Dowiedz się
więcej
Down Draft

Down Draft + płyta panoramiczna 88.

Dowiedz się
więcej
o Quantum.

Quantum Easy.
Prostota pochłaniania.

Professional feeling.
PŁYTA PANORAMICZNA 88 cm

OKAP DOWN DRAFT

• Ramka ze stali inox AISI 304
• Szklana, czarna ceramika Schott
• Funkcja mostkowania
• Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
• 4 strefy gotowania ułożone szeregowo
• 9 poziomów gotowania + funkcja Booster
• Czujnik wykrywania garnków
• Automatyczne wyłączanie
• Timer / minutnik
• Funkcja "Keep Warm"
• Wyłącznik / blokada bezpieczeństwa
• Wskaźnik ciepła resztkowego
• Dialogue System (sterowanie okapem,
z wbudowanym odbiornikiem radiowym)
• Możliwość ustawienia mocy
na trzech poziomach: 2,8 kW,
3,5 kW, 7,4 kW

• Stal inox (AISI 304) 			
wykończenie Scotch Brite
• Panel ze szkła hartowanego
		białego, czarnego lub stalowy
• Wyciąg szczelinowy
• Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
• Oświetlenie Led
• Filtr metalowy Top
		wymienny, z możliwością mycia
• Współpracuje z Dialogue System
• Pilot opcjonalny
• Korpus okapu bez silnika
(należy wybrać silnik, w zależności
od potrzeb i połączyć go z okapem)

Płyta indukcyjna 88 cm
Cena detaliczna:
6 399,00

Cena promocyjna:
Down Draft 90
Cena detaliczna:

Cena promocyjna:
Down Draft 120
Cena detaliczna:

Cena promocyjna:

4 290,00
8 499,00
6 290,00
9 499,00
6 790,00

W ZESTAWIE TANIEJ !
Down Draft 90 + Silnik Slim (Kacl.784#46F)
Cena detaliczna:
10 599,00

Cena promocyjna:

7 690,00

Down Draft 90 + Silnik Slim (Kacl.784#46F)
+ Filtr Small (Kacl. 930)
Cena detaliczna:
12 099,00

Cena promocyjna:

• Szklana, czarna ceramika Schott
• Flap System - zautomatyzowany 			
system z klapami ze szkła
• Ramka ograniczająca strefę pochłaniania
z matowej, lakierowanej na czarno stali
z powłoką zapobiegającą porysowaniu
• Silnik bezszczotkowy z 9 poziomami 			
mocy + Booster
• Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
• Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania
w zależności od mocy gotowania)
• 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
• Funkcja mostkowania
• 9 poziomów gotowania + Booster
• Czujnik wykrywania garnka
• Automatyczny wyłącznik
• Timer / minutnik
• Funkcja Keep Warm
• Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
• Wskaźnik ciepła resztkowego
• Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
• Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
• Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach:
2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster

Quantum Easy
Cena detaliczna:

Klasa energetyczna
A+ (norma 2019)

Cena promocyjna:

Sposób instalacji
Nablatowy

Wa ż
na

Prom
31.0

Maksymalny
pobór mocy
150 W (pochłanianie)
Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

do
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8 .20

21

Zintegrowany, łatwy w montażu system, w którym okap
działa tylko jako pochłaniacz oparty o zaawansowane
filtry Carbon.Zeo w zestawie.

Przegroda
wyciszająca

8 890,00

Filtr Carbon.Zeo

Down Draft 90 + Silnik Slim (Kacl.784#46F)
+ Filtr Slim (Kacl. 951)
Cena detaliczna:
12 799,00

Cena promocyjna:

13 499,00
9 190,00

Systemy
zintegrowane.

Doskonała integracja,
dla nowego stylu życia w kuchni.

Rura tylnego
wyrzutu powietrza

9 440,00

Down Draft 120 + Silnik Slim (Kacl.784#46F)
Cena detaliczna:
11 599,00

Cena promocyjna:

8 190,00

Down Draft 120 + Silnik Slim (Kacl.784#46F)
+ Filtr Small (Kacl. 930)
Cena detaliczna:
13 099,00

Cena promocyjna:

9 390,00

Down Draft 120 + Silnik Slim (Kacl.784#46F)
+ Filtr Slim (Kacl. 951)
Cena detaliczna:
13 799,00

Cena promocyjna:

Podszafkowy zespół filtrujący Carbon.Zeo
FILTR SMALL (Kacl. 930)
Podszafkowy zespół filtrujący
Small z technologią filtrów
Carbon.Zeo montowany za
cokołem szafki kuchennej.
Cena detaliczna:

1 500,00
Cena promocyjna:
1200,00*
* Cena tylko w zestawie

9 940,00

Podszafkowy zespół filtrujący Slim (h60 mm)
Falmec Polska Sp z o.o.
ul.Rzemieślnicza 4
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel.: +48 22 721 03 42
biuro@falmecpolska.pl

FILTR SLIM (Kacl. 951)
To rozwiązanie zaprojektowano,
tak aby uzyskać jak najlepszą
wydajność filtracji w kuchniach
nawet tam gdzie, zamontowano
cokół obniżony do 6 cm.

Zapraszamy do NOWEGO showroom

Wyjątkowo, nawet do

www.falmec.com
www.falmecpolska.pl

Cena detaliczna:

2 200,00
Cena promocyjna:
1 750,00*

* Cena tylko w zestawie

Falmec nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w niniejszej ulotce.
Falmec zastrzega sobie prawo wprowadzenia, w każdej chwili i bez uprzedzenia, zmian technicznych,
estetycznych i funkcjonalnych, które uważać będzie za właściwe dla poprawy funkcjonowania
i estetyki produktów. Druk nie zawsze wiernie odwzorowuje kolory oraz zastosowane materiały.

www.falmecpolska.pl
facebook.com/FalmecPolska

-35%
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Quantum.
Elegancja technologiczna.
• Szklana, czarna ceramika Schott
• Flap System - zautomatyzowany 			
system z klapami ze szkła
• Ramka ograniczająca strefę pochłaniania
z matowej, lakierowanej na czarno stali
z powłoką zapobiegającą porysowaniu
• Silnik bezszczotkowy z 9 poziomami 			
mocy + Booster
• Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
• Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania
w zależności od mocy gotowania)
• 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
• Funkcja mostkowania
• 9 poziomów gotowania + Booster
• Czujnik wykrywania garnka
• Automatyczny wyłącznik
• Timer / minutnik
• Funkcja Keep Warm
• Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
• Wskaźnik ciepła resztkowego
• Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
• Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
• Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach:
2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster

Quantum
Cena detaliczna:

Klasa energetyczna
A+ (norma 2019)

Cena promocyjna:

Dowiedz się
więcej
o Quantum.

Dowiedz się
więcej
o Sintesi.

Sintesi.
Synteza doskonałości.

12 999,00
8 990,00

Sposób instalacji
Nablatowy
Maksymalny
pobór mocy
150 W (pochłanianie)
Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

• Ramka ze stali AISI 304
• Flap System - zautomatyzowany 		
system z klapami ze stali inox
• Silnik bezszczotkowy
		9 poziomów mocy + Booster
• Szklana, czarna ceramika Schott
• Sterowanie sensorowe wyświetlaczem
• 4 strefy gotowania
z technologią Flex Surface
• Funkcja mostkowania
• 9 poziomów gotowania + Booster
• Czujnik wykrywania garnków
• Automatyczny wyłącznik
• Timer / minutnik
• Funkcja Keep Warm
• Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
• Wskaźnik ciepła resztkowego
• Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
• Wskaźnik zapełnienia filtra Carbon.Zeo
• Możliwość ustawienia mocy
na trzech poziomach: 2,8 kW,
3,5 kW, 7,4 kW

Dowiedz się
więcej
o Modula.

Modula M2.
Doskonałość i modułowość.

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster

Sintesi
Cena detaliczna:

Filtry
Metalowy przeciwtłuszczowy

Cena promocyjna:

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Sintesi Black
Cena detaliczna:

Klasa energetyczna
A++ (norma 2019)

Cena promocyjna:

Maksymalny
pobór mocy
150 W (okap)

13 999,00
9 390,00
14 499,00
9 690,00

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
66 dB (A)re1pW

• Ramka ze stali AISI 304
• Flap System - zautomatyzowany
		system z klapami ze stali inox
• Silnik bezszczotkowy
9 poziomów mocy + Booster
• Szklana, czarna ceramika Schott
• Sterowanie sensorowe
z wyświetlaczem
• Strefy gotowania z technologią
Flex Surface
• Funkcja mostkowania
• 9 poziomów gotowania + Booster
• Czujnik wykrywania garnków
• Automatyczny wyłącznik
• Timer / minutnik
• Funkcja Keep Warm
• Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
• Wskaźnik ciepła resztkowego
• Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
• Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster (płyta)
2 strefy - 9 poziomów (teppanyaki)
Klasa energetyczna
A+ (norma 2019)

Modula M2
Cena detaliczna:

Cena promocyjna:

Maksymalny
pobór mocy
150 W (okap)
3200 W (teppanyaki)
Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany
Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

NOWOŚ
Ć
Dostępn
w czarney
ramce j

Zintegrowane systemy gotowania.

Flex Surface.

Falmec zaprojektował i wyprodukował kolekcję produktów, które łączą w jednym urządzeniu gotowanie i pochłanianie, zainspirowany
koncepcją minimalistycznego designu oraz ergonomii i wyjątkowo wysokiej wydajności. W systemach zintegrowanych zawarte
jest całe doświadczenie Falmec w dziedzinie oczyszczania powietrza. Zostało ono połączone z najnowszymi technologiami
gotowania w produkty, które harmonizują się ze współczesnymi trendami i stylem życia.

Dzięki technologii „Flex surface” indukcja działa równomiernie na całej powierzchni gotowania,
którą można zarządzać łącząc pola, gwarantując maksymalną wszechstronność i możliwość
użytkowania garnków rożnych typów oraz rozmiarów.

Wyposażone w potężne i wydajne silniki, a przy tym niezwykle ciche, nablatowe rozwiązania Falmec gwarantują doskonałą wydajność.
Zastosowanie w wersji filtrującej unikalnej technologii Falmec Carbon.Zeo pozwala na skuteczne wyeliminowanie nieprzyjemnych
zapachów i znaczne zmniejszenie wilgotności, pochodzącej z oparów kuchennych.

Flap System.
Flap System Falmec, to system klap, który został zaprojektowany w celu poprawy aerodynamiki
napływającego powietrza i zwiększeniu prędkości pochłanianych oparów, które wciągane są w dół,
a nie w górę, jak w tradycyjnych okapach.

Węgiel.
Węgiel aktywny jest substancją występującą głównie w postaci kryształów grafitu. Dzięki
tym cechom posiada on dużą zdolność pochłaniania i jednocześnie zatrzymywania wielu
rodzajów substancji poprzez przyciąganie cząsteczek do jego wewnętrznej powierzchni.

Zeolit.
Zeolit jest naturalnym minerałem o wysokim stopniu porowatości, wykorzystywanym do
absorpcji związków organicznych i pary wodnej. W kontakcie z wilgocią uwalnia ciepło,
zmniejszając w ten sposób samą wilgotność.

Żywotność
filtrów

5 lat

18 399,00
12 390,00

