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OGÓLNOPOLSKA
SIEĆ STUDIÓW
MEBLI KUCHENNYCH

Oferta ważna od 15.05.2015 
do wyczerpania zapasów

URZĄDŹ SWOJĄ KUCHNIĘ
Z NAMI
SUPER ZESTAWY, PREZENTY, RABATY!

pojemność 65 l / szerokość 60 cm

pojemność 66 l / szerokość 60 cm

pojemność 65 l / szerokość 60 cm

Piekarnik: 8 funkcji piekarnika // Termoobieg // Grill // 
Sterowanie elektroniczne (chowane pokrętła) // Kolor: inox
i czarne szkło // Płyta: 4 palniki gazowe // Ruszty żeliwne // 
Zapalarka // Kolor: inox
* cena za zestaw piekarnik + płyta
5 lat gwarancji dotyczy tylko piekarnika

Piekarnik: 10 funkcji piekarnika // Termoobieg // Rożen 
obrotowy // Kolor: czarne szkło // Płyta: Rozpoznawanie 
obecności garnka // Automatyczne zagotowanie // Timer // 
Bridge // Booster  * cena za zestaw piekarnik + płyta

Piekarnik: Linia GEO // 2xgrill // 2x termoobieg // Chowane 
pokrętła // Czyszczenie katalityczne // 6 trybów pieczenia // 
Kolor: inox // Płyta: 4 pola // Sterowanie z przodu // Ruszty 
emaliowane
* cena za zestaw piekarnik + płyta

piekarnik AKP468IX
płyta AKR361IX

piekarnik EBI8562BAA
płyta MPI6541TU

piekarnik BF1N4T123
płyta NA64H3110BS

A+

A+

A+

A+

A+

ADG4820A+FD
zmywarka

ZIM629E
zmywarka

RB31HSR2DSA
chłodziarka

AKR5390IX
okap

OKE659S / OKE959S
okap

HB6247SX
okap

zużycie wody 12 l

zużycie wody 10,5 l; silnik Blcd

pojemność 306 l (230+76 l)

wydajność 760 m3/h; szerokość 60 luB 90 cm

12 kompletów // 5 programów // 5 temperatur // 
Wyświetlacz // Opóźnienie startu do 8 h // Akustyczny 
wskaźnik końca pracy // Elektroniczny wskaźnik poziomu 
nabłyszczacza oraz soli // Zabezpieczenie przed zalaniem 
Waterstop // Głośność 52 dBA

14 kompletów // Głosność 45 dB // 3 kosz załadunku 
// Aqua Stop // 8 programów // Zmywanie strefowe // 
Regulacja wysokości górnego kosza Up & Down // Funkcja 
3w1 // 3 ramię natryskowe // Maxi Space3 

Total No Frost wyświetlacz LED // System Multi
Flow - równomierne chłodzenie // Funkcja Vacation - 
oszczędna praca // Funkcja Power Freeze - szybkie
zamrażanie 

Głośność 48 lub 68 dB // Sterowanie sensorowe //
4 stopnie prędkości // Oświetlenie halodenowe 2x20W 

Kup zestaw piekarnik BF1N4T123
z płytą NA64H3110BS

plus chłodziarkę RB31HSR2DSA
a otrzymasz okap HB6247SX w PREZENCIE 

PREZENT!

PREZENT!
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1749,-*

2628,-*
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Kup zestaw piekarnik AKP468IX
z płytą AKR361IX

plus zmywarkę ADG4820A+FD
a otrzymasz okap AKR5390IX

w PREZENCIE 

Kup zestaw piekarnik EBI8562BAA z płytą MPI6541TU plus zmywarkę ZIM629E plus okap OKE659S lub OKE959S a otrzymasz 5% 
dodatkowego rabatu od cen detalicznych.
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Piekarnik: 12 funkcji // Wyświetlacz graficzny // Booster // 
Pieczenie 3D // Chowane pokrętła // Drzwi z pełnego szkła 
z powłoką Nano // 5 poziomów zdejmowanych drabinek 
// Kolor: inox // Płyta: 4 pola // Booster w każdym polu // 
Sterowanie dotykowe // Timer każdego pola // Zabezp. 
przed zalaniem i przed przegrzaniem // Ramka inox
* cena za zestaw piekarnik + płyta
5 lat gwarancji dotyczy tylko piekarnika OIM25503X

A+AA

pojemność 65 l / szerokość 60 cm

Piekarnik: 8 funkcji // System samoczyszczący Smart 
Clean+Kataliza // Prowadnice: 1 poziom teleskopów // Płyta 
gaz.: 4 palniki // Gaz na szkle // Ruszty żeliwne // Płyta ind.: 
Moc 8 kW // 4 pola // 4xBooster // Strefa Flexicook 
* cena za zestaw piekarnik + płyta gazowa
** cena za zestaw piekarnik + płyta indukcyjna
1 5 lat gwarancji dotyczy tylko płyty AKT6455NB

piekarnik AKP7460IX
płyta gaz. AKT6455NB
płyta ind. ACM808NE

A+

200

pojemność 65 l / szerokość 60 cm

Piekarnik: Linia GEO // 6 trybów pieczenia // Chowane 
pokrętła // Potrójna szyba w drzwiach // Sterowanie 
dotykowe oraz pokrętłami // Blokada dostepu // Kolor: 
czarne szkło Płyta: Ruszty żeliwne czterocześciowe //
4 palniki // Zapalarka // Kolor: czarne szkło
* cena za zestaw piekarnik + płyta

piekarnik NV70F3544CB
płyta NA64H3000AK

A+

RL55VTEBG
chłodziarka

HDC6A90TX
okap

pojemność 324 l (232+92 l)

No Frost // Multi Flow // Kompresor Digital Inverter - 10 lat 
gwarancji // Szuflada Cool
Select ZoneTM // Szybkie zamrażanie Power Freeze
• Sterowanie dotykowe // Kącik dla dzieci - półka na
smakołyki // Funkcja Vacation // Zintegrowana rączka
z podświetleniem LED // Półka na wino // Kolor: czarne

3799,-

A

pojemność 71 l / szerokość 60 cm

piekarnik OIM25503X
płyta HII64400ATX

A

A

DIS5530
zmywarka

zużycie wody 9 l

10 kompletów // Wyświetlacz LCD // 5 programów,
w tym: AUTO i Quick&Clean // 5 temperatur // Funkcje 
specjalne: ½ wsadu // Tabletki – ALLin1 // Opóźnienie 
startu do 9,5h // Silnik inwerterowy // WaterStop // System 
Acrobat // Półeczki na kubki // Poziom hałasu: 47 dB(A)

1319,-

45

2399,-*

2048,-*
2498,-**

177

KIV34X20
chłodziarka

pojemność 274 l (203+71 l)

5 szklanych półek // Automatyczne odszranianie // 
Metalowy stelaż na butelki // Podwieszany pojemnik pod 
półką // Pojemnik na masło // 3 przezroczyste szuflady
w zamrażarce, Zdolność zamrażania 3,5kg/24h // Super 
cicha 40dB(A) re1pW // Zawiasy ślizgowe

1819,-

pojemność 66 l / szerokość 60 cm pojemność 66 l / szerokość 60 cm

Piekarnik: 7 rodzajów grzania // Szybki nagrzew // 
Chowane pokrętła // Chłodny front 400C // ecoClean // 
Kolor: inox + czarne szkło Płyta: 4 palniki gazowe // Ruszty 
emaliowane // Zapalarka // Kolor: inox
* cena za zestaw piekarnik + płyta

Piekarnik: 7 rodzajów grzania // Szybki nagrzew // 
Chowane pokrętła // Chłodny front 400C // Eco Clean 
// Kolor: inox + czarne szkło Płyta: 4 palniki gazowe // 
Zapalarka // 2 ruszty emaliowane // Kolor: inox
* cena za zestaw piekarnik + płyta

piekarnik HBA23B253E
płyta PCP615B80R

piekarnik HBN231E2
płyta PBP6B5B80

A

A+

ZESTAW ZESTAW
2198,-*

2198,-*

1438,-*

Kup jeden z dwóch zestawów: HBA23B253E/PCP615B80R lub HBN231E2/PBP6B5B80 plus obowiązkowo KIV34X20

a otrzymasz 10% dodatkowego rabatu od cen detalicznych 
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Kup zestaw piekarnik NV70F3544CB
z płytą NA64H3000AK

plus chłodziarkę RL55VTEBG
a otrzymasz okap HDC6A90TX za

RAbAT!

499,50

5%RAbATU
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ADG5010
zmywarka

pojemność 275 l (195+80l) 

4 szklane półki // 3 szuflady w zamrażarce // Oświetlenie 
LED // Liczba balkoników 3 // Głośność 35 dB(A)

ART6602A+
chłodziarka

1499,-

60

A++

+ =

Kup zestaw piekarnik AKP7460IX
z płytą AKT6455NB lub ACM808NE

plus chłodziarkę ART6602A+
a otrzymasz zmywarkę ADG5010 za
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Kup jeden z dwóch zestawów:

piekarnik OIM25503X z płytą HII64400ATX 
plus zmywarkę DIS5530 plus chłodziarkę
CBI7705

lub

piekarnik OIE23301X z płytą HIZG64124SX 
plus zmywarkę DIN4630 plus chłodziarkę
CBI7705

a otrzymasz 5% dodatkowego rabatu
od cen detalicznych 

GWARANCJI
NA KOMPRESOR

LAT

899,-

899,-1499,-

A+

177

RAbAT!



177,6

A+AA

CBI7705
chłodziarka

pojemność 283 l (189+55 l)

Sterowanie mechaniczne // Regulowane szklane półki //
4 półki na drzwiach // Tacka na jajka // Pojemnik na lód

1299,-

A+

pojemność 66 l / szerokość 60 cm

pojemność 71 l / szerokość 60 cm

Piekarnik: 10 funkcji // Programator sensorowy TS // 
Wkłady katalityczne // Rożen obrotowy // Drabinki // 
Chowane pokrętła // Zimny front // Płyta: 4 pola gazowe // 
4 ruszty żeliwne // Palnik WOK // Zapalarka // Kolor: czarne 
szkło * cena za zestaw piekarnik + płyta

Piekarnik: 6 funkcji // Wyświetlacz elektroniczny // 
Sterowanie elektroniczne // Booster // Kolor: inox // Płyta:
4 palniki, w tym Wok // Emaliowane  ruszty // Zapalarka
w pokrętle // Kolor: inox + srebrne pokrętła
* cena za zestaw piekarnik + płyta

piekarnik EBF8551AA
płyta MPGCZ6411

piekarnik OIE23301X
płyta HIZG64124SX

A

A

DIN4630
zmywarka

OKC624S
okap

zużycie wody 14 l

wydajność 400 m3/h; szerokość 60 cm

12 kompletów // 6 programów, w tym: AUTO i Quick&Clean 
// 6 temperatur // Funkcje specjalne: ½ wsadu // Tabletki 
– ALLin1 // Opóźnienie startu do 3-6-9h // WaterStop // 
Poziom hałasu: 47 dB(A)

3 stopnie prędkości // Oświetlenie halogenowe // 
Sterowanie mechaniczne // Głośnośc 57 dB

1199,-

599,-

60

ZIM448E
zmywarka

zużycie wody 8,5 l; trzeci kosz

10 kompletów // 8 programow // 5 temperatur // 
Wyświetlacz LCD // Połowa załadunku // System suszenia 
Hot Air Drying // 3 ramię natryskowe // Opoźnienie do 24h 
//  MaxiSpace3 - trzeci kosz na sztućce // Aqua Stop 

1429,-

45

A+++

ZESTAW

ZESTAW

1298,-*

1848,-*

KuP jEdEn z zEstawów:

piekarnik MEBI7542AA z płytą MEBI7542AA 

plus zmywarkę ZZM647E lub ZZM447E

plus okap OKC654T 

a otrzymasz 5% dodatkowego rabatu
od cen detalicznych 

5%RAbATU

5%RAbATU

pojemność 66 l / szerokość 60 cm

Piekarnik: 10 funkcji // Wyświetlacz elektroniczny 
// Chowane podświetlane pokrętła // Prowadnice 
teleskopowe // Płyta: 4xBooster // Timer // Automatyczne 
zagotowanie // Bezszlifowa
* cena za zestaw piekarnik + płyta

piekarnik MEBI7542AA
płyta PI6540TU

A+

ZZM647E
zmywarka

ZZM447E
zmywarka

OKC654T
okap

zużycie wody 10 l zużycie wody 8,5 l

wydajność 660 m3/h; szerokość 60 cm

14 kompletów // 7 programow // Głosność 45 dB // Funkcja 
3w1 // Maxi Space3 – 3 kosz na sztućce // Mycie strefowe // 
Opóźnienie startu do 24h // Regulacja wysokości górnego 
kosza Up & Down system // 3 ramię natryskowe // Kolor: 
czarny panel sterujący

10 kompletów // 7 programów // Głosność 45 dB // 
Regulacja wysokości górnego kosza Up & Down system 
// Sygnalizacja dzwiękowa po zakończeniu mycia // 
Funkcja 3w 1 // Maxi Space3 – 3 kosz na sztućce // 3 ramię 
natryskowe // Kolor: czarny panel sterujący

Sterowanie sensorowe // 4 prędkości // Oświetlenie 
LED2x3W // Funkcja wyłączenia czasowego

1549,- 1449,-

1099,-

60 45

A++ A++

ZESTAW
2198,-*

piekarnik EBF8551AA z płytą MPGCZ6411 

plus okap OKC624S

plus zmywarkę ZIM448E 

a otrzymasz 5% dodatkowego rabatu
od cen detalicznych 

1 2



oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych. niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. wygląd niektórych produktów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. max kuchnie nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub drukarskie. producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany charakterystyki 
technicznej produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

pojemność 59 l

7 funkcji // Termoobieg 3D // Timer // 2 szyby
w drzwiach piekarnika // Chłodzenie obudowy // Eco Clean 
// Drabinki boczne // Kolor: inox + szkło
Dostępne od 1 czerwca

KMO251GX 
kuchenka

pojemność 25 l; moc: 900w; moc grilla: 1000w

wydajność 200 m3/h; szerokość 60 cm

5 poziomów mocy // 8 programów AUTO // Timer // 
Funkcja rozmrażania wg wagi i czasu // Funkcja Quick 
Start // Wnętrze ze stali nierdzewnej // Podgrzewanie 
wieloetapowe // Talerz obrotowy o średnicy 31,5 cm // 
Kolor: inox

Sterowanie mechaniczne // 3 stopnie mocy // Głośność 60-
66dB // Oświetlenie halogenowe 2x35W // Kolor: inox

819,-

NOWOść

A

5lat

pojemność 59 l / szerokość 60 cm

Piekarnik: 7 funkcji // Termoobieg 3D // Timer // 3 szyby
w drzwiach piekarnika // Chłodzenie obudowy // Eco Clean 
// Drabinki boczne // Kolor: czarne szkło
Dostępne od 1 czerwca

KMO251GB 
kuchenka

pojemność 25 l; moc: 900w; moc grilla: 1000w

wydajność 200 m3/h; szerokość 60 cm

5 poziomów mocy // 8 programów AUTO // Timer // 
Funkcja rozmrażania wg wagi i czasu // Funkcja Quick 
Start // Wnętrze ze stali nierdzewnej // Podgrzewanie 
wieloetapowe // Talerz obrotowy o średnicy 31,5 cm // 
Kolor: czarny

Sterowanie mechaniczne // 3 stopnie mocy // Głośność 
60-66dB // Oświetlenie halogenowe 2x35W // Kolor: 
czarne szkło

829,-

NOWOść

A
5lat

KSSG60781 1,5B1D
zlewozmywak stalowy

do szafki 60 cm

1,5-komorowy+krótki ociekacz // Wymiary 78x49 cm // 
Odwracalny // Korek automatyczny // W zestawie syfon 
oraz odpływ 3 1/2’’ // * Kolor: Smooth ** Kolor: Microlinen

419,-*
499,-**

2lata

KGSP4559 1B1D
zlewozmywak granitowy

KwT 02 PO
Bateria

KwT 04
Bateria

do szafki 45 cm

1-komorowy z ociekaczem // Odwracalny // Wymiary: 59x50 
cm // Korek automatyczny // W zestawie syfon oraz odpływ
Kolor: Graphite

Perlator napowietrzający strumień wody // Obrotowa 
wylewka // Głowica ceramiczna marki SEDAL // W zestawie 
wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8’’ // Wymiary 121/174 
mm // Wyciągana wylewka // System odkamieniania // Kąt 
obrotu wylewki 135° // Kolor: Chrome

Wymiary 120/173 mm // Wyciągana wylewka // System 
odkamieniania // Perlator napowietrzający strumień 
wody // Obrotowa wylewka // Głowica ceramiczna marki 
SEDAL // Kąt obrotu wylewki 135° // W zestawie wężyki 
przyłączeniowe o średniczy 3/8’’ Kolor: Graphite

10lat

5lat

5lat

249,-

349,-629,-

KGH6421X 
płyta gazowa

KBO0752SKX 
piekarnik

szerokość 60 cm

4 palniki gazowe // Zapalacze gazu zintegrowane
z pokrętłami // Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu 
// Ruszty stalowe // Sterowanie płyty z frontu // Płyta 
podpalnikowa ze stali nierdzewnej

499,-929,-

5lat5lat

KTH10.161X
okap

Kup zestaw piekarnik + płyta + kuchenka + zlewozmywak stalowy + bateria

a okap KTH10.161X otrzymasz w prezencie!

PREZENT!

5lat

KBO0762SKB 
piekarnik

1099,-
KGH6461B 
płyta gazowa

szerokość 59 cm

4 palniki // Zapalacze gazu zintegrowane z pokrętłami //
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu // Ruszty stalowe 
// Sterowanie płyty z boku // Płyta podpalnikowa ze szkła 
ceramicznego

599,-

5lat

Kup zestaw piekarnik + płyta + kuchenka + zlewozmywak granitowy + bateria

a okap KTH10.161B otrzymasz w prezencie!

KTH10.161B 
okap

PREZENT!

PRODUKT
PROmO

PRODUKT
PROmO

PRODUKT
PROmO


