószekrény fehér korpusz, fehér front,  
nyílóajtós, egymedencés mosogatóval (105 673)

alsószekrény fehér korpusz, fehér front,  
nyílóajtós, kétmedencés mosogatóval (986213K)

alsószekrény fehér korpusz, sonoma tölgy fronttal, 
nyílóajtós egymedencés mosogatóval (105 671)

alsószekrény fehér korpusz, sonoma tölgy fronttal, 
nyílóajtós kétmedencés mosogatóval (105 358)

alsószekrény fehér korpusz, sötét tölgy fronttal, 
nyílóajtós, egymedencés mosogatóval (105 672)

alsószekrény fehér korpusz, sötét tölgy fronttal, 
nyílóajtós, kétmedencés mosogatóval (105 482)

felsőszekrény fehér korpusz,  
fehér fronttal (986 209)

felsőszekrény fehér korpusz,  
sonoma tölgy fronttal (105 355)

felsőszekrény fehér korpusz,  
sötét tölgy fronttal (105 479) 

46.900 Ft
41.900 Ft

55.900 Ft
49.900 Ft

50.900 Ft
45.900 Ft

58.900 Ft
52.900 Ft

50.900 Ft
45.900 Ft

58.900 Ft
52.900 Ft

31.900 Ft
28.900 Ft

35.900 Ft 
31.900 Ft

35.900 Ft
31.900 Ft

90

fehér 105 136 18.490 Ft
fekete 105 234 16.690 Ft

hűtővel 105112K 182.900 Ft
164.900 Ft

hűtő nélkül 89394K 105.900 Ft
95.900 Ft

felsőszekrény 89366 32.900 Ft
28.900 Ft

fehér 105 137 3.690 Ft
3.190 Ft
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Törekszünk arra, hogy a vastag cikkszámmal jelölt termékeket készleten tartsuk.

LÉGTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK
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Aluvent Light csövek, 3 méteres, 2 db bilinccsel

105 147 Ø100 mm, hossz: 3 m Aluvent light flexiblis cső 2 bilinccsel 100 mm átmérő 3.390 Ft
105 117 Ø120 mm, hossz: 3 m Aluvent light flexiblis cső 2 bilinccsel 120 mm átmérő 3.590 Ft
105 118 Ø125 mm, hossz: 3 m Aluvent light flexiblis cső 2 bilinccsel 125 mm átmérő 4.090 Ft
105 119 Ø150 mm, hossz: 3 m Aluvent light flexiblis cső 2 bilinccsel 150 mm átmérő 5.290 Ft
 
Szűkítők körcsatornához

105 123 Ø80/100/120/125/150 mm Multiszűkítő 150/125/120/100/80 mm 1.590 Ft

105 150 Ø125/150 mm Lépcsős szűkítő 125/150 mm 1.490 Ft

Szellőzőrács

105 120 Ø120 mm Kerek szellőzőrács rovarvédő hálóval 1.890 Ft
105 126 Ø125 mm Kerek szellőzőrács rovarvédő hálóval 1.190 Ft

105 151 154 ×154 mm Műanyag szellőzőrács 120-as kivezetéshez, 1.590 Ft
  rejtett csavarozás, rovarvédő hálóval*

105 121 187×187 mm, Ø125 mm Műanyag gravitációs szellőzőrács 125 mm-es kivezetéshez* 2.090 Ft

105 122 250 × 250 mm, Ø150 mm Műanyag gravitációs szellőzőrács 150 mm-es kivezetéshez* 3.990 Ft

Kör légcsatornák 

105 173 Ø125 mm, L=0,5 m Kör légcsatorna átmérő:125 mm, hossz: 0,5 m 3.290 Ft
105 174 Ø125 mm, L=1 m Kör légcsatorna átmérő:125 mm, hossz: 1 m 4.690 Ft
105 175 Ø150 mm, L=0,5 m Kör légcsatorna átmérő:150 mm, hossz: 0,5 m 3.890 Ft
105 176 Ø150 mm, L=1 m Kör légcsatorna átmérő:150 mm, hossz: 1 m 6.590 Ft

Lapos csatornák

105 162 60 × 204 mm, L=0,5 m Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 0,5 m 3.890 Ft 
105 163 60 × 204 mm, L=1 m Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 1 m 5.990 Ft 
105 431 90 × 220 mm, L=1 m Lapos csatorna 90 x 220 mm, hossz: 1 m 9.390 Ft 
105 164 60 × 204 mm, L=1,5 m Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 1,5 m 9.190 Ft 
105 432 90 × 220 mm, L=1,5 m Lapos csatorna 90 x 220 mm, hossz: 1,5 m 13.490 Ft 
105 165 60 × 204 mm Lapos csatorna toldó 60 x 204 mm 1.890 Ft 
105 166 60 × 204 mm Lapos csatorna toldó visszacsapó szeleppel 60 x 204 mm 2.590 Ft 
105 401 90 × 220 mm Lapos csatorna toldó 90 x 220 mm 3.790 Ft 
105 167 60 × 204 mm Lapos csatorna vízszintes könyök 60 x 204 mm 4.690 Ft 
105 400 90 × 220 mm Lapos csatorna vízszintes könyök 90 x 220 mm 10.790 Ft 
105 168 60 × 204 mm Lapos csatorna 45°-os  4.990 Ft
105 169 60 × 204 mm Lapos csatorna függőleges könyök 60 x 204 mm 4.090 Ft
105 399 90 × 220 mm Lapos csatorna függőleges könyök 90 x 220 mm 6.990 Ft
105 170 60 × 204 mm Lapos csatorna vízszintes T-idom 5.090 Ft
105 171 60 × 204 mm Lapos csatorna végzáró rács 2.490 Ft
105 172 60 × 204 mm, Ø125 mm Lapos csatorna excentrikus átalakító 60 x 204 mm 2.790 Ft
105 433 90 × 220 mm, Ø150 mm Lapos csatorna excentrikus átalakító 90 x 220 mm 8.690 Ft

Csőkapcsoló

105 177 Ø125 mm Kör légcsatorna csőkapcsoló 125 mm átmérő 1.290 Ft
105 178 Ø150 mm Kör légcsatorna csőkapcsoló 150 mm átmérő 1.890 Ft

105 179 Ø125 mm Kör légcsatorna csőkapcsoló visszacsapó szeleppel 125 mm 1.890 Ft
105 180 Ø150 mm Kör légcsatorna csőkapcsoló visszacsapó szeleppel 150 mm 2.890 Ft
105 402 Ø150 mm Kör légcsatorna csőkapcsoló beépítőkerettel visszacsapó szeleppel 150 mm 3.990 Ft

105 181 60 × 204 mm, Ø125 Átalakító lapos-kör 900 könyök idom 4.690 Ft

105 182 Ø125 mm Kör légcsatorna T-idom 125 mm átmérő 2.690 Ft
105 183 Ø150 mm Kör légcsatorna T-idom 150 mm átmérő 2.990 Ft

105 184 Ø125 mm Kör légcsatorna könyök 125 mm átmérő 2.890 Ft
105 185 Ø150 mm Kör légcsatorna könyök 150 mm átmérő 3.490 Ft

Egyéb tartozékok

105 186 Ø100 mm Felfogató műanyag bilincs 100 mm átmérő 1.090 Ft
105 187 Ø125 mm Felfogató műanyag bilincs 125 mm átmérő 1.090 Ft
105 188 Ø150 mm Felfogató műanyag bilincs 150 mm átmérő 1.190 Ft

105 189 60 × 204 mm Felfogató műanyag bilincs 60 × 204 mm 1.090 Ft

Törekszünk arra, hogy a vastag cikkszámmal jelölt termékeket készleten tartsuk.   *elérhető színek: fehér, barna, szürke, bükk
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MEGKÖNNYÍTI A 
MINDENNAPOKAT
A KONYHÁBAN

Ivóvíz. Étel előkészítés. Tisztítás. Valójában mindez egyetlen
egység a BLANCO UNIT-tal. Az ésszerű megoldás, mellyel
a mosogatóközpont méltó helyre kerül a konyhában –  
így egyszerűsítve a mindennapokat.
Fedezze fel a BLANCO UNIT-ot a www.blanco.hu oldalon!

A kiadványt kiadta: 
ECORGAN Kft.: 6640 Csongrád, Ipari park utca 2.
tel.: +36 63 570-880  •  fax: +36 63 570-890  •  e-mail: kozpont@ecorgan.hu
Rendeléseit küldje a rendeles@ecorgan.hu e-mail címre! 
KonyhaTech Galéria és Outlet: 1097 Budapest, Gyáli út 38.  •  +36 30 486-2303 

A kiadványban szereplő katalógus oldalszámok a következő katalógusokra vonatkoznak:  
Blanco oldalakon szereplő hivatkozások - BLANCO (magyar nyelvű) Nagykatalógus 2023,  
Elica oldalakon szereplő hivatkozások - ELICA 4D LIVING EXPERIENCE 2022 (magyar nyelvű) katalógus.
A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések,  
melyekért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek,  
a színek a valóságostól eltérhetnek. 
A feltüntetett javasolt fogyasztói árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kiadvány cikkszám: 105866 105866


