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MAXIMÁLNA ENERGETICKÁ 
ÚČINNOSŤ

V “Projekte A” spoločnosť NArdi zoptimalizo-
vala energetickú úspornosť všetkých svojich 
rúr na pečenie, ktoré sú zaradené do triedy “A”, 
kategórie do ktorej patria výrobky so zníženou 
spotrebou energie.

rúry modelovej rady FEX47d... sú riadené 
elektronickým programátorom, vďaka čomu 
majú presnejšie pečenie a nižšiu spotrebu 
o 15% ako je minimálna hranica energetickej 
triedy „A“.

PATENTOVANÝ SYSTÉM CHLADENIE DVIEROK
Nový patentovaný systém vnútorných dvierok NArdi s dvoma alebo tromi sklenenými 
tabuľami (v závislosti od modelu), boli navrhnuté kombináciou  vycibreným estetickým 
a maximálnym výkonom. Veľmi ľahké čistenie 
dvierok zabezpečujú čisté línie vo vnútornej 
časti a výrazná absencia skrutiek.

Štruktúra dverí zabezpečuje priamy tok stude-
ného vzduchu medzi sklami vo vnútri, zvyšuje 
tepelnú izoláciu a udržuje vždy nízku teplotu 
na vonkajšom povrchu skla, takže je úplne 
bezpečné aj v prípade náhodného kontaktu.

Pre jednoduchšiu operáciu čistenia a údržby 
dverí, má NArdi patentovaný systém vybera-
nia vnútorných skiel bez použitia akýchkoľvek 
nástrojov.

SMALT EASY TO CLEAN
Vnútorná smaltovaná časť rúry je potiahnutá špeciálnym smaltom „EASY TO CLEAN“, ktorý 
je charakteristický takmer nulovou pórovitosťou. To neumožňuje viazanie mastnôt na smalt 
a tým pádom úplne ľahké čistenie. Vďaka špeciálnemu zloženiu povrchovej skloviny vnú-
torného smaltu rúr NArdi, nemajú vplyv na poškodenie smaltu ani agresívnejšie používané 
potraviny (paradajková šťava, citrónová šťava...). Zvyšky potravín a mastnôt v rúre sa vďaka 
smaltu „EASY TO CLEAN“ môžu ľahko čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami.

TANGENCIÁLNY VENTILÁTOR
Všetky rúry NArdi sú vybavené chladiacim 
systémom, ktorý zabezpečuje tangenciálny 
ventilátor v hornej časti. Udržuje nízku teplotu 
na vonkajších častiach rúry v zabudovanom 
priestore, čím chráni poškodenie kuchynskej 
linky. Použitie kruhového systému chladenia 
taktiež odstraňuje a zamedzuje vytváranie 
kondenzácii na vnútornej časti dvierok rúry. 
Cirkulácia studeného vzduchu pomáha udr-
žiavať nízku teplotu na vonkajšom skle dvie-
rok na úrovni celkovej bezpečnosti.

TELESKOPICKÉ VODIACE KOĽAJNIČKY
Nové teleskopické koľajničky NArdi, umožňujú ľahké vkladanie a vyberanie potravín, 
a taktiež úplnú pohodu pri kontrole práve pečúcich potravín.

    TRUE FAN
Multifunkčné pečenie s vnútorným kruhovým 
výhrevným telesom zvyšuje výkon a znižuje 
spotrebu energie. Vďaka efektívnemu využíva-
niu energie a rovnomernému rozloženiu tepla 
rúra dokáže v priebehu pár minút dosiahnuť 
nastavenú požadovanú teplotu a umožňuje 
piecť rôzne potraviny na viacerých úrovniach 
súčasne bez zmiešania chuti alebo vôni.

    ANTI TOUCH POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
inox rúry NArdi sú vybavené špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá zamedzuje vytvá-
raniu odtlačkov prstov na povrchu, uľahčuje čistenie a pomáha udržiavať rúru stále čistú 
a lesklú.

HLADKÉ STENY – STATICKÉ KOĽAJNIČKY
Vnútorná dutina rúr NArdi je navrhnutá tak aby maximálne uľahčila čistenie. 
Hladké tvary a oblé rohy umožňujú ľahké čistenie aj v ťažšie prístupných miestach.  
Chrómové mriežky na vnútorných stenách sú odnímateľné bez akýchkoľvek nástrojov 
pre jednoduchšie ďalšie čistenie.

rúrY



FTC
• digitálny programátor „full touch control“
• programovanie začiatku a konca pečenia
• časovač (TimER)
• bezpečnostné blokovanie ovládacieho panela
• 4 automatické programy

ETC
• digitálny programátor „easy touch control“
• programovanie začiatku a konca pečenia
• časovač (TimER)
• bezpečnostné blokovanie ovládacieho panela 
• dva postranné gombíky (nastavenie teploty a programu pečenia )

BLACK MAGIC
• digitálny programátor „full touch control bLack maGic“
• programovanie začiatku a konca pečenia
• časovač (TimER)
• bezpečnostné blokovanie ovládacieho panela 
• 3 automatické programy

MP
• manuálny programátor
• Nastavenie konca pečenia
• časovač (TimER)
• Tri gombíky (nastavenie teploty, časovača
   a programu pečenia)

MOŽNOSŤ  DOPLNKOV
VS20 plech, hlboký 20 mm bežná MOC 32,00 €
VS30 plech, hlboký 32 mm bežná MOC 32,00 €
VS45 plech, hlboký 45 mm bežná MOC 32,00 €
VS GLASS pekáč s jánskeho skla bežná MOC 59,00 €

PROGRAMOVANIE: 
rúry NArdi sú vybavené štyrmi typmi programátorov v závislosti od modelu:

ZÁKLADNÉ FUNKCIE RÚR

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

rýchle rozmrazovanie

rozmrazovanie

vrchný a spodný ohrev

spodný ohrev

grill

vrchný a spodný ohrev
s ventilátorom

grill s ventilátorom pečené kura so zemiakmi

toastovanie

gratinovanie

pečenie pizze

udržiavanie teploty jedál

spodný ohrev
s ventilátorom

ventilátor

vrchný ohrev

kruhové teleso 
s ventilátorom

osvetlenie rúry
FUNKCII
11

FUNKCII
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FUNK

FUNK

CI

CI

I

I
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AE – HORÁKY VYSOKEJ ÚČINNOSTI: 
EKOLÓGIA A ÚSPORA PLYNU AŽ O 20%

Nové varné dosky NArdi ktoré majú v kóde označenia skratku AE, majú použité horáky iii 
generácie. Horáky iii generácie v sebe spájajú elegantný design a úsporu plynu až o 20%. 
Okrem toho znižujú emisie CO2 , čím svojou prevádzkou prispievajú k ochrane životného 
prostredia. Sú vybavené výnimočne presným ovládaním minimálneho a maximálneho vý-
konu. Nové horáky AE sú ešte bezpečnejšie a čas zapálenia je kratší oproti štandardu, vďaka 
termočlánkom novej generácie s rýchlym reakčným časom.

LIATINOVÉ MRIEŽKY
Liatinové mriežky NArdi sú odolné voči 
poškriabaniu varnej dosky umiestnením 
gumových nožičiek na spodnej časti. 
Priliehavosť gumových nožičiek zame-
dzuje posunutie mriežok po varnej doske. 
Liatinové mriežky majú elegantný vzhľad 
a minimálnu pórovitosť. Zabezpečujú 
vysokú stabilitu hrncov. Svojím vzhľadom  
a robustnosťou pripomínajú profesio-
nálne zariadenie. Sú ideálny materiálom 
vďaka ich vlastnostiam: tepelná kapacita 
a lepšie rozloženie tepla.

INTEGROVANÉ ELEKTRONICKÉ  
ZAPAĽOVANIE
Maximálna voľnosť pohybu s integ-
rovaným zapaľovaním je charakteris-
tická pre všetky modely a umožňuje 
zapálenie horáku jednou rukou.
Napájanie: 220-230 V 50-60 Hz.

PLYNOVÉ VARNÉ DOSKY
Z TVRDENÉHO SKLA
Tvrdené sklo pri varných doskách LG/LGF 
ponúka maximálnu bezpečnosť. 
Technológia kalenia zabezpečuje asi  
6 krát vyššiu odolnosť a pevnosť ako 
bežné sklo.

ROVNAKÝ OTVOR PRE ZABUDOVANIE
Všetky 70 cm plynové varné dosky potrebujú rovnaký rozmer pre zabudovanie ako 60 cm, 
čím NArdi ponúka možnosť získať širokú varnú dosku s turbohorákom bez obmedzenia 
pracovnej časti kuchynskej linky a tým uspokojiť potreby rodiny a profi kuchárov.

TROJITÝ TURBO HORÁK
Trojitý turbohorák  bol vyvinutý aby sa čo najmenej spotrebovanej energie dalo vysoko efek-
tívne využiť. Trojitý turbohorák distribuuje teplo na dno nádoby rovnomerne, aby sa zabránilo 
pripáleniu potravín na okrajových častiach hrnca (štandard pri nerovnomernom rozložení tep-
la). Trojité horáky umožňujú pripraviť zdavšie jedlá a využívať menej tuku. 

BEZPEČNOSTNÉ
VENTILY

V prípade náhodného zhasnutia 
plameňa, bezpečnostné ventily 
okamžite zastavia prívod plynu. 

Spotreba plynu

Vy
tvá

ran
é t

ep
lo

II. generácia - 55%

AE - 69%

60 cm 70 cm

55 cm
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SKLOKErAMiKA je špeciálny typ skla, ktorý odoláva vysokým teplotám, rôznym kyselinám a oderu. 
Sklokeramický plochý a hladký povrch sa tiež veľmi ľahko čistí. Sklokeramické varné dosky NArdi môžu byť elektrické alebo indukčné.

ZDROJ TEPLA
Tradičné sklokeramické elektrické varné dosky využívajú ako zdroj tepla odporovú špirálu (High-light), ktorá je umiest-
nená pod sklom a odovzdáva vzniknuté teplo cez sklo, na hrniec a nakoniec na varenú potravinu.
indukčný ohrev funguje na princípe elektromagnetického striedavého póla, ktoré sa vytvára pomocou indukčných cievok 
pod sklokeramickou doskou (sklom). Magnetické pole prechádza sklokeramikou, indukuje tepelnú energiu priamo v hru-
bom dne hrnca alebo panvice (*) a odovzdáva ju priamo potravine ktorá sa varí. Vďaka tomu vzniká teplota iba tam, kde 
sa dotýka varná zóna s plochou hrnca. Pri varení s indukciou sa 90% energii premení na teplo ktoré je odovzdané hneď 
potravine. indukčné varné dosky tak spotrebujú v porovnaní s klasickými elektrickými doskami asi 1/2 elektrickej energie.

(*) Riad ktorý pri varení s indukciou používate musí byt  vyrobený s takzvaných feromagnetických materiálov, medzi ktoré patria napríklad oceľ , smaltovaná oceľ , alebo liatina. 
To či je Váš riad vyrobený s feromagnetického materiálu, zistite jednoducho tak , že priložený magnet by sa mal udržať .

PRIPOJENIE 
K ELEKTRICKEJ SIETI  

Všetky sklokeramické varné dosky NArdi majú možnosť pri-
pojenia k elektrickej sieti s napätím 230 V alebo 400 V (po-
stupovať podľa schémy zapojenia na štítku pri svorkovnici).
Na viac indukčné varné dosky ponúkajú možnosť obme-
dziť maximálny príkon na 2,8 kW.
Táto funkcia sa aktivuje cez programátor a obmedzuje 
maximálny príkon varnej dosky. V prípade súčasnej akti-
vácie dvoch alebo viacerých zón, umožňuje využiť výhody 
indukčnej varnej dosky aj v situáciách ak maximálny výkon 
elektrickej siete v mieste pripojenia je obmedzený.

INDUKCIA A BEZPEČNOSŤ
Teplo je generované a odovzdané priamo do potraviny 
v hrnci, tým pádom teplota na povrchu sklokeramiky 
je omnoho nižšia ako teplota pri klasickej odporovej 
elektrickej doske. Automatický sa znižuje riziko popálenia.

  BOOSTER
Všetky elektrické varné dosky NArdi disponujú funkciou 
bOOSTER, ktorá umožňuje aktivovať vždy jednu zónu na 
maximálny a nepretržitý výkon po dobu 10 minút. čas 
dosiahnutia bodu varu sa môže skrátiť až o 30%.

BEZPEČNOSTNÉ VYPÍNANIE 
 „OVERFLOW“

 V prípade náhodného vykypenia pripravovanej potravi-
ny pri varení a spoja sa tri náhodné ovládacie symboly 
dosky, tá sa automatický vypne a ozve sa pípnutie.

UKAZOVATEĽ
ZVYŠKOVÉHO TEPLA

Svietiaci symbol na display varnej dosky upozorňuje 
na vysokú teplotu príslušnej varnej zóny. Po vychladnutí 
na bezpečnú teplotu symbol zhasne. 

ČISTENIE SKLOKERAMICKEJ PLOCHY
Vďaka hladkému a rovnému povrchu stačí sklokeramickú 
plochu utrieť vlhkou handričkou. čistenie je tým pádom 
jednoduché a rýchle. Sklokeramický povrch musí byť 
vychladnutý.

DOTYKOVÝ OVLÁDACI PANEL
Sklokeramické varné dosky NArdi sú vybavené estetickým 
a elegantným dotykovým ovládacím panelom. Senzorovo 
nastaviteľná teplota umožňuje dokonale nastaviť teplotu 
pre každý typ varenia.

spotreba 
energie

vytvárané 
teplo efektivita

Varná doska
elektrická 2.000 W 1.000 W 50%

Varná doska
plynová 1.820 W 1.000 W 55%

Varná doska
indukčná 1.100 W 1.000 W 90%

MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤVEĽKÁ RÝCHLOSŤ
indukčné dosky NArdi  automatický rozpoznávajú prie-
mer používanej nádoby a následne sústreďuju všetku 
energiu tam kde je to potrebné. V prípade odobrania 
varnej nádoby z dosky, varenie sa okamžite deaktivuje.

INDUKCIA: ROZPOZNANIE PRIEMERU NÁDOBY

minúty 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Varná doska
elektrická

Varná doska
plynová

Varná doska
indukčná

orientačný čas bodu varu pre dva litre vody

elektrický prúd
elektronický modul

magnetické
pole

feritové jadro

sklokeramika
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rady pri výbere odsávača:

ODŤAHOVÝ ALEBO RECIRKULAČNÝ 
DIGESTOR ?
Záleží na tom, aké sú vaše bytové podmienky. 
Ak sa môžete pripojiť na komín alebo na odťa-
hové potrubie potom si vyberte odťahový di-
gestor. Ak túto možnosť nemáte,  treba dokúpiť 
sadu uhlíkových filtrov a používať digestor ako 
recirkulačný, ktorý vtiahne vzduch do seba, vy-
čistí a potom pošle späť do miestnosti.

AKÝ VÝKON ODSÁVANIA JE 
POTREBNÝ ?
Výkon je asi najdôležitejším parametrom pri 
výbere digestora. Všeobecne platí, že čím 
väčšiu máte kuchyňu, tým výkonnejší musíte 
mať digestor. Preto výkon zvoľte vždy podľa 
rozmeru miestnosti. digestor by mal vymeniť 
vzduch minimálne 10x za hodinu. Štandardná 
paneláková kuchyňa s rozlohou 8 m² si postačí 
s výkonom digestora do 200 m³/hod.. priestran-
né kuchyne potrebujú digestor s odťahom cez 
400m³/ hod.

UMIESTNENIE ODSÁVAČA
Je dôležité, aby mal odsávač pár dostatočné roz-
mery a dokázal účinne absorbovať výpary a dym.
Vzdialenosť odsávača pár od varných zón je veľmi 
dôležitá pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

HALOGÉNOVÉ 
OSVETLENIE 

Halogénové žiarovky majú dvojnásobnú životnosť oproti 
klasickým a poskytujú veľmi výkonné osvetlenie, ktoré 
nemení farby. Okrem toho sú smerované tak, aby efek-
tívne osvetľovali varnú dosku. 

OBVODOVÉ
ODSÁVANIE 

„Uzatvorenie“ spôsobí zvýšenie rýchlosti vzduchu, čím sa zníži unikanie výparov mimo obvodového odsávania 
digestora. 
Modely odsávačov pár NCA1901... a NCA1601... majú ešte okrem obvodového odsávania aj odsávanie pri stene, ktoré 
dokonale usmerňuje výpary s pripravovaného pokrmu a chránia chúlostivé povrchy použitých zásten.

TIMER  
Môžeme ho využiť pre dokonalé odvetranie priestoru, od-
stránenie všetkých zostatkových pár a pachov po ukončení 
varenia. Po zvolenej dobe (u niektorých výrobkov je doba 
pevne nastavená) odsávač automaticky vypne.

HLINÍKOVÉ TUKOVÉ FILTRE
Filtre komínových digestorov sú vyrobené z anodizova-
ného hliníka v 5 vrstvách, môžu sa umývať v umývač-
kách a majú “easy” systém jednoduchej montáže.

Odsávač s rozmermi väčšími ako varná doska. 
Ideálne riešenie

Odsávač s rozmermi rovnakými ako varná doska. 
Vhodné riešenie

Odsávač rozmermi menšími ako varná doska. 
Nevhodné riešenie

Umiestnenie odsávača nad varnými zónami. Vzdialenosť 
odsávača pár od varných zón je veľmi dôležitá pre do-
siahnutie najlepších výsledkov.

Pri osadení odsávača treba dodržať vzdialenosť medzi ním 
a varnou plochou, min. 65 cm a pri plynovom až 75 cm, 
ktorá závisí od výkonnosti odsávača.

FUNKCIA BOOSTER 
Pokiaľ vznikne potreba intenzívneho odsávania, jediným 
dotykom označeného symbolu odsávač dosiahne ihneď 
maximálny výkon. Po 10 minútach elektronika automa-
ticky prepne chod odsávača do bežného režimu.

65 – 75 cm
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CHLADIACE SPOTREBIČE

Ročná spotreba energie 
vychádzajúca z výsledkov 
24-hodinového štandardného testu

Hlučnosť v decibeloch

Celkový objem všetkých 
priestorov určených na 
uskladnenie mrazených potravín 

Celkový objem všetkých priestorov 
určených na uskladnenie potravín bez 
ohľadu na klasifikáciu počtom hviezdičiek 
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UMÝVAČKY RIADU

Všetky umývačky riadu musia mať triedu čistiacej 
účinnosti A.
Trieda čistiacej účinnosti sa už na štítku neuvádza.

Ročná spotreba energie 
vychádzajúca z 280 
štandardných čistiacich cyklov

Kapacita vyjadrená štandardným 
počtom súprav

Trieda účinnosti sušenia

Ročná spotreba vody v litroch 
vychádzajúca z 280 štandardných 
čistiacich cyklov 

Hlučnosť v decibeloch
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 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A+

ENERGIA · енергия  
ενεργεια  · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

I II

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

150
kWh/annum

40 dB 300 L 100 L
2010/XYZ

 A++

46
dB

12

ENERGIA · енергия  · ενεργεια
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

290
kWh/annum

I II

2800
L/annum

A

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A+

ENERGIA · енергия  
ενεργεια  · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

I II

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

150
kWh/annum

40 dB 300 L 100 L
2010/XYZ

 A++

ENERGIA · енергия  
ενεργεια  · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

I II

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

150
kWh/annum

40 dB 300 L 100 L
2010/XYZ

 A++

ENERGIA · енергия  
ενεργεια  · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

I II

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

150
kWh/annum

40 dB 300 L 100 L
2010/XYZ

 A++

CHLADIACE SPOTREBIČE

Ročná spotreba energie 
vychádzajúca z výsledkov 
24-hodinového štandardného testu

Hlučnosť v decibeloch

Celkový objem všetkých 
priestorov určených na 
uskladnenie mrazených potravín 

Celkový objem všetkých priestorov 
určených na uskladnenie potravín bez 
ohľadu na klasifikáciu počtom hviezdičiek 

 A+

kg

 A+

kg

 A+

kg

 A+

kg

 A+

kg

 A+

46
dB

12

ENERGIA · енергия  · ενεργεια
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

290
kWh/annum

I II

2800
L/annum

A

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A+

46
dB

12

ENERGIA · енергия  · ενεργεια
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

290
kWh/annum

I II

2800
L/annum

A

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A+

46
dB

12

ENERGIA · енергия  · ενεργεια
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

290
kWh/annum

I II

2800
L/annum

A

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A+
46
dB

12

ENERGIA · енергия  · ενεργεια
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

290
kWh/annum

I II

2800
L/annum

A

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A+

UMÝVAČKY RIADU

Všetky umývačky riadu musia mať triedu čistiacej 
účinnosti A.
Trieda čistiacej účinnosti sa už na štítku neuvádza.

Ročná spotreba energie 
vychádzajúca z 280 
štandardných čistiacich cyklov

Kapacita vyjadrená štandardným 
počtom súprav

Trieda účinnosti sušenia

Ročná spotreba vody v litroch 
vychádzajúca z 280 štandardných 
čistiacich cyklov 

Hlučnosť v decibeloch

ENERGIA · енергия  
ενεργεια  · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

I II

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

150
kWh/annum

40 dB 300 L 100 L
2010/XYZ

 A++

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

I                  II

 A+

 A+++

 A++

 A+

I II

46
dB

12

ENERGIA · енергия  · ενεργεια
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

290
kWh/annum

I II

2800
L/annum

A

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A+

AQUASTOP
Systém AQUASTOP zabezpečuje ochranu pred vytope-
ním umývačky riadu aj v prípade Vašej neprítomnosti 
alebo počas noci.

AKTÍVNE
TURBOSUŠENIE

Je technológia sušenia čerstvým nasatým vzduchom, 
ktorú využíva umývačka LSi6012HL a tak dokonale 
odstráni vlhkosť aj materiálov ktoré vlhkosť odvádzajú 
ťažšie (plastové poháre, taniere...)

POLOVIČNÁ
NÁPLŇ

V prípade nevyužitia umývačky riadu na 100% majú 
umývačky riadu NArdi možnosť aktivovať ½ funkciu, 
vďaka čomu šetria energiu, vodu a čas až o 50%.

Trieda „A+“ označuje energetickú úspornosť. Chladničky
v triede „A+“ spotrebujú o 25% elektrickej energie 
menej ako chladničky  v triede„A“.

Vnútorné priestory sú navrhnuté veľmi racionálne. Všet-
ky potraviny si nájdu svoje presné miesto. Poličky sú 
sklenené a výškovo nastaviteľné. rozmrazovanie chlad-
ničky prebieha automatický, čím sa predchádza časovo 
náročnému manuálnemu odstraňovaniu námrazy.

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ KOŠE A SKLAPACÍ 
PRIESTOR V SPODNOM KOŠI
Horný aj spodný kôš umývačiek riadu je variabilne výško-
vo nastaviteľný a spodný kôš naviac obsahuje sklápacie 
držiaky, čím umývačky riadu NArdi ponúkajú maximál-
ne využitie priestoru na vloženie riadu a to aj v prípade 
vloženia veľmi objemných hrncov.

UMÝVAČKY RIADU Nový energetický štítok

CHLADNIČKY Nový energetický štítok

 
Všetky umývačky riadu NArdi dosahujú vynikajúce 
výsledky, čo dokazuje aj označenie značkou trojité „A“ 
udelenou za úsporu energie a maximálnu účinnosť pri 
umývaní a sušení.

ročná spotreba energie vychádzajúca z výsledkov
24-hodinového štandardného testu

ročná spotreba energie vychádzajúca 
z 280 štandardných čistiacich cyklov

Hlučnosť v decibeloch

Kapacita vyjadrená štandardným
počtom súprav

Hlučnosť v decibeloch

Celkový objem všetkých priestorov určených 
na uskladnenie mrazených potravín

Trieda účinnosti sušenia

Celkový objem všetkých priestorov určených 
na uskladnenie potravín bez ohľadu na klasifi káciu 
počtom hviezdičiek

ročná spotreba vody v litroch vychádzajúca 
z 280 štandardných čistiacich cyklov

7

Umývačky RiadU / chLadNičky



bežná MOC

749,00 € 

bežná MOC

549,00 € 

bežná MOC

 469,00 € 
akciová MOC

 429,00 € 

bežná MOC

 649,00 € 

bežná MOC

 479,00 € 

akciová MOC

 399,00 € 
bežná MOC

449,00 € 

Multifunkčná rúra 

Multifunkčná rúra

Multifunkčná rúra

Multifunkčná rúra

Multifunkčná rúra

Multifunkčná rúraFEX 47D50 N5 FEX 47D54 N4
60 šírka (cm) 60

11 počet funkcií 10

58 objem (l) 58

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) áno

áno ventilátor áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

FTC programátor bLack maGic

- gombíky PUSH PUSH -

áno teleskopické vodiace koľajničky  
(2 úrovne) nie

áno statické vodiace koľajničky áno

2 počet plechov 2

1 počet roštov 1

3 odnímateľné sklo dvierok 3

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

čierne sklo - inox prevedenie čierne sklo

A2 nákres A2

FEX 47C52 N5 FEX 47C52 N4
60 šírka (cm) 60

8 počet funkcií 8

58 objem (l) 58

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) áno

áno ventilátor áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

ETC programátor ETC

áno gombíky PUSH PUSH nie

áno teleskopické vodiace koľajničky  
(2 úrovne) nie

áno statické vodiace koľajničky áno

2 počet plechov 2

1 počet roštov 1

3 odnímateľné sklo dvierok 3

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

čierne sklo - inox prevedenie čierne sklo - inox

A2 nákres A2

FEX 4761 N4 FEX 4762 N4
60 šírka (cm) 60

6 počet funkcií 6

58 objem (l) 58

nie kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) nie

áno ventilátor áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

ETC programátor MP

nie gombíky PUSH PUSH nie

nie teleskopické vodiace koľajničky  
(2 úrovne) nie

áno statické vodiace koľajničky áno

1 počet plechov 1

1 počet roštov 1

2 odnímateľné sklo dvierok 2

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

čierne sklo - inox prevedenie čierne sklo - inox

A2 nákres A2

60
FUNKCII
11 60

FUNKCII
10

60
FUNKCII
8 60

FUNKCII
8

60
FUNKCII
6 60

FUNKCII
6

8

VSTAVANÉ rúrY



bežná MOC

 749,00 € 

bežná MOC

 549,00 € 
akciová MOC

 449,00 € 

bežná MOC

 499,00 € 

bežná MOC

 479 € 

bežná MOC

 499,00 € 
akciová MOC

 399,00 € 

bežná MOC

 379,00 € 
akciová MOC

 299,00 € 

Multifunkčná rúra 

Multifunkčná rúra

Multifunkčná rúra

Multifunkčná rúra

Multifunkčná rúra 

Multifunkčná rúraFEX 47D50 W5 FEX 47C52 W4
60 šírka (cm) 60

11 počet funkcií 8

58 objem (l) 58

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) áno

áno ventilátor áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

FTC programátor ETC

- gombíky PUSH PUSH nie

áno teleskopické vodiace koľajničky  
(2 úrovne) nie

áno statické vodiace koľajničky áno

2 počet plechov 2

1 počet roštov 1

3 odnímateľné sklo dvierok 3

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

biele sklo - inox prevedenie biele sklo - inox

A2 nákres A2

FEX 9752 XN5 FEX 97S52 XS4
60 šírka (cm) 60

8 počet funkcií 8

58 objem (l) 58

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) áno

áno ventilátor áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

ETC programátor ETC

áno gombíky PUSH PUSH nie

áno teleskopické vodiace koľajničky  
(2 úrovne) nie

áno statické vodiace koľajničky áno

2 počet plechov 2

1 počet roštov 1

3 odnímateľné sklo dvierok 3

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

inox prevedenie inox

A2 nákres A2

FSX 9752 XN4 FEX 0759 XS
60 šírka (cm) 60

8 počet funkcií 5

58 objem (l) 58

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) nie

áno ventilátor áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

ETC programátor ETC

nie gombíky PUSH PUSH nie

nie teleskopické vodiace koľajničky  
(2 úrovne) nie

áno statické vodiace koľajničky nie

2 počet plechov 1

1 počet roštov 1

3 odnímateľné sklo dvierok 2

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

inox prevedenie inox

A2 nákres A2

60
FUNKCII
11

60
FUNKCII
8

60
FUNKCII
8

60

60
FUNKCII
8 60

FUNKCII
8

FUNKCII
5

9

VSTAVANÉ rúrY



bežná MOC

799,00 € 

bežná MOC

499,00 € 

bežná MOC

379,00 € 

bežná MOC

499,00 € 
akciová MOC

399,00 € 

akciová MOC

279,00 € 
bežná MOC

359,00 € 

bežná MOC

249,00 € 

Plynová varná doska

Plynová varná doska

Indukčná varná doska

Plynová varná doska

Plynová varná doska

Indukčná varná doskaPVF 7HT 48 PVF 6HT 48
77  šírka 60
4  počet varných zón 4
áno senzorové ovládanie áno
áno timer nie
9 počet úrovní výkonu 9
áno funkcia bOOSTER áno
áno  OVErFLOW - ochrana pri vykypení áno
áno ukazovateľ zostatkového tepla áno
áno bezpečnostný zámok áno
7,2 (3,0)  maximálny príkon (kW) 7,2 (3,0)

áno možnosť napájania na 230 V, 
50-60 Hz áno

čierne sklo  prevedenie čierne sklo
C6 nákres C21

LG 755 AVD N LGF 40 EAV N
70 šírka (cm) 60
5 počet horákov 4
nie horáky AE áno
áno horák WOK 3,5 kW nie
áno stopgas áno
áno elektronické zapaľovanie áno
áno liatinové mriežky áno
nie smaltované mriežky nie
čierne sklo prevedenie čierne sklo
C2 nákres C17

VG 55 EAV X VG 40 EAV X
70 šírka (cm) 60
5 počet horákov 4
áno horáky AE áno
áno horák WOK 3,5 kW nie
áno stopgas áno
áno elektronické zapaľovanie áno
áno liatinové mriežky áno
nie smaltované mriežky nie
inox prevedenie inox
C10 nákres C12

77 60

70

70 60

60

10

VArNÉ dOSKY



bežná MOC

499,00 € 

akciová MOC

179,00 € 

akciová MOC

279,00 € 

akciová MOC

149,00 € 

bežná MOC

359,00 € 

bežná MOC

 699,00 € 

bežná MOC

229,00 € 

akciová MOC

249,00 € 
bežná MOC

 349,00 € 

bežná MOC

 199,00 € 

Plynová varná doska

Plynová varná doska

Sklokeramická varná doska

Plynová varná doska

Plynová varná doska

Sklokeramická varná doskaPVF 7HT 47 PVF 6EHT 45
77 šírka (cm) 60
4  počet varných zón 4
áno senzorové ovládanie áno
áno timer nie
9 počet úrovní výkonu 9
áno funkcia bOOSTER ano
áno  OVErFLOW - ochrana pri vykypení áno
áno ukazovateľ zostatkového tepla áno
áno bezpečnostný zámok áno
6.3  maximálny príkon (kW) 6.0
áno možnosť napájania na 230 V, 50-60 Hz áno
čierne sklo  prevedenie čierne sklo
C6 nákres C26

LG 755 AVD W LGF 40 EAV W
70 šírka (cm) 60
5 počet horákov 4
nie horáky AE áno
áno horák WOK 3,5 kW nie
áno stopgas áno
áno elektronické zapaľovanie áno
áno liatinové mriežky áno
nie smaltované mriežky nie
biele sklo prevedenie biele sklo
C2 nákres C17

VH 40 AV X CH 40 AV X
60 šírka (cm) 60
4 počet horákov 4
nie horáky AE nie
nie horák WOK 3,5 kW nie
áno stopgas áno
áno elektronické zapaľovanie áno
nie liatinové mriežky nie
áno smaltované mriežky áno
inox prevedenie inox
C12 nákres C15

6077

60

60 60

70

11

VArNÉ dOSKY



bežná MOC

599,00 € 

bežná MOC

589,00 € 
bežná MOC

589,00 € 

bežná MOC (90cm)

289,00 € 
bežná MOC (60cm)

279,00 € 

bežná MOC (90cm)

299,00 € 
bežná MOC (90cm)

289,00 € 
bežná MOC (60cm)

289,00 € 
bežná MOC (60cm)

279,00 € 

bežná MOC

599,00 € 

bežná MOC

169,00 € 

Komínový odsávač pár

Komínový odsávač pár

Komínový odsávač pár

Komínový odsávač pár

Komínový odsávač pár

Komínový odsávač pár

Komínový odsávač pár

Komínový odsávač pár

akciová MOC

549,00 € 

akciová MOC (60cm)

239,00 € 

akciová MOC (60cm)

229,00 € 
akciová MOC

129,00 € 

akciová MOC (60cm)

229,00 € 

akciová MOC

549,00 € 

6090 6090

606090

60 60

NCA 1901 CN.F NCA 1901 CW.F
90 šírka (cm) 90
620 kapacita odsávania (m3/hod) (*) 620
3+1  rýchlosti odsávania 3+1

49/57/63/66 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné 
stupne (db(a) re 1pW) (**) 49/57/63/66

2 x 20 W halogénové osvetlenie 2 x 20 W
senzorové typ ovládania senzorové
áno hliníkový tukový filter áno

112.0157.240 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter 112.0157.240

150/120 priemer odsávacej rúry (mm) 150/120
áno dodaný s nerezovým komínom áno
čierne sklo prevedenie biele sklo
F95 nákres F95

NCA 1601 CN.F NCA 1601 CW.F
60 šírka (cm) 60
620 kapacita odsávania (m3/hod) (*) 620
3+1  rýchlosti odsávania 3+1

49/57/63/66 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné 
stupne (db(a) re 1pW) (**) 49/57/63/66

2 x 20 W halogénové osvetlenie 2 x 20 W
senzorové typ ovládania senzorové
áno hliníkový tukový filter áno

112.0157.240 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter 112.0157.240

150/120 priemer odsávacej rúry (mm) 150/120
áno dodaný s nerezovým komínom áno
čierne sklo prevedenie biele sklo
F95 nákres F95

NCA 3901 CX.F (90 cm)
NCA 3601 CX.F (60 cm)

NCA 2901 CX.F (90 cm)
NCA 2601 CX.F (60 cm)

90 / 60 šírka (cm) 90 / 60
460 kapacita odsávania (m3/hod) (*) 460
3  rýchlosti odsávania 3

49/59/65 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné 
stupne (db(a) re 1pW) (**) 49/59/65

2 x 20 W halogénové osvetlenie 2 x 20 W
tlačidlové typ ovládania tlačidlové
áno hliníkový tukový filter áno

112.0157.243 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter 112.0157.243

150/120 priemer odsávacej rúry (mm) 150/120
áno dodaný s nerezovým komínom áno
inox / sklo prevedenie inox / sklo
F91 nákres F93

NCA 7901 X.F (90 cm)
NCA 7601 X.F (60 cm) NCA 4601 X.F
90 / 60 šírka (cm) 60
460 kapacita odsávania (m3/hod) (*) 450
3  rýchlosti odsávania 3

49/59/65 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné 
stupne (db(a) re 1pW) (**) 53/61/67

2 x 28 W halogénové osvetlenie 2 x 28 W
tlačidlové typ ovládania tlačidlové
áno hliníkový tukový filter áno

112.0157.243 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter 112.0067.944

150/120 priemer odsávacej rúry (mm) 150/120
áno dodaný s nerezovým komínom áno
inox prevedenie inox
F89 nákres F88

90 90
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OdSávačE páR



bežná MOC

699,00 € 

bežná MOC

129,00 € 

bežná MOC

119,00 € 

bežná MOC

699,00 € 

bežná MOC (60cm)

169,00 € 

bežná MOC (90cm)

179 € 

bežná MOC

599,00 € 

bežná MOC

699,00 € 

Priestorový odsávač pár

Priestorový odsávač pár

Výsuvný odsávač pár

Integrovaný odsávač pár

Kominový odsávač pár

Priestorový odsávač pár

Podstavný odsávač pár

NCAI 6401 X.F NCA 6401 X.F
37 priemer (cm) 37
650 kapacita odsávania (m3/hod) (*) 650
3+1  rýchlosti odsávania 3+1

50/60/66/69 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné 
stupne (db(a) re 1pW) (**) 47/57/63/67

4 x 20 W halogénové osvetlenie 2 x 20 W
elektronické typ ovládania elektronické
áno hliníkový tukový filter áno

112.0157.243 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter 112.0157.243

150/120 priemer odsávacej rúry (mm) 150/120
áno dodaný s nerezovým komínom áno
inox prevedenie inox
F99 nákres F100

NCAI 3901 CX.F NCAI 7901 EX.F
90 šírka (cm) 90
750 kapacita odsávania (m3/hod) (*) 750
3+1  rýchlosti odsávania 3+1

45/56/63/68 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné 
stupne (db(a) re 1pW) (**) 45/56/63/68

4 x 20 W halogénové osvetlenie 4 x 20 W
elektronické typ ovládania elektronické
áno hliníkový tukový filter áno

112.0157.243 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter 112.0157.243

150/120 priemer odsávacej rúry (mm) 150/120
áno dodaný s nerezovým komínom áno
inox / sklo prevedenie inox / sklo
F86 nákres F85

NTA 1901 X.F (90 cm)
NTA 1601 X.F (60 cm) NCF 1601 PX.F
90 / 60 šírka (cm) 60
330 kapacita odsávania (m3/hod) (*) 180
3  rýchlosti odsávania 3

50/56/62 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné 
stupne (db(a) re 1pW) (**) 47/57/64

2 x 28 W halogénové osvetlenie 1 x 28 W
slider typ ovládania tlačidlové
áno hliníkový tukový filter áno

112.0067.944 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter 112.0157.238

150/120 priemer odsávacej rúry (mm) 120
nie dodaný s nerezovým komínom nie
inox / silver prevedenie inox
F81 nákres F84

NCI 52 HL.F
52 šírka (cm)
310 kapacita odsávania (m3/hod) (*)
3  rýchlosti odsávania

50/56/62 hlučnosť na jednotlivé rýchlostné stupne (db(a) 
re 1pW) (**)

2 x 28 W halogénové osvetlenie
slider typ ovládania
áno hliníkový tukový filter

112.0157.242 dodatočné vybavenie: 
uhlíkový filter

150/120 priemer odsávacej rúry (mm)
nie dodaný s nerezovým komínom
silver prevedenie
F83 nákres

akciová MOC (60cm)

119,00 € 

akciová MOC

99,00 € 

akciová MOC

99,00 € 

60

6090

60

52

37

PRÍSLUŠENSTVO: UHLÍKOVÝ FILTER  
PRE RECIRKULÁCIU

MOC

112.0157.238 uhlíkový filter 14,00 € 

112.0067.944
uhlíkový filter 

(sada 2ks) 
20,00 € 

112.0157.240
uhlíkový filter 

(sada 2ks) 
24,00 € 

112.0157.242
uhlíkový filter 

(sada 2ks) 
24,00 € 

112.0157.243 uhlíkový filter 24,00 € 

(*) podľa iEC 61951    (**) podľa iEC 60704-3

60

37
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OdSávačE páR



bežná MOC

449,00 € 

bežná MOC

359,00 € 

bežná MOC

399,00 € 

akciová MOC

239,00 € 
akciová MOC

259,00 € 
bežná MOC

339,00 € 

Mikrovlnná rúra

Mikrovlnná rúra

Mikrovlnná rúra

Mikrovlnná rúraMW 26 EN MW 26 EX
6 počet automatických programov 6
áno gril áno
áno parná funkcia áno
25 vnútorný objem (l) 25
áno digitálny programátor s displejom áno
červená farba displej červená
5 počet stupňov výkonu 5
800 mikrovlnný výkon (W) 800
950 výkon grilu (W) 950
- priemer otočného taniera (mm) -
áno detský zámok áno
čierne sklo / inox prevedenie inox
A15 nákres A15

MW 25 X MW 24 X
8 počet automatických programov 4
áno gril áno
nie parná funkcia nie
25 vnútorný objem (l) 23
áno digitálny programátor s displejom áno
modrá farba displej červená
5 počet stupňov výkonu 5
800 mikrovlnný výkon (W) 900
1000 výkon grilu (W) 1200
314 priemer otočného taniera (mm) 314
áno detský zámok áno
inox prevedenie inox
A12 nákres A13

PRÍSLUŠENSTVO MW26: 
KIT VAP 

Nové mikrovlnné rúry NArdi MW26 majú ako voliteľné 
príslušenstvo KiT VAP ( varenie v pare ). Toto príslušen-
stvo v kombinácii s konkrétnym špeciálnym programom 
„STEAM“ ( para ) umožňuje variť potraviny iba pomocou 
pary vyrobenej ohrevom vody. Z toho dôvodu sú zacho-
vané všetky vitamíny a chute varenej potraviny. 

Takisto je KiT vhodný aj na varenie potravín s mem-
bránou ( napr. vajce ). Veko KiTU ostáva chladné, kon-
denzuje paru a opäť zásobuje nádobu s vodou, tým 
pádom je varenie možné iba s malým množstvom vody.  
KiT VAPOrE je možné použiť iba v mikrovlnných rúrach 
MW26 v kombinácii s programom „STEAM“ ( para ).

NOVÉ MIKROVLNNÉ RÚRY MW26: 
OHREV ROTÁCIOU VĹN
Nové mikrovlnné rúry nemajú otočný tanier, ale mik-
rovlny sú vyrábane pod dnom vnútorného priestoru.  
Následne smerovače pod dnom vychyľujú mikrovlny, 
vďaka čomu vzniká rotácia vĺn okolo ohrievanej potravi-
ny. Samotný ohrev je rýchlejší a rovnomernejší. Spotreba 
energii je výrazne nižšia a vďaka hladkému povrchu je 
interiér ľahko čistiteľný.

bežná MOC

49,00 € 

60

60

60

60
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MiKrOVLNNÉ rúrY



bežná MOC

529,00 € 
akciová MOC

469,00 € 
akciová MOC

469,00 € 
bežná MOC

569,00 € 

LSI 6012 HL LSI 60 HL
60 šírka (cm) 60
A energetická trieda A
A účinnosť umývania A
A účinnosť sušenia A
7 počet programov 7
áno aktívne TURbO sušenie nie
áno rýchly program 32 min. áno
áno LCd displej nie
12 kapacita (štand. sád riadu) 12
áno odložený štart áno
áno polovičná nápln áno
áno/áno nastaviteľný horný kôš/spodný áno/áno
40/45/50/55/65/70 teploty umývania (°C) 40/50/55/60/65/70
1.05 spotreba el. energie (kW/h) 1.05
15 spotreba vody (l) 12
50 hlučnosť (db (a) re 1pW) 47
áno aquastop áno
E1 nákres E1

LSI 6012 SH LSI 45 HL
60 šírka (cm) 45
A energetická trieda A
A účinnosť umývania A
A účinnosť sušenia A
5 počet programov 6
nie aktívne TURbO sušenie nie
áno rýchly program 32 min. áno
nie LCd displej nie
12 kapacita (štand. sád riadu) 9
nie odložený štart áno
nie polovičná nápln áno
áno/nie nastaviteľný horný kôš/spodný áno/áno
40/50/55/70 teploty umývania (°C) 40/45/55/60/70
1.05 spotreba el. energie (kW/h) 0.80
12 spotreba vody (l) 13
49 hlučnosť (db (a) re 1pW) 52
áno aquastop áno
E1 nákres E2

LVAS 12 E LVR 12 E
60 šírka (cm) 60
1200 počet otáčok za minútu 1200
11 počet programov 15
6/3 kapacita prania/sušenia (kg) 6/0
C energetická trieda A
A trieda účinnosti prania A

1.14
spotreba el. energie (kWh) 

(pranie)
1.14

5.57
spotreba el. energie (kWh) 

(pranie + sušenie)
-

49 spotreba vody - cyklus prania (l) 49
áno ochrana proti pretečeniu áno
áno bezpečnostný zámok dvierok áno
áno displej áno
E3 nákres E3

bežná MOC

799,00 € 
bežná MOC

649,00 € 

Vstavaná práčka  so sušičkou

Umývačka riadu plnointegrovatelná

Umývačka riadu plnointegrovatelná

Vstavaná práčka

Umývačka riadu plnointegrovatelná

Umývačka riadu plnointegrovatelná

60 60

60 45

bežná MOC

 549,00 € 

60

bežná MOC

 679,00 € 

60
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bežná MOC

499,00 € 
bežná MOC

449,00 € 

AS 320 GA.H AS 240 GA.H
A+ energetická trieda A+

205 čistý objem chladničky (l) 179

70 čistý objem mrazničky (l) 41

N/ST klimatická trieda  N/ST

**** trieda mraziaceho priestoru ****

3.5 zmrazovacia kapacita (kg/24 hod) 2

12 teplotná zotrvačnosť (hod) 12

áno automatické rozmrazovanie chladničky áno

43 maximálna hladina hlučnosti (db (a) re 1pW) 43

áno sklenené police áno

áno variabilné otváranie dvierok áno

1 počet kompresorov 1

r600A druh chladiacej zmesi r600A

0.80 spotreba energie (kWh/24 hod) 0.70

d1 nákres d4

AS 220 4SGA.H AS 160 4SGA.H
A+ energetická trieda A+

182 čistý objem chladničky (l) 100

18 čistý objem mrazničky (l) 17

N/ST klimatická trieda N/ST

**** trieda mraziaceho priestoru ****

2 zmrazovacia kapacita (kg/24 hod) 2

10 teplotná zotrvačnosť (hod) 10

áno automatické rozmrazovanie chladničky áno

43 maximálna hladina hlučnosti (db (a) re 1pW) 43

áno sklenené police áno

áno variabilné otváranie dvierok áno

1 počet kompresorov 1

r600A druh chladiacej zmesi r600A

0.64 spotreba energie (kWh/24 hod) 0.51

d5 nákres d7

AS 160 LGA.H AS 120 FA.H
A+ energetická trieda A+

133 čistý objem chladničky (l) -

- čistý objem mrazničky (l) 97

N/ST klimatická trieda N/ST

- trieda mraziaceho priestoru ****

- zmrazovacia kapacita (kg/24 hod) 6

- teplotná zotrvačnosť (hod) 12

áno automatické rozmrazovanie chladničky -

43 maximálna hladina hlučnosti (db (a) re 1pW) 43

áno sklenené police -

áno variabilné otváranie dvierok áno

1 počet kompresorov 1

r600A druh chladiacej zmesi r600A

0.34 spotreba energie (kWh/24 hod) 0.53

d7 nákres d7

bežná MOC

599,00 € 

bežná MOC

429,00 € 

bežná MOC

479,00 € 

bežná MOC

499,00 € 

Vstavaná chladnička

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vstavaná mraznička

Vstavaná chladnička

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou

akciová MOC

499,00 € 

akciová MOC

459,00 € 

16

chLadNičky



bežná MOC

1 999,00 € 
bežná MOC

1 999,00 € 

K2G 62 82 AV XN K1G 55 81 AV XN
120x96x60 rozmery š/v/h (cm) 100x96x60

8/8 počet funkcií 8/6

52/52 objem (l) 52/30

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

áno digitálne nastavenie začiatku a konca pečenia áno

áno odnímateľné sklo dvierok áno

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

6 počet horákov (plyn) 5

áno horák WOK 3,5 kW áno

áno horák na ryby nie

áno liatinové mriežky áno

- počet sklokeramických varných zón -

inox prevedenie inox

ZG 55 52 AV XN ZG 57 52 AV XN
90x96x60 rozmery š/v/h (cm) 90x96x60

8 počet funkcií 8

104 objem (l) 104

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

áno digitálne nastavenie začiatku a konca pečenia áno

áno odnímateľné sklo dvierok áno

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

5 počet horákov (plyn) 5

áno horák WOK 3,5 kW nie

nie horák na ryby áno

áno liatinové mriežky áno

- počet sklokeramických varných zón -

inox prevedenie inox

ZV 05 2D 52 XN K6G 43 1 AV XN
90x96x60 rozmery š/v/h (cm) 60x92x60

8 počet funkcií 8

104 objem (l) 52

áno kruhové ohrevné teleso (TrUE FAN) áno

áno ventilátor chladenia dvierok áno

áno digitálne nastavenie začiatku a konca pečenia áno

áno odnímateľné sklo dvierok áno

áno smalt EASY TO CLEAN áno

A energetická trieda A

- počet horákov (plyn) 4

- horák WOK 3,5 kW áno

- horák na ryby nie

- liatinové mriežky áno

5 počet sklokeramických varných zón -

inox prevedenie inox

bežná MOC

2 999,00 € 

bežná MOC

2 499,00 € 
bežná MOC

999,00 € 

Sporák

Sporák

Sporák

Sporák

Sporák

FUNKCII
8

FUNKCII
8

FUNKCII
8

FUNKCII
8

FUNKCII
8

60
FUNKCII
8

FUNKCII
8

bežná MOC

2 499,00 € 

FUNKCII
6

90

90

90

Sporák

17

VOĽNE STOJACE SPOrÁKY
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TECHNiCKÉ NÁKrESY

A2 A12 A13

565
365

355

320

510

A15

C2 C6 C10 C12

C15 C17 C21 C26

F81 F83 F84
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TECHNiCKÉ NÁKrESY

F85 F86 F88 F89

F91 F93 F95 F99

F100 d1 d4 d5

d7 E1 E2 E3



CS COMPANY, s.r.o.
Levická 16, 949 01 Nitra, e-mail: nardi@nardi.sk 

www.nardi.sk

Ceny v katalógu sú doporučené a sú uvedené vrátane dPH 20% a recyklačného poplatku. Výška recyklačných poplatkov na www.envidom.sk.
Zmena technických parametrov vyhradená. Neručíme za chyby vzniknuté v procese predtlačovej prípravy a tlače.

Kompletnú ponuku spotrebičov NArdi a technické nákresy nájdete na www.nardi.sk.
Katalóg je platný od 10. 11. 2012 do odvolania.


