6H-757 CX
Pyrolytická rúra ,
60 l, 6 programov

Nerez s ochranou proti odtlačkom prstov
••
Multifunkčná Plus 7 programov na pečenie
••
a rozmrazovanie
Digitálny displej so zobrazením času a
••
teploty
Možnosť nastavenia začiatku/ukončenia
••
pečenia
Predvoľba teploty pre každú funkciu
••
Program“ Pizza“
••
Rýchle predhriatie „ Booster“
••
2 programy pyrolytického čistenia
••
Chladné dvierka so 4 vyberateľnými sklami
••
Vyberateľné bočné smaltované lišty
••
„Pull system“ úplný prístup vo všetkých
••
úrovniach
Katalytický filter pre odstránenie
••
kuchynských výparov
Ventilovaný odvod pár
••

498€

459€
6H-185 AX/AB/AN

Nerez s ochranou proti odtlačkom prstov/
••

Multifunkčná rúra,
60 l, 7+1 programov

Biele/Čierne sklo
Multifunkčná Plus 7 programov na pečenie
••
a rozmrazovanie
Digitálny displej so zobrazením času
••
Možnosť nastavenia začiatku/ukončenia
••
pečenia
Špeciálny smalt Top Slide pre ľahké
••
čistenie
Chrómované bočné vodiace lišty
••
Odnímateľné teleskopické pojazdy s
••
úplným prístupom, nastaviteľné pre každú
úroveň pečenia
Hlboký plech, ideálny pre grilovanie
••
Chrómový rošt
••
Ventilovaný odvod pár
••

333€

299€

6H-196 AX

Multifunkčná rúra,
60 l, 7+2 programy

369€

329€
6H-220 AX
Multifunkčná rúra,
60 l, 6 programov

VI-4 TLB
Indukčná doska, šírka 59 cm.

podľa druhu potraviny a hmotnosti

Moje recepty: pamäť pre ukladanie
••
najlepších receptov

Detská bezpečnostná poistka
••
Interiér z nerezovej ocele
••
Integrovaný vstavaný rámik ( pre
••

165€

nábytok široký 60cm)

IF-3 CS
Indukčná doska, šírka 59 cm.

Skosené okraje
••
3 indukčné zóny „Booster“.1 XL Zóna 28cm
••
(3,6 kW)
Funkcia Booster pri všetkých varných
••
zónach
Dotykové ovládanie PRO
••
Samostatné ovládanie pre každú zónu
••
12 stupňov výkonu
••
Časovač 1 až 99 minút pri každej varnej
••
zóne
Celkový príkon 7,2 kW
••

339€
Plynová doska. Šírka 58 cm.

168€

149€

Nerez
••
4 plynové horáky
••
1 trojitý horák
••
2 stabilné liatinové mriežky
••
Čelný ovládací panel
••
Termopoistka v každom horáku
••
Integrované elektronické zapaľovanie
••
všetkých horákov

519€

439€

294€

294€

9CFM-60N
Vertikálny odsávač pár, šírka 60 cm

Min./Max. Hlučnosť: 50-65 dB(A)
••
Dotykové ovládanie Soft Touch
••
3 úrovne odsávania
••
Oneskorené automatické vypnutie
••
Tlačítko Turbo
••
Green Silence motor
••
LED svetlá s nízkou spotrebou energie
••
Ľahko umývateľné vnútro
••
Nerez
••

Digitálny displej zobrazujúci čas
••
Pevné ovládacie gombíky
••
Pojazdy Pull systém
••
Vnútorné osvetlenie
••
Katalitické samočistenie
••
Ventilovaný odvod pár
••

258€

Min./Max. Hlučnosť: 50-65 dB(A)
••
Dotykové ovládanie EASY
••
3 úrovne odsávania
••
Oneskorené automatické vypnutie
••
Tlačítko Turbo
••
Green Silence motor
••
Nízko energetické EcoLED svetlá
••
Kovový filter umývateľný v umývačke riadu
••
Nerez a čierne sklo
••

Dizajn: čierne sklo a nerez
••
Odsávanie po obvode
••
Hlučnosť 56 - 70 dB(A)
••
Maximálny výkon 620 m3/hod.
••
3 úrovne odsávania
••
Elektronické ovládanie Touch Control
••
Halogénové osvetlenie
••
Kontrolka nasýtenia filtrov
••
Kovový filter umývateľný v umývačke riadu
••
V x Š x H: 530 x 600 x 430 mm
••

259€

297€

276€

199€

239€

209€

FIC-542 A
Skosené okraje
••
4 indukčné zóny
••
Dotykové ovládanie EASY
••
Samostatné ovládanie pre každú zónu
••
9 stupňov výkonu
••
Časovač 1 až 99 minút
••
celkový príkon 5,9 kW
••

Vstavaná chladnička, 177 cm

Energetická trieda A+
••
Nastaviteľný termostat
••
Systém výsuvných pojazdov
••
Chladnička – 2 zásuvky na zeleninu
••
Mraznička – 3 veľkokapacitné zásuvky
••
Auto – rozmrazovanie
••
Celkový čistý objem: 275 l (205+70)
••
Mraziaci výkon: 4kg/24h
••
Uchovávanie potravín pri výpadku el.
••

AF3-647 XA / BA / NA
Min./Max. Výkon odsávania ( UNE/EN
••

Výsuvný odsávač pár
Šírka 60 cm.

61591): 150m3/h-340m3/h

Min./Max. Hlučnosť: 45,5-57 dB(A)
••
2 úrovne odsávania
••
Green Silence motor
••
LED svetlá s nízkou spotrebou energie
••
Kovový filter umývateľný v umývačke riadu
••

prúdu: 12 hodín

Spotreba elektriny: 293 kWh/ rok
••
Šírka: 55 cm
••
Rozmery ( výška x šírka x hĺbka):
••

XA

1772x540x547 mm

120€
BA

Sklokeramická doska. Šírka 59
/63 cm.

Vstavaná umývačka. Šírka 60 cm.

90 cm

60 cm

Min./Max. Výkon odsávania ( UNE/EN
Dekoratívny komínový odsávač pár. ••
61591): 320m3/h-645m3/h
Šírka 90/70/60 cm.

2V-32 TS / 2V-32 TAX

240€

Min./Max. Výkon odsávania ( UNE/EN
Dekoratívny komínový odsávač pár. ••
61591): 320m3/h-645m3/h
Šírka 90/60 cm.

CFB-90/70/60 AXA

339€

LVF-17 IAX
6FI-4GLST XA

699€

369€

199€

405€

prstov

Min./Max. Výkon odsávania ( UNE/EN
••
61591): 265m3/h-800m3/h
Min./Max. Hlučnosť: 45-70dB(A)
••
4 úrovne odsávania
••
Dotykové ovládanie EASY
••
Displej LED
••
LED ukazovateľ urovní odsávania
••
Osvetlenie – 4 halogénové svetlá
••
Programovanie doby odsávania
••
Signalizácia nasýtenia filtrov
••
Vnútorné vystužené prevedenie- ľahké
••
čistenie
Filtre umývateľné v umývačke riadu
••

738€

239€

MWB-20 AGE X / MWB-20 AE X

180€

Nerez s ochranou proti odtlačkom
••

CFB-900/600 AXA

Ostrovčekový dekoratívny
odsávač pár. Šírka 100 cm.

276€

Vstavaná mikrovlnná rúra, 20 litrov,
700 W.
Nerez s ochranou proti otlačkom prstov
••

Gril+ mikrovlny súčasne
••
(iba MWB-20AEGX)
••
Kremíkový 1000 W ultra rýchly gril
••
(iba MWB-20AEGX)
••
Nastavenie výkonu mikrovĺn – 5 úrovní
••
Časovač 60 minút
••
Funkcia rozmrazovania, ohrev a varenie
••

CFB-1000 AIX
Nerez s ochranou proti odtlačkom
••
prstov
Multifunkčná Plus 7 programov na
••
pečenie a rozmrazovanie
Zatláčacie gombíky a digitálny displej so
••
zobrazením času
Možnosť nastavenia začiatku/ukončenia
••
pečenia
Rýchle predhriatie „Booster“
••
Špeciálny smalt Top Slide pre ľahké
••
čistenie
Chrómované bočné vodiace lišty
••
Odnímateľné teleskopické pojazdy s
••
úplným prístupom, nastaviteľné pre
každú úroveň pečenia
Hlboký plech, ideálny pre grilovanie
••
Chrómový rošt
••
Ventilovaný odvod pár
••

138€
Skosené okraje/Nerezový rámik Stratos
••
1 dvojitá HighLight zóna
••
Dotykové ovládanie EASY
••
9 stupňov výkonu
••
Samostatné ovládanie pre každú zónu
••
Ukazovateľ zostatkového tepla
••
Bezpečnostný zámok
••
Automatické bezpečnostné vypnutie
••
Celkový príkon 6,3 kW
••

630€

138€
FE-7112 ITA

Vstavaná práčka

Počet súprav riadu: 12
••
Energetická trieda A++
••
Spotreba vody na cyklus: 11 litrov
••
Polovičná náplň
••
Hlučnosť: 47dB(A)
••
Super Silence
••
Detská poistka
••
7 umývacích programov
••
Nerez s ochranou proti otlačkom prstov
••
Digitálny displej:čas zostávajúci do
••

ukončenia programu, odložené spustenie
až 24 hodín
Špeciálne programy: 90min, Rýchly+ sklo
••
40min.
Programy:Polovičná náplň, bezpečnostný
••
zámok
Výškovo nastaviteľný horný kôš so
••
sklopnými podperami EASSY
Spodný kôš so sklopným držiakom
••

599€

+

NA

LVF-63 ITA
Vstavaná umývačka, šírka 60 cm

1 až 7 kg
••
1200 ot./min
••
Energetická trieda A+++
••
Technológia Vario scan: variabilná spotreba v
••

Kapacita 12 súprav
••
Energetická trieda A+
••
Spotreba vody 12 l/cyklus
••
Hlučnosť 49 dB(A)
••
SuperSilence
••
5 umývacích programov
••
LED kontrolky: oneskorený štart,
••

závislosti na množstve prádla

Funkcia: úspora času
••
Systém ABS
••
Počet pracích programov: 11
••
Informácie o stave pracieho cyklu a možnosť
••
odloženia štartu o 1-2-4-8- hod.

soľ a leštidlo

Špeciálne programy: 60 min.,
••

Špeciálne programy: Rýchle 20 min, farebné
••

Funkcie: 4 v 1 a oneskorený štart o 3-6-9••

Podporované funkcie: skrátenie doby cyklu,
••

prádlo, džínsy

Rýchly 30 min.

možnosť odloženia štartu až o 8 hod, extra
pláchanie, ľahké žehlenie

12 hod.

408€

369€

Výškovo nastaviteľný horný kôš so
••
sklopnými podperami

Spodný kôš so sklopným držiakom
••

591€

+++

549€

Tlakové hrnce Rapid Xpress

Tlakové hrnce Future

K dispozícii objemy 4, 6, 8, alebo 10 litrov.
••
Systém ventilov: samočistiaci ventil.
••
Ergonomická rukoväť.
••
2 úrovne tlaku.
••
Nastavenie pre vypustenie pary.
••
Automatické uzatvorenie pokrievky.
••
Vertikálny odvod pary: priamo do
••

Objem 4, 6, 8, 10 litrov
••
Systém ventilov: samočistiaci ventil.
••
Automatické uzatvorenie pokrievky.
••
2 úrovne tlaku.
••
Nastavenie pre vypustenie pary
••
Viacúčelový parný nadstavec: varenie na
••
Ľahké uskladnenie: krátke madlá.
••
Vhodný pre všetky druhy ohrevu vrátane
••
indukcie.

Vertikálny odvod pary: priamo do
••

6l

59€

49€

Akciová ponuka

pare, strúhadlá a odkvapkávač.

odsávača pár.
Vhodný pre všetky druhy ohrevu vrátane
••
indukcie.

4l

VO VAŠICH SLUŽBÁCH

odsávača pár.

10 l

8l

CD receptár
••

74€

4l

69€

69€

8l

Platnosť do 31. 1. 2017
Uvedené akciové ceny platia pri odbere minimálne 2 ks
spotrebičov FAGOR

75€

Sada CombiX 4+6

Sada Future In

– Nádoba 8 litrov
••

– Nádoba 6 litrov
••

– Nádoba 6 litrov
••

– Nádoba 4 litre
– Tlaková pokrievka
– Nerezový parák s otvormi pre
varenie v pare

jeseň / zima 2016

79€

72€

Sada CombiX 4+8
– Nádoba 4 litre
– Tlaková pokrievka
– Nerezový parák
s otvormi pre varenie
v pare

10 l

6l

6H-760 BX

– Nádoba 4 litre
– Tlaková pokrievka
– Viacaúčelový parák

Pyrolýza II. generácie
••
Nerez s ochranou proti odtlačkom
••

Indukčná doska. Šírka 59 cm

prstov

Skosené okraje
••
4 varné indukčné zóny
••
Dotykové ovládanie PRO s
••

Podsvietené zatláčacie gombíky a
••
displej zobrazujúci teplotu a čas

Program Pizza
••
Teleskopické pojazdy s úplným
••

možnosťou nastavenia 12 stupňov
výkonu + booster
Detská bezpečnostná poistka
••
Indikácia zostatkového tepla pri
••
každej varnej zóne
Bezpečnostný termostat pri každej
••
varnej zóne
Časovač od 1 do 99 minút pri
••
každej varnej zóne
Celkový príkon 7,2 kW
••

prístupom

4+6 l

4+8 l

109€

Rýchle predhriatie „ Booster“
••
Vnútorné osvetlenie
••
Chladné dvierka so 4 vyberateľnými
••

Future In

79€

89€

sklami

Katalytický filter odvádzaných
••
výparov pri pyrolýze

Pyrolytické čistenie: Eco a Turbo
••

Sada Professional

Sada Chef

Sada Hanoi

8 dielna súprava
••
Profesionálny design: rovné línie v leštenom
••

7 dielna súprava
••
Profesionálny design: rovné línie
••

7 dielna súprava
••
Sklenené pokrievky.
••
Plastové držadlá s ochranou pred teplom.
••
Sendvičové dno PLAKSTEEL vhodné pre všetky typy
••

prevedení
Sklené pokrievky s parným ventilom
••
Sendvičové dno PLAKSTEEL vhodné pre
••
všetky typy ohrevu vrátane indukcie.

89€

v leštenom prevedení
Pokrievky z nerezovej oceli.
••
Sendvičové dno PLAKSTEEL vhodné pre
••
všetky typy ohrevu vrátane indukcie.

INTELIGENTNÝ
SPOTREBIČ

100%

-20%
ENERGETICKÁ
TrieDA

CHLADNé
PLECH S ÚPLNÝM
DVierka 4 SKLá
PrÍSTUPoM

NEREZ
S OCHRANOU
PROTI OTlačkom
PRSTov

prstov

89€

Na výrobky z katalógu PREMIUM označené logom
FAGOR ZÁRUKA 50 MESIACOV, si môžete požiadať
o predĺženie záruky nad rámec zákonných 24 mesiacov.
Táto predĺžená záruka je pre zákazníka celkom zdarma
a kryje náklady za diely, prácu odborného technika a jeho
dojazd na miesta zásahu.
Vyžiadajte si túto predĺženú záruku najneskôr do 21 dní od zakúpenia
spotrebiča vyplnením elektronického formuláru, ktorý nájdete na našich
webových stránkach (www.fagor.sk). Po odoslaní formulára Vám bude
najneskôr do 3 týždňov od Vášho e-mailu poslaný certifikát s predĺženou
zárukou na konkrétny spotrebič. Táto akcia sa vzťahuje len na výrobky
zakúpené a používané na území SR.

BEZPEČNOSTNÍ
ZÁMoK

599 €
Skosené okraje
••
4 indukčné zóny
••
Dotykové ovládanie EASY
••
Samostatné nastavenie pre každú
••

Zloženie sady:
••

- Hrniec s pokrievkou Ø16cm.
- Hrniec s pokrievkou Ø 20cm.
- Nízky hrniec s pokrievkou Ø 24cm.
- Rajnica Ø 14cm.

Rýchle predhriatie „ Booster“
••
Vnútorné osvetlenie
••
Teleskopické pojazdy s úplným
••

59€

-10%
ENERGETICKÁ
TrieDA

VYBRAŤ SI MÔŽETE AJ Z NÁŠHO
KATALÓGU
Darčeky
PRÉMIUM

9 stupňov výkonu
••
Časovač 1 až 99 minút
••
Celkový príkon 5,9 kW
••

100%
PLECH S ÚPLNÝM
PrÍSTUPoM

ČASOVAČ

NEREZ
S OCHRANOU
PROTI OTlačkom
PRSTov

BOOSTER

bezpečné
vypnutie

BEZPEČNOSTNý
zÁMoK

INTELIGENTNÝ
SPOTREBIČ

PRÉMIUM ZADARMO

Smoothie
maker

36€

zónu

prístupom

Smalt „Top Slide“ s ľahkým čistením
••
Ventilovaný odvod pár
••

6H-175 BX

Sklokeramická doska.
Šírka 59 cm.
Nerez s ochranou proti odtlačkom
••

ZADARMO
Platí pri kúpe
min. 2 vstavaných
spotrebičov z modelovej
rady PRÉMIUM.

499 €

FVH-600R

Multifunkčná rúra , 60 l,
6 programov
prstov

Displej zobrazujúci časové funkcie
••
Možnosť nastavenia začiatku /
••
ukončenia pečenia

Váš regionálny predajca:

bezpečné
vypnutí

Indukčná doska.
Šírka 59 cm.

a displej zobrazujúci časové funkcie

- Hrniec s pokrievkou Ø 24cm.
- Hrniec s pokrievkou Ø 20cm.
- Hrniec s pokrievkou Ø 16cm.
- Nízky hrniec Ø16 cm.

BOOSTER

VI-4 TLB

Podsvietené zatláčacie gombíky
••

Zloženie sady:
••

ČASOVAČ

6H-196 AX

Nerez s ochranou proti odtlačkom
••

- Hrniec s pokrievkou Ø 20cm.
- Kastról s pokrievkou Ø 24cm.
- Hlboká panvica s pokrievkou Ø 24cm.
- Nízky hrniec s pokrievkou Ø 16 cm.

INTELIGENTNÝ
SPOTREBIČ

ohrevu vrátane indukcie.

Multifunkčná rúra , 60 l,
7+2 programy

Zloženie sady:
••

799 €

IF-4BS

Pyrolytická multifunkčná rúra, 60 l,
7+5 programov

Pojazdy Pull System
••
Vnútorné osvetlenie
••
Pevné ovládacie gombíky s
••
kontrolkami

Smalt „Top Slide“ - ľahké čistenie
••
Ventilovaný odvod pár
••
Dvierka – 2 sklá
••

ENERGETICKÁ
TrieDA

POJaZDY
PULL SYSTEM

Skosené okraje
••
4 zóny High Ligh
••
Dotykové ovládanie EASY
••
9 stupňov výkonu
••
Detská bezpečnostná poistka
••
Bezpečnostný termostat
••
všetkých 4 varných zón

Indikácia zostatkového tepla
••
Celkový príkon 6,3 kW
••

BEZPEČNOSTný
ZÁMoK

Ukazovateľ
zbytkového
tepla

bezpečné
vypnutie

