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Divian konyha,  
a családi élmények 
központja!

Antónia konyha,
matt grafit szín
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További színek

Grafit
Matt

Szürke
Matt

Beige
Matt

Cappucino
Matt

Fehér
Matt
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Matt tónusaival és tradicionális formáival Laura mo-
dellünk bármely család konyhájába melegséget, ottho-
nosságot csempész. Becsapódásmentes zsanérokkal 
gyártott ajtajai és nagy teherbírású fiókjai nemcsak ké-
nyelmes, hanem biztonságos használatot is garantál-
nak. Prémium fém fogantyúk és választható extra nagy 
mosogató teszi Laura konyháinkat még impozánsabbá. 
Hatféle színben - matt provance, matt grafit, matt fehér, 
matt szürke, matt beige és matt cappuccino - és felnyíló 
változatban is elérhető. 

Stílusában hozzá illő minőségi konyhai gépekkel és kie-
gészítőkkel felszerelve is a tiéd lehet!

LAURA Provance

modern konyha, letisztult színekben

Elrendezés: egyenes + sziget

becsapódásmentes ajtó

önbehúzó fiók nagy teherbírású fiók

színben illő gépek

Konyhabútor Étkező

Kamravasalat

Bárszék

Konyhai gépek1.538.030 Ft 247.900 Ft

223.400 Ft

36.100 Ft/db

776.400 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

kamra elem

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Konyhasziget
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

Beépített gép, nem látható

- Kevin asztal 160-as
- 6 db Oregon szék

- Evido légkeveréses sütő 
- Evido indukciós főzőlap 
- Evido beépíthető hűtőszekrény
- Silverline sziget elszívó
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő
- Evido beépíthető mosogatógép
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L AUR A
Matt grafit

Praktikus sütő elhelyezés Gránit tálca és csaptelep Minőségi kamravasalat

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Konyha sziget
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Evido kürtős elszívó

- Kevin asztal 160-as
- 4 db Rio szék 

285.700 Ft

Étkező

BárszékKamravasalat

228.500 Ft

36.100 Ft/db

Konyhabútor

223.400 Ft

1.214.216 Ft

Egyenes konyha + sziget

Beépített gép, nem látható
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L AUR A
Matt szürke

Időtálló munkalap Gránit tálca és csaptelep Krómozott fém fogantyú

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Divian fekete gránit mosogatótálca
- Line króm csaptelep 

Konyhabútor 635.438 Ft

Egyenes konyha
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LAURA
Matt beige

Megbízható főzőlapKrómozott fém fogantyúk

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Fali panel
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido gáz főzőlap
- Silverline teleszkópos páraelszívó
- Evido beépíthető mikróhullámú sütő
- Evido beépíthető mosogatógép

- Claudia asztal 120-as
- 4 db Yade szék

481.500 Ft

Étkező 308.800 Ft

Konyhabútor 1.114.000 Ft

L alakú konyha

Beépített gép, nem látható

Praktikus sütő elhelyezés
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LAURA
Matt cappucino

Időtálló munkalap Krómozott fém fogantyúk

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

Bárszék 34.200 Ft

Konyhabútor 1.019.278 Ft Konyhai gépek

- Evido indukciós főzőlap
- Evido légkeveréses sütő
- Evido beépíthető hűtő
- Silverline teleszkópos páraelszívó

495.600 Ft

L alakú konyha

Gránit tálca és csaptelep

Beépített gép, nem látható
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LAURA
Matt fehér

Praktikus elszívó Többfunkciós főzőlap

Konyhai gépek

- Konyhaelemek, fogantyúk
- Munkalapok
- Reggeliző pult
- Fali panel
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido indukciós főzőlap
- Evido sütő
- Evido beépíthető mosogatógép
- Silverline páraelszívó

- Claudia asztal 160-as 
- 6 db Yade szék

547.200 Ft

Étkező

Bárszék

406.100 Ft

34.000 Ft/db

Konyhabútor 1.762.200 Ft

L alakú konyha

Gránit tálca és csaptelep

Beépített gép, nem látható
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Kombináld Laura konyhád színét tetszés szerint!

matt beige és matt cappucino

matt fehér és matt szürke
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További színek

Grafit
Matt

Fehér
Matt
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ANTÓNIA ����
Szürke

Az Antónia konyhánkat sokan szeretik, de a magasfényű 
front nem minden otthonnak áll jól. Újdonságunk, az 
Antónia matt konyhabútor a natúr, természetközeli meg-
jelenésével és egyszerű eleganciájával kiválóan illik a nép-
szerű konyha sorozatunkba. Ezt a modellt is választhatod 
színben passzoló gépeinkkel, Blanco kiegészítőinkkel és 
praktikus kamra elemmel, amiben a legújabb vasalatunk 
található.

becsapódásmentes ajtó

kamra elem

önbehúzó fiók nagy teherbírású fiók

színben illő gépek

modern konyha, letisztult színekben

Elrendezés: L alakú

Konyhabútor Étkező

Kamravasalat

Konyhai gépek1.263.460 Ft 456.700 Ft

383.200 Ft

774.400 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Króm csap

- Hektor asztal 160-as
- 6 db Imola szék

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép
- Evido beépíthető hűtő
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

g

Beépített gép, nem látható
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ANTÓNIA
Matt grafit

Matt design

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Konyhasziget
- Blanco Gránit mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

- Toni asztal 120-as
- 4 db Sonic szék

407.600 Ft

Étkező

Bárszék

Kamravasalat
411.300 Ft

34.200 Ft/db

Konyhabútor

223.400 Ft

806.479 Ft

Egyenes konyha + sziget

Gránit tálca és csaptelepPraktikus sütő elhelyezés

Beépített gép, nem látható
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ANTÓNIA
Matt fehér Konyhai gépek

- Konyhaelemek, fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Beépíthető 1 mély fehér gránit 
mosogatótálca
- Fehér gránit íves csaptelep

- Evido légkeveréses sütő
- Evido üvegkerámia főzőlap
- Silverline páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép

- Kevin asztal 160-as
- 4 db Kevin szék

285.700 Ft

Kamravasalat

Konyhabútor

390.200 Ft

1.773.244 Ft

U alakú konyha

Praktikus sütő elhelyezésHasznos kamravasalat Krómozott fém fogantyúk

Beépített gép, nem látható

Étkező 199.300 Ft
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További színek

Beige
Fényes

Cappucino
Fényes

Fehér
Fényes
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������ANTÓNIA
Antracit

Ragyogó ajtófrontok és prémium korpusz anyagok meg-
annyi kombinációjában elérhető, így méltán népszerű 
konyhánk. A praktikumról és kényelemről olyan felszere-
lések gondoskodnak, mint a gránit mosogatótálca vagy 
teljes kihúzású fiókok, amelyek megkönnyítik, élvezetessé 
teszi a mindennapi konyhai feladatokat.

Első osztályú Blanco kiegészítőkkel és minőségi konyhai 
gépekkel még személyre szabottabbá tehető.

becsapódásmentes ajtó

kamra elem

önbehúzó fiók nagy teherbírású fiók

színben illő gépek

extra magasfényű, extra modern

Elrendezés: L alakú

Konyhabútor ÉtkezőKonyhai gépek1.050.300 Ft 207.200 Ft776.400 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Nook Gránit csaptelep

- Berta étkezőasztal 160-as
- Berta szék 6 db

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline teleszkópos páraelszívó
- Evido beépíthető mikró
- Evido beépíthető mosogatógép

Beépített gép, nem látható
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ANTÓNIA
Fényes beige

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Fali panel
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép

- Hektor asztal 120-as
- Hektor szék 4 db

481.500 Ft

Étkező 418.200 Ft 

Konyhabútor 919.200 Ft

L alakú konyha

Gránit tálca és csaptelep Könnyen kezelhető sütőKrómozott fém fogantyúk

Beépített gép, nem látható
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ANTÓNIA
Fényes cappucino

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- 2 db kamraszekrény
- Fekete gránit mosogatótálca
- Linea króm csaptelep

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép
- Evido beépíthető hűtő
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

- Toni asztal 120-as
- 4 db Sonic szék

481.500 Ft

Étkező 411.300 Ft

Konyhabútor 1.517.000 Ft 

L alakú konyha

Gránit tálca és króm csaptelepPraktikus elszívó Többfunkciós főzőlap

Beépített gép, nem látható

Kamravasalat 383.200 Ft



24

ANTÓNIA
Fényes fehér Konyhai gépek

- Konyhaelemek, fogantyúk
- Munkalapok, rejtett hosszabító
- Forgókosár
- Kamraszekrény
- Blanco Flexton 45 szelektív hulladékgyüjtő
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline teleszkópos páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

566.500 FtKonyhabútor 1.191.900 Ft

L alakú konyha

A tiszta edényekért Praktikus sütő elhelyezésExtra magasfényű front
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Kombináld Antónia konyhád színét tetszés szerint!

fényes beige és fényes cappucino

fényes fehér és fényes antracit
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További színek

Beige Rusztik 
fehér

Sonoma
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ZILLE Wotan Tölgy

Zille konyhabútorunk minden elemét a vintage stílus je-
gyében álmodtuk meg. Erről árulkodnak porcelán beté-
tes fogantyúi, valamint üveges ajtói, amelyek sajátos ka-
lászmintás design üveggel szereltek. Extra tartozékként 
alapáron biztosítjuk a nagy teherbírású, teljes hosszá-
ban kihúzható fiókokat is. Ezzel a konyhabútorral a főzés 
igazi gasztronómiai élmény lesz! Zille konyhánk wotan 
tölgy, beige, sonoma vagy rusztikus fehér színben lehet 
tiéd, így könnyen otthonod hangulatához illesztheted.
Rusztikus megjelenésű gépeinkkel és étkezőgarnitúrá-
inkkal még különlegesebbé varázsolható.

hódít a retro életérzés

nagy teherbírású fiók színben illő gépek

kamra elem

Elrendezés: L alakú konyha + sziget

Konyhabútor Étkező

Bárszék

Konyhai gépek1.081.177 Ft 248.400 Ft

36.100 Ft/db

282.700 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Konyhasziget
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Torino asztal 160-as
- 6 db Indiana szék

- Evido légkeveréses sütő
- Evido gáz főzőlap
- Evidó kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép Kamravasalat 223.400 Ft

Beépített gép, nem látható
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ZI LLE
Beige

Díszített üvegRusztikus elszívó

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Gránit 2 mély mosogatótálca
- Íves gránit csaptelep

- Evido légkeveréses sütő
- Evido gáz főzőlap
- Evidó kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető hűtő

533.600 FtKonyhabútor 653.300 Ft
Egyenes konyha

Stílusban passzoló gépek

Beépített gép, nem látható
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ZI LLE

L alakú konyha + sziget

Rusztik fehér

Porcelán fogantyúk

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyú
- Sziget
- Munkalapok
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco króm csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline szabadon álló páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép

- Felix asztal 135-ös
- Kevin székek 4 db

517.600 Ft

Étkező 162.200 Ft

Konyhabútor 1.048.000 Ft

Időtálló munkalap Könnyen kezelhető elszívó

Beépített gép, nem látható
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ZI LLE

L alakú konyha

Sonoma

Időtálló munkalap

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyú
- Munkalapok
- Divian gránit sarokmosogatótálca
- Snake gránit csaptelep

- Evido szabadonálló tűzhely
- Evidó kürtős páraelszívó

204.800 FtKonyhabútor 610.985 Ft

- Atos asztal 160-as
- 6 db Pilat szék

Étkező 302.800 Ft

Gránit tálca és csaptelep Ötletes tárolás
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TOVÁBBI

KONYHÁINK

Olívia

Amanda

Dalma

Alexa
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OLIVIA

AMANDA

251.800 Ft

285.600 Ft

����	�

����	�



33

DALMA219.200 Ft ����	�

ALEXA393.900 Ft ����	�




























































































































