
SINFONIA  
Prevednie: čierne alebo biele sklo
Šírka: 80 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 270 - 570 (720) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 57 (62) dB (A)

Cena: 1.429,- €    

príslušenstvo za príplatok:
nerezový komín nízky (220 + 270 mm) 
KIT 0010700: 114,- €
nerezový komín vysoký (450 + 450mm) 
KIT0010439:  141,- €
pachový filter LONG LIFE: F00439: 34,- €

2011

UPOZORNENIE:
RAVAL TRADE, s.r.o. upozorňuje kupujúcich že ako jediný oficiálny dovozca odsávačov pár                  na Slovensko zabezpečuje bezplatný záručný servis iba na výrobky 
s platným originálnym záručným listom spoločnosti RAVAL TRADE, s.r.o. Piešťany.
Na výrobky ku ktorým nebude priložený originálny záručný list spoločnosti RAVAL TRADE, s.r.o. si kompletné služby spojené so zabezpečením servisu (doprava, cena 
náhradných dielcov, práca, ...) hradí zákazník v plnom rozsahu.



ELICA DEEP SILENCE
Odsávače ELICA vybavené systémom Elica Deep 
Silence          sú najtichšie na svete. Použitá technoló-
gia umožňuje odsávaču, aby bol extrémne tichý, dokonca 
nepostrehnuteľný pri nízkych rýchlostiach. Vyskytuje sa tu 
zníženie hlučnosti v domácnosti o viac ako 35% v porovnaní s 
tradičnými odsávačmi. Porovnanie je jednoduché: konverzá-
cia väčšieho počtu ľudí v kancelárií a konverzácia pár ľudí v 
knižnici. Systém znižuje úroveň hluku, ale nie výkon a účinnosť 
odsávania. Odsávače ELICA so systémom               patria 
medzi najvýkonnejšie a najúčinnejšie odsávače, ktoré sú 
prístupné na trhu. 
Systém                     je exkluzívny patent spoločnosti Elica.

EXTERNÝ MOTOR
Odsávače označené týmto symbolom môžu byť vybavené 
vonkajším motorom umiestneným mimo kuchyne, ba dokonca 
aj mimo domu. V porovnaní s rovnakým modelom so zabu-
dovaným motorom, vonkajší motor zvyšuje výkon odsávania 
o 35% a znižuje hladinu akustického tlaku o 20%.

EVOLUTION
Výrobky so systémom Evolution spravili revolúciu vo svete 
odsávania v kuchyni. Kompaktný valec z nerezovej ocele 
obsahuje funkcie odsávania, filtrovania mastnoty a pachov, 
osvetlenia varnej dosky a v niektorých verziách osvetlenie celej
kuchyne.
Odsávače rady Evolution sú predmety ľahkého a elegantného 
dizajnu, ktoré sa prirodzene integrujú do rafinovaných
priestorov.
Evolution je exkluzívny patent spoločnosti Elica.

EXCLUSIVE MATERIALS
Pokračujúce hľadanie spoločnosti Elica o funkčnosti a kráse je 
vyjadrené v týchto produktoch, vo výbere tvarov a moderných 
materiálov. Každý odsávač je unikátny: fúkané sklo od benát-
skych remeselníkov, polymérne povrchy, rafinovaná leštená 
oceľ, prírodná koža, kovové pletivo, perforované oceľové filtre. 
Prekvapujúce materiály pre všetky naše zmysly, vždy spojené
s bezchybným výkonom a funkčnosťou.

AMBIENT LIGHT
Osvetlenie poskytuje vidieť, hrať sa, variť a žiť. Všetky 
odsávače Elica efektívne osvetľujú pracovnú dosku; okrem 
toho odsávače vybavené s Ambient Light šíria svetlo aj do 
životného priestoru. Viac svetla, ktoré osvetľuje a zdobí 
kuchyňu.

SYNAIRGY
Synairgy je systém prúdenia vzduchu najúčinnnejší na svete. 
Rešpektuje životné prostredie znížením spotreby elektrickej
energie až o 50%.
Kombinuje do perfektného spojenia tiché, nevibrujúce 
elektrické zariadenie bez trenia s inteligentným elektronickým 
ovládaním, ktoré nastaví výkon motora k spokojnosti užívateľa.
Systém Synairgy je unikát svojho druhu v tom zmysle, že je
tiež samoregulujúci. Zabezpečuje zníženie spotreby elektrickej 
energie spolu s optimálnou úrovňou prúdenia vzduchu 
a nízkou hlučnosťou pri každom type inštalácie, prispôsobujúci 
sa automaticky akejkoľvek prekážke prítomnej v priechode
vzduchu vo vnútri kuchyne a domu.

LED LIGHT
Tieto odsávače sú vybavené osvetľovacím systémom 
založeným na LED technológii.  Diódy LED poskytujú optimálne 
osvetlenie varnej dosky pre uľahčenie prípravy jedla. Taktiež 
majú svoju životnosť 10krát vyššiu ako tradičné žiarovky 
a môžu ušetriť 90% elektrickej energie.
 
PURE FUNCTION
Pure je inteligentný prevádzkový režim, v ktorom sa odsávač 
prepne na prvú rýchlosť po dobu 5 minút každú pol hodinu, kým 
sa funkcia nevypne.  S funkciou PURE je odsávač funkčný aj keď 
sa nevarí, pretože zabezpečuje kontinuálne a tiché čistenie
ovzdušia.

INTENSITIME
Funkcia IntensiTime znamená, že odsávač sa aktivuje na 
maximálny výkon po dobu 5 minút a odsáva dym a výpary
rozličnej intenzity.

HIGH PERFORMANCE
Modely s veľmi vysokým sacím výkonom, vhodné najmä 
pre veľké kuchyne alebo stravovacie návyky, ktoré vyžadujú 
intenzívne varenie, snaženie, grilovanie.

PERIMETER ASPIRATION
Obvodné odsávanie je alternatívna technológia odsávania, kde 
prúdenie vzduchu je zlúčené do vonkajšieho odvodu odsávača 
a znižuje spotrebu energie a hluku. Namiesto tradičných fil-
trov sa na týchto výrobkoch nachádza panel z ocele alebo skla, 
ktoré zlepšuje  estetiku a uľahčuje čistenie a údržbu. 

CHEF CONTROL
S ovládaním Chef Control odsávač nereaguje na príkazy , ale 
na potreby. Jemné varenie vo vode alebo miešané vyprážanie? 
Jednoducho stačí vybrať typ varenia na displeji a Chef Con-
trol automaticky prispôsobí optimálne odsávanie. Okrem 
toho špeciálne funkcie Silent a Booster ihneď vyhovujú 
najčastejším potrebám: maximálna zvuková izolácia pre nein-
vazívne operácie alebo maximálna sila pre odsávanie dymu 
alebo výparov rozličnej intenzity. 
Chef Control je revolúciou medzi kuchárom a odsávačom.

MAGIC WAND
Malá tyčinka obsahuje najmodernejšiu technológiu. S tyčinkou 
Magic Wand je rýchle a jednoduché ovládať odsávač. Stačí 
chytiť vrchnú časť, ktorá reguluje sací výkon a zase dolná 
časť ovláda prvky osvetlenia. Viacfarebná dióda LED indikuje 
rôzne funkcie odsávača. Magic Wand je exkluzívny patent
spoločnosti Elica.

TOUCH CONTROL
Odsávač sa ovláda s ľahkým dotykom prstov. Toto dotykové 
ovládanie je podsvietené, ktoré neprerušuje kontinuitu 
povrchu udeľujúc eleganciu výrobku a uľahčujúc mu čistenie.

DIGITAL DISPLAY
informácie o funkciách odsávača sú k dispozícií na praktickom
digitálnom displeji.

SOFT LIGHT CONTROL
Podľa svetielka, ktoré sa šíri od Soft Light možno odhadnúť 
na prvý pohľad prevádzkovú rýchlosť odsávača.

SMART INSTALLATION
Je dôležité, aby inštalácia výrobku bola jednoduchá a rýchla, 
a to aj pre veľké odsávače. Technológia Smart umožňuje 
montáž odsávačov na stenu s praktickým systémom bežne 
používaným pre motáž do kuchynských liniek. Taktiež 
umožňuje ľahké nastavenie výrobku v dokonalom zladení 
s nábytkom.

HEAD SAVER
Odsávače s Head Saver sú výsledkom štúdia ergonómie 
a použiteľnosti výrobku. Ich zmenšené rozmery umožňujú 
väčšiu voľnosť pohybu pri príprave potravín a dovoľujú pohyb 
v kuchyni bez strachu z náhodného udretia hlavy o odsávač.

FILTER CHANGE INDICATOR
Správna údržba filtračného systému zaručuje vždy optimálnu 
prevádzku odsávača. V týchto výrobkoch je vizuálny indiká-
tor nasýtenosti filtra ktorý zachytáva mastnotu a uhlíkového
filtra.
Keď sa kontrolka rozsvieti, treba umyť tukový filter alebo
vymeniť uhlíkový filter.

REMOTE CONTROL
Štýlové diaľkové ovládanie ovláda na diaľku všetky funkcie 
výrobku. Štandardne sa dodáva k niektorým odsávačom. 
K niektorým modelom je ho možné dodatočne dokúpiť.

BACK ASPIRATION
Zadný vývod vzduchu. Tieto odsávače majú vývody vzdu-
chu zhora a vzadu. Vývod vzduchu je možné nastaviť podľa 
potreby počas inštalácie jednoduchým otočením vnútorného
motoru o 90°. Klasický vývod vzduchu zhora sa odporúča 
pre filtračnú verziu ako aj odťah cez odkrytú odsávaciu rúru. 
Namiesto toho, nový zadný vývod umožňuje funkciu odťahu 
bez odkrytej rúry.V tomto prípade musí byť odsávač napo-
jený na odťahové potrubie zabudované do steny, na ktorej 
je odsávač nainštalovaný.



ELISUMMER
Prevednie: biela, čierna farba, čierna farba + predný panel nerez, nerez
Šírka: 60 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 15 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 120 - 190 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 49 - 62 dB (A)

biela, čierna: 60,- €  
čierna + predný panel nerez: 64,- €
nerez: 69,- €

KREA 
Prevednie: biela, šedá, čierna farba, nerez
Šírka: 50 cm a 60 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 13
Sací výkon minimálny/maximálny: 140-220 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 49-60 dB (A)

biela, šedá, čierna: 70,- €  
nerez: 89,- €

AQUA  
Prevednie: biela a čierna farba, nerez
Šírka: 60 cm, 90 cm a 120 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 240-470 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 54-64 dB (A)

farba biela a čierna:                           nerez:
60 cm: 143,- €                                     60 cm:   149,- €
90 cm: 169,- €                                     90 cm:   179,- €
                                                              120 cm: 269,- €    

CONCORDE
Prevednie: biela, hnedá, čierna farba, nerez
Šírka: 50 cm a 60 cm
Hrúba vodorovnej časti: 13 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 48-59 dB (A)

biela, hnedá, čierna: 69,- €  
nerez: 99,- €

NIKITA
Prevedenie: nerez
Šírka: 60 cm a 90 cm 
Sací výkon minimálny/maximálny: 220-370 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 55-67 dB (A)

60 cm: 134,- €            
90 cm: 159,- €    
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TONDA
Prevednie: nerez
Šírka: 60 cm a 90 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 230-400 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 47-59 dB (A)

60 cm: 179,- €
90 cm: 199,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00173: 11,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00572: 10,- €

V cene pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 17,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00173: 11,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00315: 12,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00169: 20,- €



SPOT NG  
Prevednie: nerez
Šírka: 60 cm a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm a 10 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 400 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 44 - 62 dB (A)

hrúbka vodorovnej časti 6 cm:    hrúbka vodorovnej časti 10 cm:
60 cm: 259,- €                                 60 cm: 289,- €
90 cm: 289,- €                                 90 cm: 319,- € 

CUBE   
Prevednie: nerez + čierne sklo 
Šírka: 60 a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 5 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 630 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 48 - 66 dB (A)   

60 cm: 429,- €                                          
90 cm: 459,- €    
príslušenstvo za príplatok: doplnkový nerezový komín (+230 mm) KIT 00780: 64,- €

GALAXY  
Prevedenie: biela a čierna farba + nerez
Šírka: 80 cm
Hrúbka vodorovnej časti: iba 3,2 cm
Hĺbka: iba 38 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 290 - 570 (720) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 64 (69) dB (A)

619,- €      
POZNÁMKA:
prevedenie BL + IX (WH + IX): predná lišta čierna (biela) ostatné nerez
prevedenie BL (WH): vodorovná časť odsávača celá čierna (biela), ostatné nerez   

SPOT
Prevednie: nerez
Šírka: 60 cm, 70 cm a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 430 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 48 - 62 dB (A)      

60 cm: 289,- €                                          
70 cm: 316,- €
90 cm: 319,- €  
príslušenstvo za príplatok: doplnkový nerezový komín (+230 mm) KIT 00780: 64,- €

OPERA HOUSE  
Prevednie: nerez
Šírka: 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 510 (610) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A)    

499,- €    

FARO
Prevednie: nerez
Šírka: 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 290 - 570 (720) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 64 (69) dB (A)     

679,- €            

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333:   13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- € 
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €



TENDER
Prevednie: nerez
Šírka: 70 cm a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 4 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 290 - 590 (800) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 35 - 50 (56) dB (A)    

70 cm: 749,- €
90 cm: 759,- € 

ALBA CUBO   
Prevednie: nerez + biele sklo 
Rozmery: 55 cm x 50 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (610) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A) 

1.014,- €
príslušenstvo za príplatok: 
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 76,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 76,- €

POZNÁMKA: Súčasťou balenia je aj nerezový komín

ICARUS   
Prevednie: nerez + čierne sklo 
Šírka: 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 4 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 680 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45 - 68 dB (A)    

1.145,- €  

HORIZONTE
Prevednie: nerez + čierne sklo
Šírka: 90 cm a 120 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 550 (700) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 40 - 55 (60) dB (A)    

90 cm: 1.049,- €
120 cm: 1.189,- €  

ALBA PIRAMIDE  
Prevednie: nerez + biele sklo 
Rozmery: 80 cm x 50 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (610) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A)

bez dekoračného skla: 899,- €
s dekoračným sklom: 1.114,- €  
príslušenstvo za príplatok: 
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 76,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 76,- €

POZNÁMKA: Súčasťou balenia je aj nerezový komín

PLEIN AIR
Prevedenie: nerez + biele sklo
Šírka: 80 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 5 cm
Hĺbka: iba 40 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (650) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A)

1.262,- €
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Pachový filter LONG LIFE: KIT01916: 89,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 17,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39- €

Pachový filter LONG LIFE: KIT01916: 89,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 17,- €



STENAR
Prevedenie: nerez
Rozmery: 36 cm x 36 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 230 - 460 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 64 dB (A)

399,- €

FLAT GLASS  
Prevednie: nerez + sklo 
Šírka: 60 cm a 90 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 400 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 44 - 62  dB (A)    

60 cm: 289,- €            
90 cm: 299,- €

TRIBE   
Prevednie: nerez + sklo 
Šírka: 60 cm, 70 cm a 90 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 580 (750) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 63  (69) dB (A) 

60 cm: 359,- €
70 cm: 369,- €            
90 cm: 379,- €  

REEF   
Prevednie: nerez + sklo 
Šírka: 60 cm, 70 cm a 90 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 580 (750) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 63 (69) dB (A) 

60 cm: 376,- €
70 cm: 386,- €            
90 cm: 396,- €

STONE
Prevedenie: biela farba, nerez
Rozmery: 33,2 cm x 32,7 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 630 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45 - 65 dB (A) 

biela farba: 449,- €
nerez: 449,- €

CIRCUS  
Prevednie: nerez + sklo 
Šírka: 60 cm a 90 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 400 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 44 - 62  dB (A)    

60 cm: 315,- €            
90 cm: 331,- € 

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €



TUBE     
Prevedenie: nerez
Priemer: 43 cm
Sací výkon: 250 - 470 (550) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna : 45 - 55 (65) dB(A)

  639,- €

BUBBLE     
Prevedenie: čierna, biela, šedá farba
Priemer: 60 cm
Sací výkon: 240 - 450  m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 41 - 61 dB(A)

  799,- €
príslušenstvo za príplatok :
čierny komínový set KIT 0010440: 67,- €
biely komínový set KIT 0012457: 67,- €
šedý komínový set KIT 0012459: 67,- €
nerezový komínový set KIT 0012458: 40,- €

KUADRA     
Prevedenie: nerez
Rozmery: 43 cm x 43 cm alebo 60 cm x 43 cm
Sací výkon: 250 – 470 (550) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45 - 55 (65) dB(A)

43 cm: 529,- €
60 cm: 599,- €

CHROME WALL      
Prevednie: nerez lesklý
Rozmery: 55 cm x 40 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 520 (650) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 64 (69) dB (A)     

769,- €  
príslušenstvo za príplatok:
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 76,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 76,- € 

ELEKTRA      
Prevednie: nerez
Šírka: 55 cm a 80 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 270 - 570 (730) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 44 - 63 (67) dB (A)   

55 cm: 559,- €
80 cm: 679,- €

Príslušenstvo za príplatok: nerezový komín  KIT 0008747: 74,-€
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STONE GALLERY
Prevednie: imitácia čierna žula, béžová žula, 
biela žula bez dekoračného panela
Šírka: 80 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 580 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 65 dB (A)   

bez dekoračného panela: 879,- €
imit. čierna, béžová a biela žula: 989,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F0026: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0010442

Pachový filter LONG LIFE: F00431: 39,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00431: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

pachový filter LONG LIFE : F00264: 60,- €



SKIN  
Prevedenie: nerez, čierne alebo biele sklo
Šírka: 80 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 240 - 600 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 65 dB (A)

1.229,- €
príslušenstvo za príplatok :
nerezový komínový nízky (220 + 270mm) KIT 0010700: 115,- €
nerezový komín vysoký (450 + 450mm) KIT 0010439: 141,- €

MINI SKIN 
Prevedenie: nerez, čierne alebo biele sklo
Šírka: 55 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 240 - 600 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 65 dB (A)

999,- €
príslušenstvo za príplatok :
nerezový komínový nízky (240 + 270mm) KIT 0010701: 115,- €
nerezový komín vysoký (460 + 475mm) KIT 0010519: 141,- €

MINI OM   
Prevednie: čierne a biele sklo, zrkadlo  
Šírka: 55 cm 
Sací výkon minimálny/maximálny: 270 - 650 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 42 - 64 dB (A)

čierne a biele: 969,- €
zrkadlo: 1.099,- €
Príslušenstvo za príplatok:

nerezový komín nízky:  (240 + 270 mm) KIT 01797: 97,-€
nerezový komín vysoký:  (460 + 475 mm) KIT 01513: 136,-€

POZNÁMKA: MINI OM GME (BIELY a ČIERNY) prevedenie bez motora: 949,- €
externý motor GME: 358,- € - bližšie informácie na strane 12

OM SPECIAL EDITION   
Prevedenie: čierne a biele sklo 
Šírka: 80 cm 
Sací výkon minimálny/maximálny: 270-570 (730)  m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 44-63 (67) dB (A) 

OM SPECIAL EDITION (svetelná rampa sklenená-vysúvacia): 1.499,- €
Príslušenstvo za príplatok:

nerezový komín nízky:  (220 + 270 mm) KIT 01796: 146,- €
nerezový komín vysoký (450 + 450 mm) KIT 01054: 184,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

OM  
Prevednie: čierne a biele sklo 
Šírka: 80 cm 
Sací výkon minimálny/maximálny: 270 - 570 (730) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 44 - 63 (67) dB (A) 

OM (svetelná rampa chromová - pevná): 1.199,- €
Príslušenstvo za príplatok:

nerezový komín nízky:  (220 + 270 mm) KIT 01796: 146,-€
nerezový komín vysoký (450 + 450 mm) KIT 01054: 184,- €

POZNÁMKA: OM GME (BIELY a ČIERNY) prevedenie bez motora: 1.199,- €
externý motor GME: 358,- € - bližšie informácie na strane 12

ICO
Prevedenie: čierne a biele sklo, nerez 
Šírka: 80 cm 
Sací výkon minimálny/maximálny: 200-680  m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45-68 dB (A)  

biele a čierne sklo, nerez: 1.899,- €
príslušenstvo za príplatok:

nerezový komín nízky (220 + 270 mm)  KIT 0010704: 141,- €
nerezový komín vysoký (450 + 450 mm)  KIT 0010703: 115,- €      

Pachový filter uhlíkový: CFC0010442: 44,- € Pachový filter uhlíkový: CFC0010442: 44,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00439: 34,- € 

Pachový filter LONG LIFE: F00439: 34,- € 

Pachový filter LONG LIFE: F00431: 34,- € 

Pachový filter LONG LIFE: F00439: 34,- € 

pachový filter LONG LIFE F00439: 34,- €



CHROME - priestorový      
Prevedenie: nerez lesklý
Rozmery: 46 cm x 46 cm, 58 cm x 43 cm, 85 cm x 43 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 290 - 590 (850) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 35 - 50 (56) dB (A) 
hmotnosť odsávača: 46x46 - 37 kg | 58x43 - 40 kg | 85x43 - 49 kg    

46 cm x 46 cm: 1.139,- €
58 cm x 43 cm: 1.239,- €        
85 cm x 43 cm: 1.319,- €
príslušenstvo za príplatok:
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

CUBICA - priestorový        
Prevedenie: nerez + čierne sklo
Rozmery: 90 cm x 60 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 5 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 630 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 48 - 66 dB (A)
hmotnosť odsávača: 29 kg

799,- €   

MERIDIANA - priestorový         
Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 120 cm x 70 cm
Hrúbka vodorovnej časti:  6 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 550 (700) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 40 - 55 (60) dB (A)
hmotnosť odsávača: 47 kg      

1.429,- €
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CLOUD NINE - stropný
Prevedenie: nerez + biele sklo
Rozmery: 120 cm x 65 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 320 - 650 (740) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 49 - 65 (68) dB (A) 
hmotnosť odsávača: 36 kg

1.950,- €

KUADRA ISLAND
Prevedenie: nerez
Rozmery: 43 cm x 43 cm alebo 60 cm x 43 cm
Sací výkon: 250 - 470 (550) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45 - 55 (65) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 42 kg

43 cm x 43 cm: 769,- €
60 cm x 43 cm: 799,- €

TUBE ISLAND
Prevedenie: nerez
Priemer: 43 cm
Sací výkon: 250 - 470 (550) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45 - 55 (65) dB(A)
hmotnosť odsávača: 38 kg

759,- €

pachový filter uhlíkový F00333: 13,- €
pachový filter LONG LIFE F00431: 39,- €

Pachový filter LONG LIFE: KIT01916: 89,- €

Pachový filter LONG LIFE: KIT01916: 89,- €

pachový filter uhlíkový CFC0010590: 29,- €

pachový filter uhlíkový F00333: 13,- €
pachový filter LONG LIFE F00431: 39,- €

pachový filter uhlíkový F00333: 13,- €
pachový filter LONG LIFE F00262: 39,- €



ALBA CUBO ISLAND 
- priestorový na lankách
Prevednie: nerez + biele sklo 
Rozmery: 55 cm x 49 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (610) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A) 
hmotnosť odsávača: 23 kg

1.099,- €
príslušenstvo za príplatok:

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- €
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

TRIBE ISLAND - priestorový    
Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 90 cm x 60 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 580 (750) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 63 (69) dB (A) 
hmotnosť odsávača: 28 kg 

629,- €

ICARUS ISLAND
 - priestorový   
Prevedenie: nerez + čierne sklo
Rozmery: 90 x 56,5 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 4 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 680 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45 - 68 dB (A)
hmotnosť odsávača: 28 kg 

1.429,- €

REEF ISLAND - priestorový      
Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 90 cm x 60 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 260 - 580 (750) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 66 (69) dB (A)   
hmotnosť odsávača: 28 kg

689,- €  

ALBA CUBO ISLAND 
- priestorový s nerezovým komínom 
Prevednie: nerez + biele sklo 
Rozmery: 55 cm x 49 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (610) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A) 
hmotnosť odsávača: 25 kg     

1.099,- € 
príslušenstvo za príplatok:         

nerezový komín KIT 0010438: 230,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

PLEIN AIR ISLAND
- priestorový   
Prevedenie: nerez + biele sklo
Hrúbka vodorovnej časti: 5 cm
Rozmery: 90 cm x 47 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (650) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A)
hmotnosť odsávača: 44 kg

1.769,- €

pachový filter uhlíkový F00333: 13,- €
pachový filter LONG LIFE F00262: 39,- €

pachový filter uhlíkový F00333: 13,- €
pachový filter LONG LIFE F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 19,- €
Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 19,- €

pachový filter uhlíkový F00333: 13,- €
pachový filter LONG LIFE F00262: 39,- €

pachový filter uhlíkový F00333: 13,- €
pachový filter LONG LIFE F00262: 39,- €



ALBA PIRAMIDE ISLAND 
- priestorový na lankách         
Prevednie: nerez + biele sklo 
Rozmery: 80 cm x 50 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (610) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A)   
hmotnosť odsávača: 25 kg

bez dekoračného skla: 999,- €
s dekoračným sklom: 1.299,- €  
príslušenstvo za príplatok:

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- €
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

OLA BRIGH
- priestorový alebo na stenu         
prevedenie: lesklý nerez + červená, lesklý nerez + tyrkysová
umiestnenie: na stenu alebo do priestoru
priemer: 51 cm
sací výkon minimálny/maximálny: 170 - 350 (480) m3/hod
hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 58 (65) dB (A)
hmotnosť odsávača: 15 kg

1.199,- €
Príslušenstvo za príplatok:         

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- € 
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- € 
komín pre odvod vzduchu KIT 01611: 164,- € 
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

ALBA PIRAMIDE ISLAND 
- priestorový s nerezovým komínom     
Prevednie: nerez + biele sklo 
Rozmery: 80 cm x 50 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 500 (610) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 60 (65) dB (A)   
hmotnosť odsávača: 27 kg

bez dekoračného skla: 999,- €
s dekoračným sklom: 1.290,- €
príslušenstvo za príplatok:         

nerezový komín KIT 0010438: 230,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

OLA PEARL
- priestorový alebo na stenu             
prevedenie: eben + zelená, eben + fialová
umiestnenie: na stenu alebo do priestoru
priemer: 51 cm
sací výkon minimálny/maximálny: 170 - 350 (480) m3/hod
hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 58 (65) dB (A)
hmotnosť odsávača: 15 kg

1.199,- €

Príslušenstvo za príplatok:         

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- € 
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
komín pre odvod vzduchu KIT 01611: 164,- € 
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €
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WAVE
- priestorový alebo na stenu    
Prevedenie:  nerez
Umiestnenie:  na stenu alebo do priestoru
Priemer:  51 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 170 - 350 (480) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 58 (65) dB (A)
hmotnosť odsávača: 15 kg

1.049,- €
Príslušenstvo za príplatok:       
  

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- €
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
komín pre odvod vzduchu KIT 01611: 164,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

PLATINUM         
Prevedenie: nerez
Priemer: 51 cm
Sací výkon: 150 - 350 (480) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 58 (65) dB(A)    
hmotnosť odsávača: 13 kg

1.049,- €
Príslušenstvo za príplatok:       
  

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- €
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
komín pre odvod vzduchu KIT 01611: 164,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 19,- € 

Pachový filter LONG LIFE : F 00433: 89,- €

Pachový filter LONG LIFE: F 00433: 89,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 19,- € 

Pachový filter LONG LIFE : F 00433: 89,- €

Pachový filter LONG LIFE: F 00433: 89,- €



GME 11 - externý motor       
Sací výkon minimálny/maximálny: 330 - 730 (1000) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 45 - 56 (63) dB (A) 

399,- €

GME - externý motor 
pre odsávač 
ARTICA, ANTARTICA, MINI OM, OM      
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 750 (850) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 50 (59) dB (A)

358,- €

GRACE
- priestorový alebo na stenu  
Prevednie: nerez + biele sklo, nerez + čierne sklo 
Priemer: 51 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 170 - 350 (480) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 58 (65) dB (A) 
hmotnosť odsávača: 19 kg

1.399,- €
Príslušenstvo za príplatok:       
  

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- €
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
komín pre odvod vzduchu KIT 01611: 164,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

STAR  
Prevednie: nerez + sklo
Priemer: 51 cm
Sací výkon: 150 – 350 (480) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 38 – 58 (65) dB(A)
hmotnosť odsávača: 17 kg

2.390,- €
Príslušenstvo za príplatok:       
  

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- €
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
komín pre odvod vzduchu KIT 01611: 164,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

VICTORIA  
Prevednie: nerez + sklo
Priemer: 51 cm
Sací výkon: 150 - 350 (480) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 58 (65) dB(A)
hmotnosť odsávača: 17 kg

1.990,- €
Príslušenstvo za príplatok:       
  

predlžovacie lanká s káblom 2,5 m KIT 01889: 49,- €
predlžovacie lanká s káblom 5,0 m KIT 01921: 117,- €
komín pre odvod vzduchu KIT 01611: 164,- €
diaľkové ovládanie čierne: KIT 02183: 79,- €
diaľkové ovládanie biele: KIT 0010436: 79,- €

GME 77 - externý motor  
Priemer otvoru: 150 mm
Sací výkon minimálny/maximálny: 570 - 1100 (1500) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 52 - 64 (68) dB (A) 
Priemer otvoru: 200 mm
Sací výkon minimálny/maximálny: 945 - 1680 ( 2100 ) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 52 - 61 (65) dB (A) 

1.099,- €

ADAGIO
- výsuvný z pracovnej dosky    
Prevedenie: čierne sklo, biele sklo, nerez
Sací výkon minimálny/maximálny: 270-580 (800) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 38 - 48 (58) dB (A) 

čierne sklo, biele sklo: 2.390,- €
nerez: 2.190,- € 
POZNÁMKA: ADAGIO GME prevedenie bez motora:
čierne sklo, biele sklo: 2.190,- €, nerez: 2.090,- €      
externý motor GME 11, GME 22, GME 77  

GME 22 - externý motor
Sací výkon minimálny/maximálny: 460 - 820 (1000) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 59 (64) dB (A) 

749,- €

GME 11GME GME 22 GME 77

Pachový filter LONG LIFE : F 00433: 89,- € Pachový filter LONG LIFE : F 00433: 89,- €

Pachový filter LONG LIFE : F 00433: 89,- €

pachový filter uhlíkový : CFC 0009796: 67,- €



HYDRA - rohový  
Prevednie: nerez
Rozmery: 100 cm x 100 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 220 - 600 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 44 - 65 dB (A) 

719,- € 

PERSONAL - rohový           
Prevednie: nerez + sklo
Rozmery: 100 cm x 100 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 230 - 560 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 46 - 66 dB (A) 

1.029,- € 

SMERALDO CORNER
- rohový          
Prevedenie: profilovaná biela + drevo nemorený masív
Rozmery: 100 cm x 100 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 430 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 50 - 63 dB (A) 

419,- € 

SYNTHESIS - rohový 
Prevednie: nerez + sklo
Rozmery: 100 cm x 100 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 490 (600) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 43 - 61 (65) dB (A) 

929,- € 

RUBINO CORNER - rohový    
Prevednie: nerez a nerez + drevo nemorený masív
Rozmery: 100 cm x 100 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 430 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 50 - 63 dB (A) 

nerez: 549,- €
nerez + predná lišta drevo nemorený masív: 549,- €

CORALLO CORNER
 - rohový          
Prevedenie: béžová mozaika ( mramorová textúra ) + drevo nemorený masív
Rozmery: 100 cm x 100 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 430 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 50 - 63 dB (A) 

499,- €
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Pachový filter uhlíkový: F00169: 20,- €

Pachový filter uhlíkový: 2x F00189: 13,- €

Pachový filter uhlíkový: 2x F00189: 13,- € Pachový filter uhlíkový: 2x F00189: 13,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: 13,- €
Pachový filter LONG LIFE: F00262: 39,- €

Prevedenie Prevedenie



ONICE     
Prevedenie: nerez + nemorené drevo, nerez + morené drevo čerešňa, 
nerez + morené drevo orech
Šírka: 60 cm a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 7 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 250 - 400 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 51 - 68 dB (A)

60 cm: 439,- €
90 cm: 479,- €

CORALLO
Prevedenie: béžová + drevo nemorený masív
Šírka: 60 cm a 90 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 430 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 50 - 63 dB (A) 

60 cm: 369,- €
90 cm: 389,- €

ESTRAIBILE - výklopný  
Prevedenie: šedá farba alebo biela farba
(do vypredania)
Šírka: do 60 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny: 
130-170 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 50-59 dB (A)
Prevedenie: šedá farba alebo biela farba (do vypredania)

89,- €

ELIBLOC 9 - zabudovateľný      
Prevedenie: strieborná farba 
Šírka: do 60 cm a 80 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny 1M: 160 - 220 m3/hod
Sací výkon minimálny/maximálny 2M: 200 - 430 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna 1M: 49 - 58 dB (A)
Hlučnosť minimálna/maximálna 2M: 50 - 63 dB (A)

1M 60 cm:  99,- €
2M 60 cm: 123,- €
2M 80 cm: 139,- €

SMERALDO        
Prevedenie: béžová + drevo nemorený masív
Šírka: 60 cm a 90 cm
Sací výkon minimálny/maximálny: 200 - 430 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 50 - 63 dB (A) 

60 cm: 269,- €
90 cm: 319,- € 

ELIBLOC HT - zabudovateľný 
Prevedenie: šedá farba 
Šírka: do 60 cm a 80 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny: 
240 - 490 (600) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 
52 - 63 (67) dB (A)

60 cm: 165,- €
80 cm: 199,- €

ELIBLOC 3 - zabudovateľný    
Prevedenie: strieborná farba 
Šírka: do 60 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny: 
120 - 180 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 
48 - 58 dB (A)

73,- €

Pachový filter uhlíkový: 2x F00189: 13,- €

Pachový filter 
uhlíkový: 2x F00189: 13,- €

pachový filter uhlíkový : FB01UA: 8,- €

Pachový filter uhlíkový: F00208: 11,- €

Pachový filter uhlíkový: F00169: 20,- €

60cm – Pachový filter uhlíkový: F00210: 36,- €
90cm – Pachový filter uhlíkový: F00187: 18,- €

Pachový filter uhlíkový: 1M - 1x F00189: 13,- €
Pachový filter uhlíkový: 2M - 2x F00189: 13,- €
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ELIPLANE - zabudovateľný 
Prevedenie: spodná časť nerezová, ostatné šedá farba
Osvetlenie: PL 11W
Plynulá regulácia otáčok
Šírka: do 60 cm a 80 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny: 
230 - 430 m3/hod
Hlučnosť 
minimálna/maximálna: 
52 - 69 dB (A)

60 cm: 198,- €
80 cm: 221,- €

ELISLIM 3 - výsuvný  
Prevedenie: spodná a výsuvná časť nerezová, 
ostatné šedá farba
Osvetlenie: NEON 14 W
Plynulá regulácia otáčok
Ovládanie zhora na výsuvnej časti
Šírka: do 60 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny: 
220 - 420 (600) m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 
52 - 61 (66) dB (A)

315,- €

ELISLIM LX - výsuvný      
Prevedenie: biela a čierna farba
Šírka: do 60 cm a 90 cm skrinky
Výsuvná časť je so sklom, ovládanie je na pravej strane
Sací výkon minimálny/maximálny: 220-340 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 53-64 dB (A)

60 cm: 157,- €
90 cm: 185,- €

ELIPER - zabudovateľný
Prevedenie: nerez
Rozmery: 
524 mm x 340 mm a 724 mm x 340 mm
Sací výkon minimálny/maximálny: 
210 - 560 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 
43 - 66 dB (A) 

60 cm: 384,- €
80 cm: 389,- €

GLIDE - výsuvný 
Prevedenie: nerez + sklo 
Šírka: do 60 cm a 90 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny: 
290 - 630 m3/hod
Hlučnosť minimálna/maximálna: 
47 - 65 dB (A)

60 cm: 497,- €
90 cm: 544,- €

GEA - výsuvný    
Prevedenie: biela farba, biela + nerez, šedá + nerez
Ovládanie zospodu v strede
Šírka: do 60 cm skrinky
Sací výkon minimálny/maximálny 1M: 
220 - 340 m3/hod
Sací výkon minimálny/maximálny 2M: 
280 - 600 m3/hod
Hlučnosť minimálnamaximálna 1M: 53 - 63 dB (A)
Hlučnosť minimálnamaximálna 2M: 54 - 66 dB (A)

1M - biela: 96,- €
          biela + nerez lišta: 96,- €        šedá + nerez lišta: 96,- €
2M - biela: 122,- €                             šedá + nerez lišta: 130,- €
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Pachový filter uhlíkový: F00171: 18,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: 20,- €

Pachový filter uhlíkový: 2x F00208: 11,- €

Pachový filter uhlíkový: F00171: 11,- €

Pachový filter uhlíkový: F00171: 18,- €

Pachový filter uhlíkový: 1M – 1xF00189: 13,- €
Pachový filter uhlíkový: 2M – 2xF00189: 13,- €



ČISTIACE PROSTRIEDKY
Na čistenie nerezových plôch odsávačov pár používajte výhradne originálny čistiaci prostriedok:       ELICA HI-CLEAN STEEL KIT 02273          3,- €
Na čistenie sklenených plôch odsávačov pár používajte výhradne originálny čistiaci prostriedok:        ELICA HI-CLEAN GLASS KIT 02274          3,- € 
       Za akékoľvek poškodenie spôsobené používaním iných čistiacich prostriedkov ako sú hore uvedené nenesie spoločnosť RAVAL TRADE, s.r.o. a ani výrobca ELICA S.p.A. žiadnu zodpovednosť.

PLASTOVÉ ROZVODY

1052 A-1000mm: 10,- €
1052 B-1500mm: 16,- €

1052 C
flexibilný plast: 10,- € 1052 D: 5,- € 1052 E: 11,- € 1052 F: 9,- € 1052 G: 9,- €

1052 H: 8,- € 1052 I: 4,- €  1052 J: 2,- €  1052 L: 6,- €
1052 N 

flexibilný plast: 10,- € 1052 O: 12,- €

150 mm

125 mm

1052 P: 3,- € 1052 Q: 9,- € 1052 R: 11,- € 1052 S: 5,- €   1052 T/R: 2,- €     1052 K: 3,- €
1052 W 

flexibilný hliník: 27,- €

1053 M: 19,- € 1053 N: 9,- € 1053 R: 23,- € 1053 S: 19,- € 1053 Q: 22,- € 1053 U: 55,- €

1053 V: 43,- € 1053 T: 2,- € 1052 M: 9,- € 1053 W: 16,- € 1053 Z: 4,- € 1053 P: 17,- €

1053 Y: 15,- € 3023 T/R: 3,- €
1052 AD

flexibilný hliník: 33,- €   1053 X: 10,- €

220

inštalačná sada 
- flexibilný hliník

D125mm: 19,- €

D150mm: 20,- €

Raval Trade, s.r.o.

Mojmírova 1/4935

921 01 Piešťany

Tel.: 033 77 301 91

elica@elica.sk

www.elica.sk

www.elica.it

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a recyklačných poplatkov. Všetky 
údaje súvisiace sa výkonom a hlučnosťou odsávačov pár uvedené 
v novom katalógu sú v súlade so štandardami uvedenými v európskych 
normách EN 60704-2-13, EN 60704-3, EN 61591. Technické parametre 
výrobkov sú prevzaté z katalógu výrobcu. Za prípadné technické 
nezrovnalosti sa ospravedlňujeme. Niektoré obrázky v tomto letáku 
môžu byť len ilustračné. Odsávače pár ELICA sú určené na používanie 
v domácnosti. Výrobca si vyhrazuje právo prispôsobovať a modifikovať
svoje výrobky bez predchádzajúceho upozornenia.

Váš predajca:

(1000mm)

Krycia mriežka
80-160 mm
KIT0010809: 8,- €

Timestrip
Uhlíkový filter má 
obmedzenú životnosť. 
TIMESTRIP 
Vás informuje kedy je 
potrebné filter vymeniť
KIT0010808: 3,- €

Kovová spätná klapka 
s tesniacou gumou
Priemer 100 mm: 12,- €
                 125 mm: 13,- €
                 150 mm: 14,- €


