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2 Szabadonálló tűzhelyek

Készen állsz arra, hogy kiemelkedő ízélményekben legyen 
részed a konyhában? Az új Gorenje HomeMade
tűzhelyekkel ez vonzóan egyszerűvé válik. Készítsd el kedvenc 
ételedet úgy, mintha egy hagyományos fatüzelésű kemencében 
készülne vagy nyűgözd le családodat gasztronómiai élmények 
széles skálájával!

Tűzhelyeinket okos és felhasználóbarát megoldásokkal 
terveztük, hogy nyugodtan rájuk bízhasd a főztödet és neked 
már épp csak egy érintés erejéig kelljen részt venned a sütési 
folyamatban.

Szabadonálló tűzhelyek

VELÜNK 
EGYSZERŰBB 
LESZ A FŐZÉS. 
VELED PEDIG 
TÖKÉLETES AZ 
ÉLMÉNY.
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SuperSize sütő(tálca) méret
Készen állnak az XXL-es receptekhez

HomeMade design
A fatűzelésű kemencék minden erényével

Az extra nagy sütőtálcák egyrészt nagyobb sütési felületről 
gondoskodnak, másrészt egyaránt használhatod őket standard 
és kompakt méretű sütőkben is.

BigSpace nagyméretű sütőkamra
Több hely a többféle sütési lehetőség érdekében

Az (akár 70 literes sütőkamráig) növelt kapacitás nagyobb adagnyi 
étel egyidejű sütését teszi lehetővé. Az optimalizált rendszerben 
a forró levegő egy még nagyobb méretű kamrában szabadon 
cirkulál körbe-körbe, a BigSpace méret miatt akár egy hatalmas 
pulykát is be tudnak fogadni az új sorozathoz tartozó modellek.

A jellegzetesen lekerekített forma a Gorenje sütők egyik 
leghasznosabb termékjellemzője. Fejlesztéséhez a hagyományos 
fatüzelésű kemencék jelentették a fő inspirációt, hiszen azokban 

a forró levegő szabadon áramlik. Mivel a kemencében sütött étel 
egyenletesen és minden oldalról melegszik, mindig tökéletes a vele 
végzett munka gyümölcse: ropogós kívül és lédús belül.
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AquaClean 
hidrolitikus öntisztítás funkció
Egyszerű, könnyed tisztítás

Sütés több szinten
Többféle ételt egy időben is el tudsz készíteni

A speciális, kiemelkedő minőségű zománcozásnak köszönhetően 
az AquaClean funkció hatékony és felhasználóbarát sütőkamra 
tisztítást tesz lehetővé. Mindössze annyi a teendő, hogy fél 
liter vizet öntesz az egyik sütőtálcába és minden sütés után 
elindítod a programot. 30 perc elteltével szemmel látható a 
különbség a sütőkamra falán és a tálcákon: a zsírfoltok és 
egyéb szennyeződések fellazulnak, amelyeket egy törlőronggyal 
könnyedén el tudsz távolítani.

A MultiAir technológia és a HomeMade design kombinációjának 
köszönhetően immár megvalósíthatóak az eddig legnagyobb 
kihívást jelentő sütési célok is: vagyis akár 4 tálcán is tudsz sütni 
egy időben. Jó hír: az illatok és az ízek nem fognak keveredni sütés 
közben! Az intelligens technológiával megoldott levegő eloszlás 
miatt biztos lehetsz abban, hogy az étel minden szinten, azaz 
tálcán jól átsül majd.

MultiAir technológia
Tökéletes minden oldalról

A MultiAir technológia garantálja az optimális forró levegő 
áramlást a sütőben. A hátfalon átgondolt módon kialakított 
ventilációs nyílások és az egyedülálló sütőkamra forma révén a 
levegő egyenletesen áramlik a sütőben. A ventilátor a sütőkamra 

egészében áramoltatja körbe-körbe a forró levegőt, minden 
oldalról tökéletesre sütve az ételt. A dinamikus légmozgás így 
lehetővé teszi a több szinten történő sütést az illatok és ízek 
keveredésének kockázata nélkül.
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Teleszkópos sütősínek
Segítőkészen csúsznak ki a sütőkamrából

A simán kicsúszó teleszkópos sütősínek tökéletes 
áttekinthetőséget biztosítanak minden sütőtálca szinten. 
Ezzel az ételek biztonságosabb és könnyebb kiemelését és a 
tálcák könnyebb tisztítását teszik lehetővé. Az egyes modellek 
felszereltségének függvényében a Gorenje tűzhelyek akár 3 
szinten és teljes hosszukban kihúzható teleszkópos sütősínekkel is 
rendelkezhetnek.

OpenView sütőpanoráma
Tökéletesen áttekinthető sütési folyamat

Modern és egyes modelleknél akár két izzóval is szerelt világítás 
teszi vonzóan áttekinthetővé a hatalmas befogadóképességű 
sütőkamrát. A sütőajtó üveg különleges designjával kombinálva 
tökéletesen ellenőrzésed alatt tudod tartani a sütési folyamatot.

XXL tárolófi ók
Minden eszköz kényelmesen elérhető közelségben

Néhány tűzhely modell különösen nagyméretű és mély rekesszel 
rendelkezik nagyobb méretű edények vagy más konyhai eszközök 
számára. Tálcák, serpenyők, edények – elérhető közelségben 
minden, amire csak szükséged lehet.

GentleClose lassú ajtózáródás
Elég egy gyengéd érintés

Elég egy gyengéd érintés a tűzhelyajtó zajmentes, fi nom 
becsukódásához.
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DirecTOUCH vezérlés
Tökéletes eredmények egy érintésnyire

A sütési és főzési folyamatokat egy érintőképernyős kijelző 
érintésével immár egyszerűen az ellenőrzésed alatt tudod tartani. 
Nagy méretű és közérthető szimbólumok emelik a fi gyelemre méltó 

technológiát egy még fejlettebb szintre. Mindezt egyértelmű és 
egyszerű módon.

Ujjlenyomatmentes bevonat
Fényes és ujjlenyomatmentes bevonatú kivitel

Minden rozsdamentes acél felületet speciális TouchFree 
ujjlenyomatmentes fi lmréteggel vontunk be, amely meggátolja a 
foltok megjelenését és mindig fényes és sokkal könnyebb tisztítást 
tesz lehetővé.

Extra mély sütőtálca
Elég mély és nagy kapacitású a legnagyobb 
étvágyú vendégekhez is

A mélytálcák magasabb oldalfalai meggátolják, hogy a zsír a sütő 
oldalfalára fröcsögjön és ráégjen. Tökéletes az olyan ételekhez mint 
a lasagna és a roston sült húsok.
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PerfectGrill funkció
Dupla fűtőszál az egyenletesen ropogósra sült ételekért

A legjobb sütési eredmények a nagy és kis grill fűtőszál kombinált 
használatával érhetőek el, ahol a kis fűtőszálat a nagy méretű veszi 
körül. A fűtőszálak átgondolt elhelyezése optimális hőeloszlást és 
tökéletes sütési eredményeket, azaz kívül ropogós, belül porhanyós 

ételeket garantálnak minden egyes alkalommal. A többfunkciós grill 
rendszerben tehát külön-külön használhatod akár a kicsi, akár a nagy 
méretű grill fűtőszálat vagy akár a kettőt együtt is. 

DC+ rendszer
Hatékony hőmérséklet vezérlés és kezelés

A DynamiCooling+ rendszer hatékonyan hűti le a sütő vázát, amivel 
megelőzi a magas hőfok által okozott károkat. A DC+ rendszerrel 
szerelt modellekben a rendszer hőérzékelők vezérlésével hűti le a 
már biztonságos, 60˚C alá a sütő külső falait. 

Ultra hideg ajtó (UCD)
Hogy megérinthessük a sütőajtót – amikor csak 
eszünkbe jut

A speciális, innovatív konstrukció és a különleges üvegbevonat 
elválasztja a forró sütőkamrát az ajtó külső felületétől, a hő nem 
szökik onnan ki, így az energiafogyasztás optimalizált lesz. Ezzel 
a tűzhely egyrészt még biztonságosabb lesz a felhasználó, a 
gyerekek és házi kedvencek számára, másrészt meggátolja a 
tűzhely környezetének felmelegedését is.
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Az új Gorenje tűzhelyek innovatív, különleges kémény felépítése 
lehetővé teszi a zárt ajtós grillezést, annak minden előnyével. 
Gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb grillezésről van szó, 
miközben a gombok és a tűzhely környezete biztonságos és 
hideg marad.

Zárt ajtós grillezés
A hő legyen ott, ahol szükség van rá
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Mechanikus ajtózár
A biztonság mindig a lefontosabb

A sütőajtón levő mechanikus zár megakadályozza, hogy az 
ajtó a tűzhely működése közben kinyíljon, így a készülék még 
biztonságosabb lesz. Ez természetesen akkor lesz különösen 
fontos, ha kisgyerekek vannak a családban. Ez a zár a sütő 
tartozéka, igény szerint felhelyezhető vagy eltávolítható.

A SmartDoorSwitch kapcsoló automatikusan lekapcsolja a 
ventilátort és az összes fűtőszálat, ha a sütő müködése közben 
kinyitod a sütőajtót. Ez megakadályozza a forró levegő hirtelen 
kiáramlását a sütőkamrából. Az ajtó következő bezárásakor újraindul 
a fűtés és a ventiláció.

SmartDoorSwitch kapcsoló

SilverMatte bevonat
Kiemelkedően tartós és nagyon sima felületű bevonat

A zománc minősége és típusa kiemelkedően fontos a tűzhelyek 
működése szempontjából. A SilverMatte egy kiemelkedően 
stapabíró és elnyűhetetlen anyag, amely extrém hőmérsékleteknek 
is ellenáll. Mikro pórusoktól mentes, egyenletesen vonja be 
a sütőkamra és a tálcák felületét, amelynek köszönhetően 
ellenállnak még a legmagasabb hőmérsékletnek is. A sütőkamra 
belső részének bevonata ezen felül segíti a hatékonyabb 
hővisszaverődést és további hőszigetelést is biztosít. Emiatt a 
sütőd belseje mindig steril és biztoságos marad.

CataClean 
katalitikus öntisztítás funkció
Egy felület, amely „ki nem állhatja” a zsírt

A katalitikus öntisztítási technológia a sütő tisztításához nyújt 
nagyszerű segítséget. Egy különleges bevonatról van szó, amely 
elkezdi elnyelni a zsírt és más szennyeződéseket, amint a sütőkamra 
belseje eléri a 85°C-os hőmérsékletet.
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Gyerekzár
A konyha mint biztonságos környezet

Sima felületű ajtó
Egyszerűen kivehető, könnyen tisztítható

A gyerekzár opció nagy segítség a gyerekes családoknak.
 A kicsiket felügyelet nélkül a konyhában hagyni még sosem 
volt biztonságosabb, hiszen a gyerekzár miatt nem tudnak sem 
„resetelni”, sem bármilyen beállítást megváltoztatni a kezelőpanelen.

Az egyszerűen levehető sütőajtón nincsenek élek vagy rovátkák, 
amelyekben megbújhat bármilyen szennyeződés, így a tisztítás 
gyorssá és egyszerűvé válik. Az innovatív formatervezés gyors 
és praktikus ajtó levételt és tisztítást tesz lehetővé – a sütőajtó 
üveglap rétegei között is.

A StayWarm melegen tartás funkció állandó 70˚C-os hőmérsékleten 
tartja az ételt, ameddig el nem érkezik a felszolgálás ideje. Az étel 
megőrzi eredeti ízét és hőmérsékletét egészen a felszolgálásig.

Annak érdekében, hogy az étel még a kiolvasztás után is megőrizze 
tökéletes állapotát, nagyon fontos, hogy a kiolvasztás gyorsan 
történjen meg és a hő az élelmiszer belsejét is egyenletesen és egy 
időben járja át. A biztonságos kiolvasztást az erre a célra kifejlesztett 
program teszi lehetővé. Egy csepptálcát célszerű használni a 
nem kívánt csepegés/túlcsordulás megakadályozásához. A 
kiolvasztandó ételt a sütő középső szintjére tett tálcára érdemes 
helyezni. A sütőkamra alsó harmadába helyezett csepptálca pedig 
fel fogja majd fogni a kifolyó levet.

A melegen tartott tányérok megakadályozzák az ízvesztést és 
gondoskodnak arról, hogy minden egyes falat olyan ízletes maradjon 
mint amilyennek lennie kellene: a levesektől a tésztákon át egészen 
a párolt zöldségekig. A Tányérmelegítés (WarmPlate) funkció 
pontosan a megfelelő, 60 °C-os hőmérsékleten fogja tartani az 
étkészletedet. Élvezd a profi  felszolgálás élményét a magánszférád 
nyújtotta meghitt környezetben.

StayWarm 
melegen tartás funkció
A későn érkező vendégek nagy örömére

Kiolvasztás

Tányérmelegítés funkció
Szolgálj fel professzionális módon elkészíett ételeket 
otthoni kényelmében

SPECIÁLIS PROGRAMOK
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PowerBoost funkció
Főzés felturbózva

A PowerBoost funkció extrém mértékű hőteljesítményt ad le a 
lábasra és ezzel jelentősen lecsökkenti a főzési időt. 2 liter víz 
felforralása így már csak 5 percet igényel, ami extrém időhatékony 
módszernek mondható. Így a PowerBoost funkcióval időt, energiát 
és pénzt is megtakarítasz.

Az indukciós főzőlapok kétszer olyan gyorsan melegszenek 
fel, mint az üvegkerámia főzőlapok, ami gazdaságosabbá és 
biztonságosabbá teszi őket. Az indukciós főzőlap csak az edény 
alját melegíti, a főzőzónának az edényen túli része hideg marad 
és bármikor biztonságosan megérinthető. A hőmérséklet azonnal, 
egy érintésre a beállítás szerint változik, amely csökkenti a túlforrás 
veszélyét. Egy ilyen főzőlappal az olvasztott csokoládé, bármilyen 
kifi nomult öntet és más hőmérséklet-függő mestermű elkészítése 
egyszerű feladattá válik.

BridgeZone funkció
Egy egyszerű terv a nagyméretű lábasokhoz

A két összekapcsolható főzőzónával rendelkező indukciós 
főzőlap lényegesen leegyszerűsíti a nagyméretű lábasokkal való 
főzést. A főzőlap egyik felén egyetlen gyengéd érintéssel 2 zónát 
össze tudsz kapcsolni eggyé. Tökéletes megoldás nagyobb 
méretű ételreceptek egyidejű elkészítéséhez.

Indukciós főzőlappal szerelt tűzhelyek

GYORS ÉS 
HATÉKONY 
FŐZÉS, 
EGYSZERŰ 
TISZTÍTÁS
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A Gorenje hi-light főzőlapokat úgy terveztük, hogy egyszerű 
használatuk mellett nagyszerű eredményeket érhessen el velük 
bárki. Hatékonyak, intelligensek, olyan jellemzőkkel rendelkeznek, 
amelyek révén erőfesztítés nélkül is nagyon fi nomakat 
főzhetsz. Kétkörös vagy ovális főzőzónáik révén a legjobban 
alkalmazkodnak az igényeidhez. Az olyan speciális felszereltség 
mint a maradékhő kijelzők, időzítő és egyszerű vezérlés révén 
maximális biztonság mellett tarthatod tökéletesen az ellenőrzésed 
alatt a folyamatokat.

Innovatív érzékelő technológiánkal a főzőlapok tökéletes 
kihasználása és ellenőrzése szó szerint egy ujjnyira van csak 
tőled. A különböző érzékelők közvetlen vezérlést biztosítanak az 
összes főzőzónához. A vezérlőpanel ergonomikus elhelyezése 
révén a sütési folyamat tökéletesen áttekinthető és ellenőrzésed 

alatt tartható válik. Ezen felül pedig a maradékhő kijlezők egészen 
addig világítani fognak, ameddig a főzőzónák melegek, így extra 
biztonságot is nyújtanak minden kicsi és nagy konyhafőnök 
számára.

TouchControl érintőképernyős vezérlés
Főzés gyengéd mozdulatokkal

Hi-Light üvegerámialappal 
rendelkező tűzhelyek

FŰTŐSZÁLAK 
EGÉSZ SORA 
A LEGJOBB 
SÜTÉSI 
EREDMÉNYEKÉRT 
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EIT6351XPD
TŰZHELY INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL

65l • 85x60x60 cm • 4 INDUKCIÓS főzőzóna • PowerBoost funkció •1x Bridge funkció • max. 
hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • MF11 sütőfunkció • gyors felfűtés • tányérmelegítés • 
hőlégbefúvás • AquaClean öntisztítás • EcoClean zománc • ICONLED touchcontrol programóra • 
GentleClose lassú ajtózáródás • push-pull gombok • 1 pár teleszkópos sütősín • dupla üvegezésű 
sütőajtó • 1-1 sütőrács • mély- és lapos tepsi • inox

199.990 Ft

3

3

3

189.990 Ft

3

Superior • 65l • 85x60x60 cm • 4 radiant (2 bővíthető) főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C • 
energiaosztály: A, MF11 sütőfunkció •gyors felfűtés • hőlégbefúvás • AquaClean öntisztítás • 
EcoClean zománc • ICONLED+ touchcontrol programóra • GentleClose lassú ajtózáródás •push-
pull gombok • 2 pár teleszkópos sütősín •  katalitikus hátfal •tripla üvegezésű sütőajtó •1-1 
sütőrács • mély- és lapos tepsi • inox

EC6565XPA
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

EC6352WPA
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

Advance • 65l • 85x60x60 cm • 4 hilight (2 bővíthető) főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C 
• energiaosztály: A, MF11 sütőfunkció • gyors felfűtés • tányérmelegítés • hőlégbefúvás • 
AquaClean öntisztítás • EcoClean zománc • GentleClose lassú ajtózár • ICONLED programóra 
• push-pull gombok • 2 pár teleszkópos sütősín • 1-1 sütőrács • mély- és lapos tepsi • dupla 
üvegezésű hideg sütőajtó • fehér

159.990 Ft
EC6352XPA
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

Advance • 65l • 85x60x60 cm • 4 hilight (2 bővíthető) főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C 
• energiaosztály: A • MF11 sütőfunkció • gyors felfűtés • tányérmelegítés • hőlégbefúvás • 
AquaClean öntisztítás • EcoClean zománc • GentleClose lassú ajtózár • ICONLED programóra 
• push-pull gombok • 2 pár teleszkópos sütősín • 1-1 sütőrács • mély- és lapos tepsi • dupla 
üvegezésű hideg sütőajtó • inox

179.990 Ft
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3 3

139.990 Ft

65 l • 85/60/60 cm • ”A” • 4 gázégő • MF11 • egykezes szikragyújtás • AquaClean öntisztítás 
• EcoClean zománc • érintőkijelzős programóra+tekerőgombok • gyors előmelegítés • 
tányérmelegítés • 1 pár teleszkópos sín • 1-1 mély- és lapostepsi • sütőrács •  öntöttvas 
edénytartó rács • fémtető • fehér

K6351WF
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

189.990 Ft

3

EIT5355XPD
TŰZHELY INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL

70l • 85x50x59,4 cm • 4 INDUKCIÓS főzőzóna • PowerBoost funkció • 1x Bridge funkció • max. 
hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • MF11 sütőfunkció • gyors felfűtés • tányérmelegítés • 
hőlégbefúvás • AquaClean öntisztítás • EcoClean zománc • ICONLED programóra • GentleClose 
lassú ajtózáródás • push-pull gombok • 2 pár teleszkópos sütősín •  katalitikus hátfal • tripla 
üvegezésű hideg sütőajtó • 1-1 sütőrács • mély- és lapos tepsi • inox

149.990 Ft

3

EC5355XPA
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l • 85x50x59,4 cm • 4 hi-light főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • MF11 
sütőfunkció • gyors felfűtés • tányérmelegítés • hőlégbefúvás • AquaClean öntisztítás • EcoClean 
zománc • ICONLED programóra • 2 bővíthető zóna • GentleClose lassú ajtózáródás • push-pull 
gombok • 2 pár teleszkópos sütősín •  katalitikus hátfal • tripla üvegezésű hideg sütőajtó • 1-1 
sütőrács • mély- és lapos teps • inox

65 l • 85/60/60 cm • ”A” • 4 gázégő • MF11 • egykezes szikragyújtás •  AquaClean öntisztítás 
• EcoClean zománc • érintőkijelzős programóra+tekerőgombok • gyors előmelegítés • 
tányérmelegítés • 1 pár teleszkópos sín • 1-1 mély- és lapostepsi • sütőrács •  öntöttvas 
edénytartó rács • üveg dísztető • inox

K6351XF
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

159.990 Ft
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129.990 Ft

70l • 85x50x59,4 cm • 4 hi-light főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • MF11 
sütőfunkció • gyors felfűtés • tányérmelegítés • hőlégbefúvás • AquaClean öntisztítás • EcoClean 
zománc • ICONLED programóra • 2 bővíthető zóna • GentleClose lassú ajtózáródás • 1 pár 
teleszkópos sütősín • katalitikus hátfal • tripla üvegezésű hideg sütőajtó • 1-1 sütőrács • mély- és 
lapos tepsi • inox

EC5351XA
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l • 85x50x59,4 cm • 4 hi-light főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • MF11 
sütőfunkció • gyors felfűtés • tányérmelegítés • hőlégbefúvás • AquaClean öntisztítás • EcoClean 
zománc • ICONLED programóra • 2 bővíthető zóna • GentleClose lassú ajtózáródás • 1 pár 
teleszkópos sütősín • katalitikus hátfal • tripla üvegezésű hideg sütőajtó • 1-1 sütőrács • mély- és 
lapos tepsi • fehér

EC5351WA
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

119.990 Ft

114.990 Ft
EC5341SG
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l • 85x50x59,4 cm • 4 radiant főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • 
MF9 sütőfunkció • légkeverés • tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás • EcoClean zománc • 
ICONLED programóra • 1 pár teleszkópos sütősín • 1-1 sütőrács • mély- és lapos tepsi • dupla 
üvegezésű hideg sütőajtó • festett szürke szín • festett szürke

EC5341WG
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l • 85x50x59,4 cm • 4 radiant főzőzóna • max. hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • 
MF9 sütőfunkció • légkeverés • tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás • EcoClean zománc • 
ICONLED programóra • 1 pár teleszkópos sütősín • 1-1 sütőrács • mély- és lapos tepsi • dupla 
üvegezésű hideg sütőajtó • festett szürke szín • fehér

104.990 Ft
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E5121WH
6 SÜTŐFUNKCIÓVAL

68l • 85x50x59,4 cm • 4 platni • max. hőmérséklet 275°C • energiaosztály: A • 6 sütőfunkció 
(grillezés is) • tányérmelegítés •  AquaClean öntisztítás • EcoClean zománc • 1-1 sütőrács • 
mély- és lapos tepsi • dupla üvegezésű hideg sütőajtó • fémtető • fehér

72.990 Ft

70l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF11 sütésfunkció • hőlégbefúvás 
• gyors felfűtés •  tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • 
GentleClose lasssú ajtózáródás • egykezes elektr.szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • 
forgónyárs • teleszkópos sütősínpár 2 szinten • öntöttvas edénytartó rács • katalitikus hátfal • 
üveg dísztető • lapos és mélytepsi • inox

K5352XF
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

134.990 Ft

70l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF11 sütésfunkció • hőlégbefúvás 
• gyors felfűtés •  tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • 
GentleClose lasssú ajtózáródás • egykezes elektr.szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • 
forgónyárs • 2 pár teleszkópos sütősín • öntöttvas edénytartó rács • katalitikus hátfal • fémtető • 
lapos és mélytepsi • fehér

K5352WF
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

114.990 Ft

K5352SH
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF11 sütésfunkció • hőlégbefúvás • 
gyors felfűtés • tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • GentleClose 
lasssú ajtózáródás • egykezes elektr.szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • 1 pár 
teleszkópos sütősín • mid zománcozott edénytartó rács • üveg dísztető • lapos és mélytepsi • 
festett szürke szín

109.990 Ft



18 Szabadonálló tűzhelyek

3

3

3

3

K5352WH
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF11 sütőfunkció • hőlégbefúvás • 
gyors felfűtés • tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • GentleClose 
lasssú ajtózáródás • egykezes elektr.szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • Kivehető 
oldalrács • mid zománcozott edénytartó rács •  fémtető • lapos és mélytepsi • fehér

99.990 Ft 99.990 Ft
K5341SH
LÉGKEVERÉSSEL, AQUACLEAN HIDROLITIKUS ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓVAL

70l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF9 sütőfunkció • légkeverés 
• tányérmelegítés •  AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • egykezes elektr.
szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • Kivehető oldalrács • mid zománcozott edénytartó 
rács • üveg dísztető • lapos és mélytepsi • festett szürke

K5341WH
LÉGKEVERÉSSEL, AQUACLEAN HIDROLITIKUS ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓVAL

70l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF9 sütésfunkció • légkeverés 
• tányérmelegítés •  AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • egykezes elektr.
szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • 1 pár teleszkópos sütősín • mid zománcozott 
edénytartó rács • fémtető • lapos és mélytepsi • fehér

89.990 Ft

62l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF9 sütésfunkció • légkeverés 
• tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • egykezes elektr.
szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • anyagában szintezett tepsitartó • alap 
zománcozott edénytartó rács • üveg dísztető • festett szürke

K5341SJ
9 SÜTŐFUNKCIÓVAL

92.990 Ft
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82.990 Ft

61l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 310°C • 4 gázégő •  gáz grill (zárt ajtós grillezés) • 
termosztát • forgónyárs • kétkezes elektromos szikragyújtás • fémtető • sütőrács • lapostepsi • 
mid zománcozott edénytartó rács • fehér

74.990 Ft
GI5126WH
GÁZ TERMOSZTÁTTAL, GRILL FUNKCIÓVAL, FORGÓNYÁRSSAL

G5113WJ
KÉZKEZES ELEKTROMOS SZIKRAGYÚJTSSAL

70l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 310°C • 4 gázégő • kétkezes elektromos szikragyújtás • 
fémtető • sütőrács • lapostepsi • alap zománcozott edénytartó rács • fehér

67.990 Ft

62l • 85/50/59,4cm • max. hőmérséklet 275°C • 4 gázégő • MF9 sütésfunkció • légkeverés 
• tányérmelegítés • AquaClean öntisztítás funkció • EcoClean zománc • egykezes elektr.
szikragyújtás • ICONLED kijelzős programóra • anyagában szintezett tepsitartó • alap 
zománcozott edénytartó rács • üveg dísztető • fehér

K5341WJ
9 SÜTŐFUNKCIÓVAL
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A katalógusban szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek,
azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.


