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PRZY ZAKUPIE KOMPLETU 4 URZĄDZEŃ- NAJTAŃSZE KUPUJESZ ZA PÓŁ CENY
* Producent zastrzega sobie prawo do zakończenie promocji przed upływem terminu obowiązywania niniejszego katalogu lub zmiany zasad jej obowiązywania.
* Promocja dotyczy pełnej oferty sprzętu do zabudowy Whirlpool

5 LAT

GWARANCJI

5 LAT

5 LAT

GWARANCJI

879zł

AKP782IX
PIEKARNIK

• termoobieg • 8 funkcji • kolor wyświetlacza - zielony
• system czyszczenia Smart Clean

GWARANCJI

AKZ96230IX

1499zł

AKZ96230NB
AKZ96230WH
AKZ96230S

1549zł

PIEKARNIK, 6 zmysł

• sterowanie: Centralne pokrętło • 6. Zmysł • 16 programów Auto • Termoobieg• Booster • Maxi Cooking • funkcje specjalne: czyszczenie
katalityczne • Eco Termoobieg • wyrastanie • utrzymanie w cieple • 2 szyby w drzwiach • prowadnice teleskopowe • zabezpieczenie
przed dziećmi • powłoka SilverIce w modelu AKZ9 6230 IX • wymiary: 59,5x59,5x56,4 cm • kolor: Inox/Czarny/Biały/Szampański

5 LAT

5 LAT

GWARANCJI

GWARANCJI

5 LAT

GWARANCJI

AKZM8480NB
AKZM8480WH
AKZM8480S

2049zł

PIEKARNIK Z PYROLIZA, 6 zmysł
•
•
•
•
•

sterowanie: Centralne pokrętło • 6. Zmysł • programy Auto
Pyroliza • zabezpieczenie przed dziećmi • Eco Termoobieg
Ready2Cook • gotowanie wielopoziomowe • 4 szyby w drzwiach
prowadnice teleskopowe • wymiary: 59,5x59,5x54,2 cm
kolor: Czarny/Biały/Szampański

Ready2Cook

AMW730IX

1649zł

MIKROFALA DO ZABUDOWY

• sterowanie: centralne pokrętło • 6 Zmysł • 9 programów automatycznych • moc mikrofal: 1000 W • moc grilla: 800 W • Jet defrost
• Jet Start Crisp • wymiary : 38,5 X 59,5 X 46,8 cm • kolor : Czarny/Biały/Szampański/Inox

w piekarnikach

Ten unikalny sysytem całkowicie eliminuje konieczność
wstępnego nagrzewania piekarnika. Skraca to czas pieczenia
do 25%oraz redukuje zużycie energii do 20%. Wszystko to,
dzięki wydajnemu systemowi ogrzewania konwekcyjnego,
który umożliwia równomierne rozchodzenie się ciepła
we wnętrzu piekarnika.

www.arkasagd.pl

1599zł

AMW730NB
AMW730SD
AMW730WH

Crisp

w kuchniach mikrofalowych

Unikalny system pieczenia na chrupko (specjalny talerz),
dzięki któremu produkty smakują jak „z pieca”. Pizza i
zapiekanki, czy frytki są chupiące i smaczne.
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PRZY ZAKUPIE KOMPLETU 4 URZĄDZEŃ- NAJTAŃSZE KUPUJESZ ZA PÓŁ CENY
* Producent zastrzega sobie prawo do zakończenie promocji przed upływem terminu obowiązywania niniejszego katalogu lub zmiany zasad jej obowiązywania.
* Promocja dotyczy pełnej oferty sprzętu do zabudowy Whirlpool

5 LAT

GWARANCJI

ACM 808NE

1499zł

PŁYTA INDUKCYJNA

• sterowanie dotykowe • timer • wskaźnik ciepła resztkowego
• strefa Flexi Cook • zabezpieczenie przed dziećmi • możliwość
zabudowy na równi z blatem • możliwość regulowania poboru
mocy - podłaczenie 230V • wymiary: 5,6x58x51 cm
• kolor: Czarny

ACM932BA
PŁYTA INDUKCYJNA

• sterowanie dotykowe niezależne dla każdego pola • timer
• Power Managment - możliwość ustawienia maksymalnej mocy
pobieranej przez płytę w zależności od warunkow przyłączenia
• podłączenie 230 V • strefa Bridge Zone • zabezpieczenie przed
dziećmi • moc całkowita 7,2kW • wymiary: 5,6x58x51 cm
• kolor: Czarny

5 LAT

1749zł

PŁYTA INDUKCYJNA

• sterowanie dotykowe • 4 slidery • programy Auto • FlexiSide
• możliwość regulowania poboru mocy - podłączenie 230V
• Technologia SmartSet • Tryb Szefa Kuchni • delikatne
podgrzewanie / Utrzymanie w cieple • topnienie • pauza •
timer • zabezpieczenie przed dziećmi • wskaźnik poziomu
mocy • Wskaźnik strefy grzewczej • możliwość zabudowynia
równi z blatem • moc całkowita 7,4kW
• wymiary: 5,2x59x51 cm • kolor: Czarny

ACM808BAS

1549zł

PŁYTA INDUKCYJNA

• sterowanie dotykowe • timer • wskaźnik ciepła resztkowego
• strefa Flexi Cook • zabezpieczenie przed dziećmi • możliwość
zabudowy na równi z blatem • wymiary: 5,6x58x51 cm
• kolor: Szampański

5 LAT

GWARANCJI

SMC604FNE

1399zł

5 LAT

GWARANCJI

SMC654FBTIXL

1899zł

PŁYTA INDUKCYJNA

• sterowanie: 4 slidery • 6. Zmysł • 6 programów Auto • sensor
topnienia • pole FlexiSide • Smart Set • tryb Szefa Kuchni
• 6 cewek indukcyjnych • Powłoka iXelium • szlif przód i tył;
• POWER MANAGAMENT - możliwość ustawienia maksymalnej
mocy pobieranej przez płytę w zależności od warunkow
przyłączenia • podłączenie 230 V • wymiary: 5,2x65x51 cm
• kolor: czarny

5 LAT

5 LAT

GWARANCJI

GWARANCJI

GWARANCJI

SMO658CBTIXL

2749zł

PŁYTA INDUKCYJNA

• sterowanie: 4 niezależne dotykowe slidery dla każdego pola
• 6. Zmysł • 8 programów Auto • sensor smażenia • sensor
grillowania • sensor topnienia • pole FlexiFull • 8 cewek
indukcyjnych • powłoka iXelium, możliwość regulowania poboru
mocy - podłaczenie 230V • wymiary: 5,4x65x51 cm
• kolor: Czarny

Power Menagment
możliwość ustawienia maksymalnej mocy
pobieranej przez płytę w zależności
od warunkow przyłączenia.
Podłączenie 230 V.

SMP658CBTIXL
PŁYTA INDUKCYJNA

3249zł

• sterowanie: wyświetlacz dotykowy TFT • 6. Zmysł
• 8 programów Auto • asystent gotowania z programami Auto
• sensor smażenia • sensor grillowania • sensor topnienia
• pole FlexiFull - możliwość dowolnego łączenia wszystkich pól
• dotykowe wyświetlacze LCD, możliwość regulowania poboru
mocy - podłaczenie 230V 8 cewek indukcyjnych • powłoka
iXelium • wymiary: 5,4x65x51 cm • kolor: Czarny

4

Flexiside

SMC774 F/BT/IXL
PŁYTA INDUKCYJNA

2199zł

garnki i patelnie można dowolnie
ustawiać na dedykowanej powierzchni
płyty, powstałej z połączenia dwóch
sąsiadujących w pionie pól grzewczych

• sterowanie: 4 slidery • 6. Zmysł • 6 programów Auto • sensor
topnienia • pole FlexiSide • 6 cewek indukcyjnych • powłoka
iXelium • możliwość regulowania poboru mocy - podłączenie
230V • wymiary: 5,2x77x51 cm • kolor: Czarny
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PRZY ZAKUPIE KOMPLETU 4 URZĄDZEŃ- NAJTAŃSZE KUPUJESZ ZA PÓŁ CENY
* Producent zastrzega sobie prawo do zakończenie promocji przed upływem terminu obowiązywania niniejszego katalogu lub zmiany zasad jej obowiązywania.
* Promocja dotyczy pełnej oferty sprzętu do zabudowy Whirlpool

1399zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
•
•
•
•
•

sterowanie mechaniczne • pojemność chłodziarki 195l
pojemność zamrażarki 80l • zdolność zamrażania 3,5kg/24h
5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce
automatyczne rozmrażanie chłodziarki
wymiary: 177x54x54,5 cm

ART9811A++SF

2749zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

• sterowanie elektroniczne • wyświetlacz wewnętrzny
• pojemność chłodziarki 228l • pojemność zamrażarki 80l
• zdolność zamrażania 3,5 kg/24h • 5 półek w chłodziarce
• 3 szuflady w zamrażarce • 6. Zmysł • Fresh Control • Stop
Frost w zamrażalniku • oświetlenie LED • filtr antybakteryjny
• wymiary: 193,5x54x54,5 cm

ART6510A+SF

1699zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
•
•
•
•
•

sterowanie mechaniczne • pojemność chłodziarki 195l
pojemność zamrażarki 80l • zdolność zamrażania 3,5kg/24h
5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • StopFrost
automatyczne rozmrażanie chłodziarki
wymiary: 177x54x54,5 cm

ART963A+NF
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

2699zł

• wyświetlacz • pojemność chłodziarki 237l • pojemność
zamrażarki 63l • zdolność zamrażania 6kg/24h • 4 półki w
chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • 6. Zmysł Fresh Control
w chłodziarce • automatyczne rozmrażanie • NoFrost• funkcja
szybkiego rozmrażania • filtr antybakteryjny • alarm otwartych
drzwi • wymiary: 193,5x54x55 cm

ART7811A+

1949zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

• sterowanie elektroniczne • wyświetlacz wewnętrzny
• pojemność chłodziarki 195l • pojemność zamrażarki 80l
• zdolność zamrażania 3,5kg/24h • roczne zużycie energii
299kWh • oświetlenie LED • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady
w zamrażarce • 6. Zmysł Fresh Control • filtr antybakteryjny•
wymiary: 177x54x54,5 cm

ARG590A+

1149zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

• klasa energetyczna A+ • liczba agregatów - 1 • pojemność
chłodziarki 111l • pojemność zamrażarki 18l • zdolność
zamrażania 2kg/24h • system rozmarażania chłodziarki automatyczny • system rozmarażania zamrażarki - manualny
• wymiary: 815x596x545 cm

STOP FROST

rozmrażanie w trzech prostych krokach!!!
Wystarczy wyjąć katalizator,który jako jedyny element metalowyw komorze gromadzi powstający
lód i włożyć go pod strumień ciepłej wody, a następnie osuszyć i umieścić z powrotem.

www.arkasagd.pl
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5 LAT

GWARANCJI

WIC 3C26

1499zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60

• zintegrowany panel sterowania • opóźniony start • 6. Zmysł
• Overflow • zużycie energii 0,93kWh • brak konieczności
podcinania cokołów • możliwość zabudowy w słupku • wskaźnik
braku soli i nabłyszczacza • wymiary: 82x59,5x55,5 cm

WIC 3C26F

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60

• zintegrowany panel sterowania • opóźniony start
• 6. Zmysł Power Clean • Aquastop • trzeci kosz • sygnalizacja
pracy - światło na podłodzie • zużycie energii 0,93kWh
• brak konieczności podcinania cokołów • wskaźnik braku soli
i nabłyszczacza • wymiary: 82x59,5x55,5 cm

1799zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60

• zintegrowany panel sterowania • opóźniony start • 6. Zmysł
• Overflow • trzeci kosz • zużycie energii 0,93kWh • brak
konieczności podcinania cokołów • wskaźnik braku solii
nabłyszczacza • wymiary: 82x59,5x55,5 cm

• zintegrowany panel sterowania • opóźniony start • 6. Zmysł
• Power Clean • trzeci kosz • zmywanie strefowe • Aquastop
• Brak konieczności podcinania cokołów • wskaźnik braku soli
i nabłyszczacza • wymiary: 82x59,5x57 cm

5 LAT

5 LAT

GWARANCJI

1889zł

WIC 3C23PF

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60

5 LAT

WIO3T123PEF

1649zł

GWARANCJI

GWARANCJI

WIO3O33DEL

2649zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60

ADG271

• zintegrowany panel sterowania • opóźniony start • program
samoczyszczący • program mycia i suszenia w 1 godzinę
• 6. Zmysł Power Clean • Aquastop • trzeci kosz regulowany
• sygnalizacja pracy - światło na podłodze • system suszenia
Power Dry • zużycie energii 0,83kWh • wskaźnik braku soli i
nabłyszczacza • brak koniecznosci podcinania cokołu - zawias
rotujący • wymiary: 82x59,5x55,5 cm

1249zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45
•
•
•
•

zintegrowany panel sterowania • opóźniony start • Waterstop
system suszenia: statyczny • zużycie energii 0,83kWh
wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
wymiary: 82x44,8x55,5 cm

5 LAT

GWARANCJI

6.zmysł

ADG522X
ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45

1549zł

• zintegrowany panel sterowania • opóźniony start • Waterstop
• 6 Zmysł • szuflada i koszyk na sztućce • system suszenia:
statyczny • brak konieczności podcinanania cokołów • wskaźnik
braku soli i nabłyszczacza • wymiary: 82x44,8x55,5 cm

6

w zmywarkach

Technologia, która automatycznie
reguluje ciśnienie wody,
temperaturę i czas
w zależności od rzeczywistego
poziomu zabrudzenia naczyń
monitorowanego przez czujnik,
który wykrywa każdy typ
zabrudzeń. Niezrównane efekty
zmywania oraz oszczędność czasu
i wody do 40% są gwarantowane.

ADG201

1199zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45
•
•
•
•

zintegrowany panel sterowania,opóźniony start
6 programów • możliwość używania tabletek • Waterstop
program samoczyszczący • wskaźnik braku soli I nabłyszczacza
zużycie energii 0,83kWh • wymiary 82x44,8x57 cm

www.arkasagd.pl
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ZESTAW SOBIE ZESTAW

5 LAT

GWARANCJI

+
PYRAMIS ATHENA 1B1D

599zł

AKR 361IX
PŁYTA GAZOWA

• sterowanie z frontu • 4 palniki • ruszty żeliwne
• zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • wymiary:
4x58x51 cm • kolor: Inox

ZLEW (79x50)
GŁADKIE
STAL Z WYKOŃCZENIEM
LEN

+

+

548zł
599zł

AKT 801NE

BATERIA BELLO

+

GRATIS

MYDEŁKO

749zł

PŁYTA CERAMICZNA

• sterowanie sensorowe • 4 pola grzejne • szerkość: 58 cm
• kolor: czarny • możliwość montażu na równi z blatem

5 LAT

GWARANCJI

AKR 6390IX

399zł

OKAP TELESKOPOWY, SZER. 60 CM
•
•
•
•

serowanie: przyciski • 3 stopnie pracy wentylatora
max przepływ powietrza obieg otwarty/zamkniety 371/180 m3/h
2 filtry przeciwtłuszczowe • oświetlenie halogenowe
wymiary: 18x59,9x30 cm • kolor: Inox

PIEKARNIK

• sterowanie: Chowane pokrętła • prowadnice teleskopowe
• SmartClean • oświetlenie halogenowe • 2 szyby w drzwiach
• zabezpieczenie przed dziećmi • termoobieg • powłoka Silver
Ice • wymiary: 59,5x59,5x54,2 cm • kolor: Inox

56,6

ACM756 NE

1099zł

PŁYTA INDUKCYJNA

• sterowanie sensorowe • 4 pola indukcyjne • wskaźniki
poziomu mocy • Timer • wskaźnik strefy grzewczej dla każdego
pola • wskaźnik wł./wył. pola grzejne • szerokość: 5 8cm
• kolor: czarny • MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA RÓWNI Z BLATEM

www.arkasagd.pl

1099zł

AKP785IX

AKR672IX

449zł

OKAP KOMIN 60 CM
•
•
•
•
•

okap kominowy
szerokość: 60 cm
kolor: inox
wydajność: 416 m3/h
sterowanie mechaniczne

cm

789zł

PYRAMIS SPARTA PLUS 1B1D
+ BATERIA BELLO + MYDEŁKO
ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

GRATIS

wymiary zlewozmywaka: 74x48 cm
wymiary komory: 40x40 cm
odpływ w komplecie
kolor: beż piaskowy/czarny/szary/biały polarny/karbon

AKT6465NB

1099zł

PŁYTA GAZ NA SZKLE, RUSZTY ŻELIWNE

• sterowanie z frontu • 4 palniki • palnik Poczwórna Korona
3500W • zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • gaz na
szkle • Wymiary: 4,9x59x51 cm • kolor: Czarny
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5 Lat Ochrony Serwisowej na BEKO przy zakupie 2 urządzeń z meblami kuchennymi

5 Lat Ochrony Serwisowej na BEKO przy zakupie z meblami kuchennymi
Warunkiem jest dokonanie zakupu w okresie promocji minimum 2 urządzeń marki Beko do zabudowy, wraz z meblami kuchennymi.
Regulamin i wykaz produktów dostepny na stronie: http://rejestracjaproduktu.pl/beko/darmowa
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5 Lat Ochrony Serwisowej na BEKO przy zakupie 2 urządzeń z meblami kuchennymi

Split & Cook | Piecz dwie potrawy
jednocześnie

CHŁODNICTWO

Technologia Beko Split & Cook to możliwość
podzielenia komory piekarnika, przy użyciu
specjalnego separatora, na dwie oddzielne,
niezależnie funkcjonujące części. Dzięki temu
możliwe jest jednoczesne pieczenie dwóch
całkowicie różnych potraw – np. pieczeni
wołowej i zapiekanki warzywnej - wybierając
dla nich dwie różne temperatury, dwa różne
czasy pieczenia oraz różne źródła ciepła.

NeoFrost

No Frost bez wysuszania

No Frost

mrożenie bez szronu

PIEKARNIKI
Pieczenie 3D

równe dopieczenie z każdej
strony

Booster

szybkie nagrzewanie piekarnika

Technologia Surf

równe pieczenie na wszystkich
poziomach

Beko Chef

automatyczne przepisy
na każdą okazję Wydajne palniki
– oszczędność gazu do 17%

PŁYTY
BVM34400BS

1649zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY Split & Cook,
sterowanie dotykowe, intuicyjny wyświetlacz graficzny,
Split&Cook, Booster, pieczenie 3D, rozmrażanie, Pizza,
Grill, blokada przycisków, drzwi z pełnego szkła, 3 szyby
w drzwiach, przepisy na drzwiach, oświetlenie podwójne
halogenowe, prowadnice teleskpowe, klasa energetyczna A

BVR35500XMS

2049zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY Split & Cook,
pieczenie dwóch potraw w dwóch komorach, 14 funkcji,
w tym pieczenie 3D, 81 automatycznych programów,
wyświetlacz tekstowy LCD, sterowanie sensorowe, SURF,
katalityczny system czyszczenia, drzwi z powłoką Nano,
miękkie zamykanie drzwi, prowadnice teleskopowe na 2
poziomach, podwójne oświetlenie halogenowe, pojemność
XXL - 80 L, slim panel, klasa energetyczna A

PROMOCJA

Przy zakupie zestawu produktów Beko z katalogu o min. wartości 3500zł (w tym piekarnik i zmywarka),
otrzymasz do wyboru czajnik Beko WKD6246W lub blender ręczny Beko HBA6700W za 1zł.
Przy zakupie zestawu produktów Beko z katalogu o min. wartości 5000zł (w tym piekarnik i zmywarkę),
otrzymasz czajnik Beko WKD6246W i blender ręczny Beko HBA6700W za 1zł.

Wydajne palniki

zaoszczędzisz do 35% czasu
i do 17% zużytego gazu

Sterowanie dotykowe Slider
łatwe ustawianie poziomu
gotowania

Technologia IndyFlex™

umożliwi połączenie kilku pól
grzewczych

ZMYWARKI
AquaIntense

dodatkowe, ruchome ramię
myjące na dnie zmywarki

Silnik inwerterowy

niezawodność, cichsza praca,
komfort i spokój w domu

AquaFlex

w jednym cyklu mycia delikatne
naczynia i mocno zabrudzone

GlassShield

skuteczna ochrona wszelkich
szklanych naczyń

Quick&Shine
* oferta nie łączy się z innymi promocjami
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* zakup w ramach jednej transakcji

www.arkasagd.pl

unikalny program w klasie
energetycznej A firmy BEKO
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TECHNOLOGIA SURF

BIR24800BGMS

1999zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY SURF,

13 funkcji, w tym pieczenie 3D, książka kucharska Beko
InnovaChef™ - 82 programy auto, kolorowy wyświetlacz
TFT LCD, sterowanie sensorowe, SURF, katalityczny system
czyszczenia, drzwi z powłoką Nano, miękkie zamykanie
drzwi, prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, podwójne
oświetlenie halogen, pojemność 72 l, USB, szare wnętrze,
klasa energetyczna A, czarne szkło

BIR24303BCS

1099zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY,

sterowanie elektroniczne, intuicyjny wyświetlacz
semisensorowy, chowane pokrętła, prowadnica teleskowa,
oświetlenie wnętrza, technologia SURF, Termoobieg, Grill,
pieczenie 3D, blokada przycisków, szklane drzwi - 3 szyby,
wymiary: 59,5x59,4x56,7 cm, kolor: czarne szkło

TECHNOLOGIA PYROLIZA

BIE22400XP

1379zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie dotykowe, wyswietlacz graficzny LED, termoobieg,
booster, rozmrazanie, grill, czyszczenie pyrolityczne, blokada
przycisków, blokada drzwi, drzwi z pełnego szkła, 3 szyby w
drzwiach, oświetlenie piekarnika, kolor: inox

BCM15400XG

1649zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY KOMPAKTOWY
12 funkcji, wyświetlacz graficzny LED, sterowanie
sensorowe, drabinki boczne na 3 poziomach, oświetlenie
halogenowe, klasa energetyczna A+, pojemność - 48 l,
szare wnętrze

POJEMNOŚĆ XXL

BIM34400BMS

1499zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

12 funkcji, w tym pieczenie 3D, wyświetlacz graficzny
BIG LED, sterowanie sensorowe, katalityczny system
czyszczenia, drzwi z powłoką Nano, miękkie zamykanie
drzwi, prowadnice teleskopowe, halogenowe oświetlenie,
pojemność XXL 82 l, klasa energetyczna A, czarne szkło

BIE25300X
PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

899zł

sterowanie elektroniczne, 6 funkcji, intuicyjny wyswietlacz semisensorowy, chowane pokrętła, oświetlenie wnętrza,termoobieg,
grill, blokada przycisków, szklane drzwi - 3 szyby
wymiary: 59,5x59,4x56,7 cm, kolor: Czarne szkło + Inox
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BIM26301XC
PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY,

999zł

sterowanie elektroniczne, intuicyjny wyświetlacz semisensorowy, chowane pokrętła, prowadnica teleskowa,
oświetlenie wnętrza,termoobieg, grill, pieczenie 3D, blokada
przycisków, szklane drzwi - 3 szyby
wymiary: 59,5x59,4x56,7 cm, kolor: Inox

BIM36300XCS

1299zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie sensorowe, intuicyjny wyswietlacz semi-sensorowy,
chowane podswietlane pokretła, Slim panel, oświetlenie
wnętrza, pieczenie 3D, czyszczenie katalityczne, prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach, blokada przycisków, szklane drzwi,
3 szyby, przepisy na drzwiach, poj. 82 l
wymiary: 59,5x59,4x56,7 cm, kolor: Inox

BIE22301X
PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY,

849zł

sterowanie elektroniczne, intuicyjny wyświetlacz semisensorowy, oświetlenie wnętrza,termoobieg, grill, blokada
przycisków, szklane drzwi - 3 szyby
wymiary: 59,5x59,4x56,7 cm, kolor: Inox

www.arkasagd.pl
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Indy Flex | Sterowanie dotykowe
Premium Direct

HII64501FHT

1649zł

PŁYTA INDUKCYJNA,

sterowanie dotykowe Slider, 19 poziomów, wyświetlacz cyfrowy,
2 strefy IndyFlex™, Timer, blokada przed dziecmi, blokada na
czyszczenie, Stop&Go, utrzymanie ciepła, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne
wyłączenie, wymiary: 5,5x58,2x51,8 cm, kolor: Czarne szkło

HIC64400E

799zł

PŁYTA CERAMICZNA,

sterowanie dotykowe, wyswietlacz cyfrowy, moc 6900 W,
blokada na czyszczenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
automatyczne wyłączenie, wskaźnik ciepła resztkowego,
kolor: Czarny

HIZG64125SCR/SAR

699zł

PŁYTA GAZOWA,

sterowanie z boku, 4 palniki w tym 1 pole Turbo (WOK), ruszty
żeliwne, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
wymiary: 8,7x58x51 cm, kolor: Kremowy / Antracyt

OIM27201A/C

1299zł

PIEKARNIK RETRO,

sterowanie mechaniczne, A, 8 funkcji, wyświetlacz analogowy,
oświetlenie wnętrza, termoobieg, pieczenie 3D,
rozmrażanie, grill, prowadnica teleskopowa, szklane drzwi,
3 szyby, wymiary: 59,5x59,4x56,7 cm, kolor: Kremowy /Antracyt

www.arkasagd.pl

HII64800FHT

1799zł

PŁYTA INDUKCYJNA,

sterowanie dotykowe Premium Direct, wyświetlacz cyfrowy,
moc 7200 W, strefa IndyFlex™, timer, blokada przed dziecmi,
blokada na czyszczenie, Stop&Go, utrzymanie ciepła,
zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed
zalaniem, automatyczne wyłączenie, szlifowanye krawędzie
(przód, tył), kolor: czarne szkło

HII64405AT

1049zł

PŁYTA INDUKCYJNA,

sterowanie dotykowe, wyświetlacz cyfrowy, Timer, 4x Booster,
blokada przed dziećmi, zabezpieczenie przed zalaniem,
automatyczne wyłączenie, wykończenie - szlifowane krawędzie,
wymiary: 5,5x60x51 cm, kolor: Czarne szkło

HILL75235S

1099zł

PŁYTA GAZOWA 75 cm

sterowanie z frontu, 5 wydajnych palników gazowych
w tym Palnik Turbo, ruszty żeliwne, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, główny wyłącznik gazu, podbudowa
56 cm, gaz na szkle/INOX
wymiary (SXG): 75x51 cm, kolor: Czarne szkło

HIAL75235SX
PŁYTA GAZOWA 75 cm

1049zł

sterowanie z frontu, 5 wydajnych palników gazowych w tym
palnik WOK, ruszty żeliwne, zabezpieczenie przeciwwypływowe
gazu, główny wyłącznik gazu, podbudowa 56 cm
wymiary (SXG): 75x51 cm, kolor: INOX

HILW64235S

849zł

PŁYTA GAZOWA,

sterowanie z frontu, 4 wydajne palniki gazowe, palnik WOK,
ruszty żeliwne, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,
szlifowany front, gaz na szkle
wymiary (SxG): 60x51 cm, kolor: Czarne szkło

HILG64235S

729zł

PŁYTA GAZOWA,

sterowanie z frontu, 4 wydajne palniki gazowe, ruszty żeliwne,
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, główny wyłącznik gazu,
gaz na szkle, wymiary (SxG): 60x51 cm, kolor: Czarne szkło

HIAG64225SX

569zł

PŁYTA GAZOWA,

sterowanie z przodu, 4 palniki, ruszty żeliwne, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, wymiary: 8x58x51cm, kolor: Inox
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BIM24400GCS

1499zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie sensorowe, wyświetlacz graficzny BIG LED, drabinki
boczne, oświetlenie wnętrza, pieczenie 3D, czyszczenie
katalityczne, blokada przycisków, szklane drzwi, 3 szyby,
przepisy na drzwiach, kolor: Crystal Beż

BIM24301BGCS

1249zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny semisensorowy, chowane pokrętła, oświetlenie wnętrza, pieczenie
3D, czyszczenie katalityczne, blokada przycisków, szklane drzwi,
3 szyby, przepisy na drzwiach, kolor: Crystal Beż

HII64500FHTG

1799zł

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie dotykowe Slider, wyświetlacz cyfrowy, moc 7200 W,
strefa IndyFlex™, Timer, blokada przed dziecmi, blokada na
czyszczenie, Stop&Go, utrzymanie ciepła, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne
wyłączenie, kolor: Crystal Beż

HILW64225SG
PŁYTA GAZOWA

849zł

sterowanie z frontu, 4 palniki, rustzy żeliwne, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, gaz na szkle, kolor: Crystal Beż
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BIM24400ZGCS

1499zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie sensorowe, wyświetlacz graficzny BIG LED, drabinki
boczne, oświetlenie wnętrza, pieczenie 3D, czyszczenie
katalityczne, blokada przycisków, szklane drzwi, 3 szyby,
przepisy na drzwiach, kolor: Grafitowy Crystal

BIM24301ZGCS

1249zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny semisensorowy, chowane pokrętła, oświetlenie wnętrza, pieczenie
3D, czyszczenie katalityczne, blokada przycisków, szklane drzwi,
3 szyby, przepisy na drzwiach, kolor: Grafitowy Crystal

HII64500FHTZG

1899zł

PŁYTA INDUKCYJNA

sterowanie dotykowe Slider, wyświetlacz cyfrowy, moc 7200 W,
strefa IndyFlex™, timer, blokada przed dziecmi, blokada na
czyszczenie, Stop&Go, utrzymanie ciepła, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, zutomatyczne
wyłączenie, kolor: Grafitowy Crystal

HILW64225SZG
PŁYTA GAZOWA

849zł

sterowanie z frontu, 4 palniki, rustzy żeliwne, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, gaz na szkle, kolor: Grafitowy Crystal

BIM24400WCS

1499zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie sensorowe, wyświetlacz graficzny BIG LED, drabinki
boczne, oświetlenie wnętrza, pieczenie 3D, czyszczenie
katalityczne, blokada przycisków, szklane drzwi, 3 szyby,
przepisy na drzwiach, kolor: Biały Crystal

BIM24301WCS

1199zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny semisensorowy, chowane pokrętła, oświetlenie wnętrza, pieczenie
3D, czyszczenie katalityczne, blokada przycisków, szklane drzwi,
3 szyby, przepisy na drzwiach, kolor: Biały Crystal

HII64500FHTW

1799zł

PŁYTA INDUKCYJNA

sterowanie dotykowe Slider, wyßwietlacz cyfrowy, moc 7200 W,
strefa IndyFlex™, Timer, blokada przed dziecmi, blokada na
czyszczenie, Stop&Go, utrzymanie ciepła, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne
wyłączenie, kolor: Biały Crystal

HILW64225SW
PŁYTA GAZOWA

849zł

sterowanie z frontu, 4 palniki, rustzy żeliwne, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, gaz na szkle, kolor: Biały Crystal

www.arkasagd.pl
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HNT62210B
CTB6255W
CTB6255X

399zł
469zł
369zł

OKAP TELESKOPOWY 60 cm,

sterowanie przełacznikiem, 3 stopnie pracy wentylatora, D/E,
wydajność: 244 m3/h / 268 m3/h, oświetlenie LED
2x3 W / halogenowe 2x28 W, filtr przeciwtłuszczowy,
60/62 dB, wymiary: 17, 5x59, 8x28, 1-43 cm, kolor: Inox

HCB63741BX

799zł

OKAP KOMINKOWY,

sterowanie dotykowe, 3 stopnie pracy wentylatora, wydajność
730 m3/h, 63 dB, D, oświetlenie halogenowe 2x28 W,
aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy, automatyczne wyłączanie,
autoodświeżanie powietrza, intensywne pochłanianie, wskaźnik
nasycenia filtra, wymiary: 63-103,5x60x50 cm, kolor: Czarne
szkło + Inox

HCA62844GH

1949zł

OKAP PRZYŚCIENNY,

sterowanie sensorowe, 4 stopnie pracy wentylatora, oświetlenie
LED 2x2,5 W, regulacja jasności oświetlenia, intensywne
pochłanianie, wskaźnik nasycenia filtra, kolor: Crystal Beż

MCB25433X

1149zł

KUCHENKA MIKROFALOWA,

sterowanie dotykowe, programy Auto, moc mikrofali 900 W,
moc grilla 1000 W, timer cyfrowy, rozmrażanie, podgrzewanie
wieloetapowe, szybki start, ramka zintegrowana z produktem,
wymiary: 38,3x59,5x40 cm, kolor: Czarne szkło, Inox + Czarne
szkło

www.arkasagd.pl

HNU51310S

349zł

OKAP DO WBUDOWANIA,

sterowanie przełącznikiem, E, 3 stopnie pracy wentylatora,
oświetlenie halogenowe, aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy,
62 dB, wydjność 336 m3/h, wymiary: 14,8x52,4x28,9 cm,
kolor: Srebrny

HCB62741BZH
HCB62741BWH/BGH

799zł
799zł

OKAP PRZYŚCIENNY

szerokość: 60 cm, wyświetlacz elektroniczny, autoodświeżanie,
intensywne pochłanianie, autowyłączenie, wygodne dotykowe
sterowanie, oświetlenie halogenowe 2x18 W, wydajność: 730
m3/godz., 3 prędkości, filtr aluminiowy przeciwtłuszczowy, filtr
węglowy, maksymalny poziom głośności: 64 dBA, BWH - front
szklany biały, BGH - front szklany beżowy, BZH - front szklany
grafityowy Crystal

HCA62741B/W
HCA92741B/W

HCA62320B

599zł

OKAP PRZYŚCIENNY 60 cm,

sterowanie przyciski, 3 prędkości, wydajność 305 m3/h,
oświetlenie LED 2x3 W, włącznik i wyłącznik oświetlenia, filtr
aluminiowy, kolor maskownicy Czarny

HCA62541B
HCA62541W

899zł
899zł

OKAP KOMINKOWY,

sterowanie sensorowe, B, 4 stopnie pracy wentylatora,
wydajność 525 m3/h, oświetlenie LED 2x1, 2 W, filtr
przeciwtłuszczowy, automatyczne wyłączanie, intensywne
pochłanianie, wskaźnik nasycenia filtra, blokada panelu,
wymiary: 76-102,5x59,6x44,5 cm, kolor: Biały Crystal /
Czarne szkło

1699zł
1849zł

OKAP KOMINKOWY 60/90 cm,

sterowanie sensorowe, 4 stopnie pracy wentylatora, wydajność 757 m3/h, 65dB, B, oświetlenie LED 2x2,5 W, regulacja jasności
oświetlenia, intensywne pochłanianie, filtr przeciwtłuszczowy, wskaźnik nasycenia filtra, wymiary: 90 cm: 103,5-146,5x89,8x32,6 cm,
60 cm: 76-102,5x59,6x44,5 cm, kolor: Czarne szkło, Białe szkło

MGB25333BG
MGB25332BG
KUCHENKA MIKROFALOWA,

999zł
949zł

sterowanie dotykowe, programy Auto, moc mikrofali 900 W,
moc grilla 1000 W, timer cyfrowy, rozmrażanie, podgrzewanie
wieloetapowe, szybki start, ramka zintegrowana z produktem,
wymiary: 38,3x59,5x40 cm, kolor: Czarne szkło, Inox + Czarne
szkło

MGB25333WG

1099zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

sterowanie dotykowe, programy Auto, moc mikrofali 900 W,
moc grilla 1000 W, timer cyfrowy, rozmrażanie, podgrzewanie
wieloetapowe, szybki start, ramka zintegrowana z produktem,
wymiary: 38,3x59,5x40 cm, kolor: Białe szkło
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DIN26422

1499zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60 cm

pojemność 14 kompletów naczyń, klasa A++, 6 programów w tym
Auto, Quick&Shine, mycie wnętrza, 3 poziomy mycia naczyń,
Fast+, Steam Gloss, AquaIntense, GlassShield - Technologia
ochrony przed korozją, Led Spot, silnik inwenterowy, opóźnienie
startu do 24h, system suszenia Active Ventilation

DIN28432

1799zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60 cm,

pojemność 14 kompl, A+++, 9,5l, 44 dB, 8 prog. w tym Auto,
AquaFlex, Quick&Shine 58’ i do mycia wnętrza, GlassShield technologia ochrony przed korozją szkła, 4 funkcje: AquaIntense
- dodatkowe 4 ramię myjące, Steamgloss, Fast+, 1/2 załadunku,
Auto ALLin1, wyświetlacz LCD, opóźnienie startu do 24 h,
Waterstop, LedSpot, modułowy trzeci kosz, System Acrobat 3
poziomowy, System Efektywnego Suszenia, SlideFit - zawiasy
ślizgowe, uchwyty na blachy, Auto OFF, silnik inwerterowy

DIS28022

1449zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45 cm,

pojemność 10 kompl, A++, 9l, 47dB, 8 programów, AquaFlex,
Quick&Clean i do mycia wnętrza, GlassShield - ochrona przed
korozją szkła, 4 funkcje: Turbo Wash, Fast+, dodatkowe
płukanie, 1/2 załadunku, Auto ALLin1, opóźnienie startu do
24h, Waterstop, LedSpot, System Acrobat, silnik inwerterowy

Zawiasy SlideFit | Perfekcyjne
dopasowanie
bez podcinania cokołu
Zawiasy SlideFit pozwolą Ci z zainstalować front
zmywarki bez konieczności podcinania cokołu.
Zmywarka Beko z zawiasami SlideFit będzie pasowała
do każdego typu mebli kuchennych.

DIN25411

1099zł

DIS25010

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60 cm,

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45 cm,

pojemność 14 kompl, A+, 11 l, 48 dB, 5 prog. w tym Quick&Shine
58’ i Mini30’, 4 funkcje: tabletka, 1/2 załadunku, Fast+,
dodatkowe płukanie, wyświetlacz LCD, opóźnienie startu do 24
h, zabezpieczenie przed zalaniem WaterSafe, półka na długie
akcesoria kuchenne, silnik inwerterowy, Hot Air Drying System suszenie gorącym powietrzem

DSN26420B
ZMYWARKA DO ZABUDOWY
Z ODKRYTYM PANELEM 60 cm

1549zł

pojemność 14 kompl, A++, 11 l, 46 dB, 6 prog. w tym Auto,
Quick&Shine 58’ i do mycia wnętrza, GlassShield - technologia
ochrony przed korozją szkła, 4 funkcje: TrayWash, Steamgloss,
Fast+, 1/2 załadunku, Auto ALLin1, wyświetlacz LCD, opóźnienie
startu do 24h, Waterstop, System Acrobat 3 poziomowy, System
Aktywnego Suszenia, uchwyty na blachy, silnik inwerterowy,
kolor Piano Black

14

1099zł

pojemność 10 kompl, A+, 10,5l, 49 dB, 5 prog. w tym
Quick&Shine 58’ i Mini30’, 1/2 załadunku, ALLin1, wyświetlacz
LCD, opóźnienie startu do 24 h, zabezpieczenie przed
zalaniem WaterSafe, Hot Air Drying System - suszenie gorącym
powietrzem, półka na długie akcesoria kuchenne, podwójne
ramiona myjące w górnym koszu, stalowe dno

DSN26420W
ZMYWARKA DO ZABUDOWY
Z ODKRYTYM PANELEM 60 cm

1549zł

pojemność 14 kompl, A++, 11 l, 46 dB, 6 prog. w tym Auto,
Quick&Shine 58’ i do mycia wnętrza, GlassShield - technologia
ochrony przed korozją szkła, 4 funkcje: TrayWash, Steamgloss,
Fast+, 1/2 załadunku, Auto ALLin1, wyświetlacz LCD, opóźnienie
startu do 24h, Waterstop, System Acrobat 3 poziomowy, System
Aktywnego Suszenia, uchwyty na blachy, silnik inwerterowy,
kolor Biały

DSN26420X

1549zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY
Z ODKRYTYM PANELEM 60 cm

pojemność 14 kompl, A++, 11 l, 46 dB, 6 prog. w tym Auto,
Quick&Shine 58’ i do mycia wnętrza, GlassShield - technologia
ochrony przed korozją szkła, 4 funkcje: TrayWash, Steamgloss,
Fast+, 1/2 załadunku, Auto ALLin1, wyświetlacz LCD, opóźnienie
startu do 24h, Waterstop, System Acrobat 3 poziomowy, System
Aktywnego Suszenia, uchwyty na blachy, silnik inwerterowy,
kolor Inox

www.arkasagd.pl
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BCHA275K2S

1549zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

sterowanie elektroniczne, A+, pojemność chłodziarki 193 l,
pojemność zamrażarki 69 l, oświetlenie LED, 4 półki w chłodziarce
+ 1 szuflada, 3 szuflady w zamrażarce, automatyczne rozmrażanie
- No Frost, uszczelka antybakteryjna, szuflada na prowadnicach,
komora szybkiego mrożenia, wymiary: 177,5x54x54 cm

BSSA200M2S

1149zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA,

do zabudowy A++, 200l pojemności, uszczelka antybakteryjna, 122
cm, oświetlenie led

WITV8712X0W

BCSA285K2S
BCN130000

2499zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY,
sterowanie elektroniczne, A++, pojemność 300 l w tym
chłodziarka 172 l + 2 szuflady, zamrażarka 65 l, 3 półki w
chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce, oświetlenie LED,
automatyczne rozmrażanie Neo Frost, uszczelka antybakteryjna,
pojemnik na warzywa i owoce, „Komora 0”, komora szybkiego
mrożenia, wymiary: 177,7x55,6x54,5 cm

NEO FOROST I Przechowuj żywność bez
szronu, lodu i wysuszania

Technologia NeoFrost w lodówkach Beko to następna
generacja systemu Full NoFrost (Frost free), która
eliminuje powstawanie lodu na żywności oraz wewnątrz
urządzenia, dzięki temu rozmrażanie nie jest już
potrzebne.

1299zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY
Sterowanie elektroniczne, A+, pojemność chłodziarki 193
l, pojemność zamrażarki 78 l, 4 półki w chłodziarce + 1
szuflada na prowadnicach, 3 szuflady w zamrażarce, uszczelka
antybakteryjna, chromowana półka na butelki, wymiary:
177,8x54x54,5 cm

BU1153

1199zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
DO ZABUDOWY - POD BLATOWA

sterowanie mechaniczne, A++, pojemność chłodziarki 105 l,
pojemność zamrażarki 18 l, automatyczne rozmrażanie
chłodziarki, manualne rozmrażanie zamrażarki, możliwość
przełożenia drzwi, zawiasy nożycowe 3D, uszczelka
antybakteryjna, wymiary: 82x59,8x54,5 cm

1699zł

PRALKA DO ZABUDOWY,

klasa energetyczna A+++, szerwokość 60 cm, wyświtlacz
elektroniczny: Ikony + Tekst, opózniony start, 15 programów,
pojemność 8 kg, maksymalna prędkość wirowania 1400 obr./
min, grzałka niklowana, wskaźnik czasu końca programu,
blokada przed dziećmi, regulacja prędkości wirowania, system
kontroli zużycia wody, elektroniczny system wyważenia wsadu,
AquaFusion, pranie wstepne, pranie ekspresowe, dodatkowe
płukanie, program BabyProtect, wymiary: 82x60x57 cm,
kolor: Biały

www.arkasagd.pl

HITV8733B0

2199zł

PRALKO-SUSZARKA DO ZABUDOWY,

klasa energetyczna A, szerwokość 60 cm, wsad do 8kg, AquaFusion,
wyświetlacz LCD, grzałka niklowana Hi-Tech, dodatkowe
płukanie, program pranie ręczne, program BabyProtect, blokada
przed dziećmi, elektroniczny system wyważania wsadu, silnik
inwenterowy

BU1101

999zł

CHŁODZIARKA

DO ZABUDOWY - PODBLATOWA

sterowanie mechaniczne, A+, pojemność chłodziarki 128l,
automatyczne rozmrażanie chłodziarki, możliwość przełożenia
drzwi, zawiasy nożycowe 3D, uszczelka antybakteryjna,
wymiary: 82x59,8x54,5 cm

15

EOB8757ZOZ

3349zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

EOC5751FAX

3659zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

PIEKARNIK PAROWY 3w1
Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem
System czyszczenia: parowy
Prowadnice teleskopowe
Funkcje: grzanie dolne, konwencjonalne/tradycyjne
pieczenie, rozmrażanie, pieczenie ECO, szybkie
grillowanie, szybkie nagrzewanie opcjonalne, grill,
utrzymywanie ciepła, niska temperatura/powolne
pieczenie, nawilżanie, pizza, termoobieg,
grillowanie turbo
• Automatyczne programy wagowe
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• System domykania drzwi: Velvet Closing
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha,
1 emaliowana brytfanna
• Funkcja blokady elektronicznej
• Wskaźnik ciepła pozostałego
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Wymiary WxSzxG [mm]: 594x594x567

Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem
System czyszczenia: pyroliza
Prowadnice teleskopowe
Panel: metalowa ramka, szkło
Funkcje: grzanie dolne, konwencjonalne/
tradycyjnepieczenie, rozmrażanie, pieczenie ECO,
szybkie grillowanie, szybkie nagrzewanie opcjonalne,
grill, utrzymywanie ciepła, niska temperatura/powolne
pieczenie, nawilżanie, pizza, termoobieg,
grillowanie turbo
• Automatyczne programy wagowe
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• Automatyczne propozycje temperatury
• System domykania drzwi: Velvet Closing
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha,
1 emaliowana brytfanna
• Funkcja blokady elektronicznej
• Wskaźnik ciepła pozostałego
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Wymiary WxSzxG [mm]: 594x594x567

2799zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
PLUS STEAM
•
•
•
•

Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem
System czyszczenia: pyroliza
Panel: metalowa ramka, szkło
Funkcje: grzanie dolne, konwencjonalne/tradycyjne
pieczenie, rozmrażanie, szybkie grillowanie, szybkie
nagrzewanie, nawilżanie, pizza, termoobieg, termoobieg
PLUS STEAM, grillowanie turbo
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• Automatyczne propozycje temperatury
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha,
1 emaliowana brytfanna
• Funkcja blokady elektronicznej
• Wskaźnik ciepła pozostałego
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Oświetlenie przy otwartych drzwiach
• Chowane pokrętła
• Wentylator chłodzący
• Wymiary WxSzxG [mm] : 594x594x568

NOWY MODEL

•
•
•
•

•
•
•
•
•

EOC5654TAX

EOA5555TAX

2499zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
PLUS STEAM
•
•
•
•

Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem
System czyszczenia: powłoka katalityczna
Wyświetlacz: UMPD High
Funkcje: konwencjonalne/tradycyjne pieczenie,
rozmrażanie, grill, delikatne, nawilżanie, pizza,
termoobieg, termoobieg PLUS STEAM, grillowanie turbo
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• System domykania drzwi: Velvet Closing
• Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 3 szyby/ 30
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha,
1 emaliowana, brytfanna
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Chowane pokrętła
• Wentylator chłodzący
• Wymiary WxSzxG [mm]: 594x594x567
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EOA5751FAX
PIEKARNIK DO ZABUDOWY
•
•
•
•
•

2899zł

Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem
System czyszczenia: powłoka katalityczna
Wyświetlacz: OMEGA, kolor wyświetlacza: biały
Panel: metalowa ramka, szkło
Funkcje: niska temperatura/powolne pieczenie,
nawilżanie, pizza, ogrzewanie górne/dolne, termoobieg,
grillowanie turbo, grzanie dolne, rozmrażanie, pieczenie
ECO, szybkie grillowanie, grill, utrzymywanie ciepła
• Automatyczne programy wagowe
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• Automatyczne propozycje temperatury
• System domykania drzwi: Velvet Closing
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha,
1 emaliowana brytfanna
• Funkcja blokady elektronicznej
• Wskaźnik ciepła pozostałego
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Oświetlenie przy otwarty
• Wentylator chłodzący
• Wymiary WxSzxG [mm]: 594x594x567

EOA5751ZOZ

1999zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
•
•
•
•
•

Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem
System czyszczenia: powłoka katalityczna
Wyświetlacz: OMEGA, kolor wyświetlacza: biały
Panel: szkło
Funkcje: niska temperatura/powolne pieczenie,
nawilżanie, pizza, ogrzewanie górne/dolne, termoobieg,
grillowanie turbo, grzanie dolne, rozmrażanie, pieczenie
ECO, szybkie grillowanie, grill, utrzymywanie ciepła
• Automatyczne programy wagowe
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• Automatyczne propozycje temperatury
• System domykania drzwi: Velvet Closing
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha,
1 emaliowana brytfanna
• Funkcja blokady elektronicznej
• Wskaźnik ciepła pozostałego
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Oświetlenie przy otwartych drzwiach
• Wentylator chłodzący
• Wymiary WxSzxG [mm]: 594x594x567

www.arkasagd.pl

LIPIEC

NOWY MODEL

PŁYTA INDUKCYJNA

KIV64463I

PŁYTA INDUKCYJNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podświetlane sterowanie
Strefy indukcyjne z opcją Booster
Wykrywanie obecności garnka
Funkcja automatycznego szybkiego grzania
Blokada ustawień
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
Funkcja odliczania czasu
EcoTimer™
Funkcja CleverHeat™
Funkcja Hob2Hood
Wymiary (S x G) [mm]: 580x510

Direct Access: dotykowa technologia sterowania
Podświetlane sterowanie
Strefy indukcyjne z opcją Booster
Wykrywanie obecności garnka
Funkcja automatycznego szybkiego grzania
Blokada ustawień
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
Funkcja odliczania czasu
EcoTimer™
Funkcja CleverHeat™
Funkcja Hob2Hood
Wymiary (S x G) [mm]: 710x520

NOWY MODEL

LIPIEC

1799zł

PŁYTA SZKLANA GAZOWA 75 CM

KGG6438K

1499zł

PŁYTA SZKLANA GAZOWA 60 CM

• Rodzaj sterowania: pokrętła
• Podświetlane sterowanie
• Funkcja Hob2Hood
• Timer
• Sygnał dźwiękowy
• Zintegrowana zapalarka
• Zabezpieczenie przeciwwypływowe: gaz jest odcinany po
wygaśnięciu płomienia
• Ruszty żeliwne
• Zestaw do konwersji gazu
• Wymiary (S x G) [mm]: 590x520

LIPIEC

LIPIEC

• Rodzaj sterowania: pokrętła
• Podświetlane sterowanie
• Funkcja Hob2Hood
• Timer
• Sygnał dźwiękowy
• Zintegrowana zapalarka
• Zabezpieczenie przeciwwypływowe: gaz jest odcinany po
wygaśnięciu płomienia
• Elektroniczny wskaźnik LED stanu płomienia
• Ruszty żeliwne
• Zestaw do konwersji gazu
• Wymiary (S x G) [mm]: 740x510

KGG7536K

2299zł

EIV734

LIPIEC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOWY MODEL

KGG7538K

2499zł

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie dotykowe
Podświetlane sterowanie
Strefy indukcyjne z opcją Booster
Wykrywanie obecności garnka
Funkcja automatycznego szybkiego grzania
Blokada ustawień
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
Funkcja CleverHeat™
Funkcja Hob2Hood
Wymiary (S x G) [mm]: 590x520

NOWY MODEL

NOWY MODEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOWY MODEL

LIPIEC

LIPIEC
NOWY MODEL

1699zł

CIT60430CB

1399zł

PŁYTA SZKLANA GAZOWA 75 CM

• Rodzaj sterowania: pokrętła
• Zintegrowana zapalarka
• Funkcja Hob2Hood
• Timer
• Zabezpieczenie przeciwwypływowe: gaz jest odcinany po
wygaśnięciu płomienia
• Ruszty żeliwne
• Zestaw do konwersji gazu
• Wymiary (S x G) [mm]: 740x510

www.arkasagd.pl

KGS6436BX

599zł

PŁYTA GAZOWA STAL SZLACHETNA 60 CM

• Rodzaj sterowania: pokrętła
• Zintegrowana zapalarka
• Funkcja Hob2Hood
• Timer
• Zabezpieczenie przeciwwypływowe: gaz jest odcinany po
wygaśnięciu płomienia
• Ruszty żeliwne
• Zestaw do konwersji gazu
• Wymiary (S x G) [mm]: 595x510
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LIPIEC
NOWY MODEL

ESL4583RA

2399zł

ZMYWARKA, 45 cm

1099zł

EFP60565OX
OKAP WYSUWANY

Klasa efektywności energetycznej: B, maks. poziom hałasu
[dB(A)]: 69, liczba stopni regulacji mocy: 3,
szerokość [mm]: 560, głębokość [mm]: 310

EMT25207OB

1599zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Tryby gotowania: grill, mikrofale, mikrofale i grill,
moc mikrofal: 900 W, liczba poziomów: 8, moc grilla:
1000 W, automatyczne programy rozmrażania, sygnalizacja
końca cyklu gotowania, automatyczne programy gotowania
według wagi, wyświetlacz LED, wybór mocy za pomocą
przycisków dotykowych, średnica i rodzaj talerza
obrotowego: 315 mm, szkło, pojemność użytkowa [l]: 25,
wysokość [mm]: 389, szerokość [mm]: 596, głębokość
[mm]: 400, kolor: Czarny

ESL8350RA

2549zł

ZMYWARKA, 60 cm

Programy: 6 , temperatury: 5, Beam on floor,
TimeManager, XtraDry, ramię natryskowe
FlexiSpray, automatyczne wyłączanie,
SENSORCONTROL, zabezpieczenie przed
zalaniem, górny kosz z funkcją FlexiLift,
regulowany górny kosz, stabilizatory
SoftSpikes, szuflada na sztućce z
plastikowym uchwytem, wymiary WxSzxG
[mm]: 818x596x550
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EFP60460OX

860zł

OKAP WYSUWANY

Klasa efektywności energetycznej: A, maks. poziom hałasu
[dB(A)]: 66, liczba stopni regulacji mocy: 3,
szerokość [mm]: 598, głębokość [mm]: 300

EMT25207OW

1499zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Tryby gotowania: grill, mikrofale, mikrofale i grill,
moc mikrofal: 900 W, liczba poziomów: 8, moc grilla:
1000 W, automatyczne programy rozmrażania, sygnalizacja
końca cyklu gotowania, automatyczne programy gotowania
według wagi, wyświetlacz LED, wybór mocy za pomocą
przycisków dotykowych, średnica i rodzaj talerza
obrotowego: 315 mm, szkło, pojemność użytkowa [l]: 25,
wysokość [mm]: 389, szerokość [mm]: 596, głębokość
[mm]: 400, kolor: Biały

ESL5360LA
ZMYWARKA, 60 cm

2299zł

Programy: 6 , temperatury: 4, Beam on floor,
TimeManager, XtraDry, wskaźnik czasu
pozostałego, automatyczne wyłączanie,
SENSORCONTROL, zabezpieczenie przed
zalaniem, górny kosz z funkcją FlexiLift,
kosz na sztućce, zawiasy ślizgowe, wymiary
WxSzxG [mm]: 818x596x550

ESL5343LO
ZMYWARKA, 60 cm

programy: 6 , temperatury: 4, TimeBeam, TimeManager,
XtraDry, panel z trzycyfowym wyświetlaczem, ramię
natryskowe FlexiSpray, automatyczne wyłączanie,
SENSORCONTROL, zabezpieczenie przed zalaniem,
oświetlenie wnętrza, górny kosz z funkcją FlexiLift,
system koszy, regulowany górny kosz, SoftSpikes, składane
uchwyty na filiżanki, kosz na sztućce, wymiary WxSzxG
[mm] : 818x446x550

EMT25207OX

1199zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Tryby gotowania: grill, mikrofale, mikrofale i grill,
moc mikrofal: 900 W, liczba poziomów: 8, moc grilla:
1000 W, automatyczne programy rozmrażania, sygnalizacja
końca cyklu gotowania, automatyczne programy gotowania
według wagi, wyświetlacz LED, wybór mocy za pomocą
przycisków dotykowych, średnica i rodzaj talerza
obrotowego: 315 mm, szkło, pojemność użytkowa [l] :
25, wysokość [mm]: 388, szerokość [mm]: 595, głębokość
[mm]: 400, kolor: Inox

1749zł

Programy: 6 , temperatury: 4, Beam on floor,
Beam on floor, opóźnienie startu 1-24 h,
wybrany program, dodatkowe płukanie, sól,
TimeManager, XtraDry, wskaźnik czasu
pozostałego, automatyczne wyłączanie,
SENSORCONTROL, zabezpieczenie przed
zalaniem, górny kosz z funkcją FlexiLift,
SoftSpikes, kosz na sztućce, zawiasy ślizgowe,
wymiary WxSzxG [mm]: 818x596x550

ESL4655RA

2849zł

ZMYWARKA, 45 cm

Programy: 7, temperatury: 4, TimeBeam,
wskaźniki: opóźnienie startu 1-24 h, Time
Beam, TimeManager, XtraDry, zmywarka
RealLife idealna do codziennego zmywania,
ramię natryskowe FlexiSpray, automatyczne
wyłączanie, SENSORCONTROL,
zabezpieczenie przed zalaniem, oświetlenie
wnętrza, góny kosz z funkcją FlexiLift,
regulowany górny kosz, kosz na sztućce,
wymiary WxSzxG [mm]: 818x446x550

www.arkasagd.pl

ENN13153AW

2699zł

A+, z technologią Inteligentny NoFrost oraz FreeStore®,
wymiary WxSzxG [mm]: 1842x540x552

2299zł

A+, z praktycznymi pojemnikami na owoce i warzywa,
wymiary WxSzxG [mm]: 1772x540x549

ENN2800AJW

2199zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Z DOLNYM ZAMRAŻALNIKIEM

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Z DOLNYM ZAMRAŻALNIKIEM

A+, z szklanymi półkami i strefą FreshZone ,
®

wymiary WxSzxG [mm]: 1772x540x549

ERN1300AOW

1749zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Z DOLNYM ZAMRAŻALNIKIEM

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Z DOLNYM ZAMRAŻALNIKIEM

ENN2821AJW

ENN2800AJW

1249zł

CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY

A+, wyposażona w szklane półki (linia Inspiration),

wymiary WxSzxG [mm]: 815x560x550

www.arkasagd.pl

CHŁODZIARKA WOLNOSTOJĄCA

1849zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Z DOLNYM ZAMRAŻALNIKIEM

A++, z systemem system FreeStore® i strefą FreshZone®,
wymiary WxSzxG [mm]: 1772x540x549

ERN2001BOW

1499zł

CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY

A+, z wentylatorem FreeStore i wyświetlaczem LCD,
wymiary WxSzxG [mm]: 1772x540x549

ZRA40100WA

ENN2812COW

1499zł

A+, praktyczna chłodziarka w nowym wzornictwie Avanti,
wymiary WxSzxG [mm]: 1850x595x668

A+, ze zintegrowaną komorą ****, dwoma szufladami
i szklanymi półkami, wymiary WxSzxG [mm]: 1218x540x549

EUN2244AOW

2899zł

ZAMRAŻARKA SZAFKOWA

A+, bezszronowa zamrażarka szafkowa z elektronicznym
sterowaniem dotykowym, wymiary WxSzxG [mm]:
1772x540x549
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POZNAJ NOWE PRODUKTY Z LINI AMICA STUDIO
- dostępne tylko w studiach mebli kuchennych

NOWOŚĆ

EB4229VB STUDIO

NOWOŚĆ

1699zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Programator sensorowy Ts, drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe z funkcją STOP, czyszczenie piekarnika:
katalityczne, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, łatwy
demontaż drzwi, oświetlenie halogenowe, chłodny front
(3 szyby w drzwiach), szyba refleksyjna, SoftClose - miękkie
domykanie drzwi, gęsta drabinka suszarnicza, taca szklana
Schott, przepisy na drzwiach

NOWOŚĆ

EB85629B STUDIO

EB6229BA STUDIO

NOWOŚĆ

1899zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Programator Tty, drabinki boczne, prowadnice teleskopowe
z funkcją STOP, czyszczenie piekarnika: AqualyticSystem,
emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Termosonda, Soft Light,
oświetlenie halogenowe, szyba przyciemniana, chłodny front
(3 szyby w drzwiach), szyba refleksyjna, SoftClose - miękkie
domykanie drzwi, podświetlany uchwyt, gęsta drabinka
suszarnicza, szeroki zakres temperatur 30˚C - 280˚C, taca
szklana Schott, funkcja Eco, przepisy na drzwiach

NOWOŚĆ

1599zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Programator sensorowy Ts, drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe z funkcją STOP, czyszczenie piekarnika:
AqualyticSystem, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, łatwy
demontaż drzwi, rożen, łhłodny front (3 szyby w drzwiach),
szyba refleksyjna, gęsta drabinka suszarnicza, taca szklana
Schott, SoftClose - miękkie domykanie drzwi, przepisy na
drzwiach

PIT65419NSU STUDIO

EB85529 STUDIO

1399zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Programator sensorowy Ts, drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe z funkcją STOP, czyszczenie piekarnika:
katalityczne, emalia łatwoczyszcząca EasyClean,
TouchFree, łatwy demontaż drzwi, rożen, szyba lustrzana,
chłodny front (3 szyby w drzwiach), szyba refleksyjna,
gęsta drabinka suszarnicza, SoftClose - miękkie domykanie
drzwi, przepisy na drzwiach

NOWOŚĆ

1499zł

PŁYTA INDUKCYJNA

PowerBooster, Booster, Bridge, AutoBridge, rozpoznawanie
obecności i wielkości garnka, HeatControl, szybki nagrzew,
Pauza, Timer, Minutnik, CheckPot, ProBaby System, trzy
programy gotowe, ChildLock, Hob&Go

PG66119SRB STUDIO

1149zł

PŁYTA GRZEJNA NA SZKLE

Powierzchnia płyty: szklana, sterowanie pokrętłami, kolor
płyty grzejnej: Czarny, Liczba pól grzejnych / palników
4 szt., gaz na szkle, zabezpieczenie przeciwwypływowe

gazu, płaskie palniki, stabilne ruszty żeliwne,
elektryczny zapalacz gazu w pokrętle, palnik
Booster 4kW

PROMOCJA
Przy zakupach produktów AMICA na
minimum 5000 zł otrzymasz wyciskarkę
wolno obrotową AMICA JSM4011 za 1 zł.
Zestaw produktów musi obowiązkowo
składać się z płyty i piekarnika.
Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń
z katalogu.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

NOWOŚĆ

OKC6541S
OKAP KOMINOWY 60 CM

NOWOŚĆ

899zł

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, sterowanie sensorowe,
liczba stopni obrotowych silnika: 3, wydajność: 385 m3/h,

klasa energetyczna C, oświetlenie LED

PI65449NSTK STUDIO

1799zł

PŁYTA INDUKCYJNA

FlexiSpace, PowerBooster, Bridge, AutoBridge,
rozpoznawanie obecności i wielkości garnka, HeatControl,
szybki nagrzew, Pauza, Timer, Minutnik, CheckPot, ProBaby
System, trzy programy gotowe, ChildLock, Hob&Go

Wszystkie produkty z tej strony
posiadają 5 LAT GWARANCJI
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1999zł

EB853BA
PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Programator Ttz, drabinki boczne, prowadnice teleskopowe
z pełnym wysuwem z funkcją Stop, czyszczenie
piekarnika: Self-cleaning: czyszczenie pyrolityczne,
emalia łatwoczyszcząca EasyClean, łatwy demontaż drzwi,
Termosonda, Soft Light, podwójne oświetlenie halogenowe,
szyba przyciemniana, zimny front 35˚C, szyba refleksyjna
SoftClose - miękkie domykanie drzwi, podświetlany uchwyt,
drabinka suszarnicza, funkcja Eco, przepisy na drzwiach,
Slow Cooking, 37 programów gotowych, szeroki zakres
temperatur 30˚C - 280˚C

AMGB20E1GB FUSION

699zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Sterowanie elektroniczne, zegar elektroniczny 95 min, Grill
kwarcowy 900 W, talerz obrotowy fi 24,5 cm, 9 programów
Auto, ruszt do grilla, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie
wagowe, wnętrze ze stali nierdzewnej, oświetlenie wnętrza,
ChildLock, podgrzewanie wieloetapowe, QuickStart, funkcja
Auto odgrzewania, drabinka do grillowania, 7 poziomów mocy,
funkcja opóźnienia startu, sygnał końca pracy, chłodzenie
obudowy, front Szklany, otwieranie systemem klick

PG6610SR/B/M/W IN

999zł

PŁYTA GRZEJNA NA SZKLE

Gaz na szkle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,
płaskie palniki, stabilne ruszty żeliwne, elektryczny
zapalacz gazu w pokrętle, sterowanie pokrętłami, liczba
pól grzejnych / palników 4 szt., kolor płyty grzejnej:
Czarny, Beżowy, Biały

www.arkasagd.pl

EB522BA/WA/MA

1499zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Programator sensorowy Ty, drabinki boczne, prowadnice
teleskopowe z funkcją STOP, czyszczenie piekarnika:
AqualyticSystem, emalia łatwoczyszcząca EasyClean,
łatwy demontaż drzwi, oświetlenie halogenowe, szyba
przyciemniana, chłodny front (3 szyby w drzwiach), szyba
refleksyjna, SoftClose - miękkie domykanie drzwi, drabinka
suszarnicza, funkcja Eco, przepisy na drzwiach, szeroki
zakres temperatur: 30˚C - 280˚C

PG9511SPR

949zł

1149zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Sterowanie elektroniczne, zegar elektroniczny 95 min,
Grill kwarcowy 1000 W, Talerz obrotowy fi 31,5 cm, 8
programów Auto, ruszt do grilla, rozmrażanie czasowe,
rozmrażanie wagowe, wnętrze ze stali nierdzewnej,
TouchFree, ChildLock, QuickStart, 5 poziomów mocy,
sygnał końca pracy, chłodzenie obudowy, front Szklany

PG6510SPR

749zł

PŁYTA GRZEJNA NA SZKLE

PŁYTA GRZEJNA NA SZKLE

Gaz na szkle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,
stabilne ruszty żeliwne, elektryczny zapalacz gazu w
pokrętle, sterowanie pokrętłami, palnik WOK, liczba pól
grzejnych / palników 5 szt., kolor płyty grzejnej: Czarny

AMMB44E1GCI

AMM25BI

1849zł

PIEKARNIK KOMPAKTOWY
Z FUNKCJĄ KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Sterowanie elektroniczne, Grill rurkowy 1750 W, Talerz
obrotowy fi 36 cm, 13 programów Auto, termoobieg, ruszt
do grilla, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe,
wnętrze ze stali nierdzewnej, TouchFree, oświetlenie
wnętrza, ChildLock, drabinka do grillowania, 5 poziomów
mocy, funkcja opóźnienia startu, sygnał końca pracy,
chłodzenie obudowy, front Szklany

Gaz na szkle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,
stabilne ruszty żeliwne, elektryczny zapalacz gazu w
pokrętle, sterowanie pokrętłami, liczba pól grzejnych /
palników 4 szt., kolor płyty grzejnej: Czarny

IN600BS/WS/MS

1399zł

OKAP KOMINOWY 60 CM

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, funkcja czasowego
wyłączenia, sterowanie sensorowe, liczba stopni
obrotowych silnika: 4, wydajność: 700 m3/h, klasa

energetyczna B, oświetlenie LED, kolor: czarny / biały
/ beżowy
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ZIM478E

1399zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45 CM

A++, panel zintegrowany, sterowanie elektroniczne,
wskazanie czasu pozostałego do końca programu, wskazanie
czasu opóźnienia, 8 programów zmywania, funkcja 1/2
załadunku, funkcja opóźnienie startu do 24 h, pojemność
10 kpl. naczyń, poziom głośności 47dB, zużycie wody 9L,
MaxiSpace3 - dodatkowa szuflada na sztućce, zmywanie 3D
- 3 ramiona natryskowe

ZIM608TBE IN.

1699zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60 CM

A+++, panel zintegrowany, sterowanie sensorowe wyświetlacz LED, kolor wyświetlacza czerwony, wskazanie
czasu pozostałego do końca programu, wskazanie czasu
opóźnienia, 8 programów zmywania, funkcja zmywanie
strefowe, funkcja Opóźnienie Startu: do 24 h, pojemność
14 kpl. naczyń, poziom głośności 45dB, zużycie wody 10L,
MaxiSpace3 - dodatkowa szuflada na sztućce, zmywanie 3D
- 3 ramiona natryskowe, suszenie TurboDrying System

BK3165.4

1299zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

Sterowanie mechaniczne, automatyczne odszranianie
chłodziarki, podstawka na jajka, niezależne otwieranie
drzwi lewych i prawych drzwi chłodziarki/zamrażarki, Slide
system, półki z hartowanego szkła (Safety Glass): 4+1 szt.,
balkoniki w chłodziarce: 5 szt., szuflada na warzywa i
owoce: 2 szt., szuflady zamrażarki: 3 szt.,
pojemność lodówki brutto: 260L, pojemność chłodziarki
netto: 182L, pojemność zamrażarki netto: 60L,
wymiary: 177,6x54x54 cm
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ZIM428E

1449zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45 CM

A++, panel zintegrowany, sterowanie elektroniczne,
wskazanie czasu pozostałego do końca programu, wskazanie
czasu opóźnienia, 8 programów zmywania, zmywanie
strefowe, funkcja 3w1, funkcja opóźnienie Startu: do 24 h,
pojemność 10 kpl. naczyń, poziom głośności 45dB, zużycie
wody 8,5L, MaxiSpace3 - dodatkowa szuflada na sztućce,
zmywanie 3D - 3 ramiona natryskowe

ZIM636

1349zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60 CM

A+, panel zintegrowany, sterowanie elektroniczne,
sygnalizacja diodowa, kolor wyświetlacza czerwony,
6 programów zmywania, funkcja 1/2 załadunku, funkcja
3w1, funkcja Opóźnienie Startu: 3/6/9 h, pojemność 12 kpl.
naczyń, poziom głośności 45dB, zużycie wody 12L

BK3165.4F

1599zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

Sterowanie mechaniczne, Technologia No Frost w
zamrażarce, automatyczne odszranianie chłodziarki, półka
na butelki, podstawka na jajka, niezależne otwieranie
drzwi lewych i prawych drzwi chłodziarki/zamrażarki, Slide
system, półki z hartowanego szkła (Safety Glass): 4+1 szt.,
balkoniki w chłodziarce: 5 szt., szuflada na warzywa i
owoce: 2 szt., szuflady zamrażarki: 3 szt.,
pojemność lodówki brutto: 243L, pojemność chłodziarki
netto: 182L, pojemność zamrażarki netto: 56L,
wymiary: 177,6x54x54 cm

ZIM468E

1549zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45 CM

A++, panel zintegrowany, sterowanie elektroniczne,
wskazanie czasu pozostałego do końca programu, wskazanie
czasu opóźnienia, 8 programów zmywania, funkcja
zmywanie strefowe, funkcja 3w1, funkcja Opóźnienie
Startu: do 24 h, pojemność 10 kpl. naczyń, poziom
głośności 45dB, zużycie wody 8,5L, MaxiSpace3 - dodatkowa
szuflada na sztućce, zmywanie 3D - 3 ramiona natryskowe

ZIM678E

1449zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60 CM

A++, panel zintegrowany, sterowanie elektroniczne, kolor
wyświetlacza czerwony, wskazanie czasu pozostałego do
końca programu, wskazanie czasu opóźnienia, 8 programów
zmywania, funkcja zmywanie strefowe, funkcja Opóźnienie
Startu: do 24 h, pojemność 14 kpl. naczyń, poziom głośności
47dB, zużycie wody 10L, MaxiSpace3 - dodatkowa szuflada
na sztućce, zmywanie 3D - 3 ramiona natryskowe

BK3165.2F

1599zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

Sterowanie mechaniczne, technologia No Frost w
zamrażarce, automatyczne odszranianie chłodziarki, półka
na butelki, podstawka na jajka, niezależne otwieranie
drzwi lewych i prawych drzwi chłodziarki/zamrażarki, Slide
system, półki z hartowanego szkła (Safety Glass): 4+1 szt.,
balkoniki w chłodziarce: 5 szt., szuflada na warzywa i
owoce: 2 szt., szuflady zamrażarki: 3 szt.,
pojemność lodówki brutto: 243L, pojemność chłodziarki
netto: 182L, pojemność zamrażarki netto: 56L,
wymiary: 177,6x54x54 cm

www.arkasagd.pl

1099zł

OKC6727I
OKAP KOMINOWY 60 CM

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, funkcja czasowego
wyłączenia, typ: skośny, sterowanie sensorowe, liczba
stopni obrotowych silnika: 4, wyświetlacz LED,

wydajność: 670 m3/h, klasa energetyczna B,
oświetlenie LED

949zł

OKS653S
OKAP KOMINOWY 60 CM

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, funkcja opóźnionego
włączenia, typ: skośny, sterowanie sensorowe, Liczba
stopni obrotowych silnika: 3, wydajność: 560 m3/h,

klasa energetyczna C, oświetlenie LED

IN900BT

1599zł

OKAP KOMINOWY 90 CM

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz,
funkcja czasowego wyłączenia, typ: T-line,
sterowanie sensorowe, liczba stopni
obrotowych silnika: 4, wydajność:

PG6510S

OKC625S

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, typ: skośny, sterowanie
Przyciski standard, liczba stopni obrotowych silnika: 3,
wydajność: 254 m3/h, klasa energetyczna E, oświetlenie
halogenowe

wydajność: 254 m3/h, klasa energetyczna E,
oświetlenie halogenowe

OKC654T

999zł

OKAP KOMINOWY 60 CM

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, funkcja czasowego
wyłączenia, typ: T-line, sterowanie sensorowe, liczba
stopni obrotowych silnika: 4, wydajność: 683 m3/h,
klasa energetyczna B, oświetlenie LED

PG6411SR

999zł

OKS953S

OKAP KOMINOWY 60 CM

549zł

649zł

OKAP KOMINOWY 60 CM

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, typ: skośny, sterowanie
Przyciski standard, liczba stopni obrotowych silnika: 3,

Gaz na szkle, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, stabilne ruszty
emailowane, elektryczny zapalacz gazu w
pokrętle

www.arkasagd.pl

OKC625SW

OKAP KOMINOWY 60 CM

PŁYTA GRZEJNA NA SZKLE

711 m3/h, klasa energetyczna B,
oświetlenie LED

599zł

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, typ: skośny, sterowanie
Przyciski standard, liczba stopni obrotowych silnika: 3,
wydajność: 557 m3/h, klasa energetyczna D,
oświetlenie LED

699zł

PŁYTA GRZEJNA NA SZKLE

Gaz na szkle, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, stabilne ruszty
żeliwne, palnik WOK, elektryczny zapalacz
gazu w pokrętle

PVCZ6411 W

749zł

PŁYTA GRZEJNA NA SZKLE

Gaz na szkle, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, stabilne ruszty
żeliwne, palnik WOK, elektryczny zapalacz
gazu w pokrętle
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EB7522 INTEGRA

1049zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Rodzaj piekarnika: elektryczny, liczba funkcji piekarnika:
10, równomierne pieczenie, szybki nagrzew, podświetlane
chowane pokrętła, programator sensorowy Ts, drabinki
boczne, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, TouchFree,
łatwy demontaż drzwi, szyba lustrzana, chłodny front
(3 szyby w drzwiach), szyba refleksyjna, drabinka
suszarnicza, przepisy na drzwiach

EB8564 INTEGRA PROBABY

EB8552 INTEGRA

Rodzaj piekarnika: elektryczny, liczba funkcji piekarnika:
10, równomierne pieczenie, szybki nagrzew, podświetlane
chowane pokrętła, programator sensorowy Ts, drabinki
boczne, prowadnice teleskopowe, czyszczenie piekarnika:
katalityczne, emalia łatwoczyszcząca EasyClean,
TouchFree, łatwy demontaż drzwi, rożen, szyba lustrzana,
chłodny front (3 szyby w drzwiach), szyba refleksyjna,
drabinka suszarnicza, przepisy na drzwiach

1399zł

Rodzaj piekarnika: elektryczny, liczba funkcji piekarnika: 10, równomierne pieczenie,
szybki nagrzew, ProBaby System, podświetlane chowane pokrętła, programator sensorowy
Ts, drabinki boczne, prowadnice teleskopowe z funkcją STOP, czyszczenie piekarnika:
AqualyticSystem, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, TouchFree łatwy demontaż drzwi,
rożen, podwójne oświetlenie halogenowe, szyba lustrzana, zimny front 35˚C, szyba
refleksyjna, drabinka suszarnicza, przepisy na drzwiach

2499zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY PAROWY

Rodzaj piekarnika: elektryczny, liczba funkcji piekarnika: 10, iczba gotowych programów:
16, równomierne pieczenie, szybki nagrzew, liczba programów parowych: 16, programator
sensorowy Thp, drabinki boczne, czyszczenie piekarnika: AqualyticSystem, emalia
łatwoczyszcząca EasyClean, łatwy demontaż drzwi, Termosonda, oświetlenie halogenowe,
chłodny front (3 szyby w drzwiach), szyba refleksyjna, SoftClose - miękkie domykanie
drzwi, drabinka suszarnicza, przepisy na drzwiach, szeroki zakres temperatur: 30˚C - 280˚C
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EB8562B INTEGRA

1299zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

EB533BA

1119zł

Rodzaj piekarnika: elektryczny, Liczba funkcji piekarnika:
10, równomierne pieczenie, szybki nagrzew, podświetlane
chowane pokrętła, programator sensorowy Ts, drabinki
boczne, prowadnice teleskopowe, czyszczenie piekarnika:
AqualyticSystem, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, łatwy
demontaż drzwi, rożen, chłodny front (3 szyby w drzwiach),
szyba refleksyjna, drabinka suszarnicza, przepisy na
drzwiach

EB8564B INTEGRA PROBABY

1399zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Rodzaj piekarnika: elektryczny, liczba funkcji piekarnika: 10, równomierne pieczenie, szybki
nagrzew, podświetlane chowane pokrętła, programator sensorowy Ts, drabinki boczne,
prowadnice teleskopowe, czyszczenie piekarnika: katalityczne, emalia łatwoczyszcząca
EasyClean, łatwy demontaż drzwi, rożen, szyba lustrzana, chłodny front (3 szyby w
drzwiach), szyba refleksyjna, drabinka suszarnicza, przepisy na drzwiach

PI7551RSTK

2099zł

PŁYTA INDUKCYJNA

PowerBooster, Booster, Bridge, Rozpoznawanie obecności i wielkości garnka, HeatControl,
Szybki nagrzew, Pauza, podtrzymywanie ciepła, Timer, Minutnik, ProBaby System, ChildLock

www.arkasagd.pl

359zł

OME6115I

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ

Maksymalna wydajność w trybie wyciągu 336 m3/h ,
oświetlenie halogenowe, sterowanie suwakowe, cicha
praca, liczba stopni obrotowych silnika: 3, klasa
energetyczna E, poziom hałasu przy max. wydajności
68 dB, kolor: Inox

599zł

PG 7520
PŁYTA GRZEJNA GAZOWA

EBR 7331AA

1149zł

EBR7331 WAA

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Rodzaj piekarnika: elektryczny, liczba funkcji
piekarnika: 10, równomierne pieczenie, szybki nagrzew,
programator analogowy T, chłodny front (3 szyby), szyba
refleksyjna, czyszczenie piekarnika: katalityczne, emalia
łatwoczyszcząca EasyClean, drabinka suszarnicza, drabinki,
przepisy na drzwiach

Rodzaj piekarnika: elektryczny, liczba funkcji
piekarnika: 10, równomierne pieczenie, szybki nagrzew,
programator analogowy T, chłodny front (3 szyby), szyba
refleksyjna, czyszczenie piekarnika: katalityczne, emalia
łatwoczyszcząca EasyClean, szyba lustrzana,
drabinka suszarnicza, drabinki, przepisy na drzwiach

599zł

PG 7521
PŁYTA GRZEJNA GAZOWA

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Ruszty emaliowane
Elektryczny zapalacz gazu w pokrętle

1149zł

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Ruszty emaliowane
Elektryczny zapalacz gazu w pokrętle

FK321.6GBDF

2299zł

LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA 60 CM

A+, sterowanie Sensorowe, Technologia No Frost w
chłodziarce i zamrażarce, funkcje: Wakacje, Super
chłodzenie, Super zamrażanie, Eco, podstawka na jajka,
niezależne otwieranie drzwi lewych i prawych drzwi
chłodziarki/zamrażarki, sygnalizacja niedomkniętych drzwi,
półki z hartowanego szkła (Safety Glass): 3+1 szt., balkoniki
w chłodziarce: 4 szt., szuflada na warzywa i owoce: 1 szt.,
szuflady zamrażarki: 3 szt., pojemność lodówki brutto:
297L, pojemność chłodziarki netto: 217L, pojemność
zamrażarki netto: 80L, wymiary: 185,5x59,5x63,8 cm

FK2695.4FTHAA

1599zł

LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA 60 CM

A+, sterowanie elektroniczne, technologia
No Frost w chłodziarce i zamrażarce,
ChillZone, funkcja Super chłodzenie,
podstawka na jajka, niezależne otwieranie
drzwi lewych i prawych drzwi chłodziarki/
zamrażarki, półki z hartowanego szkła
(Safety Glass): 3+1 szt., balkoniki w
chłodziarce: 3 szt., szuflada na warzywa
i owoce: 1 szt., szuflady zamrażarki: 3 szt.,
pojemność lodówki brutto: 297L, pojemność
chłodziarki netto: 217L, pojemność
zamrażarki netto: 80L,
wymiary: 185,5x59,5x63,8 cm

OKP6651S

899zł

OKAP KOMINOWY 60 CM

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz,
funkcja czasowego wyłączenia, typ: skośny,
sterowanie sensorowe Slider, liczba stopni
obrotowych silnika: 10, wydajność:

565 m3/h, klasa energetyczna A+,
oświetlenie LED

www.arkasagd.pl

AMMB20E1GW

899zł

KUCHENKA MIKROFALOWA
DO ZABUDOWY

Sterowanie elektroniczne, zegar
elektroniczny 95 min, grill rurkowy 1000 W,
talerz obrotowy fi 24,5 cm, 8 programów
Auto, ruszt do grilla, rozmrażanie czasowe,
rozmrażanie wagowe, wnętrze ze stali
nierdzewnej, oświetlenie halogenowe,
ChildLock, QuickStart, drabinka do
grillowania, 5 poziomów mocy, sygnał końca
pracy, chłodzenie obudowy, front Szklany,
otwieranie systemem klick

1199zł

AMMB25E1GW

KUCHENKA MIKROFALOWA
DO ZABUDOWY

Sterowanie sensorowe, zegar elektroniczny
95 min, grill kwarcowy 1000 W, talerz
obrotowy fi 31,5 cm, 8 programów Auto,
ruszt do grilla, rozmrażanie czasowe,
rozmrażanie wagowe, wnętrze ze stali
nierdzewnej, ChildLock, QuickStart,
drabinka do grillowania, 5 poziomów mocy,
sygnał końca pracy, chłodzenie obudowy,
front Szklany
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ECBN 5066-22
PremiumPlus

15699zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

BioFresh, NoFrost, A++, DuoCooling, IceMaker, całkowita

pojemność netto: 379 (chłodziarka 276 l w tym BioFresh: 57
l, zamrażarka 103 l), poziom głośności 42 dB(A), oświetlenie

LED, klasa klimatyczna SN-T, metoda odszraniania: automatyczne,
GlassLine - drzwi wewnętrzne Premium, 2 szuflady BioFresh,

nowa wersja – tylna ściana ze stali szlachetnej
Wymiary w cm (W/S/G): 203,2-207,2x76,2x61

SBSes 8486
PremiumPlus

19499zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA
SIDE BY SIDE

BioFresh-Plus, NoFrost, A++, IceMaker, Wine, SoftSystem,
SoftTelescopic, SmartSteel, BLU Performance, pojemność całkowita
netto: 645 l (chłodziarka: 519 l w tym BioFresh-Plus 132 l,
zamrażarka 126 l, winiarka: 153 l), poziom głośniości 38 dB(A),
3 szuflady BioFresh z diodą LED, automatyczna kostkarka + BioFresh

Wymiary w cm (W/S/G): 185,2x121x66,5
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www.arkasagd.pl

ICP 3334 Comfort
SilentLine

ICBN 3386 Premium

7799zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

Automatyczna kostkarka + BioFresh, NoFrost, A++,
DuoCooling, IceMaker, SoftSystem, SoftTelescopic,
komora chłodnicza 176 l w tym część BioFresh
67 l, zamrażarka 57 l, głośność 34 dB(A), metoda
odszraniania: automatyczne, oświetlenie LED,
GlassLine - drzwi wewnętrzne Premium
Wymiary w cm (W/S/G): 177,2-178,8x56-57x55

ICUNS 3324 Comfort

2799zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY
Metoda odszraniania automatyczne, BioCool,
No Frost, A++, oświetlelnie LED, GlassLine Drzwi
wewnętrzne Comfort, komora chłodnicza 194 l,
zamrażarka 62 l, poziom głośności 39 dB(A)
Wymiary w cm (W/S/G): 177,2-178,8x56-57x55

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

BioCool, SmartFrost, A+++-20%, supercicha – tylko 31dB,
DuoCooling, Silent, SmartFrost, komora chłodnicza 194 l,
zamrażarka 80 l, klasa klimatyczna SN-T, pojemniki na
warzywa i owoce - 1 BioCool-Box, metoda odszraniania:
automatyczne, oświetlenie LED, GlassLine - drzwi
wewnętrzne Comfort
Wymiary w cm (W/S/G): 177,2-178,8x56-57x55

SIGN 3576 Premium
IKB 3560 Premium

5999zł

CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY

BioFresh, A++, SoftSystem, SoftTelescopic, komora
chłodnicza 301 l w tym część BioFresh 90 l, poziom
głośności 37 dB(A), klasa klimatyczna SN-T, metoda
odszraniania: automatyczne, oświetlenie LED,
Półka na butelki uniwersalna, GlassLine - drzwi
wewnętrzne Premium
Wymiary w cm (W/S/G): 177,2-178,8x56-57x55

www.arkasagd.pl

IK 3520 Comfort

3599zł

CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY

BioCool, A++, Telescopic Rails, komora
chłodnicza 325 l, poziom głośności
34 dB(A), pojemniki na warzywa i owoce 2
BioCool-Box, oświetlenie LED, klasa klimatyczna
SN-T, metoda odszraniania: automatyczne,
GlassLine - drzwi wewnętrzne Comfort
Wymiary w cm (W/S/G): 177,2-178,8x56-57x55

4999zł

5999zł

ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

NoFrost, A++, LED, IceMaker, SoftSystem,
Telescopic Rails, automatyczna kostkarka,
zamrażarka 209 l, zdolność mrożenia w
ciągu 24h - 18 kg, poziom głośności 37 dB(A),
metoda odszraniania: automatyczne, zawiasy
- drzwi wspólne elektronika Touch, dotykowa
za drzwiami
Wymiary w cm (W/S/G): 177,2-178,8x56-57x55
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CBNef 4815 Comfort
BluPerformance

4599zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA

BioFresh, NoFrost, A+++, DuoCooling, SmartSteel, komora

chłodnicza 242 l w tym część BioFresh 94 l, zamrażarka
101 l, poziom głośności 38 dB(A), oświetlenie sufitowe LED,
klasa klimatyczna SN-T, metoda odszraniania: automatyczne,
GlassLine - drzwi wewnętrzne Comfort, drzwi/ściany boczne:
stal szlachetna ze SmartSteel/srebrne

Wymiary w cm (W/S/G): 201x60x66,5

CBNPes 4878

BluPerformance
PremiumPlus

9999zł

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA

BioFresh-Plus, NoFrost, A+++-20%, DuoCooling, IceMaker,
SoftSystem, SoftTelescopic, SmartSteel, komora chłodnicza

240 l w tym część BioFresh 94 l, zamrażarka 98 l,
poziom głośności 37 dB(A), oświetlenie LED, klasa

klimatyczna SN-T, metoda odszraniania: automatyczne,
GlassLine - drzwi wewnętrzne Premium / VarioBoxes,
automatyczna kostkarka+BioFresh, wolnostojąca

Wymiary w cm (W/S/G): 201x60x66,5

2 lata

dodatkowej gwarancji

2 lata

Na sprzęt
zakupiony
w studiu mebli
kuchennych Dodatkowej gwarancji GRATIS!
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UWTgb 1682
Vinidor

8199zł
2799zł

PODBLATOWA WINIARKA DO ZABUDOWY
LED, Wine, TipOpen, SoftSystem, Telescopic
Rails, klasa energetyczna A, 2 strefy
temperatury, sterowanie - display LCD
Wymiary w cm (W/S/G): 82-87x60x58

www.arkasagd.pl

CLIVO 50 S-TQ

489zł

ZLEWOZMYWAK TEQUARC: GRAFIT

LIVA 60 S-TQ

599zł

BATERIA MIESZAKOWA

ruchoma wylewka obracalna o 180°
wyciągana wylewka
system anti-scale w perlatorze
głowica z zaworem ceramicznym
elastyczne przyłącza w oplocie stalowym

www.arkasagd.pl

ARK 915 CHROM
BATERIA MIESZAKOWA

ruchoma wylewka obracalna o 360°
system anti-scale w perlatorze
głowica z zaworem ceramicznym
elastyczne przyłącza w oplocie stalowym

TOPAZ

569zł

ZLEWOZMYWAK TEQUARC: ONYX

TOPAZ

wymiary zewnętrzne: 780 x 495 mm
wielkość komory: 345 x 425 x 190 mm

ESTELA 50 S-TQ

529zł

ZLEWOZMYWAK TEQUARC: GRAFIT

wymiary zewnętrzne: 780 x 500 mm
wielkość komory: 450 x 410 x 200 mm

399zł

CLIVO 45 B-TQ

ONYX

wymiary zewnętrzne: 610 x 495 mm
wielkość komór: 345 x 425 x 190 mm, 160 x 350 x 110 mm

ONYX

GRAFIT

TOPAZ

ZLEWOZMYWAK TEQUARC: TOPAZ

ZLEWOZMYWAK TEQUARC: ONYX

wymiary zewnętrzne: 490 x 455 mm
wielkość komór: 425 x 345 x 190 mm

ARK 938 CHROM

639zł

ONYX

TOPAZ

ONYX

GRAFIT

wymiary zewnętrzne: 800 x 495 mm
wielkość komór: 345 x 425 x 190 mm, 160 x 350 x 110 mm

CLIVO 60 S-TQ

GRAFIT

ZLEWOZMYWAK TEQUARC: ONYX

ONYX

GRAFIT

ONYX

GRAFIT

TOPAZ

699zł

CLIVO 60 B-TQ

wymiary zewnętrzne: 670 x 500 mm
wielkość komory: 370 x 445 x 200 mm

339zł

AUK 983 CHROM

659zł

BATERIA MIESZAKOWA PODOKIENNA

ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 180°
głowica z zaworem ceramicznym
elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
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839zł

ZLEWOZMYWAK TEGRANIT: PIASKOWY BEŻ

model odwracalny
wymiary zewnętrzne: 780 x 500 mm
wielkość komór: 345 x 430 x 200 mm, 166 x 285 x 145 mm

BE 450/400

299zł

ZLEWOZMYWAK PODWIESZANY

stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 0,8 mm
wymiary zewnętrzne: 479 x 429 mm
wielkość komory: 450 x 400 x 200 mm

FO 985

629zł

BATERIA MIESZAKOWA PODOKIENNA
ruchoma wylewka obracalna o 360°
głowica z zaworem ceramicznym
elastyczne przyłącza w oplocie stalowym

wykończenie: chrom
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ASTRAL 45 B-TG

759zł

ZLEWOZMYWAK TEGRANIT: ONYKS

model odwracalny
wymiary zewnętrzne: 780 x 500 mm
wielkość komory: 340 x 420 x 190 mm

539zł

ZLEWOZMYWAK PODWIESZANY

stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
wymiary zewnętrzne: 540 x 440 mm
wielkość komory: 500 x 400 x 200 mm

IN 995 INCA TG
BATERIA MIESZAKOWA
CARBON, ONYX, PIASKOWY BEŻ

ruchoma wylewka obracalna o 360°
system anti-scale w perlatorze
głowica z zaworem ceramicznym
elastyczne przyłącza w oplocie stalowym

CARBON

ZLEWOZMYWAK TEGRANIT

model odwracalny
wymiary zewnętrzne: 650 x 500 mm
wielkość komory: 345 x 430 x 200 mm

BE LINEA 500/400

ONYX

PIASKOWY BEŻ

BIAŁY
TOPAZ

CZEKOLADOWY BEŻ

AMBER
SEPIA

CARBON ALUMINIUM

ONYX ALABASTER

PIASKOWY BEŻ

BIAŁY
TOPAZ

CZEKOLADOWY BEŻ

AMBER
CARBON

ONYX ALUMINIUM

ASTRAL 60 B-TG

649zł
SIMPLA 45B-TG S CARBON 619zł
SIMPLA 45B-TG S ONYX

319zł

FORLINEA 500/400

719zł

ZLEWOZMYWAK

stal szlachetna CN 18/10 polerowa o grubości 1 mm
wymiary zewnętrzne: 540 x 500 mm
wielkość komory: 500 x 400 x 200 mm

AUK 913
BATERIA MIESZAKOWA

ruchoma wylewka obracalna o 360°
system anti-scale w perlatorze
głowica z zaworem ceramicznym
elastyczne przyłącza w oplocie stalowym

www.arkasagd.pl

369zł

1399zł

HSB 645
PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

System czyszczenia hydroclean®ECO, emalia
łatwoczyszcząca, A+, sensorowy panel sterowania,
wyświetlacz LED, ergonomiczne pokrętła, 9 funkcji grzania,
szybkie nagrzewanie, zabezpieczenie przed dziećmi,
podwójnie przeszklone drzwi, prowadnice teleskopowe
(1 poziom), blacha do pieczenia płytka oraz głęboka (50
mm), ruszt, stal zabezpieczona przed odciskami palców,
Inox + szkło w kolorze czarnym

HBB 720

1159zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

System czyszczenia hydroclean®ECO, emalia
łatwoczyszcząca, A+, sensorowy panel sterowania
wyświetlacz LED, ergonomiczne pokrętła, 7 funkcji grzania
szybkie nagrzewanie, zabezpieczenie przed dziećmi,
podwójnie przeszklone drzwi, prowadnice teleskopowe
(1 poziom), blacha do pieczenia głęboka (50 mm), stal
zabezpieczona przed odciskami palców, kolor czarny, biały

CLC 835 MC

HBB 725

1199zł

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

System czyszczenia hydroclean®ECO, emalia
łatwoczyszcząca, A+, sensorowy panel sterowania,
wyświetlacz LED, ergonomiczne pokrętła, 7 funkcji grzania,
szybkie nagrzewanie, zabezpieczenie przed dziećmi,
podwójnie przeszklone drzwi, prowadnice teleskopowe
(1 poziom), blacha do pieczenia głęboka (50 mm), stal
zabezpieczona przed odciskami palców, inox

2699zł

EXPRES DO KAWY

1799zł

HLB 840
PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY

system czyszczenia HydroClean®PRO, emalia
łatwoczyszcząca, A+, sensorowy panel sterowania,
wyświetlacz LED, ergonomiczne pokrętła, 9 funkcji grzania,
szybkie nagrzewanie, zabezpieczenie przed dziećmi,
podwójnie przeszklone drzwi, prowadnice teleskopowe
(1 poziom), blacha do pieczenia głęboka (50 mm), ruszt,
opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed
odciskami palców, Inox + szkło w kolorze czarnym

ML 825 TFL BI

999zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Pojemność (brutto/netto): 25 l / 23,6 l, sensorowy panel
sterujący, wyświetlacz LED, 3 funkcje grzania, grill o
mocy 1 000 W, 5 poziomów mocy do 900 W, 8 programów
automatycznych, timer (0-95 min.), program Quick Start
(30 sek.), funkcja Multistage Cooking, rozmrażanie wg
wagi i czasu, wnętrze ze stali nierdzewnej, blokada
uruchomienia, wbudowany talerz obrotowy o Ø 31,5 cm,
podwójnie przeszklone drzwi, drzwi otwierane na lewą
stronę, stal zabezpieczona przed odciskami palców,
Inox + szkło w kolorze czarnym

www.arkasagd.pl

Ekspres do kawy na kapsułki 45 cm, sensorowy panel
sterujący, wyświetlacz tft 4”, pokrętła z podświetleniem
LED, 3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda),
4 programy automatyczne, 5 adapterów do kawy
(Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®/Tchibo®, Easy Serving
Espresso®, kawa mielona), ruchoma dysza do pary,
możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy, podstawka pod
filiżankę z regulacją wysokości, możliwość ustawienia
temperatury i wielkości kawy, ustawienia czasu włączenia
i wyłączenia, zabezpieczenie przed dziećmi, oświetlenie
LED wnęki, funkcja samooczyszczania i automatycznego
odkamieniania, pojemnik na wodę o pojemności 1 l,
ciśnienie: 19 bar, stal zabezpieczona przed odciskami
palców, inox + szkło w kolorze czarnym

MS 620 BIS

999zł

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Pojemność (brutto/netto): 20 l/18 l, sensorowy panel
sterujący, wyświetlacz TFT w kolorze białym, pokrętło, 3
funkcje grzania, grill kwarcowy o mocy 1000 W, 5 poziomów
mocy do 700W, 3 programy automatyczne, 1 program
Memory, timer (0-90 min.), program Quick Start (30 sek.),
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, wnętrze ze
stali nierdzewnej, blokada uruchomienia, wbudowany
talerz obrotowy o Ø 24 cm, podwójnie przeszklone drzwi,
drzwi otwierane na lewą stronę, stal zabezpieczona przed
odciskami palców, Inox + szkło w kolorze czarnym

MLC 844

2199zł

KUCHENKA MIKROFALOWA

Kuchenka mikrofalowa 45 cm, emalia łatwoczyszcząca,
pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l, sensorowy panel
sterujący, wyświetlacz LED, ergonomiczne pokrętła, 3
funkcje grzania, grill o mocy 1 400 W, 5 poziomów mocy
do 1 000 W, timer, rozmrażanie wg wagi i czasu, wyłącznik
bezpieczeństwa, podwójnie przeszklone drzwi, ruszt, stal
zabezpieczona przed odciskami palców, Inox + szkło w
kolorze czarnym

ML 822 BIS L/R

1999zł

KUCHENKA MIKROFALOWA BLACK/LIGHT
DO ZABUDOWY

Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l, sensorowy panel
sterujący, wyświetlacz LED, pokrętła, 3 funkcje grzania,
grill o mocy 1 200 W, opuszczana grzałka grilla, 5 poziomów
mocy do 850 W, 9 programów automatycznych, timer
(0-90 min.), program Quick Start (30 sek.), funkcja Crispy,
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, wnętrze ze
stali nierdzewnej, blokada uruchomienia, ceramiczne
dno, podwójnie przeszklone drzwi, L - drzwi otwierane
na lewą stronę, R – drzwi otwierane na prawą stronę, stal
zabezpieczona przed odciskami palców, Inox + szkło w
kolorze czarnym lub białym
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IG 620 2G AI AL

2199zł

PŁYTA INDUKCYJNO-GAZOWA

2 pola indukcyjne + 2 palniki gazowe, sterowanie sensorowe +
sterowanie pokrętłami z zapalaczami, system rozpoznawania
naczyń, funkcja „Power Management”, wskaźniki zalegania
ciepła, szkło ceramiczne, żeliwne ruszty, bez ramy

1999zł

IZF 6424
PŁYTA INDUKCYJNA

4 pola indukcyjne Teka Flex*, Indywidualne sterowanie
sensorowe Multislider Pro, Indywidualny timer z sygnałem
akustycznym, system rozpoznawania naczyń, 3 funkcje
iCooking: Gotowanie na wolnym ogniu, funkcja Power Plus,
Total Zone, Stop & Go, Power Management, front facette

EX 60.1 4G AIAL DR

959zł

PŁYTA GAZOWA

sterowanie pokrętłami z zapalaczami, żeliwne ruszty,
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, palniki o mocy:
1000 W, 1750 W, 2800 W, 4000 W (palnik podwójny), pobór
mocy: 9550 W, napięcie znamionowe: 230 V, inox

DVS 673 BLACK

1139zł

OKAP PRZYŚCIENNY 60 CM

sterowanie sensorowe, 3 +1 prędkości turbiny,
timer, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność
(max.): 665 m3/h, filtry metalowe, oświetlenie
LED 2 x 2 W, opcja recyrkulacji, klasa
efektywności energetycznej B, wyświetlacz w
kolorze białym, inox i szkło w kolorze czarnym
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2699zł

IR 8430
PŁYTA INDUKCYJNA

4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe typu Slider, system
rozpoznawania naczyń, funkcja Power Plus, Smart Boiling,
Total Zone, Stop & Go, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki
zalegania ciepła, blokada nastawień, facette

2399zł

IZ 6420 WHITE
PŁYTA INDUKCYJNA

459zł

sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, oświetlenie LED 1
x 5 W, 1 silnik, filtry metalowe, wydajność (max.): 334 m3/h,
opcja recyrkulacji, klasa efektywności energetycznej E,
kolor: czarny, biały

1319zł

OKAP PRZYŚCIENNY 90 CM

sterowanie sensorowe, 3 + 2 prędkości turbiny,
timer, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność
(max.): 800 m3/h, filtry metalowe, oświetlenie
LED 2 x 2 W, opcja recyrkulacji, klasa
efektywności energetycznej A, wyświetlacz w
kolorze białym, inox i szkło w kolorze czarnym

DVS 673 WHITE

PŁYTA INDUKCYJNA

4 pola indukcyjne, indywidualne sterowanie sensorowe iKnob
system rozpoznawania naczyń, funkcja Power Plus, iQuick
Boiling, Total Zone, Stop & Go, Power Management,
zabezpieczenie przed przegrzaniem, metalowa rama slim

CGW LUX 60 4G AI AL

1199zł

sterowanie pokrętłami z zapalaczami, żeliwne ruszty,
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, szkło hartowane, bez
ramy, palniki o mocy: 1000 W, 1400 W, 1750 W, 2800 W
pobór mocy: 6950 W, napięcie znamionowe: 230 V

OKAP PODSZAFKOWY 55 CM

DVS 983 BLACK

2399zł

PŁYTA GAZOWA

Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider Pro, System
rozpoznawania naczyń, 4 funkcje iCooking: iQuick Boiling,
Gotowanie na wolnym ogniu, Rozpuszczanie, Utrzymywanie
w cieple, funkcja Power Plus, Total Zone, Stop & Go, Power
Management, front facette

GFG2 GLASS

IT 6450 iKNOB

OKAP PODSZAFKOWY 55 CM

sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, oświetlenie LED
1 x 5 W, 1 silnik, filtry metalowe, wydajność (max.): 329 m3/h,
opcja recyrkulacji, klasa efektywności energetycznej E, inox

1219zł

OKAP PRZYŚCIENNY 60 CM

469zł

GFG2 INOX

sterowanie sensorowe, 3 +1 prędkości turbiny,
timer, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność
(max.): 665 m3/h, filtry metalowe, oświetlenie
LED 2 x 2 W, opcja recyrkulacji, klasa
efektywności energetycznej B, wyświetlacz w
kolorze białym, inox i szkło w kolorze białym

DVS 983 WHITE

1339zł

OKAP PRZYŚCIENNY 90 CM

sterowanie sensorowe, 3 + 2 prędkości turbiny,
timer, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność
(max.): 800 m3/h, filtry metalowe, oświetlenie
LED 2 x 2 W, opcja recyrkulacji, klasa
efektywności energetycznej A, wyświetlacz w
kolorze białym, inox i szkło w kolorze białym

www.arkasagd.pl

Zlewozmywaki z korkiem automatycznym.

Waterfall D-100

1999zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 50 cm

Mono D-100

1399zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 50 cm

Bateria SC 510.120

1199zł

BATERIA

bateria z tulejami z Cristadur®, wyciągana wylewka

Waterfall D-150

2399zł

ZLEWOZMYWAK

1,5 komory z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 60 cm

Mono D-100 XS

1499zł

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 60 cm

BATERIA

1699zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora plus deska w komplecie, do szafki od 60 cm

Mono D-100 L

1899zł

ZLEWOZMYWAK

ZLEWOZMYWAK

Bateria SC 530.120

Mono N-100

1299zł

bateria z tulejami z Cristadur®, wyciągana wylewka

1 komora plus deska w komplecie, do szafki od 60 cm

Bateria SC 540.120

1299zł

BATERIA

bateria z tulejami z Cristadur®, wyciągana wylewka

kolory CRISTADUR dostępne w promocji Magma, Polaris, Silverstone, Magnolia

www.arkasagd.pl
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Zlewozmywaki Cristalite+

KOREK AUTOMATYCZNY
ZA DOPŁATĄ

KOREK AUTOMATYCZNY
ZA DOPŁATĄ

99zł

Ronda D-100

899zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 45 cm
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

99zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 50 cm
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

KOREK AUTOMATYCZNY
ZA DOPŁATĄ

Formhaus D-100

799zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 45 cm
kolor onyx,croma,alpina

Bateria Fonos 538.000
BATERIA

Bateria w kolorze Cristalite+
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

659zł

999zł

Ronda D-100L

699zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 60 cm
kolor: onyx, croma, alpina

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 45 cm
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

Bateria Fonos chrom

Formhaus D-150L

619zł

1,5 komory z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 60 cm
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

Bateria Cosmo 525.120
BATERIA

599zł

bateria z wyciąganą wylewką, w kolorze Cristalite+
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

kolory CRISTALITE+ dostępne w promocji: Alpina, Croma, Onyx, Moonstone
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899zł

ZLEWOZMYWAK

ZLEWOZMYWAK

bateria z obrotową wylewką

999zł

99zł

Formhaus D-100S

BATERIA

Formhaus D-100L

www.arkasagd.pl

Manhattan D-100S

999zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 45 cm
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

Typos D-150S

1399zł

ZLEW

Zlew 1,5 komory z ociekaczem, odwracalny, do szafki
od 60c m, dostępny w kolorach CROMA lub ONYX

Plutos chrom

599zł

BATERIA

bateria z obrotową wylewką

Manhattan D-150S

1099zł

ZLEWOZMYWAK

1,5 komory z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 60 cm
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

Nemo N-100

1399zł

Zlew 1 komora, do szafki od 60 cm, dostępny w kolorach
CROMA lub ONYX

BATERIA

bateria z obrotową wylewką

1399zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora z ociekaczem, odwracalny, do szafki od 60 cm
kolor: onyx, croma

Nemo N-100S

999zł

ZLEW

ZLEW

Plutos 589.000

Manhattan D-100L

659zł

Zlew 1 komora, do szafki od 50 cm,
kolor: onyx, moonstone, croma, alpina

Napos chrom

899zł

BATERIA

bateria z obrotową wylewką

kolory CRISTALITE+ dostępne w promocji: Alpina, Croma, Onyx, Moonstone

www.arkasagd.pl
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Formhaus D-100S onyx + Cosmo onyx
KOMPLET ZLEW + BATERIA

1245zł

Formhaus D-150L onyx + Cosmo onyx
KOMPLET ZLEW + BATERIA

38

1449zł

Formhaus D-100S onyx + Cosmo chrom
KOMPLET ZLEW + BATERIA

1199zł

Formhaus D-150L onyx + Cosmo chrom
KOMPLET ZLEW + BATERIA

1399zł

www.arkasagd.pl

Designerskie Baterie Kuchenne

1690zł

Bergen
BATERIA - inox różowe złoto

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna

Bergen

1690zł

BATERIA - inox czarny mat

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna

1490zł

Espo
BATERIA - inox

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna

PRZY ZAKUPIE BATERII

BERGEN, PORI LUB ESPO
ORAZ DOZOWNIKA PREMIUM
W TYM SAMYM WYKOŃCZENIU –
DOZOWNIK ZA

1690zł

Pori
BATERIA - inox różowe złoto

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna

Dozownik Premium INOX

399zł

DOZOWNIK - inox

mechanizm materiał stal nierdzewna, Φ 35

www.arkasagd.pl

Pori

1690zł

50%
CENY

BATERIA - inox czarny mat

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna

Dozownik Premium INOX
DOZOWNIK - różowe złoto

mechanizm materiał stal nierdzewna, Φ 35

499zł

Dozownik Premium INOX

499zł

DOZOWNIK - czarny mat

mechanizm materiał stal nierdzewna, Φ 35
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Designerskie Baterie Kuchenne

Emira

850zł

BATERIA - chrom/biały

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna

Emira

760zł

BATERIA - chrom

BATERIA - chrom

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna

Rok

990zł

Panama

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna

990zł

BATERIA - chrom

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna

Redo

1090zł

Art Platino

BATERIA - chrom

wyjmowana słuchawka na elastycznym wężu z
przełącznikiem strumienia wody, wylewka obrotowa
360˚, głowica ceramiczna, blokada wylewki za pomocą
precyzyjnego uchwytu, uchwyt rączki mieszacza w
wykończeniu CARBON, sprężyna ze stali nierdzewnej w
wykończeniu CHROM, rączka mieszacza odchyla się do
przodu, dzięki czemu można montować baterię pomiędzy
zlewozmywakiem podwieszanym a ścianą

129zł

DOZOWNIK - chrom

widoczna część metalowa, Φ 35

Nikolas

850zł

BATERIA - chrom

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna,
białe elementy wykonane z porcelany

40
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25 Lat Klasycznej Elegancji

499zł

Colorado
BATERIA - czarny mat

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna

Lira

Delaware
BATERIA - czarny metalik

799zł

BATERIA - chrom

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna,
wylewka obrotowa do ok.165˚

701zł

BATERIA

stylizowana bateria w kolorze stare złoto, mosiądz
antyczny, miedź, antyczny brąz, głowica ceramiczna

www.arkasagd.pl

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna

1280zł

Hugo

bateria z wyjmowaną słuchawką, z przełącznikiem
strumienia wody, głowica ceramiczna

Reta
BATERIA

749zł

stylizowana bateria w kolorze stare złoto i mosiądz
antyczny z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna

669zł

Stil
BATERIA - chrom

bateria z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna

BATERIA - czarny połysk/biały połysk

Sycylia

699zł

Dozownik

149zł

stare złoto

widoczna część metalowa, Φ 35

Dozownik

239zł

czarny mat/czarny połysk
widoczna część metalowa, Φ 35
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25 Lat Klasycznej Elegancji

Corsa

850zł

BATERIA - inox

bateria z wyciąganą wylewką, materiał stal nierdzewna,
głowica ceramiczna

Leon

699zł

BATERIA - inox

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna

Rosa
BATERIA - inox

999zł

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna
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Corsa

950zł

BATERIA - inox czarny mat

bateria z wyciąganą wylewką, materiał stal nierdzewna,
głowica ceramiczna

Marco

650zł

BATERIA - inox

wylewka obrotowa 360˚, głowica ceramiczna,
materiał stal nierdzewna

Dozownik
DOZOWNIK - inox

mechanizm ze stali nierdzewnej, Φ 35

239zł

Lima

850zł

BATERIA - inox

bateria z wyciąganą wylewką, materiał stal nierdzewna,
głowica ceramiczna

PRIMA

850zł

BATERIA - inox

bateria z wyciąganą wylewką, materiał stal nierdzewna,
głowica ceramiczna

Dozownik
DOZOWNIK - inox okrągły

239zł

mechanizm materiał stal nierdzewna, Φ 35

www.arkasagd.pl

KLUDI BINGO STAR

1820zł

42 859 05 78
powierzchnia: biały/chrom
perlator Cache M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (360°)
zawór zwrotny
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

KLUDI BINGO STAR

1582zł

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator Cache M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

KLUDI BINGO STAR

powierzchnia: chrom
perlator Cache laminarny PCA M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (230°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zawór zwrotny

1588zł

www.arkasagd.pl

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA BAJONETT
•
•
•
•
•
•
•

KLUDI BINGO STAR

1658zł

42 803 96 78
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA

42 857 05 78

42 851 05 78
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

1126zł

42 803 05 78

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•

KLUDI BINGO STAR

powierzchnia: chrom
perlator Cache M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
do montażu pod oknem
wysokość cokołu 30 mm

•
•
•
•
•
•

powierzchnia: stal szlachetna
perlator Cache M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

KLUDI BINGO STAR

1667zł

42 852 05 78
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
automatyczny przełącznik natrysk/strumień
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (230°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zawór zwrotny
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KLUDI BOZZ

1582zł

42 851 05 76
powierzchnia: chrom
perlator Cache laminarny PCA M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (230°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zawór zwrotny

KLUDI L-INE

1577zł

42 821 05 77
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator Cache laminarny PCA M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa (220°) wylewka teleskopowa
z prowadzeniem poziomym (wysięg od 245 do 315 mm)
• elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
• zawór zwrotny
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1126zł

KLUDI L-INE

42 803 05 76

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

KLUDI BOZZ
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator Cache laminarny M 21,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

KLUDI L-INE

1126zł

42 814 05 77
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

1261zł

42 854 05 77

powierzchnia: chrom
perlator Cache M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
montaż dwuotworowy
perlator Cache laminarny PCA M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

KLUDI L-INE S

901zł

40 803 05 75
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator M 18 x 1
przepływ wody 7,1 l/min
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

www.arkasagd.pl

KLUDI L-INE S

1262zł

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator M 16 x 1
przepływ wody 8,2 l/min
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zawór zwrotny

KLUDI LOGO NEO

482zł

37 913 05 75

1385zł

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom/biały mat
perlator M 16 x 1
przepływ wody 8,2 l/min
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zawór zwrotny

KLUDI LOGO NEO

powierzchnia: chrom
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

464zł
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JEDNOUCHWYTOWA ŚCIENNA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

KLUDI L-INE S

1385zł

40 851 87 75

37 924 05 75

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

KLUDI L-INE S
40 851 93 75

40 851 05 75

powierzchnia: chrom
montaż naścienny
perlator M 22 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka G 3/4 x 200 mm
przyłącza mimośrodowe

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom/czarny mat
perlator M 16 x 1
przepływ wody 8,2 l/min
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zawór zwrotny

KLUDI MX

1787zł

39 941 05 62
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator s-pointer M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (110°)
automatyczny przełącznik natrysk/strumień
rurki miedziane 10 mm
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KLUDI OBJEKTA

1383zł

32 581 05 75
powierzchnia: chrom
perlator s-pointer M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (110°)
wyciągana rączka natrysku
zawór zwrotny
automatyczny przełącznik natrysk/strumień
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

KLUDI TANGENTA

2529zł

44 941 F8 75
powierzchnia: stal szlachetna szczotkowana
perlator M 18 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (110°)
automatyczny przełącznik natrysk/strumień
zawór zwrotny
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

KLUDI ZENTA
38 973 91 75
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•

powierzchnia: biały/chrom
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
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JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA BAJONETT
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator Cache M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
do montażu pod oknem
wysokość cokołu 30 mm
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

KLUDI TRENDO

1806zł

1156zł

powierzchnia: chrom
perlator kaskadowy M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obrotowa wylewka (110°)
wyciągana rączka natrysku
zawór zwrotny
automatyczny przełącznik natrysk/strumień
rurki miedziane 10 mm

KLUDI ZENTA

•
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator M 22 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
wyciągana, obrotowa wylewka (110°)
zawór zwrotny
rurki miedziane 10 mm

KLUDI ZENTA
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•

powierzchnia: chrom
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

1156zł

40 973 86 75
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•

947zł

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA

38 973 05 75

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•
•

KLUDI SCOPE
33 931 05 75

33 581 05 75

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•

899zł

33 938 05 75

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA
•
•
•
•
•
•
•
•

KLUDI SCOPE

powierzchnia: czarny/chrom
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

www.arkasagd.pl

978zł

49zł

MYDEŁKO PYRAMIS

MYDEŁKO PYRAMIS ZE STALI NIERDZEWNEJ,

649zł

ALEA (79x50) 1B1D

749zł

ALEA (79x50) 2B

Neutralizuje niepożądane zapachy z dłoni np. ryby,
czosnku, cebuli etc.
Cena 1,23 zł brutto przy zakupie wybranych modeli
zestawów lub zlewozmywaków.

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 1-KOMOROWY

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 2-KOMOROWY

ATHENA (62x50) 1B1D

ATHENA EXTRA (62x50) 1 2 B

ATHENA (79x50) 1B1D

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 1-KOMOROWY

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 1,5-KOMOROWY

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 1-KOMOROWY

wymiary zlewozmywaka: 79x50 cm
wymiary komory: 33x40x18 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie

gładki
wymiary zlewozmywaka: 62x50 cm
wymiary komory: 34x40x18 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie

len

1

319zł
349zł

W zestawie z baterią BELLO CHROM + MYDEŁKO

gładki
len

wymiary zlewozmywaka: 79x50 cm
wymiary komory: 33x40x18 cm, 33x40x18 cm
minimalna podbudowa: 80 cm
odpływ w komplecie

448zł
478zł

gładki
len

439zł
489zł

wymiary zlewozmywaka: 62x50 cm
wymiary komory: 34x40x18 cm, 16,5x29x13 cm
minimalna podbudowa: 60 cm
odpływ w komplecie

W zestawie z baterią BELLO CHROM + MYDEŁKO

gładki
len

568zł
618zł

419zł
len 469zł

gładki
wymiary zlewozmywaka: 79x50 cm
wymiary komory: 34x40x18 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie

W zestawie z baterią BELLO CHROM + MYDEŁKO

gładki
len

548zł
598zł

KIBA (ø48,5)1B
ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 1-KOMOROWY
gładki
głębokość komory: 18 cm
wymiary zlewozmywaka: ø48,5 cm
wymiary komory: ø38,5x16 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie

len

249zł
299zł

www.arkasagd.pl

PELLA (57x52) 1B

1599zł

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY FLUSH MOUNT
wymiary zlewozmywaka: 57x52 cm
wymiary komory: 50x40 cm
minimalna podbudowa: 60 cm
odpływ w komplecie

OLYNTHOS (100x52) 1B1D 1999zł
ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY FLUSH MOUNT
wymiary zlewozmywaka: 100x52 cm
wymiary komory: 45x40x20 cm
minimalna podbudowa: 50 cm
odpływ w komplecie
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249zł

FLESSI
BATERIA KUCHENNA

SATELLITA

699zł

BATERIA KUCHENNA

chrom/biały silikon
chrom/czarny silikon

589zł

MANDOLIN
BATERIA KUCHENNA INOX

chrom
wsuwana w blat wylewka

Stal nierdzewna

699zł

MANDOLIN FUSION
BATERIA KUCHENNA INOX
Stal nierdzewna

CAPRICCIO

699zł

BATERIA KUCHENNA INOX
Stal nierdzewna

399zł

AVENNA

399zł

CONCERTO
BATERIA KUCHENNA

BATERIA KUCHENNA

chrom

chrom

CAPRICCIO FUSION

699zł

BATERIA KUCHENNA INOX

Stal nierdzewna, wyciągana wylewka

ET78 FORK (78x43,5) 1B1D

E78 (78x43,5) 2B

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 1-KOMOROWY

ZLEW STALOWY, WPUSZCZANY, 2-KOMOROWY
wymiary zlewozmywaka: 78x43,5
wymiary komory: 33,5x36,5x15 cm
minimalna podbudowa: 80 cm
odpływ w komplecie

gładki
len

369zł
409zł

W zestawie z baterią FIDO + MYDEŁKO

gładki
len

48

459zł
559zł

Stal nierdzewna
wymiary zlewozmywaka: 78x43,5
wymiary komory: 33,5x36,5x15 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie

gładki

FIDO
FIDO CHROM
BATERIA KUCHENNA

219zł
249zł

baterie kolorowe (granit czarny, beż piaskowy)
wyciągana wylewka

len

229zł
239zł

W zestawie z baterią FIDO + MYDEŁKO

gładki
len

www.arkasagd.pl

369zł
399zł

KOLORY ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH

CZARNY

BEŻ PIASKOWY

CAMEA (50x53) 1B

KARBON

ISTROS (46x50) 1B

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY
wymiary zlewozmywaka: 50x53 cm
wymiary komory: 49x38x19 cm
minimalna podbudowa: 60 cm
odpływ w komplecie

849zł

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

beż piaskowy/czarny
grafit metaliczny

729zł
749zł

1049zł

ISTROS (46x50) 1B

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

SZARY

wymiary zlewozmywaka: 46x50 cm
wymiary komory: 40x40 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie

kolor: karbon/iron grey/beż/biały polarny
BIAŁY POLARNY

SPARTA PLUS (78x48) 1B1D 789zł
+ BATERIA BELLO + MYDEŁKO
ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

wymiary zlewozmywa
ka: 76x50 cm
wymiary komory: 69x40 cm
minimalna podbudowa: 80 cm
odpływ w komplecie

wymiary zlewozmywaka: 74x48 cm
wymiary komory: 40x40 cm
odpływ w komplecie

MIDO (76x44) 1B1D

699zł

ZLEW GRANITOWY 1-KOMOROWY
wymiary zlewozmywaka: 76x44 cm
wymiary komory: 34x36 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie

kolor: beż piaskowy/czarny

kolor: beż piaskowy/czarny/szary/
biały polarny/karbon

kolor: karbon/iron grey/beż

SU

PE A
E
C
SUPER NR OFERT

A

57
cm

cm

CAMEA (79x50) 1B1D

849zł

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

MIDO (76x44) 1B1D + FLESSI
CZARNY

62

(biała lub czarna)

odpływ w komplecie

www.arkasagd.pl

przekątna 62 cm
wymiary zlewozmywaka: 79x50 cm
wymiary komory: 49x38x19 cm
minimalna podbudowa: 60 cm
odpływ w komplecie

beż piaskowy/czarny
grafit metaliczny

DIPLOS 1 3/4B

799zł

ZLEW GRANITOWY, 2-KOMOROWY

769zł
799zł

wymiary zlewozmywaka: 79x51 cm
wymiary komory: 39x43x20, 29x38x20
minimalna podbudowa: 80 cm
odpływ w komplecie

kolor: beż piaskowy/czarny
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55

cm

SOFTLINE (79x51) 1B1D
LANCA (ø49,5) 1B

599zł

wymiary zlewozmywaka: 59x50 cm
wymiary komory: 34x42 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie
kolor: biały polarny/beż/mokka/karbon

wymiary zlewozmywaka: ø 49 cm
wymiary komory: ø 38 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie
kolor: biały polarny/beż piaskowy/czarny

849zł

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

KOMORA PODWIESZANA

wymiary zlewozmywaka: 38x44 cm
wymiary komory: 34x40 cm
minimalna podbudowa: 40 cm
odpływ w komplecie
kolor: beż/iron gray/karbon
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ALAZIA (79x50) 2B

TETRAGON (40x40) 1B
KOMORA PODWIESZANA

wymiary zlewozmywaka: 44x44 cm
wymiary komory: 40x40 cm
minimalna podbudowa: 45 cm
odpływ w komplecie
kolor: beż/iron gray/karbon

wymiary zlewozmywaka: 79x51 cm
wymiary komory: 41/35x40 cm
minimalna podbudowa: 50 cm
odpływ w komplecie

grafit metaliczny

999zł

ALAZIA (116x50) 2B1D

769zł
799zł

1099zł

ZLEW GRANITOWY, 2-KOMOROWY

wymiary zlewozmywaka: 79x50 cm
wymiary komory: 34x41 cm, 34x41 cm
minimalna podbudowa: 80 cm
odpływ w komplecie
kolor: biały polarny/beż/mokka/karbon

819zł

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

beż piaskowy/czarny

ZLEW GRANITOWY, 2-KOMOROWY

wymiary zlewozmywaka: 78x51 cm
wymiary komory: 44,5x41x19 cm
minimalna podbudowa: 50 cm
odpływ w komplecie
kolor: beż piaskowy/czarny

TETRAGON (34x40) 1B

919zł

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

ZLEW GRANITOWY, 1-KOMOROWY

ARES (78x51) 1B1D

ALAZIA (59x50) 1B1D

wymiary zlewozmywaka: 116x50 cm
wymiary komory: 34x42 cm, 34x34 cm
minimalna podbudowa: 80 cm
odpływ w komplecie
kolor: biały polarny/beż/mokka/karbon

899zł

TETRAGON (50x40) 1B
KOMORA PODWIESZANA

wymiary zlewozmywaka: 54x44 cm
wymiary komory: 50x40 cm
minimalna podbudowa: 60 cm
odpływ w komplecie
kolor: beż/iron gray/karbon

www.arkasagd.pl

999zł

PIEKARNIK + PŁYTA = OKAP ZA 50% CENY

2999zł

TRENDLINE CM 85 M BT

FHTL 755 4G TC BT C

PIEKARNIK

PŁYTA GAZOWA

liczba funkcji: 8+1, program zegar z funkcją programowania
czasu start stop, 2 lampy oświetlające wnętrze, sterowanie,
zimne drzwi, klasa energetyczna A

www.arkasagd.pl

1699zł

żeliwny ruszt, zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach, szerokość płyty 75 cm

TRENDLINE 808 BK

1249zł
2499zł

OKAP

szerokość okapu: 80 cm, liczba biegów: 3+Int, wydajność
max: 590 m3/h, klasa energetyczna: D, oświetlenie: panel
LED 1x6W
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ZLEWOZMYWAKI Z FRAGRANITU+
Wszystkie zlewozmywaki Franke Fragranit zabezpieczone są technologią
Sanitazed, która ogranicza rozwój bakterii i mikroorganizmów do 99%

DOSTĘPNE KOLORY FRAGRANIT

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

Onyx

Maris MRG 611-62

899zł

ZLEWOZMYWAK

szerokość podbudowy 45 cm, liczba podfrezowanych
otworów: 2, odwracalny, korek automatyczny,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Maris MRG 651 78

999zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Antea AZG 611-97 XL
ZLEWOZMYWAK

1049zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 97 x 50 cm, głębokość
komory 21 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny
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Maris MRG 611-78

Grafit Kamienny Szary

999zł

ZLEWOZMYWAK

szerokość podbudowy 45 cm, liczba podfrezowanych
otworów: 2, odwracalny, korek automatyczny,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Maris MRG 651

1199zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm , model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 97 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Antea AZG 620
ZLEWOZMYWAK

999zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 80 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 86 x 50 cm, głębokość
komory 21 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Mokka

Cappucino

Beżowy

Orzechowy

Kremowy Biały Polarny

999zł

Maris MRG 611-78 XL
ZLEWOZMYWAK

szerokość podbudowy 60 cm, liczba podfrezowanych
otworów: 2, odwracalny, korek automatyczny,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Maris MRG 611-97 XL

1199zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 97 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Antea AZG 661E

1199zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 90 x 90 cm
(szafka narożna), model odwracalny, wymiary zewnętrzne
96 x 50 cm, głębokość komory 21,5 cm, korek automatyczny
3,5” z okrągłym pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w
komplecie, kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka,
Cappucino, Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny
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ZLEWOZMYWAKI Z FRAGRANITU+
Wszystkie zlewozmywaki Franke Fragranit zabezpieczone są technologią
Sanitazed, która ogranicza rozwój bakterii i mikroorganizmów do 99%

DOSTĘPNE KOLORY FRAGRANIT

Onyx

Grafit Kamienny Szary

Basis BFG 611-62

Mokka

Cappucino

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

Beżowy

799zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 62 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Basis BFG 651-78

999zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Bliss BSG 611-62

719zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 62 x 43,5 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

www.arkasagd.pl

Orzechowy

Kremowy Biały Polarny

Basis BFG 611-78

899zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, sfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Basis BFG 651

1099zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 97 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Bliss BSG 611-78

Basis BFG 611-97

1099zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 97 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

Basis BFG 620

1099zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 80 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 86 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

779zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 50 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 43,5 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny
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ZLEWOZMYWAKI Z FRAGRANITU+
Wszystkie zlewozmywaki Franke Fragranit zabezpieczone są technologią
Sanitazed, która ogranicza rozwój bakterii i mikroorganizmów do 99%

DOSTĘPNE KOLORY FRAGRANIT

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

Onyx

Malta MLG 611-78

899zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

NOWOŚĆ!

FXG 611-78

1299zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, przelew ukryty, rozmiar odpływu 3,5”,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

NOWOŚĆ!

ZLEWOZMYWAK

Cappucino

Beżowy

Orzechowy

Kremowy Biały Polarny

999zł

Malta MLG 651
ZLEWOZMYWAK

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 97 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

FXG 620

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 97 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Beżowy, Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

1499zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowany do szafki min 80 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 81,5 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, przelew ukryty, rozmiar odpływu 3,5”,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

NOWOŚĆ!

1499zł

zlewozmywak wbudowywany do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 100 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, przelew ukryty, rozmiar odpływu 3,5”
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny
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999zł

Mokka

NOWOŚĆ!

ZLEWOZMYWAK

FXG 661

Malta MLG 611-97

Grafit Kamienny Szary

FXG 611-100
ZLEWOZMYWAK

NOWOŚĆ!

1499zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 100 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, przelew ukryty, rozmiar odpływu 3,5”,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

FXG 611-86

1399zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 86 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, przelew ukryty, rozmiar odpływu 3,5”,
kolory: Onyx, Grafit, Kamienny Szary, Mokka, Cappucino,
Orzechowy, Kremowy, Biały Polarny

www.arkasagd.pl

ZLEWOZMYWAKI Z FRAGRANITU+
Wszystkie zlewozmywaki Franke Fragranit zabezpieczone są technologią
Sanitazed, która ogranicza rozwój bakterii i mikroorganizmów do 99%

KOMORY DO PODBUDOWY

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

DOSTĘPNE KOLORY KOMÓR FRAGRANIT

Onyx

Grafit Kamienny Szary

Kubus KBG 110-50

Mokka

Cappucino

Orzechowy

1299zł

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 54 x 44 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolor: Onyx

NOWOŚĆ!

Kremowy Biały Polarny

Kubus KBG 110-70

1499zł

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 90 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 82x 46 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolor: Kamienny Szary

NOWOŚĆ!

Kanon KNG 110-52

1899zł

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 56 x 46 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolor: Onyx

Kanon KNG 110-62

Kubus KBG 160

1499zł

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 55,8 x 46 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolor: Biały polarny

NOWOŚĆ!

1999zł

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 80 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 62 x 46 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolor: Kamienny Szary

Kanon KNG 120

2199zł

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

zlewozmywak wbudowany do szafki min 80. cm, wymiary
zewnętrzne 76 x 46 cm, głębokość komory 20 cm,
korek automatyczny 3,5” z okrągłym pokrętłem ze stali
szlachetnej, syfon w komplecie, kolor: Biały Polarny

WKŁADKA OCIEKOWA + ROLMATA
W KOMPLECIE DO KNG

NOWOŚĆ!

Kanon KNG 110-37

1699zł

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

zlewozmywak wbudowany do szafki min. 45 cm, wymiary
zewnętrzne 41 x 46 cm, głębokość komory 20 cm,
korek automatyczny 3,5” z okrągłym pokrętłem ze stali
szlachetnej, syfon w komplecie, kolor: Grafit

www.arkasagd.pl
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ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE FRACERAM

DOSTĘPNE KOLORY FRACERAM

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

Onyx

Maris MRK 611-62

2799zł

ZLEWOZMYWAK CERAMICZNY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 50 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 60 x 49 cm, głębokość
komory 20 cm, zawór mimośrodowy z korkiem 3,5”,
kolory: Onyx, Czarny Mat, Grafit, Kamienny Szary,
Cappucino, Kremowy, Biały Polarny

Maris MRK 611-78

2899zł

ZLEWOZMYWAK CERAMICZNY

zlewozmywak wbudowany, wbudowany do szafki min. 45 cm,
model nieodwracalny, wymiary zewnętrzne 76 x 49 cm,
głebokość komory 20 cm, korek automatyczny 3,5”,
kolory: Onyx, Czarny Mat, Grafit, Kamienny Szary,
Cappucino, Kremowy, Biały Polarny

Mythos MTK 651-100

3599zł

ZLEWOZMYWAK CERAMICZNY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm,
wymiary zewnętrzne 98 x 49 cm, głębokość komory 20 cm,
korek automatyczny 3,5”(+ 1,5”) z okrągłym pokrękłem
ze stali szlachetnej, kolory: Onyx, Czarny Mat, Grafit,
Kamienny Szary, Cappucino, Kremowy, Biały Polarny

Kubus KBK 160
KOMORA CERAMICZNA

2999zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm,
wymiary zewnętrzne 54,5 x 44,5 cm, głębokość komory
18,5 cm, korek automatyczny 3,5”(+1,5”) z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, kolory: Onyx, Czarny Mat,
Grafit, Kamienny Szary, Cappucino, Kremowy, Biały Polarny
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Kubus KBK 110-50
KOMORA CERAMICZNA

2799zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm,
wymiary zewnętrzne 54,5 x 44,5 cm, głębokość komory
18,5 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym pokrękłem
ze stali szlachetnej, kolory: Onyx, Czarny Mat, Grafit,
Kamienny Szary, Cappucino, Kremowy, Biały Polarny

Czarny Mat

Grafit Kamienny Szary Cappucino

Maris MRK 611-100

Kremowy Biały Polarny

2999zł

ZLEWOZMYWAK CERAMICZNY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 98 x 49 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, kolory: Onyx, Czarny Mat,
Grafit, Kamienny Szary, Cappucino, Kremowy, Biały Polarny

Mythos MTK 610-58

2499zł

ZLEWOZMYWAK CERAMICZNY

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm ,
wymiary zewnętrzne 58 x 51 cm, głębokość komory 20 cm,
korek automatyczny 3,5” z okrągłym pokrękłem ze stali
szlachetnej, kolory: Onyx, Czarny Mat, Grafit, Kamienny
Szary, Cappucino, Kremowy, Biały Polarny

Kubus KBK 110-40

2399zł

KOMORA CERAMICZNA

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 50 cm,
wymiary zewnętrzne 44,5 x 44,5 cm, głębokość komory
17,5 cm, zawór mimośrodowy z korkiem 3,5”, kolory: Onyx,
Czarny Mat, Grafit, Kamienny Szary, Cappucino, Kremowy,
Biały Polarny

www.arkasagd.pl

ZLEWOZMYWAKI Tectonite®

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

DOSTĘPNE KOLORY TECTONITE®

Onyx

Kamienny Szary Orzechowy Biały Polarny

Orion OID 611-62

529zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 62 x 50 cm, głębokość
komory 18 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny

Sirius SID 611-78

699zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny

Sirius SUD 611-78

619zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 43,5 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny

www.arkasagd.pl

Orion OID 611-78

579zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 18 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny

Sirius SID 651-78

799zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny

Sirius SUD 611-78 XL

Orion OID 651

679zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 100 x 51 cm, głębokość
komory 19 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny

Sirius SID 611-78 XL

749zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 50 cm, głębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrękłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny

629zł

ZLEWOZMYWAK

zlewozmywak wbudowany do szafki min. 60 cm, model
odwracalny, wymiary zewnętrzne 78 x 49,5 cm, glębokość
komory 20 cm, korek automatyczny 3,5” z okrągłym
pokrętłem ze stali szlachetnej, syfon w komplecie,
kolory: Onyx, Kamienny Szary, Orzechowy, Biały Polarny
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ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

BOX BXX 210/110-34

1099zł

zlewozmywak 3w1 wbudowywany, do podbudowy, na równi
z blatem, do szafki min. 40 cm, wymiary zewnętrzne
38 x 45 cm, głębokość komory 20 cm, zawór mimośrodowy
z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

BOX BXX 210/110-50

1399zł

zlewozmywak 3w1 wbudowywany, do podbudowy, na równi
z blatem, do szafki min. 55 cm, wymiary zewnętrzne
54 x 45 cm, głębokość komory 20 cm, zawór mimośrodowy
z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

NOWOŚĆ!

Maris MRX 210-50

1199zł

zlewozmywak 3w1 wbudowywany, do podbudowy, na równi
z blatem, do szafki min. 45 cm, wymiary zewnętrzne
44 x 45 cm, głębokość komory 20 cm, zawór mimośrodowy
z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

BOX BXX 260/160-34-16

2299zł

zlewozmywak 3w1 wbudowywany, do podbudowy, na równi
z blatem, do szafki min. 60 cm, wymiary zewnętrzne
56 x 45 cm, głębokość komory 20 cm, zawór mimośrodowy
z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

NOWOŚĆ!

1199zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 55 cm,
wymiary zewnętrzne 54 x 44 cm, głębokość komory 18 cm,
zawór mimośrodowy z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab
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BOX BXX 210/110-40

Maris MRX 210-40

BOX BXX 210/110-45

1299zł

zlewozmywak 3w1 wbudowywany, do podbudowy, na równi
z blatem, do szafki min. 50 cm, wymiary zewnętrzne
49 x 45 cm, głębokość komory 20 cm, zawór mimośrodowy
z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

BOX BXX 220/120-34-34

2299zł

zlewozmywak 3w1 wbudowywany, do podbudowy, na równi
z blatem, do szafki min. 80 cm, wymiary zewnętrzne
74 x 45 cm, głębokość komory 20 cm, zawór mimośrodowy
z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

NOWOŚĆ!

999zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 45 cm,wymiary
zewnętrzne 44 x 44 cm, głębokość komory 18 cm, zawór
mimośrodowy z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

Maris MRX 210-50 TL

1249zł

zlewozmywak wbudowywany, do szafki min. 55 cm,
wymiary zewnętrzne 53 x 51 cm, głębokość komory 18 cm,
zawór mimośrodowy z korkiem 3,5”, stal szlachetna jedwab

www.arkasagd.pl

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

Eurostar ETN 610i

199zł

ZLEWOZMYWAK

249zł

ZLEWOZMYWAK

Polar PXL 611-60

249zł

Polar PXN 651-78

249zł

ZLEWOZMYWAK

Polar PXL 651-78

339zł

Eurostar ETL 614i

249zł

Euroform EFN 620-78

449zł

ZLEWOZMYWAK

dwukomorowy, wbudowywany, gładki

359zł

Euroform EFL 620-78

499zł

ZLEWOZMYWAK

ZLEWOZMYWAK

1 komora, ociekacz, len

1 komora, ociekacz, gładki

1 komora, ociekacz, len

1,5 komory, gładki

279zł

199zł

ZLEWOZMYWAK

ZLEWOZMYWAK

1 komora, ociekacz, gładki

Eurostar ETN 614i
ZLEWOZMYWAK

1 komora, ociekacz, len

ZLEWOZMYWAK

Polar PXL 611-78

1 komora, ociekacz, gładki

ZLEWOZMYWAK

1 komora, len

Polar PXN 611-78

219zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora, gładki

Eurostar ETL 610i

Polar PXN 611-60

dwukomorowy, wbudowywany, len

1,5 komory, len

PRZY ZAKUPIE ZLEWOZMYWAKA STALOWEGO BATERIA POLA W SPECJALNEJ CENIE!

Polar PXN 611-58

199zł

ZLEWOZMYWAK

299zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora, narożny gładki

Polar PXL 611-58

Rambla PMN 611i
owalny, 1 komora, ociekacz, gładki

219zł

ZLEWOZMYWAK

1 komora, narożny, len

www.arkasagd.pl

Rambla PML 611i
ZLEWOZMYWAK

owalny, 1 komora, ociekacz, len

349zł

Pola

239zł
279zł

BATERIA

wykończenie: CHROM, stała wylewka, głowica ceramiczna
40 mm, wysokość 35 cm, obrót wylewki 360°
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BATERIE KUCHENNE

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

POLA CHROM

279zł

BATERIA

stała wylewka, wysokość 35 cm, obrót wylewki 360°,
głowica ceramiczna Ø 40 mm

SIRIUS TOP CHROM

399zł

BATERIA

wyciągana wylewka, wysokość 15 cm, obrót wylewki 130°,
głowica ceramiczna Ø 40 mm

PRINCE II CHROM
BATERIA

399zł

wyciągana wylewka, wysokość 18,4 cm, obrót wylewki
360°, głowica ceramiczna 35 mm
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POLA CHROM KOLOR

329zł

BATERIA

stała wylewka, wysokość 35 cm, obrót wylewki 360°,
głowica ceramiczna Ø 40 mm, dostępne kolory: chrom/onyx,
chrom/grafitowa, chrom/kamiennoszara, chrom/mokka,
chrom/cap;puccino, chrom / bezowa, chrom / orzechowa,
chrom / kremowa, chrom / biały

SIRIUS TOP KOLOR

449zł

BATERIA

wyciągana wylewka, wysokość 15 cm, obrót wylewki 130°,
głowica ceramiczna Ø 40 mm, dostępne kolory: onyx,
grafitowy, kamienny szary, mokka, cappucino, beżowy,
orzechowy, kremowy

PRINCE II KOLOR
BATERIA

449zł

wyciągana wylewka, wysokość 18,4 cm, obrót wylewki
360°, głowica ceramiczna 35 mm, dostępne kolory: onyx,
grafitowy, kamienny szary, mokka, cappucino, beżowy,
orzechowy, kremowy

POLA PEŁEN KOLOR

379zł

BATERIA

stała wylewka, wysokość 35 cm, obrót wylewki 360°,
głowica ceramiczna Ø 40 mm, dostępne kolory: onyx,
grafitowy, kamienny szary, mokka, cappucino, beżowy,
orzechowy, kremowy, biały polarny

299zł

GARO
BATERIA

stała wylewka, wysokość 15,5 cm, obrót wylewki 360°,
głowica ceramiczna, dostepne kolory: onyx, grafitowa,
kamienny szary, mokka, cappucino, beżowa, orzechowa,
kremowa, biały polarny

NAREW 35 PLUS

119zł

BATERIA

stała wylewka, wysokość 14,5 cm, obrót wylewki 360°,
głowica ceramiczna Ø 40mm

www.arkasagd.pl

BATERIE KUCHENNE

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

PESCARA XL

1799zł

BATERIA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ

obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna Ø 35,
wykończenie: CHROM/STAL

MAXXIS SPRAY

999zł

1499zł

999zł

BATERIA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ

BATERIA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ

obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna,
wykończenie: CHROM/STAL

obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna,
wykończenie CHROM/STAL

COXY

LOUNGE

849zł

BATERIA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ

BATERIA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ

obrót wylewki 360st, głowica ceramiczna,
funkcja prytsznica, wykończenie: CHROM/STAL

NEPTUNE EVO

PESCARA L

849zł

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

obrót wylewki 360˚, metalowy wąż do natrysku o długości
200 cm, głowica ceramiczna, wykończenie w kolorze
CHROM, Chrom/czarny, Chrom/biały

www.arkasagd.pl

obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna,
funkcja prysznica, wykończenie: CHROM/STAL

MARIS PULL-OUT SPRAY
BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

999zł

wysokość 29,5 cm, obrót wylewki 360˚, metalowy wąż
do natrysku o długości 150 cm, głowica ceramiczna,
wykończenie w kolorze: onyx, grafit, kamienny szary, mokka,
cappucino, bezowy, orzechowy, kremowy, chromowany, biały
polarny

ELEGANCE

699zł

BATERIA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ

wysokość 35,4 cm, obrót wylewki 360˚, głowcia ceramiczna,
wykończenie w kolorze: onyx, grafit, cappucino, bezowy,
orzechowy, kremowy, chrom, biały polarny
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BATERIE KUCHENNE

Wszystkie zlewozmywaki Franke
objęte są 15. letnią gwarancją

Atlas Pull-Out

949zł

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

wysokość 29 cm, obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna

Sirius Side Chrom

449zł

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

wysokość 34,4 cm, obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna

NEPTUNE
DOZOWNIK DO MYDŁA

119zł

wykończenie: Chrom lub kolor fragranit, pojemnik 500 ml
z tworzywa sztucznego, wygodne napełnianie od góry,
otwór montażowy 25-30 mm
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Active NEO

699zł

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

funkcja prysznica, wysokość 38,5 cm, obrót wylewki 360˚,
głowica ceramiczna

Sirius Side Szary

499zł

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

wysokość 34,4 cm, obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna

COMFORT
DOZOWNIK DO MYDŁA

119zł

wykończenie: Chrom, pojemnik 250 ml z tworzywa
sztucznego, wygodne napełnianie od góry, otwór
montażowy 25-40 mm

Ambient EVO

899zł

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

wysokość 40,9 cm, obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna

Sirius Side Onyx

499zł

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

wysokość 34,4 cm, obrót wylewki 360˚, głowica ceramiczna,
dosepne kolory wkończenia:
chrom/onyx, chrom/grafitowy, chrom/kamiennoszary,
chrom/mokka, chrom/cappucino, chromj/beżowy, chrom/
orzechowy, chrom/kremowy, chrom/biały polarny, chrom

SIRIUS
DOZOWNIK DO MYDŁA

199zł

wykończenie: Chrom lub kolor fragranit, pojemnik 350 ml
z tworzywa sztucznego, wygodne napełnianie od góry,
otwór montażowy 28-40 mm

www.arkasagd.pl

SORTOWNIKI DO ODPADÓW I MŁYNKI

Easysort 450-0-4

120zł

SORTOWNIK DO ODPADÓW
szerokość 45 cm, 4 pojemniki 7,4,
do zabudowy w szafkach z wysuwanym frontem

Easysort 600-3-0

140zł

SORTOWNIK DO ODPADÓW
szerokość 60 cm, 3 pojemniki 14,5 l,
do zabudowy w szafkach z wysuwanym frontem

NOWOŚĆ!

TE-50

Easysort 450-1-2

110zł

SORTOWNIK DO ODPADÓW
szerokość 45 cm, 1 pojemnik 14,5 l,
2 pojemniki 7,4 l, do zabudowy w szafkach
z wysuwanym frontem

Easysort 600-2-2

155zł

SORTOWNIK DO ODPADÓW
szerokość 60 cm, 2 pojemniki 14,5 l,
2 pojemniki 7,4 l, do zabudowy w szafkach
z wysuwanym frontem

MŁYNEK DO ODPADÓW
moc 375 W / 0,5 KM, główne elementy mielące
wykonane ze stali szlachetnej, zintegrowany
włącznik pneumatyczny, średnica otworu
zlewozmywaka 3,5”, łatwość montażu,
obudowa wygłuszająca, system mielący Torque
Master.

www.arkasagd.pl

TE-75

90zł

SORTOWNIK DO ODPADÓW
szerokość 45 cm, 2 pojemniki 14,5 l,
do zabudowy w szafkach z wysuwanym frontem

Easysort 600-1-4

185zł

SORTOWNIK DO ODPADÓW
szerokość 60 cm, 1 pojemnik 14,5 l,
4 pojemniki 7,4 l, do zabudowy w szafkach
z wysuwanym frontem

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

849zł

Easysort 450-2-0

999zł

MŁYNEK DO ODPADÓW
moc 550 W / 0,75 KM, główne elementy
mielące wykonane ze stali szlachetnej,
zintegrowany włącznik pneumatyczny, średnica
otworu 3,5”, łatwość montażu, obudowa
wygłuszająca, system mielący Torque Master.

TE-125

1149zł

MŁYNEK DO ODPADÓW
moc 930W / 1 1/4 KM, główne elementy
wykonane ze stali szlachetnej, zintegrowany
włącznik pneumatyczny, średnica otworu
zlewozmywaka 3,5”, łatwość montażu,
obudowa wygłuszająca, system mielący Torque
Master.
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OKAPY

EVO FPJ 615

1299zł

OKAP ŚCIENNY WERTYKALNY
stal szlaachetna/czarne szkło/białe szklo,
szerokość 60 cm, liczba biegów 3,
sterowanie Touch control, oświetlenie LED,
wydajność: max 560 m3/h, min 300 m3/h

NOWOŚĆ!

EVO FPJ 815

1399zł

OKAP ŚCIENNY WERTYKALNY
stal szlachetna/białe szklo/czarne szkło,
szerokość 80 cm, liczba biegów 3,
sterowanie Touch control, oświetlenie LED,
wydajność: max 560 m3/h, min 300 m3/h

2299zł
SMART FLAT FSFL 905 WH 2499zł

OKAP ŚCIENNY WERTYKALNY
stal szlachetna/białe szkło/czar ne szkło,
szerokość 90 cm, liczba biegów 3,
sterowanie Touch control, oświetlenie LED,
wydajność: max 560 m3/h, min 300 m3/h

2299zł
SMART FLAT FSFL 905 BK 2499zł
SMART FLAT FSFL 605 BK

OKAP ŚCIENNY PROSTY
liczba biegów 3+Int, sterowanie Touch control,
szerokości: 60 cm i 90 cm, wydajność: max 440 m3/h,

OKAP ŚCIENNY PROSTY
liczba biegów 3+Int, sterowanie Touch control,
szerokości: 60 cm i 90 cm, wydajność: max 440 m3/h,
min 230 m3/h, int 500 m3/h

min 230 m3/h, int 500 m3/h

359zł

OKAP TELESKOPOWY
stal szlachetna, okap szufladowy,
do wbudowania w szafkę,
liczba biegów 3, sterowanie mechaniczne
(suwakowe), szerokość: 50 cm,
wydajność: max 280 m3/h, min 280 m3/h
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1399zł

NOWOŚĆ!

SMART FLAT FSFL 605 WH

FTC 5032

EVO FPJ 915

FTC 6032

359zł

OKAP TELESKOPOWY
stal szlachetna, okap szufladowy,
do wbudowania w szafkę,
liczba biegów 3, sterowanie mechaniczne
(suwakowe), szerokość: 60 cm,
wydajność: max 280 m3/h, min 280 m3/h

FTC 912 XS

679zł

OKAP TELESKOPOWY
stal szlachetna, okap szufladowy,
do wbudowania w szafkę,
liczba biegów 3, sterowanie mechaniczne
(suwakowe), szerokość: 90 cm,
wydajność: max 420 m3/h, min 220 m3/h

www.arkasagd.pl

OKAPY

FBI 512 GR V 3

359zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 52 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 175 m3/h, max 270 m3/h

FBI 712 GR V 3

399zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 70 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 175 m3/h, max 270 m3/h

BOX FBI 522 XS

629zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 52 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 220 m3/h, max 420 m3/h

BOX FBI 722 XS

699zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 70 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 220 m3/h, max 420 m3/h

699zł

FBI 502-H

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 52 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 250 m3/h, max 505 m3/h

799zł

FBI 702-H

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 70 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 250 m3/h, max 505 m3/h

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

FBI 537 XS LED

1799zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 52 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 295 m3/h, max 560 m3/h,
int 615 m3/h

FBI 737 XS LED

1899zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 70 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 310 m3/h, max 620 m3/h,
int 690 m3/h

FBI 537 XS/WH

1199zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
klasa energetyczna E, liczba biegów 3,
oświetlenie halogenowe 2x20W, sterowanie
mechaniczne (suwakowe), szerokość: 90 cm
wydajność: min 230 m3/h, max 400 m3/h

www.arkasagd.pl

1999zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 52 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 295 m3/h, max 560 m3/h,
int 615 m3/h

FBI 737 XS/WH

2199zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 70 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 310 m3/h, max 620 m3/h,
int 690 m3/h

FSTPRO 608 X

F BOX 901 BI X A

NOWOŚĆ!

FBI 537 XS/BK

1999zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 52 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 295 m3/h, max 560 m3/h,
int 615 m3/h

FBI 737 XS/BK

2199zł

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ
szerokość: 70 cm, oświetlenie LED,
wydajność: min 310 m3/h, max 620 m3/h,
int 690 m3/h

2499zł

OKAP DO WBUDOWY, szerokość: 60 cm,
wydajność: min 250 m3/h, max 650 m3/h,
oświetlenie LED

FSTPRO 908 X

2599zł

FSTPRO 1208 X

2699zł

Wizaualizacja

OKAP DO WBUDOWY, szerokość: 90 cm
wydajność: min 250 m3/h, max 650 m3/h,
oświetlenie LED
OKAP DO WBUDOWY, szerokość: 120 cm,
wydajność: min 250 m3/h, max 650 m3/h,
oświetlenie LED
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OFERTA SPECJALNA
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

ZA

GN 86 M NT BK

1499zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
Czarne szkło, chowane pokrętła, Semi-sensorowy
wyświetlacz (bursztyn), liczba funkcji: 8 + 1,
rozmrażanie, czyszczenie hydrolityczne,
oświetlenie wnętrza, klasa energetyczna A,
pojemność 60 L, gładkie wnętrze z drabinkami
bocznymi, wyjmowana wewnętrzna szyba drzwi,
liczba szyb w drzwiach: 2, czarne wnętrze,
akcesoria: 2 tace, 1 ruszt, 1 ruszt do tacy
NOWOŚĆ!

1599zł

FHSM 604 4I

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 60 cm, Booster - 2 pola, Touch Control
z czerwonym podświetleniem, Timer, blokada
przed dziećmi

50% 649zł

FMW 20 GN G BK

1299zł

KUCHENKA MIKROFALOWA
Czarne szkło, pojemność 20 L, cyfowy
wyświetlacz (bursztyn), elektroniczne otwieranie
drzwi, Mikrofala 1250W, Grill 1000W, 8
programów auto, rozmrażanie, Multi-cooking,
szybki start, blokada dziecięca, wnętrze inox,
talerz obrotowy 245 mm, ruszt na grill

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

ZA

GN 86 M NT WH

1499zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
Białe szkło, chowane pokrętła, Semi-sensorowy
wyświetlacz (bursztyn), liczba funkcji: 8 +
1, rozmrażanie, czyszczenie hydrolityczne,
oświetlenie wnętrza, klasa energetyczna A,
pojemność 60 L, gładkie wnętrze z drabinkami
bocznymi, wyjmowana wewnętrzna szyba drzwi,
liczba szyb w drzwiach: 2, czarne wnętrze,
akcesoria: 2 tace, 1 ruszt, 1 ruszt do tacy

FHSM 604 4I WH

2199zł

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 60 cm, Booster - 2 pola, Touch Control
z czerwonym podświetleniem, Timer, blokada
przed dziećmi

50% 649zł

FMW 20 GN G WH

1299zł

KUCHENKA MIKROFALOWA
Białe szkło, pojemność 20 L, cyfowy wyświetlacz
(bursztyn), elektroniczne otwieranie drzwi,
Mikrofala 1250W, Grill 1000W, 8 programów auto,
rozmrażanie, Multi-cooking, szybki start, blokada
dziecięca, wnętrze inox, talerz obrotowy 245
mm, ruszt na grill

PRZY ZAKUPIE PIEKARNIKA I PŁYTY MIKROFALÓWKA ZA 50%

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

GN 86 M NT XS

1499zł

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
Inox + Czarne szkło, chowane pokrętła, Semisensorowy wyświetlacz (bursztyn), liczba funkcji:
8 + 1, rozmrażanie, czyszczenie hydrolityczne,
oświetlenie wnętrza, klasa energetyczna A,
pojemność 60 L, gładkie wnętrze z drabinkami
bocznymi, wyjmowana wewnętrzna szyba drzwi,
liczba szyb w drzwiach: 2, czarne wnętrze,
akcesoria: 2 tace, 1 ruszt, 1 ruszt do tacy
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FHSM 302 2I

1199zł

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 30 cm, Booster - 2 pola, Touch Control
z czerwonym podświetleniem, Timer, blokada
przed dziećmi

ZA

50% 649zł

FMW 20 GN G XS

1299zł

KUCHENKA MIKROFALOWA
Inox, pojemność 20 L, cyfowy wyświetlacz
(bursztyn), elektroniczne otwieranie drzwi,
Mikrofala 1250W, Grill 1000W, 8 programów auto,
rozmrażanie, Multi-cooking, szybki start, blokada
dziecięca, wnętrze inox, talerz obrotowy 245
mm, ruszt na grill

www.arkasagd.pl

Kup przynajmniej 2 produkty AGD i zyskaj dodatkową gwarancję
Wystarczy zarejestrować zakupione urządzenia na stronie franke.pl/ks w zakładce promocje w ciągu 30 dni
od daty zakupu.*
W programie bierze udział sprzęt zakupiony wyłącznie w Studiach Mebli Kuchennych.

.
Przedl/uz ona gwarancja

Kup 2 urządzenia AGD** FRANKE
i zyskaj dodatkowe
2 lata gwarancji, łącznie 4 lata.

Kup 3 urządzenia AGD** FRANKE
i zyskaj dodatkowe 3 lata
gwarancji, łącznie 5 lat.

Program „Przedłużona gwarancja” trwa od dnia 01.06.2018 r. do odwołania.
* Zakupione produkty należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu
Link do rejestracji oraz regulaminu znajduje się na stronie www.franke.pl/rejestracja
** Produkty AGD objęte programem "Przedłużona gwarancja": okapy (cena katalogowa powyżej 1000 zł), płyty grzewcze, piekarniki, kuchenki mikrofalowe,
ekspres do kawy.

www.arkasagd.pl
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PŁYTY INDUKCYJNE

CRYSTAL
FHCR 604 2l 1 Flexi

2499zł

CRYSTAL
FHCR 774 2I 1 Flexi

3499zł

MARIS
FHSM 804 2I 1 Flexi

3599zł

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 60 cm, Booster - 2 pola, Slider z
czerwonym podświetleniem i bezpośrednim
wyborem, Timer, Pauza, blokada przed dziećmi

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 80 cm, Booster - 2 pola, Slider z
czerwonym podświetleniem i bezpośrednim
wyborem, Timer, Pauza, blokada przed dziećmi

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 80 cm, Booster - 2 pola, Touch Control
z czerwonym podświetleniem, Pauza, blokada
przed dziećmi

MYTHOS
FHMT 604 2FLEXI INT

MYTHOS
FHMT 806 3FLEXI INT

MARIS
FHMR 804 2 I 1 Flexi

4999zł

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 60 cm, Booster - 4 pola, Slider z białym
podświetleniem i bezpośrednim wyborem, Timer,
Pauza, blokada przed dziećmi

7999zł

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 80 cm, Booster - 6 pól, Slider z białym
podświetleniem i bezpośrednim wyborem, Timer,
Pauza, blokada przed dziećmi

NOWOŚĆ!

1999zł

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 80 cm, Booster - 3 pola, Touch Control
z czerwonym podświetleniem, Timer, blokada
przed dziećmi
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SMART FHSM 803 3I

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 80 cm, Booster - 2 pola, Touch Control
z czerwonym podświetleniem, Pauza, blokada
przed dziećmi

PROMOCJA!

NOWOŚĆ!

SMART FHSM 804 4I

3599zł

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEJ
PŁYTY GRZEWCZEJ WRAZ
Z DOWOLNYM PIEKARNIKIEM
FRANKE = DOWOLNA ZMYWARKA

2499zł

PŁYTA INDUKCYJNA
szerokość 80 cm, Booster - 2 pola, Touch Control
z czerwonym podświetleniem, Timer, blokada
przed dziećmi

ZA

50%

www.arkasagd.pl

PŁYTY GAZOWE I PIEKARNIKI COUNTRY FLAT

COUNTRY
FHTL 604 3G TC GF C

1499zł

COUNTRY
FHTL 604 3G TC OA C

1499zł

COUNTRY
FHTL 604 3G TC CO C

1799zł

PŁYTA GAZOWA
szerokość 60 cm, liczba palników - 4 pola,
zapalarka elektryczna zintegrowana w
pokrętłach, żeliwne ruszty - 2

PŁYTA GAZOWA
szerokość 60 cm, liczba palników - 4 pola,
zapalarka elektryczna zintegrowana w
pokrętłach, żeliwne ruszty - 2

PŁYTA GAZOWA
szerokość 60 cm, liczba palników - 4 pola,
zapalarka elektryczna zintegrowana w
pokrętłach, żeliwne ruszty - 2

COUNTRY FLAT
CF 55 M GF/N

COUNTRY FLAT
CF 55 M OA /N

COUNTRY FLAT
CF 55 M CO /N

1899zł

PIEKARNIK
Piekarnik multifuncyjny, klasa wydajności
energetycznej A, grill z obiegiem powietrza,
pieczenie tradycyjne (góra i dół) z obiegiem
powietrza, grill

1899zł

PIEKARNIK
Piekarnik multifuncyjny, klasa wydajności
energetycznej A, grill z obiegiem powietrza,
pieczenie tradycyjne (góra i dół) z obiegiem
powietrza, grill

1899zł

PIEKARNIK
Piekarnik multifuncyjny, klasa wydajności
energetycznej A, grill z obiegiem powietrza,
pieczenie tradycyjne (góra i dół) z obiegiem
powietrza, grill

ZMYWARKA ZA 50% CENY
NOWOŚĆ!

FDW 614 D7P A++

NOWOŚĆ!

2999zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY
szerokość 60 cm, głośność 44 dBA,
funkcjonalność: 14 zestawów naczyń,
sterowanie elektroniczne,
7 programów,
4 temperatury (40ºC, 45ºC, 50ºC, 65ºC)
dioda LED na podłodze informująca o
statusie cyklu zmywania,
dodatkowy spryskiwacz trzeciego kosza,
Funkcja Multizone - możliwość koncentracji
strumienia wody w jednym z wybranych 3
koszy lub we wszystkich,
możliwość regulacji górnego kosza;
zawiasy rotacyjne - brak konieczności
podcięcia cokołu pod meblem,
cyfrowy wyświetlacz

www.arkasagd.pl

FDW 613 E6P A+

2299zł

ZMYWARKA DO ZABUDOWY
szerokość 60 cm, głośność 49 dBA,
funkcjonalność: 13 zestawów naczyń,
sterowanie elektroniczne,
6 programów,
3 temperatury (50ºC, 55ºC, 65ºC),
przycisk połowa załadunku,
komora zmywania ze stali szlachetnej,
AquaStop
możliwość regulacji górnego kosza,
zawiasy rotacyjne - brak konieczności
podcięcia cokołu pod meblem,
program połowy załadunku w obu koszach,
dioda oraz sygnał akustyczny końca cyklu
zmywania
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PIEKARNIKI I KUCHENKI MIKROFALOWE CRYSTAL

FHCR 604 4G HE WH C

2099zł

PŁYTA GAZOWA
liczba palników - 4 pola, zapalarka
energetyczna zintegrowana w pokrętłach,
żeliwne ruszty - 2

CR 982 M WH M DCT TFT

4799zł

PIEKARNIK DCT
Klasa energetyczna A++, liczba funkcji 17,
specjalne programy Kompletne menu / Wellness
/ Menu Pizza Plus | Zimny front z delikatnym
domykaniem i otwieraniem

ZA

50%

FMW 250 CR2 G WH

1499zł

2599zł

PŁYTA GAZOWA
liczba palników - 5 pól, zapalarka energetyczna
zintegrowana w pokrętłach, żeliwne ruszty - 3

CR 982 M BM M DCT TFT

4799zł

PIEKARNIK DCT
Klasa energetyczna A++, liczba funkcji 17,
specjalne programy Kompletne menu / Wellness
/ Menu Pizza Plus | Zimny front z delikatnym
domykaniem i otwieraniem

ZA

KUCHENKA MIKROFALOWA
do zabudowy, funkcje: 3 (mikrofale, grill,
mikrofale+grill), elektroniczny programator z
wyświetlaczem LCD (biały), talerz obrotowy
szklany Ø 315 mm
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FHCR 755 4G TC HE BK C

50%

FMW 250 CR2 G BK

FHNE COR 4 3G TC XS C

PŁYTA GAZOWA
liczba palników - 4 pola, zapalarka
energetyczna zintegrowana w pokrętłach,
żeliwne ruszty - 4

CR 982 M XS M DCT TFT

KUCHENKA MIKROFALOWA
do zabudowy, funkcje: 3 (mikrofale, grill,
mikrofale+grill), elektroniczny programator z
wyświetlaczem LCD (biały), talerz obrotowy
szklany Ø 315 mm

4999zł

PIEKARNIK DCT
Klasa energetyczna A++, liczba funkcji 17,
specjalne programy Kompletne menu / Wellness
/ Menu Pizza Plus | Zimny front z delikatnym
domykaniem i otwieraniem

ZA

1499zł

2999zł

50%

FMW 250 CS 2 G XS

1699zł

KUCHENKA MIKROFALOWA
do zabudowy, funkcje: 3 (mikrofale, grill,
mikrofale+grill), elektroniczny programator z
wyświetlaczem LCD (biały), talerz obrotowy
szklany Ø 315 mm

www.arkasagd.pl

O NAS
Arkas Sp. z o.o. należy do wiodących dystrybutorów artykułów gospodarstwa domowego w Polsce.
Od ponad 17-tu lat z powodzeniem zaopatrujemy naszych klientów w sprzęt AGD stale poszerzając
ofertę produktową.

MISJA
Naszym nadrzędnym celem jest pełna satysfakcja klienta, dlatego nieprzerwanie wprowadzamy
rozwiązania zorientowane na naszych odbiorców wciąż poszukując nowych i jeszcze lepszych pomysłów.

CO ZYSKUJESZ
Przy współpracy z naszą firmą zapewniamy:
-

atrakcyjne i indywidualnie dostosowane warunki
konkurencyjne ceny
korzystne formy dostawy
stałą dostępność towaru
szeroką ofertę produktową wszystkich liczących się producentów
zawsze aktualne promocje
bogate zaplecze magazynowe
miłą i przyjazną obsługę

TO TAKIE PROSTE
Chcesz nawiązać współpracę z naszą firmą? Daj nam o tym znać, a przygotujemy indywidualną ofertę
uwzględniając Twoje potrzeby. W tym celu zachęcamy do kontaktu.
Zapraszamy do współpracy!

www.arkasagd.pl
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www.arkasagd.pl

