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Electrodomèstics
CAMAPANA EXTRACTORA CATA TF 5260 X
02034310 / CATA
Campana extractora telescòpica Cata model TF 5260 X inoxidable per a
mobles de cuina amb sistema d'obertura per oferir més àrea dextracció.
Notes importants per al muntatge de la campana extractora telescòpica
Cata TF 5260 X:
- Distància mínima a una placa de cocció elèctrica: 550 mm.
- Distància mínima a una placa de cocció de gas: 650 mm.
- Instal·lació amb sortida d'aire a l'exterior/recirculació: Ambdues.

Models
600MM INOX

104,06 €

/ unitat

Veure el producte a la web

CAMAPANA EXTRACTORA CATA TF 5260 WH
02034005 / CATA
Campana extractora telescòpica Cata model TF 5260 WH blanca per a
mobles de cuina amb sistema d'obertura per oferir més àrea dextracció.
Notes importants per al muntatge de la campana extractora telescòpica
Cata TF 5260 WH:
- Distància mínima a una placa de cocció elèctrica: 550 mm.
- Distància mínima a una placa de cocció de gas: 650 mm.
- Instal·lació amb sortida d'aire a l'exterior/recirculació: Ambdues.

Models
600MM BLANCA

104,06 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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CAMPANA EXTRACTORA TEKA CNL 6400
EXTRAÏBLE
40436801 / TEKA
Campana extraïble Teka model CNL 6400 amb frontal de color blanc,
extraïble i substituïble. La campana Teka CNL 6400 disposa de classificació
energètica E, comandaments electrònics, 2 motors, dues velocitats +
intensiva, vàlvula antiretorn i filtres metàl·lics decoratius inoxidable.
Models
600MM BLANCA

162,14 €

/ unitat

Veure el producte a la web

CAMPANA EXTRACTORA TEKA CNL 6400
EXTRAÏBLE
40436800 / TEKA
Campana extraïble Teka model CNL 6400 amb frontal inoxidable
antipetjada, extraïble i substituïble. La campana Teka CNL 6400 disposa de
classificació energètica E, comandaments electrònics, 2 motors, dues
velocitats + intensiva, vàlvula antiretorn i filtres metàl·lics decoratius
inoxidable.
Models
600MM INOXIDABLE

175,45 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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JOC PROTECTORS LATERALS CAMPANA 2
PESTANYES
080403427008 / JEALSER
Joc de protectors per laterals de campanes fabricat en acer inoxidable amb
gruix de xapa de 0,4 mm. Altura de fins a 270 mm i fons de fins a 330 mm.

Models
270X330MM INOX MAT

24,04 €

/ joc

Veure el producte a la web
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