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design
detail
dokonalost

concept dává rok navíc
CONCEPT GUARANTEE nabízí kromě dvouleté zákonné záruky ještě 1 rok bezplatného servisu
pro závady vzniklé vadou materiálu a nezpůsobené nesprávným používáním. Bezplatný servis
zahrnuje náklady na opravu a cenu náhradního dílu. Uvedené náklady hradí výrobce (případně
dovozce) za vás. Bezplatný servis neumožňuje zákazníkovi výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy.
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Extra tiché
Jako by tam ani nebyla! Vestavné myčky
Concept vynikají svým extra tichým chodem.
Nejvyšší hlučnost dosahuje pouhých 45 dB(A).

Snadné ovládání
Stačí jeden dotyk! Myčky Concept ovládáte
pouhým jemným dotykem. A každou vaši volbu
sledujete na LCD displeji.

Nastavitelný koš
Máte doma rozměrné nádobí? Myčky Concept
mají jednoduše výškově nastavitelný horní koš
na nádobí.

Horní ostřikovací tryska
Čisté ze všech stran! K dokonalému umytí
přispěje i horní ostřikovací tryska.
Navíc při velmi nízké spotřebě vody.

Double safety
Je to bezpečné! Všechny modely jsou vybaveny
dvojím jištěním proti úniku vody: myčka má
čidlo proti přetečení vody a na přívodní hadici je
ventil Aquastop.
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MNV 4060
Myčka nádobí vestavná plně integrovaná
– Šířka 60 cm
– ECO AAA
– 12 sad nádobí
– 8 programů (včetně funkce 3 v 1)
– Indikátor leštidla
– Indikátor soli
– Hlučnost 45 dB(A) – TOP SILENCE
– Spotřeba energie 1,05 kWh
– Spotřeba vody 11 litrů
– Barva interiéru – nerez / šedá
– Aquastop – DOUBLE SAFETY
– Horní ostřikovací tryska
– Výškově nastavitelný horní koš
– 220–240 V
17 990,– Kč
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MNV 4045
Myčka nádobí vestavná plně integrovaná

– Šířka 45 cm
– ECO AAA
– 8 sad nádobí
– 8 programů (včetně funkce 3 v 1)
– Indikátor leštidla
– Indikátor soli
– Hlučnost 49 dB(A) – TOP SILENCE
– Spotřeba energie 0,74 kWh
– Spotřeba vody 9 litrů
– Barva interiéru – nerez / šedá
– Aquastop – DOUBLE SAFETY
– Horní ostřikovací tryska
– Výškově nastavitelný horní koš
– 220–240 V
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12 990,– Kč
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MNV 3060
Myčka nádobí vestavná, nerez panel

– Šířka 60 cm
– ECO AAA
– 12 sad nádobí
– 8 programů (včetně funkce 3 v 1)
– Indikátor leštidla
– Indikátor soli
– Hlučnost 45 dB(A) – TOP SILENCE
– Spotřeba energie 1,05 kWh
– Spotřeba vody 11,5 litrů
– Barva interiéru – nerez / šedá
– Aquastop – DOUBLE SAFETY
– Horní ostřikovací tryska
– Výškově nastavitelný horní koš
– 220–240 V
16 990,– Kč
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Katalytické čištění
Rychle čisté! Elektrické trouby Concept mají
na stěnách katalytické vložky, které vám výrazně
usnadní údržbu vnitřního prostoru.

Teleskopické výsuvy FULL
Již nemusíte sahat do horké trouby!
Teleskopické výsuvy FULL vám umožní úplné
vysunutí plechu a perfektní kontrolu pečeného
či grilovaného pokrmu.

Jednoduché ovládání
Tak snadné! Pouze jedním dotykem si sami
přímo zvolíte funkci, kterou chcete používat.

Úprava proti otiskům prstů
Konec nekonečného leštění! Na elektrické
i mikrovlnné trouby jsme použili speciální
povrchovou úpravu nerez materiálu a tím jsme
to vyřešili za vás.

Nápověda při vaření
Podíváte se a víte! Když si nebudete vědět rady,
poradí vám přehled na vnitřní straně dveří.

Boční osvětlení
A vidíte na vše! Naše trouby mají dvě halogenová
světla na bocích. Každé je v jiné úrovni.
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ETV 8860
Vestavná multifunkční elektrická trouba – černé sklo, šikmé zabroušené hrany

– 12 funkcí + funkce BOOST, CLEAN
– Energetická třída A
– Plně dotykové ovládání – přímá volba funkcí
– Digitální dotykový programátor
– Šikmé zabroušené hrany
– Ochlazovací ventilátor
– Černý smalt interiéru
– Katalytické vložky – TURBO CLEAN
– 2 teleskopické výsuvy FULL
– Boční rošty, 5 úrovní
– 3 skla ve dvířkách
– Vnitřní objem trouby 57 litrů
– 2x halogenové osvětlení – automatické zapínání
– Příslušenství: 3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
– 230 V
25 990,– Kč
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ETV 8660
Vestavná multifunkční elektrická trouba – černé sklo, šikmé zabroušené hrany

– 9 funkcí
– Energetická třída A
– Zamačkávací knoflíky
– Digitální dotykový programátor
– Šikmé zabroušené hrany
– Ochlazovací ventilátor
– Černý smalt interiéru
– Katalytické vložky
– 2 teleskopické výsuvy FULL
– Boční rošty, 5 úrovní
– 3 skla ve dvířkách
– Vnitřní objem trouby 57 litrů
– 2x halogenové osvětlení
– Příslušenství: 3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
– 230 V
21 990,– Kč
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ETV 7860
Vestavná multifunkční elektrická trouba – nerez

– 12 funkcí + funkce BOOST, CLEAN
– Energetická třída A
– Plně dotykové ovládání
– Digitální dotykový programátor
– Speciální úprava nerez povrchu proti otiskům prstů
– Ochlazovací ventilátor
– Černý smalt interiéru
– Katalytické vložky – TURBO CLEAN
– 2 teleskopické výsuvy FULL
– Boční rošty, 5 úrovní
– 3 skla ve dvířkách
– Vnitřní objem trouby 57 litrů
– 2x halogenové osvětlení – automatické zapínání
– Příslušenství: 3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
– 230 V
24 990,– Kč
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ETV 7660
Vestavná multifunkční elektrická trouba – nerez

– 9 funkcí
– Energetická třída A
– Zamačkávací knoflíky
– Digitální dotykový programátor
– Speciální úprava nerez povrchu proti otiskům prstů
– Ochlazovací ventilátor
– Černý smalt interiéru
– Katalytické vložky
– 2 teleskopické výsuvy FULL
– Boční rošty, 5 úrovní
– 3 skla ve dvířkách
– Vnitřní objem trouby 57 litrů
– 2x halogenové osvětlení
– Příslušenství: 3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
– 230 V
20 990,– Kč
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MTV 4023
Vestavná mikrovlnná trouba – nerez
– 23 litrů
– 900 W
– Gril 1200 W
– Otočný talíř 315 mm
– Speciální úprava nerez povrchu proti otiskům
prstů
– Nerez interiér
– 5 stupňů výkonu
– 6x AUTO menu
– Dětská pojistka
– Příslušenství: nerez grilovací stojan
9 990,– Kč

MTG 5825
Mikrovlnná trouba – černé sklo
– 25 litrů
– 900 W
– Gril 1000 W
– Otočný talíř 315 mm
– Interiér – šedý smalt
– 5 stupňů výkonu
– 8x AUTO menu
– Dětská pojistka
– Příslušenství: nerez grilovací stojan
2 390,– Kč
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Pojistky proti úniku plynu
I když zhasne plamen, můžete zůstat v klidu.
O bezpečí vaší rodiny se postarají pojistky
proti úniku plynu.

Masivní litinová mřížka
Nehne se z místa! Pohodlná manipulace
s používaným nádobím a zároveň výborná
stabilita. Pro lehčí údržbu jsou mřížky
sestaveny z více kusů.

Bezpečnost
O desku se nespálíte! Pokud sejmete nádobu
z naší indukční desky, ohřev se automaticky
přeruší, aniž byste desku vypnuli.

Rychlá a úsporná
Hřeje pouze tam, kde je potřeba! Indukční desky
Concept jsou vybaveny automatickým
rozpoznáním velikosti nádoby. Funkce
POWERBOOSTER navíc dokáže zvýšit výkon
nejvyššího varného stupně pro rychlejší
dosažení požadované teploty!
Ovládání
Ovládání máte pod kontrolou... Jednoduše si
zvolíte požadovaný stupeň výkonu, nastavíte
dobu vaření, odložený start či další pokročilé
funkce. Model SDV4660 má navíc ovládání
pomocí Slideru – tahem prstu.

Ultra tenký nerez rámeček
Hrany jsou v bezpečí! Decentní rámeček
u vybraných varných desek zabraní poškození
hrany skla při neopatrné manipulaci
s nádobím. V případě, že obsah nádoby přeteče
přes okraj, rámeček jej zachytí.
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PDV 7377
Vestavná plynová deska – černé sklo

– Šířka 77 cm
– Speciální tvrzené sklo
– Šikmé zabroušené hrany
– 5 plynových hořáků, z toho 1 trojitý WOK 3,5 kW
– Pojistky proti úniku plynu
– Elektronické zapalování v knoflíku
– 5x litinová mřížka
– Nerez misky pod hořáky
– Příslušenství: trysky na PB
17 990,– Kč
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PDV 7360
Vestavná plynová deska – černé sklo

– Šířka 62 cm
– Speciální tvrzené sklo
– Šikmé zabroušené hrany
– 4 plynové hořáky, z toho 1 dvojitý 3 kW
– Pojistky proti úniku plynu
– Elektronické zapalování v knoflíku
– 4x litinové mřížky
– Nerez misky pod hořáky
– Příslušenství: trysky na PB
14 990,– Kč
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PDV 4676
Vestavná plynová deska – nerez

– Šířka 76 cm
– Ultra tenká nerez hrana
– 5 plynových hořáků, z toho 1 trojitý WOK 3,5 kW
– Pojistky proti úniku plynu
– Elektronické zapalování v knoflíku
– 2x MASIVNÍ litinová mřížka
– Příslušenství: trysky na PB
12 990,– Kč
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PDV 4660
Vestavná plynová deska – nerez

– Šířka 62 cm
– Ultra tenká nerez hrana
– 4 plynové hořáky, z toho 1 trojitý WOK 3,5 kW
– Pojistky proti úniku plynu
– Elektronické zapalování v knoflíku
– 4x MASIVNÍ litinová mřížka
– Příslušenství: trysky na PB
9 990,– Kč
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IDV 5560
Indukční vestavná sklokeramická deska – černé sklo

– Šířka 60 cm
– Nerez rámeček SLIM
– 4 varné zóny
– 4x Powerbooster
– Dotykové ovládání
– Funkce automatického vypnutí – EXTRA BEZPEČNÁ
– Ukazatel zbytkového tepla H
– Funkce minutky
– Funkce zpožděného vypnutí
– Dětská pojistka
– Příslušenství: speciální škrabka na čištění desky
– 230 / 400 V
25 990,– Kč
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IDV 5460
Indukční vestavná sklokeramická deska – černé sklo

– Šířka 60 cm
– Šikmé zabroušené hrany
– 4 varné zóny
– 4x Powerbooster
– Dotykové ovládání
– Funkce automatického vypnutí – EXTRA BEZPEČNÁ
– Ukazatel zbytkového tepla H
– Funkce minutky
– Funkce zpožděného vypnutí
– Dětská pojistka
– Příslušenství: speciální škrabka na čištění desky
– 230 / 400 V
24 990,– Kč
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SDV 4660
Sklokeramická vestavná deska – černé sklo

– Šířka 60 cm
– Šikmé zabroušené hrany
– 4 varné zóny HI–LIGHT z toho 1 oválná duo zóna
a 1 dvojitá EXTRA 210 mm
– Dotykový SLIDER – plynulé ovládání
– Funkce automatického vypnutí – EXTRA BEZPEČNÁ
– Ukazatel zbytkového tepla H
– Funkce minutky
– Funkce zpožděného vypnutí
– Dětská pojistka
– Příslušenství: speciální škrabka na čištění desky
– 230 / 400 V
14 990,– Kč
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SDV 4560
Sklokeramická vestavná deska – černé sklo

– Šířka 60 cm
– Nerez rámeček SLIM
– 4 varné zóny HI–LIGHT z toho 1 oválná duo zóna
a 1 dvojitá EXTRA 210 mm
– Dotykové ovládání
– Funkce automatického vypnutí – EXTRA BEZPEČNÁ
– Ukazatel zbytkového tepla H
– Funkce minutky
– Funkce zpožděného vypnutí
– Dětská pojistka
– Příslušenství: speciální škrabka na čištění desky
– 230 / 400 V
12 990,– Kč
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Výkonné, úsporné a tiché
Parametry, které oceníte! Motor o výkonu
900 m3/h, spotřeba pouhých 200 W a maximální
hlučnost 49 dB(A) na nejvyšší stupeň.

Pachové čidlo
Chytrá věc, která vám zpříjemní život. Čidlo
reguluje výkon odsávání dle množství pachu
v místnosti! Samozřejmostí je i časovač vypnutí
do 90 minut nebo indikace znečištění tukového
filtru, případně výměny filtru uhlíkového.
Osvětlení
S námi budete mít větší přehled! Nové odsavače
Concept jsou vybaveny extra úspornými
směrově nastavitelnými LED diodami o příkonu
pouhý 1 W, které vám dokonale osvětlí pracovní
plochu.

Kovové tukové filtry
Čisté snadno a rychle! Všechny modely odsavačů
Concept jsou vybaveny praktickými kovovými
tukovými filtry. Jejich údržba je velmi snadná.

29
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OPO 5790
Ostrůvkový odsavač par – nerez / černé sklo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šířka 90 cm
Dotykové ovládání ZE DVOU STRAN!
Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
Pachové čidlo – možnost auto režimu
Halogenové osvětlení 3x 20 W
Signalizace znečištění filtrů
Časový programátor
Kovové filtry proti mastnotám – 2 ks
Průměr odtahu 150 mm
Zpětná klapka
Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990029 – zapotřebí 2 ks
49 990,– Kč
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OPO 5590
Ostrůvkový odsavač par – nerez

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šířka 90 cm
Dotykové ovládání ZE DVOU STRAN!
Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
Pachové čidlo – možnost auto režimu
Osvětlení – 4 LED diody – velmi úsporné
Možnost směrového nastavení osvětlení
Signalizace znečištění filtrů
Časový programátor
Kovové filtry proti mastnotám – 3 ks
Průměr odtahu 150 mm
Zpětná klapka
Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990002 – zapotřebí 3 ks
29 990,– Kč
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OPO 5342
Ostrůvkový odsavač par – nerez

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šířka 40,5 cm
Dotykové ovládání SOFT
Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
Pachové čidlo – možnost auto režimu
Osvětlení – 4 LED diody – velmi úsporné
Možnost směrového nastavení osvětlení
Signalizace znečištění filtrů
Časový programátor
Kovový filtr proti mastnotám
Průměr odtahu 150 mm
Zpětná klapka
Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990004 – zapotřebí 1 ks
25 990,– Kč
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OPK 7790
Komínový odsavač par – nerez / černé sklo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šířka 90 cm
Dotykové ovládání
Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
Pachové čidlo – možnost auto režimu
Osvětlení – 4 LED diody – velmi úsporné
Možnost směrového nastavení osvětlení
Signalizace znečištění filtrů
Časový programátor
Kovový filtr proti mastnotám
Průměr odtahu 150 mm
Zpětná klapka
Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990030 – zapotřebí 1 ks
47 990,– Kč
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OPK 6690
Komínový odsavač par – nerez

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šířka 90 cm
Dotykové ovládání
Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
Pachové čidlo – možnost auto režimu
Osvětlení – 2 LED diody – velmi úsporné
Možnost směrového nastavení osvětlení
Signalizace znečištění filtrů
Časový programátor
Kovové filtry proti mastnotám – 2 ks
Průměr odtahu 150 mm
Zpětná klapka
Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990003 – zapotřebí 2 ks
26 990,– Kč
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OPK 5660
Komínový odsavač par – nerez

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šířka 60 cm
Dotykové ovládání
Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
Pachové čidlo – možnost auto režimu
Osvětlení – 2 LED diody – velmi úsporné
Možnost směrového nastavení osvětlení
Signalizace znečištění filtrů
Časový programátor
Kovový filtr proti mastnotám
Průměr odtahu 150 mm
Zpětná klapka
Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990003 – zapotřebí 1 ks
19 990,– Kč
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inspired
by you

OPK 5790
Komínový odsavač par – nerez / černé sklo

– Šířka 90 cm
– Dotykové ovládání
– Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
– EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
– Pachové čidlo – možnost auto režimu
– Osvětlení – 2 LED diody – velmi úsporné
– Možnost směrového nastavení osvětlení
– Signalizace znečištění filtrů
– Časový programátor
– Kovový filtr proti mastnotám
– Průměr odtahu 150 mm
– Zpětná klapka
– Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr
Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990002 – zapotřebí 1 ks

23 490,– Kč
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OPK 5760
Komínový odsavač par – nerez / černé sklo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šířka 60 cm
Dotykové ovládání
Výkon až 900 m3/h – 4 stupně výkonu
EXTRA TICHÝ chod – maximální hlučnost
na nejvyšším stupni 49 dB(A)
Pachové čidlo – možnost auto režimu
Osvětlení – 2 LED diody – velmi úsporné
Možnost směrového nastavení osvětlení
Signalizace znečištění filtrů
Časový programátor
Kovový filtr proti mastnotám
Průměr odtahu 150 mm
Zpětná klapka
Možnost provozu recirkulace vzduchu
přes uhlíkový filtr

Volitelné příslušenství:
Uhlíkový filtr 61990003 – zapotřebí 1 ks
20 490,– Kč
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myčky nádobí

kategorie
šířka
energetická třída
účinnost mytí
účinnost sušení
počet programů
hlučnost
spotřeba vody
spotřeba energie za mycí cyklus
dvojitá stěna hadice
Aquastop – ochrana proti úniku vody
kapacita sad nádobí
nastavitelnost horního koše
teploty mytí
auto–program
FUZZY LOGIC rozpoznání náplně
program 3v1
program Eco
horní ostřikovací tryska
odložení startu mytí
otočná ramena
servisní diagnostika
spodní koš
rozvírací košík na příbory
filtrační systém
displej
zobrazení na displeji
typ zobrazení
ukazatel nedostatku soli
ukazatel nedostatku leštidla
ukazatel ukončení mytí
systém sušení
nastavitelnost tvrdosti vody
průtokové ohřívání vody
přívod vody
násypka na sůl
barva panelu
interiér
referenční program
délka přívodní hadice
délka odtokové hadice
skryté ohřívací těleso
možnost výškového seřízení
stavitelné zadní nožičky
výška
hloubka
rozměry pro vestavbu (vxšxh)
výška ovládacího panelu
rozměry zabaleného spotřebiče (vxšxh)
hmotnost netto
výkon ohřívacího tělesa
příkon
napětí
záruka
příslušenství volitelné
cena Kč (s 19% DPH) a bez PHE
PHE s 19% DPH
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MNV 4060
vestavná myčka plně integrovaná
595 mm
A
A
A
8
45 dB(A) – top silence
11 l
1,05 kWh
ano
ano
12
ano
40–70°C, dle programu
ano
ano
ano
ano
ano
ano (1–24 hod.)
ano
ano
ano
ano
trojitá filtrace
ano – LCD
ano
čas + ikony
ano
ano
pípnutí, na displeji zbýv. čas 0
statické
ano
ano
studená nebo teplá (max. 60°C)
ano
/
šedá / nerez
normal
2m
1,5 m
ano
ano
ano – zepředu
820 + 70 mm
560 mm
820 x 595 x 560 (mm)
/
880 x 635 x 620 (mm)
39 kg
1950 W
1760–2100 W
220–240 V ~ 50 Hz
2+1
nerez dvířko s rukojetí – 62390003
17 990,–
65,–

MNV 4045
vestavná myčka plně integrovaná
445 mm
A
A
A
8
49 dB(A)
9l
0,74 kWh
ano
ano
8
ano
40–70°C, dle programu
ano
ano
ano
ano
ano
ano (1–24 hod.)
ano
ano
ano
ano
trojitá filtrace
ano – LCD
ano
čas + ikony
ano
ano
pípnutí, na displeji zbýv. čas 0
statické
ano
ano
studená nebo teplá (max. 60°C)
ano
/
šedá / nerez
normal
2m
1,5 m
ano
ano
ano – zepředu
820 + 70 mm
560 mm
820 x 445 x 560 (mm)
/
880 x 482 x 620 (mm)
35 kg
1950 W
1760–2100 W
220–240 V ~ 50 Hz
2+1
nerez dvířko s rukojetí – 62390002
12 990,–
65,–
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MNV 3060
vestavná myčka s předním panelem
595 mm
A
A
A
8
45 dB(A) – top silence
11,5 l
1,05 kWh
ano
ano
12
ano
40–70°C, dle programu
ano
ano
ano
ano
ano
ano (1–24 hod.)
ano
ano
ano
ano
trojitá filtrace
ano – LCD
ano
čas + ikony
ano
ano
pípnutí, na displeji zbýv. čas 0
statické
ano
ano
studená nebo teplá (max. 60°C)
ano
nerez
šedá / nerez
normal
2m
1,5 m
ano
ano
ano – zepředu
820 + 70 mm
560 mm
820 x 595 x 560 (mm))
125 mm
880 x 635 x 620 (mm)
39 kg
1950 W
1760–2100 W
220–240 V ~ 50 Hz
2+1
nerez dvířko – 62390001
16 990,–
65,–

MNV 4060

MNV 4045

MNV 3060
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elektrické trouby

kategorie
počet funkcí
energetická třída
teleskopické výsuvy FULL
dveře trouby
programátor
ovládání
barva
úprava proti otiskům prstů
počet světel
objem trouby
osvětelní při vypnuté troubě
zobrazení denního času
ochlazovací ventilátor
vnitřní materiál
funkce rozmrazování
funkce minutky
dětská pojistka
funkce časovače
nastav. zpožděného zač. a konce pečení
displej
možnost nastavit intenzitu podsvícení
katalytické čištění trouby
tepelná pojistka
chlazení dveří
počet zásuvných úrovní pro rošt
rychlé předehřátí –BOOST
zobrazení doby pečení
akustický signál
nabídka teplot
výška
šířka
hloubka
vnitřní rozměry (vxšxh)
rozměry pro vestavbu (vxšxh)
hmotnost netto
příkon horního topného tělesa
příkon dolního topného tělesa
příkon kruhového zadního tělesa
příkon malého grilovacího tělesa
příkon velkého grilovacího tělesa
max.příkon
napětí
připojovací kabel
příslušenství jako součást výrobku
záruka
cena Kč (s 19% DPH) a bez PHE
PHE s 19% DPH
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ETV 8860
vest. multifunkční el. trouba
12+2
A
ano – 2 úrovně
3 skla
ano – digitální
plně dotykový displej
černé sklo, šikmé zabroušené hrany
/
2
57 l
ano
ano
ano
černý smalt
ano
ano
ano
ano
ano
ano – LED
/
ano
ano
ano
5
ano
ano
ano
40–250°C
595 mm
595 mm
560 mm
335 x 410 x 395 (mm)
590 x 560 x 560 (mm)
45 kg
1000 W
1200 W
2300 W
1200 W
2200 W
3500 W
230 V ~ 50 Hz
ano
3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
2+1
25 990,–
65,–

ETV 8660
vest. multifunkční el. trouba
9
A
ano – 2 úrovně
3 skla
ano – digitální
2 zamačkávací knoflíky
+ digitální dotyk. programátor
černé sklo, šikmé zabroušené hrany
/
2
57 l
ano
ano
ano
černý smalt
ano
ano
/
ano
ano
ano – LED
/
ano
ano
ano
5
/
ano
ano – možnost nast. hlasitost
50–250°C
595 mm
595 mm
560 mm
335 x 435 x 395 (mm)
590 x 560 x 560 (mm)
45 kg
1000 W
1200 W
2300 W
1200 W
2200 W
3500 W
230 V ~ 50 Hz
ano
3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
2+1
21 990,–
65,–
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ETV 7860
vest. multifunkční el. trouba
12+2
A
ano – 2 úrovně
3 skla
ano – digitální
plně dotykový displej
nerez
ano
2
57 l
ano
ano
ano
černý smalt
ano
ano
ano
ano
ano
ano – LED
/
ano
ano
ano
5
ano
ano
ano
40–250°C
595 mm
595 mm
560 mm
335 x 410 x 395 (mm)
590 x 560 x 560 (mm))
45 kg
1000 W
1200 W
2300 W
1200 W
2200 W
3500 W
230 V ~ 50 Hz
ano
3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
2+1
24 990,–
65,–

ETV 7660
vest. multifunkční el. trouba
9
A
ano – 2 úrovně
3 skla
ano – digitální
2 zamačkávací knoflíky
+ digitální dotyk. programátor
nerez
ano
2
57 l
ano
ano
ano
černý smalt
ano
ano
/
ano
ano
ano – LED
/
ano
ano
ano
5
/
ano
ano – možnost nast. hlasitost
50–250°C
595 mm
595 mm
560 mm
335 x 435 x 395 (mm)
590 x 560 x 560 (mm)
45 kg
1000 W
1200 W
2300 W
1200 W
2200 W
3500 W
230 V ~ 50 Hz
ano
3x středně hluboký plech (3 cm),
držák plechů, rošt, grilovací rošt
2+1
20 990,– Kč
65,–

ETV 8860
ETV 8660
ETV 7860
ETV 7660

Sušení a rozmrazování
Ohřev kruhovým tělesem s ventilátorem
Ohřev dolním tělesem s ventilátorem
Ohřev horním tělesem s ventilátorem
Ohřev horním a dolním tělesem s ventilátorem
Malý gril
Velký gril
Malý gril s ventilátorem
Velký gril s ventilátorem
Ohřev dolním tělesem
Ohřev horním tělesem
Ohřev horním a dolním tělesem
Osvětlení
Rychlé předehřátí – BOOST
Katalytické čištění – TURBO CLEAN
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mikrovlnné trouby

kategorie
objem trouby
mikrovlný výkon
počet stupňů výkonu
funkce
typ grilu
výkon grilu
počet přednastavených programů–auto
funkce rozmrazování
rozmrazovací programy
rychlý start
fukce vícefázového vaření
typ ovládání
časovač
displej
elektronické hodiny
zvuková signalizace ukončení ohřevu
barva
interiér
úprava proti otiskům prstů
dětská pojistka
průměr otočného talíře
dvířka
otevírání dvířek
viditelnost okénkem dovnitř
vnitřní osvětlení
výška
šířka
hloubka
vnitřní rozměry s talířem (vxšxh)
rozměr rámečku (vxšxh)
rozměry pro vestavbu (vxšxh)
hmotnost netto
proudová pojistka
hlučnost
napětí
příkon
příslušenství jako součást výrobku
záruka
cena Kč (s 19% DPH) a bez PHE
PHE s 19% DPH
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MTV 4023
vestavná mikrovlnná trouba s grilem
23 l
900 W
5
gril, mikrovlnný ohřev
kovové topné těleso
1200 W
6
ano
dle váhy 0,1 – 2 kg
ano
/
tlačítkové
60 minut
ano – LED
ano
ano
nerez
nerez
ano – čelní plocha trouby i rámečku
ano
315 mm
2 skla
do boku
ano
ano
330 mm (trouba bez rámečku)
515 mm (trouba bez rámečku)
370 mm (trouba bez rámečku)
190 x 330 x 330 (mm)
390 x 592 x 20 (mm)
330 x 515 x 370 (mm)
17 kg
ano
< 65 dB(A)
230 V ~ 50 Hz
1400 W
nerez rámeček RMT 4023,
nerez grilovací stojan
2+1
9 990,–
12,–

MTG 5825
mikrovlnná trouba s grilem
25 l
900 W
5
gril, mikrovlnný ohřev
kovové topné těleso
1000 W
8
ano
dle váhy 0,1 – 2 kg
ano
ano
tlačítkové
95 minut
ano – LED
ano
ano
černé sklo
šedý smalt
/
ano
315 mm
2 skla
do boku
ano
ano
305 mm (trouba bez rámečku)
513 mm (trouba bez rámečku)
414 mm (trouba bez rámečku)
206 x 328 x 350 (mm)
/
/
14,5 kg
ano
< 63 dB(A)
230 V ~ 50 Hz
1450 W
nerez grilovací stojan
2
2 390,–
12,–
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MTV 4023

MTG 5825
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p ly n o v é v a r n é d e s k y

44

kategorie
deska z materiálu
počet plynových hořáků
pojistky proti úniku plynu
zapalování hořáků
ovládání
počet knoflíků
hrana desky
počet mřížek
druh mřížky
umístění ovládácího panelu
nerez misky pod hořáky
dětská pojistka
PŘEDNÍ LEVÁ PLOTNA
průměr přední levé plotny
tep. výkon přední levé plotny
označení trysek
spotřeba plynu
ZADNÍ LEVÁ PLOTNA
průměr zadní levé plotny
tep. výkon zadní levé plotny
označení trysek
spotřeba plynu
ZADNÍ PRAVÁ PLOTNA
průměr zadní pravé plotny
tep.výkon zadní pravé plotny
označení trysek
spotřeba plynu
PŘEDNÍ PRAVÁ PLOTNA
průměr přední pravé plotny
tep. výkon přední pravé plotny
označení trysek
spotřeba plynu
PROSTŘEDNÍ PLOTNA

PDV 7377
vestavná plynová deska
spec. tvrzené sklo
5 (1 trojitý) na skle
ano
elektronické v knoflíku
knoflíkové
5
bez rámu, šikmé zabroušené hrany
5
litina
vpředu uprostřed
ano
ano
velký hořák
220 mm
0,75–3 kW
129 (G20), 87 (G30 / 31)
0,286 m3/h (G20)218 g/h (G30 / 31)
středně velký hořák
180 mm
0,48–1,75 kW
101 (G20), 66 (G30 / 31)
0,167 m3/h (G20), 127 g/h (G30 / 31)
středně velký hořák
180 mm
0,48–1,75 kW
101 (G20), 66 (G30 / 31)
0,167 m3/h (G20), 127 g/h (G30 / 31)
malý hořák
140 mm
0,33–1 kW
77 (G20), 50 (G30 / 31)
0,095 m3/h (G20), 73 g/h (G30 / 31)
velký střed. hořák WOK

PDV 7360
vestavná plynová deska
spec. tvrzené sklo
4 (1 dvojitý) na skle
ano
elektronické v knoflíku
knoflíkové
4
bez rámu, šikmé zabroušené hrany
4
litina
boční
ano
ano
velký hořák
220 mm
0,75–3 kW
129 (G20), 87 (G30 / 31)
0,286 m3/h (G20), 218 g/h (G30 / 31)
středně velký hořák
180 mm
0,48–1,75 kW
101 (G20), 66 (G30 / 31)
0,167 m3/h (G20), 127 g/h (G30 / 31)
středně velký hořák
180 mm
0,48–1,75 kW
101 (G20), 66 (G30 / 31)
0,167 m3/h (G20), 127 g/h (G30 / 31)
malý hořák
140 mm
0,33–1 kW
77 (G20), 50 (G30 / 31)
0,095 m3/h (G20), 73 g/h (G30 / 31)
/

průměr prostřední plotny
tep.výkon prostřední plotny
označení trysek
spotřeba plynu
typ propan – butanu (po výměně trysek)
maximální tepelný výkon hořáků
typ a rozměr plynové přípojky
výška (včetně hořáků a mřížek)
šířka
hloubka
rozměry pro vestavbu (vxšxh)
hmotnost netto
délka přívodního kabelu
napětí
typ zemního plynu
příslušenství jako součást výrobku
záruka
cena Kč (s 19% DPH) a bez PHE

260 mm
0,9–3,5 kW
141 (G20), 94 (G30 / 31)
0,333 m3/h (G20), 254 g/h (G30 / 31)
G30 / G31, 28–30 / 37 mbar
11 kW
G1/2
105 mm
770 mm
510 mm
50 x 750 x 490 (mm)
13 kg
900 mm
230 V ~ 50 Hz
G20, 20 mbar
trysky na PB, těsnění a úchyt. pro instal.
2+1
17 990,–

/
/
/
/ /
G30 / G31, 28–30 / 37 mbar
7,5 kW
G1/2
105 mm
620 mm
510 mm
50 x 565 x 490 (mm)
10 kg
900 mm
230 V ~ 50 Hz
G20, 20 mbar
trysky na PB, těsnění a úchyt. pro instal.
2+1
14 990,–
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!
Při instalaci plynových varných desek nad vestavné trouby musí
mít pracovní deska tloušťku minimálně 38 mm! Při použití slabší
pracovní desky je nutné snížit instalační výšku trouby.
PDV 4676
vestavná plynová deska
nerez
5 (1 trojitý)
ano
elektronické v knoflíku
knoflíkové
5
bez rámu
2
litina
vpředu vpravo
/
ano
malý hořák
140 mm
0,33–1 kW
77 (G20), 50 (G30 / 31)
0,095 m3/h (G20), 73 g/h (G30 / 31)
velký hořák
220 mm
0,75–3 kW
129 (G20), 87 (G30 / 31)
0,286 m3/h (G20), 218 g/h (G30 / 31)
středně velký hořák
180 mm
0,48–1,75 kW
101 (G20), 66 (G30 / 31)
0,167 m3/h (G20), 127 g/h (G30 / 31)
středně velký hořák
180 mm
0,48–1,75 kW
101 (G20), 66 (G30 / 31)
0,167 m3/h (G20), 127 g/h (G30 / 31)
levá samostatná plotna
– velký střed. hořák WOK
260 mm
0,9–3,5 kW
141 (G20), 94 (G30 / 31)
0,333 m3/h (G20), 254 g/h (G30 / 31)
G30 / G31, 28–30 / 37 mbar
11 kW
G1/2
105 mm
760 mm
510 mm
50 x 560 x 480 (mm)
13 kg
900 mm
230 V ~ 50 Hz
G20, 20 mbar
trysky na PB, těsnění a úchyt. pro instal.
2+1
12 990,–

PDV 4660
vestavná plynová deska
nerez
4 (1 trojitý)
ano
elektronické v knoflíku
knoflíkové
4
bez rámu
4
litina
vpředu vpravo
/
ano
velký hořák WOK
260 mm
0,9–3,5 kW
141 (G20), 94 (G30 / 31)
0,333 m3/h (G20), 254 g/h (G30 / 31)
středně velký hořák
180 mm
0,48–1,75 kW
101 (G20), 66 (G30 / 31)
0,167 m3/h (G20), 127 g/h (G30 / 31)
velký hořák
220 mm
0,75–3 kW
129 (G20), 87 (G30 / 31)
0,286 m3/h (G20), 218 g/h (G30 / 31)
malý hořák
140 mm
0,33–1 kW
77 (G20), 50 (G30 / 31)
0,095 m3/h (G20), 73 g/h (G30 / 31)
/
/
/
/
/
/
9,25 kW
G1/2
105 mm
620mm
510 mm
50 x 560 x 480 (mm)
12 kg
900 mm
230 V ~ 50 Hz
G20, 20 mbar
trysky na PB, těsnění a úchyt. pro instal.
2+1
9 990,–

PDV 7377

PDV 7360

PDV 4676

PDV 4660
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indukční a sklokeramické varné desky

kategorie
deska z materiálu
hrana desky
provedení rámečku
ovládání
počet varných zón
Powerbooster
ukazatel zbytkového tepla – H
automatické vaření (1 – 9 stupňů výkonu)
funkce zpožděného vypnutí
funkce minutky
akustický signál
extra bezpečná
umístění ovládacího panelu
časovač
dětská pojistka
ukazatel zapnutého stavu
výška (včetně desky)
šířka
hloubka
rozměry pro vestavbu (vxšxh)
hmotnost netto
hlavní vypínač
PŘEDNÍ LEVÁ PLOTNA
průměr přední levé plotny
příkon přední levé plotny
ZADNÍ LEVÁ PLOTNA
průměr zadní levé plotny
příkon zadní levé plotny
ZADNÍ PRAVÁ PLOTNA
průměr zadní pravé plotny
příkon zadní pravé plotny
PŘEDNÍ PRAVÁ PLOTNA
průměr přední pravé plotny
příkon přední pravé plotny
max. příkon–el.
napětí
příslušenství jako součást výrobku
záruka
cena Kč (s 19% DPH) a bez PHE
PHE s 19% DPH
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IDV 5560
vest. indukční sklokeramická deska
sklokeramika
SLIM rámeček
nerez
dotykové
4
ano, 4x
ano
ano
ano
ano
ano
ano
vpředu uprostřed
ano
ano
ano
50 mm
580 mm
510 mm
45 x 560 x 490 (mm)
10,2 kg
ano
kruhová indukční

IDV 5460
vest. indukční sklokeramická deska
sklokeramika
bez rámu, šikmé zabrouš. hrany
/
dotykové
4
ano, 4x
ano
ano
ano
ano
ano
ano
vpředu uprostřed
ano
ano
ano
50 mm
580 mm
510 mm
45 x 560 x 490 (mm)
10,2 kg
ano
kruhová indukční

180 mm
1850 W
(s funkcí Powerbooster 2500 W)
kruhová indukční
180 mm
1850 W
(s funkcí Powerbooster 2500 W)
kruhová indukční
210 mm
2300 W
(s funkcí Powerbooster 3200 W)
kruhová indukční
140 mm
1400 W
(s funkcí Powerbooster 1800 W)
7400 W
230 / 400 V 2N ~ 50 / 60 Hz
čistící škrabka, těsnění
a úchytky pro instalaci
2+1
25 990,–
12,–

180 mm
1850 W
(s funkcí Powerbooster 2500 W)
kruhová indukční
180 mm
1850 W
(s funkcí Powerbooster 2500 W)
kruhová indukční
210 mm
2300 W
(s funkcí Powerbooster 3200 W)
kruhová indukční
140 mm
1400 W
(s funkcí Powerbooster 1800 W)
7400 W
230 / 400 V 2N ~ 50 / 60 Hz
čistící škrabka, těsnění
a úchytky pro instalaci
2+1
24 990,–
12,–
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SDV 4660
vestavná sklokeramická deska
sklokeramika
bez rámu, šikmé zabrouš. hrany
/
dotykové – SLIDER
4
/
ano
ano
ano
ano
ano
/
vpředu uprostřed
ano
ano
ano
45 mm
580 mm
510 mm
40 x 560 x 490 (mm)
7,6 kg
ano
kruhová HI–LIGHT duo zóna
EXTRA velká 210 mm
210 / 120 mm
2100 / 700 W

SDV 4560
vestavná sklokeramická deska
sklokeramika
SLIM rámeček
nerez
dotykové
4
/
ano
ano
ano
ano
ano
/
vpředu vpravo
ano
ano
ano
45 mm
580 mm
510 mm
40 x 560 x 490 (mm)
10 kg
ano
kruhová HI–LIGHT duo zóna
EXTRA velká 210 m
210 / 120 mm
2100 / 700 W

kruhová HI–LIGHT
145 mm
1200 W

kruhová HI–LIGHT
145 mm
1200 W

oválná HI–LIGHT duo zóna
170 x 265 mm
2200 / 1400W

oválná HI–LIGHT duo zóna
145 x 250 mm
1800 / 1000 W

kruhová HI–LIGHT
145 mm
1200 W

kruhová HI–LIGHT
145 mm
1200 W

6300 W
230 / 400 V 2N, 3N ~ 50 / 60 Hz
čistící škrabka, těsnění .
a úchytky pro instalaci
2+1
14 990,–
12,–

6300 W
230 / 400 V 2N, 3N ~ 50 / 60 Hz
čistící škrabka, těsnění
a úchytky pro instalaci
2+1
12 990,–
12,–

IDV 5560
IDV 5460

SDV 4660
SDV 4560

!
Při instalaci indukčních varných desek nad vestavné trouby
musí mít pracovní deska tloušťku minimálně 38 mm a u sklokeramických varných desek tloušťku minimálně 28 mm! Při
použití slabší pracovní desky je nutné snížit instalační výšku
trouby.
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ostrůvkové odsavače par

kategorie
materiál / barva
způsob umístění
způsob odtahu
ovládání
pachové čidlo – možnost AUTO režimu
funkce zpožděného vypnutí
počet stupňů výkonu
max.výkon
výkon odsávání do komína

hlučnost při odsávání do komína

výkon odsávání recirkulací

hlučnost při odsávání recirkulací

počet motorů / ventilátorů
počet osvětlení
osvětlení
regulace intenzity osvětlení
směrové nastavení osvětlení
tukový filtr
počet tukových filtrů
signalizace znečištění filtrů
výška
šířka
hloubka
hmotnost netto
min. vzdálenost od elektrické varné desky
min. vzdálenost od plynové varné desky
průměr odtahu
napětí
příkon
délka přívodního kabelu
příslušenství
příslušenství volitelné
počet uhlíkových filtrů
záruka
cena Kč (s 19% DPH) a bez PHE
PHE s 19% DPH
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OPO 5790
ostrůvkový
nerez / černé sklo
na strop
odtah nebo recirkulace
elektronické dotykové ze dvou stran
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
3
halogen 20 W
/
/
ano – kovový
2
ano
1277 – 1477 mm
900 mm
525 mm
32 kg
650 mm
700 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
204 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990029
2
2+1
49 990,–
12,–

OPO 5590
ostrůvkový
nerez
na strop
odtah nebo recirkulace
elektronické dotykové ze dvou stran
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
4
LED dioda 1 W
/
ano
ano – kovový
3
ano
800 – 1000 mm
900 mm
600 mm
15 kg
650 mm
700 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
204 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990002
3
2+1
29 990,–
12,–
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OPO 5342
ostrůvkový
nerez
na strop
odtah nebo recirkulace
elektronické tlačítkové
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
4
LED dioda 1 W
/
ano
ano – kovový
1
ano
865 – 1120 mm
405 mm
305 mm
23 kg
650 mm
700 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
204 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990004
1
2+1
25 990,–
12,–

OPO 5790

OPO 5590

OPO 5342
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komínové odsavače par

kategorie
materiál / barva
způsob umístění
způsob odtahu
ovládání
pachové čidlo – možnost AUTO režimu
funkce zpožděného vypnutí
počet stupňů výkonu
max.výkon
výkon odsávání do komína

hlučnost při odsávání do komína

výkon odsávání recirkulací

hlučnost při odsávání recirkulací

počet motorů / ventilátorů
počet osvětlení
osvětlení
regulace intenzity osvětlení
směrové nastavení osvětlení
tukový filtr
počet tukových filtrů
signalizace znečištění filtrů
výška
šířka
hloubka
hmotnost netto
min. vzdálenost od elektrické varné desky
min. vzdálenost od plynové varné desky
průměr odtahu
napětí
příkon
délka přívodního kabelu
příslušenství
příslušenství volitelné
počet uhlíkových filtrů
záruka
cena Kč (s 19% DPH) a bez PHE
PHE s 19% DPH
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OPK 7790
komínový
nerez / černé sklo
na zeď
odtah nebo recirkulace
elektronické dotykové
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
4
LED dioda 1 W
/
ano
ano – kovový
1
ano
1200 – 1560 mm
900 mm
430 mm
32 kg
450 mm
550 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
204 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990030
1
2+1
47 990,–
12,–

OPK 6690
komínový
nerez
na zeď
odtah nebo recirkulace
elektronické dotykové
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
2
LED dioda 1 W
/
ano
ano – kovový
2
ano
1260 – 1580 mm
900 mm
500 mm
25 kg
450 mm
550 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
202 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990003
2
2+1
26 990,–
12,–

OPK 5660
komínový
nerez
na zeď
odtah nebo recirkulace
elektronické dotykové
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
2
LED dioda 1 W
/
ano
ano – kovový
1
ano
1000 – 1350 mm
600 mm
470 mm
13 kg
450 mm
550 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
202 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990003
1
2+1
19 990,–
12,–
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OPK 7790

OPK 5790
komínový
nerez / černé sklo
na zeď
odtah nebo recirkulace
elektronické dotykové
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
2
LED dioda 1 W
/
ano
ano – kovový
1
ano
1200 – 1560 mm
900 mm
450 mm
25 kg
450 mm
550 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
204 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990002
1
2+1
23 490,–
12,–

OPK 5760
komínový
nerez / černé sklo
na zeď
odtah nebo recirkulace
elektronické dotykové
ano
ano, 90 minut
4
900 m3/h
1.) 450 m3/h
2.) 550 m3/h
3.) 680 m3/h
4.) 900 m3/h
1.) 42 dB(A)
2.) 44 dB(A)
3.) 46 dB(A)
4.) 49 dB(A)
1.) 420 m3/h
2.) 530 m3/h
3.) 610 m3/h
4.) 850 m3/h
1.) 45 dB(A)
2.) 47 dB(A)
3.) 49 dB(A)
4.) 51 dB(A)
1
2
LED dioda 1 W
/
ano
ano – kovový
1
ano
1000 – 1350 mm
600 mm
470 mm
19,4 kg
450 mm
550 mm
150 mm
230 V ~ 50 Hz
204 W
2,2 m
zpětná klapka
uhlíkový filtr 61990003
1
2+1
20 490,–
12,–

OPK 6690

OPK 5660

OPK 5790

OPK 5760
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více najdete na www.my-concept.cz

XX
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www.my-concept.cz

• Moderní design
• Přehlednost
• Aktuálnost
• Úplnost informací
• Virtuální katalogy
• Katalogy ke stažení
• Porovnávání parametrů

XX
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www.my–concept.cz infolinka: 465 322 895

ELKO VALENTA
Vysokomýtská 1800 • 565 01 Choceň
tel.: 465 471 400, 465 471 412 • fax: 465 473 304
e–mail: info@my–concept.cz

inspired
by you

Značka Concept si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje a výroby
produktů nabízených v tomto katalogu.
Uvedené ceny jsou informativní, aktuální zjistíte na www.my–concept.cz nebo na infolince Concept 465 322 895. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců odlišovat.
Neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení.
Bližší informace obdržíte u prodejců značky CONCEPT a na www.my–concept.cz.

