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Marka MPM

Marka MPM towarzyszy i pomaga Polakom od 30 lat, zna ich potrzeby i zwyczaje.  
Zabiega o to, by byli bardziej otwarci i serdeczni, chętniej zapraszali bliskich i spędzali wspólnie czas. 

Ponad 250 różnych produktów MPM sprawia, że przyjmowanie gości to radość i przyjemność, zarówno dla zaproszonych 
jak i dla gospodarzy. Wiemy, że Polacy lubią spotykać się przy różnych okazjach. Czasem plotkujemy przy kawie  
i ciastkach, czasem zapraszamy rodzinę na kilkudaniowy obiad. Dlatego nasza oferta produktowa jest tak bogata:  
od czajników bezprzewodowych po wielofunkcyjne roboty i pojemne chłodziarko-zamrażarki.

MPM ożywia w nas to, co najlepsze – ducha polskiej gościnności.

MPM has been accompanying and helping people in Poland for 30 years, learning to understand their habits and needs.  
We would like to help people to be more open and kind, so they spend more time together and feel more hospitable. 

With over 250 appliances from MPM to choose from, having friends around is pleasant and fun for everyone. 
At MPM we know that in Poland people like to meet, no matter what the occasion. It could be for a coffee, to chat or to 
have family over for dinner. We have a very versatile range of products, with general household appliances as well as 
those just for the kitchen, such as spacious multi-door fridge freezers and electric kettles.

MPM wants to revive the spirit of hospitality in you.
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FUNKCJE oznaczenie

full
no

frost

no

frost

Smart
Air

flow
xxdB

SYSTEM ODSZRANIANIA:  
AUTOMATYCZNY 
Automatyczne rozmrażanie zapobiega 
osadzaniu się szronu w części 
chłodniczej oraz lodu w części 
zamrażalniczej lodówki. Dzięki systemowi 
odprowadzania wody, kierowana jest  
ona do specjalnego pojemnika  
i odparowywana. Funkcja sprawia,  
że lodówka jest łatwiejsza w utrzymaniu 
w czystości.

FULL NO FROST
Funkcja zapobiegająca powstawaniu 
szronu w części chłodzącej i lodu w części 
mrożącej lodówki. Specjalny system 
cyrkulacji powietrza powoduje, że ciepłe 
powietrze usuwane jest ze środka lodówki, 
jednocześnie nadmuchiwane jest powietrze 
chłodne, osuszające wnętrze. Brak wilgoci 
oraz cyrkulacja powietrza wpływają także 
na wydłużenie terminu świeżości potraw 
przechowywanych w lodówce.

SYSTEM ODSZRANIANIA:  
AUTOMATYCZNY (CHŁODZIARKA)/
RĘCZNY (ZAMRAŻARKA) 
Odmienny system rozmrażania segmentów 
lodówki: automatycznie w części 
chłodniczej (bez osadzania szronu)  
i ręcznie w części zamrażalniczej  
(wymaga rozmrażania nie częściej  
niż co 6 miesięcy).

 NO FROST
Funkcja zapobiegająca powstawaniu 
szronu i lodu w części mrożącej lodówki. 
Eliminuje konieczność rozmrażania 
lodówki.

SYSTEM CHŁODZENIA  
SMART AIR FLOW
Funkcja inteligentnego obiegu powietrza 
wewnątrz chłodniczej części lodówki. 
Zapewnia optymalną wilgotność powietrza, 
tym samym – dłuższej utrzymuje świeżość 
produktów żywnościowych.

PANEL STERUJĄCY
Nowoczesny system zarządzania funkcjami 
lodówki. Umiejscowiony na drzwiach 
lub w górnej części wewnętrznej 
chłodziarki. Wyposażony w lampki kontrolne 
i przyciski sterujące, pozwalające na 
programowanie dostępnych systemów. 

STEROWANIE ELEKTRONICZNE
Znacznie wygodniejszy od manualnego 
system regulacji temperatury i innych 
parametrów lodówki.

TRYB URLOPOWY
Praktyczna funkcja do stosowania 
przy dłuższym niekorzystaniu z lodówki. 
Przy utrzymaniu standardowej temperatury  
w części mrożącej, podwyższa temperaturę 
w części chłodzącej do ok. 15°C.  Wymaga 
opróżnienia z produktów żywnościowych 
części chłodniczej. Znacznie ogranicza 
zużycie energii elektrycznej. 

POZIOM HAŁASU
Określenie parametru głośności lodówki, 
wyrażone w decybelach. Lodówki 
emitujące hałas o wartości ok. 40 dB 
to urządzenia ciche, dopuszczające 
czasowe dźwięki przypominające 
bulgotanie lub mruczenie.

 OŚWIETLENIE LED
Wnętrze lodówki wypełnione jasnym, 
przyjaznym dla oczu światłem. 
Zapewnia mniejszy pobór energii 
elektrycznej niż standardowe oświetlenie.

 DRZWI PRAWO/LEWO
Praktyczne rozwiązanie, pozwalające 
dostosować otwieranie drzwi lodówki  
na stronę prawą lub lewą.

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA
System zapobiegający przypadkowemu 
włączeniu funkcji lodówki. Praktyczne 
rozwiązanie dla rodzin z dziećmi.

L P
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FUNCTION symbols

full
no

frost

no

frost

Smart
Air

flow
xxdB

DEFROST SYSTEM:  
AUTOMATIC 
The automatic defrost system prevents 
ice building up in the fridge or freezer 
compartments. The water drainage 
system removes any excess water, then 
evaporates it a special container. This 
makes it easier to keep your fridge or 
fridge freezer clean.

FULL NO FROST
Prevents any ice building up in the fridge 
or freezer compartments. The air  
circulation system removes warm air 
from the fridge, replacing it with cool air 
that also helps to keep the interior dry.  
With good air circulation and no humidity, 
the food in the fridge stays fresh for 
longer.

DEFROST SYSTEM:  
AUTOMATIC (FRIDGE) / MANUAL 
(FREEZER) 
Each compartment of the fridge freezer 
has its own defrosting system: automatic 
in the fridge (no frost) and manual in the 
freezer (requires defrosting not more 
frequently than every 6 months).

 NO FROST
Prevents frost and ice from building up in 
the fridge compartment. Eliminates the 
need for defrosting.

SMART AIR FLOW  
COOLING SYSTEM
Provides intelligent air flow inside 
the fridge compartment. Ensures the 
optimum level of air humidity, to keep 
your food fresh for longer.

CONTROL PANEL
For modern control of the fridge and 
freezer functions. Located on the door 
or in the upper part of the fridge/freezer. 
With status lights and buttons for 
programming the different functions and 
systems. 

ELECTRONIC CONTROL
Much easier than setting the temperature 
and other functions manually.

VACATION MODE
For when the fridge is out of use for 
extended periods. When activated, 
the freezer maintains the standard 
temperature, while in the fridge it is 
increased to approx. 15°C. Remember 
to remove all food from the fridge before 
activating this mode. Significantly lowers 
the total power consumption. 

NOISE LEVEL
How much noise a fridge makes during 
normal operation is important.  
The 40 dB noise level for our fridges is 
silent, while any temporary “bubbling”  
or “murmuring” sounds are also perfectly 
normal.

 LED LIGHT
The fridge interior is brightly lit in a way 
that is good for your eyes. At the same 
times, the power consumption is less 
than for standard lighting.

 REVERSIBLE RIGHT/LEFT DOOR
Reversible door hinges, so the door can 
be mounted to open either way to suit 
the layout of your kitchen.

SAFETY LOCK
Prevents accidental activation of the 
fridge functions. Another practical 
solution for families with children.

L P
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA SIDE BY SIDE  
TYPU FULL NO FROST 

MPM-427-SBS-03
FULL NO FROST REFRIGERATOR SIDE BY SIDE 

FUNKCJE/FUNCTIONS

 
full
no

frost
  43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 10 kg/24 h
 - 3 tryby pracy/3 modes of operation: SMART, ECO,  

SUPER
 - sygnał dźwiękowy otwartych drzwi po 90 sek. 

/door open sound alarm 90 seconds

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 5

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość półek na drzwiach zamrażarki 
/number of door compartments: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments:: 5

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity: 472  l brutto/gross
 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii/  

annual energy consumption: 365 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor czarny/black

szerokość
width

90
cm

wysokość
height

178
cm

głębokość
depth

59
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

291 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

145 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA SIDE BY SIDE  
TYPU FULL NO FROST 

MPM-517-BS-12
FULL NO FROST REFRIGERATOR SIDE BY SIDE 

FUNKCJE/FUNCTIONS

  

full
no

frost 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 10 kg/24 h
 - 3 tryby pracy/3 modes of operation: SMART, ECO,  

SUPER
 - sygnał dźwiękowy otwartych drzwi po 30 sek. 

/door open sound alarm 30 seconds
 - SYSTEM MULTI AIR FLOW

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce/number of fridge shelves: 5
 -  dzielone półki na drzwiach chłodziarki i zamrażarki 

/split shelves in the fridge and freezer door
 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 

/number of fridge shelves: 4
 - ilość półek na drzwiach zamrażarki 

/number of freezer shelves: 4
 - ilość przedziałów w zamrażarce 

/number of freezer compartments: 5

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
562 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii  

/annual energy consumption: 402 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

95
cm

wysokość
height

178
cm

głębokość
depth

70
cm

  A+ klasa  energetyczna
energy class

345 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

172 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA MULTI DOOR  
TYPU FULL NO FROST 

MPM-434-SBF-04
FULL NO FROST REFRIGERATOR MULTI DOOR 

FUNKCJE/FUNCTIONS

  

full
no

frost 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 16 kg/24 h
 - 3 tryby pracy/3 modes of operation: ECO, WAKACJE, SUPER
 - sygnał dźwiękowy otwartych drzwi po 30 sek. 

/door open sound alarm 30 seconds
 - SYSTEM MULTI AIR FLOW

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce/number of fridge shelves: 4
 -  dzielone półki na drzwiach chłodziarki i zamrażarki 

/split shelves in the fridge and freezer door
 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 

/number of fridge shelves: 3
 - ilość półek na drzwiach zamrażarki 

/number of freezer shelves: 3
 - ilość przedziałów w zamrażarce 

/number of freezer compartments: 6
 - komora specjalnej wilgotności HUMANITY CONTROL  

do przechowywania warzyw i owoców/for cures  
vegatables and fruits

 - komora świeżości CHILLER & CRISPER  
do przechowywania wędlin i sera/for cured meats  
and cheese

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
472 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii  

szerokość
width

79
cm

wysokość
height

180
cm

głębokość
depth

70
cm

  A+ klasa  energetyczna
energy class

268l pojemność chłodziarki
fridge capacity

133 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

/annual energy consumption: 402 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA  
TYPU FULL NO FROST 

MPM-381-FF-25
FULL NO FROST REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  

full
no

frost
  43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 15 kg/24 h
 - sygnał dźwiękowy otwartych drzwi po 60 sek. 

/door open sound alarm 60 seconds
 - 3 tryby pracy/3 modes of operation: ECO, WAKACJE, SUPER

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 5

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity: 381 l brutto/gross
 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 245 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

186
cm

głębokość
depth

62
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

243 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

95 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA TYPU FULL NO FROST

MPM-381-FF-24W
FULL NO FROST REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  

full
no

frost
  43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 15 kg/24 h
 - sygnał dźwiękowy otwartych drzwi po 60 sek. 

/door open sound alarm 60 seconds
 - 3 tryby pracy/3 modes of operation: ECO, WAKACJE, SUPER

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 5

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity: 381 l brutto/gross
 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 245 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

195
cm

głębokość
depth

69
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

243 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

95 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA TYPU FULL NO FROST

MPM-366-FF-21
FULL NO FROST REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P

full
no

frost 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 15 kg/24 h
 - sygnał dźwiękowy otwartych drzwi po 30 sek. 

/door open sound alarm 30 seconds\
 - 3 tryby pracy/3 modes of operation: ECO, WAKACJE, SUPER

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce  
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2  
(Fresh Box do przechowania wędlin, ryb, sera) 
(Fresh Box for cured meats, fish and cheese)

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity: 366 l brutto/gross
 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 307 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

185
cm

głębokość
depth

69
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

222 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

95 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA TYPU FULL NO FROST

MPM-366-FF-26W
FULL NO FROST REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P

full
no

frost 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 15 kg/24 h
 - sygnał dźwiękowy otwartych drzwi po 30 sek. 

/door open sound alarm 30 seconds
 - 3 tryby pracy/3 modes of operation: ECO, WAKACJE, SUPER

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce  
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2  
(Fresh Box do przechowania wędlin, ryb, sera) 
(Fresh Box for cured meats, fish and cheese)

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity: 366 l brutto/gross
 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 307 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

185
cm

głębokość
depth

69
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

222 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

95 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA TYPU NO FROST

MPM-327-FF-23
NO FROST REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P no

frost 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3,5 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2  
(Fresh Box do przechowania wędlin, ryb, sera) 
(Fresh Box for cured meats, fish and cheese)

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
324 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 266 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox   

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

185
cm

głębokość
depth

60
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

222 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

73 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA TYPU NO FROST

MPM-327-FF-27W
NO FROST REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P no

frost 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3,5 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2  
(Fresh Box do przechowania wędlin, ryb, sera) 
(Fresh Box for cured meats, fish and cheese)

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
324 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 266 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor biały/white   

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

185
cm

głębokość
depth

60
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

222 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

73 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA TYPU NO FROST 

MPM-256-FF-22
NO FROST REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P no

frost 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3,0 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 4

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
256 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 245 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

177
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

166 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

66 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-138-KB-11
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

39dB

 - zdolność zamrażania 
/freezing efficiency: 2 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 2

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
138 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 186 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

45
cm

wysokość
height

140
cm

głębokość
depth

54
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

106 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

32 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-138-KB-10
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

39dB

 - zdolność zamrażania 
/freezing efficiency: 2 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 2

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
138 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 186 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor srebrny/silver

szerokość
width

45
cm

wysokość
height

140
cm

głębokość
depth

54
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

106 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

32 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-147-KB-12
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania 
/freezing efficiency: 2,5 kg/24 h

 - 8-stopniowa regulacja temperatury 
/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
147 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 193 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

145
cm

głębokość
depth

53
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

89 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

51 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-160-KB-21
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

39dB  
 - zdolność zamrażania  

/freezing efficiency: 2,5 kg/24 h
 -  6-stopniowa regulacja temperatury 

/6-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves 

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
160 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 201 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor srebrny/silver

szerokość
width

45
cm

wysokość
height

155
cm

głębokość
depth

54
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

106 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

54 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-185-KB-20/A
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 2 kg/24 h
 - 4-stopniowa regulacja temperatury 

/4-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 2

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
185 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 200 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

54,5
cm

wysokość
height

142
cm

głębokość
depth

60
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

131 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

42 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-182-KB-33
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

42dB  
 - zdolność zamrażania  

/freezing efficiency: 3 kg/24 h
 -  8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - regulowane półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable door shelves 

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
182 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 201 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor srebrny/silver

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

141
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

119 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

57 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-199-KB-32
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 2,5 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
199 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 215 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-199-KB-36W
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 2,5 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
199 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 215 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

154
cm

głębokość
depth

54
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

135 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

55 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

154
cm

głębokość
depth

54
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

135 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

55 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-244-KB-08/A
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 40dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3 kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane i dzielone półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable and split shelves in the fridge door

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 2

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
244 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 224 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

142
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

163 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

63 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-281-KB-01/A
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3 kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane i dzielone półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable and split shelves in the fridge door

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 2

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
281 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii| 

/annual energy consumption: 237 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

157
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

201 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

63 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-285-KB-31
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
282 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 237 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

176
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

205 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

68 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-286-KB-34
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
282 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 237 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

176
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

205 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

68 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-304-KB-40S
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  40dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 7,5 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
304 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 238 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

176
cm

głębokość
depth

65
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

233 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

54 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-315-KB-41            
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  39dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 5,5 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
315 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 223 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

177
cm

głębokość
depth

63
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

182 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

119 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-320-KB-03/A
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 4,5 kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane i dzielone półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable and split shelves in the fridge door

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
320 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 260 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

176
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

201 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

96 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-324-KB-35
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 4 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
324 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 273 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor inox

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

185
cm

głębokość
depth

60
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

223 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

89 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-338-KB-42
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  39dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 5,5 kg/24 h
 - 8-stopniowa regulacja temperatury 

/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2 
(Fresh Box do przechowania wędlin, ryb, sera) 
(Fresh Box for cured meats, fish and cheese)

 - regulowane i dzielone półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable and split shelves in the fridge door

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
338 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 229 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

187
cm

głębokość
depth

63
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

205 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

119 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-361-KB-43
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  39dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 5,5 kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2 
(Fresh Box do przechowania wędlin, ryb, sera) 
(Fresh Box for cured meats, fish and cheese)

 - regulowane i dzielone półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable and split shelves in the fridge door

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
361 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 236 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

197
cm

głębokość
depth

63
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

228 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

119 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-110-CZ-12
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
87 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 164 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-110-CZ-31S
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
87 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 164 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

52
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

60 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

25 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

52
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

60 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

25 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-125-CZ-08H 
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w zamrażalce 
/number of freezer shelves: 1

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
129 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 175 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-125-CZ-11H
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w zamrażalce 
/number of freezer shelves: 1

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
129 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 175 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

116
cm

głębokość
depth

53
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

89 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

29 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

116
cm

głębokość
depth

53
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

89 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

29 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-215-CZ-20 
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 8-stopniowa regulacja temperatury 
/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w zamrażalce 
/number of freezer shelves: 1

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
217 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 218 kWh/rok
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

141
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

171 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

41 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-217-CZ-19
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 8-stopniowa regulacja temperatury 
/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w zamrażalce 
/number of freezer shelves: 1

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
217 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 168 kWh/rok
 - dostępność/available versions:  

kolor inox

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

141
cm

głębokość
depth

58
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

171 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

41 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-217-CZ-18 
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 8-stopniowa regulacja temperatury 
/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w zamrażalce 
/number of freezer shelves: 1

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
217 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 168 kWh/rok
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/whit

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

141
cm

głębokość
depth

58
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

171 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

41 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 

MPM-263-CZ-06/A
REFRIGERATOR

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 40dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
3,5 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w zamrażarce: 
/number of freezer shelves: 1

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane i dzielone półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable and split shelves in the fridge door

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 4 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
263 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 240 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

154
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

202 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

53 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻARKĄ WEWNĘTRZNĄ 

MPM-200-CJ-19
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2 kg/24 h

 - 5-stopniowa regulacja temperatury 
/5-level temperature adjustment

 - funkcja Smart
 - funkcja Super

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
200 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 201 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor inox

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

122
cm

głębokość
depth

57
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

183 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

15 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻARKĄ WEWNĘTRZNĄ 

MPM-220-CJ-21 
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency:  
2,0 kg/24 h

 - 7-stopniowa regulacja temperatury 
/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2

 - regulowane i dzielone półki na drzwiach chłodziarki 
/adjustable and split shelves in the fridge door 

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

 - pojemnik na jaja/eggs rack
 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
220 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczycoolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 204 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

131
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

175 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

30 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKA 

MPM-94-CJ-14 
FRIDGE

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
94 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii/ 

annual energy consumption: 110 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white
szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

92 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

CHŁODZIARKA  

MPM-94-CJ-34S
FRIDGE

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
94 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii/ 

annual energy consumption: 110 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

92 l pojemność chłodziarki
fridge capacity
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CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM 

MPM-99-CJ-09/A 
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
92 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii/ 

annual energy consumption: 110 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white
szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

80 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

10 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKA

MPM-131-CJ-18 
FRIDGE 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P
  41dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
132 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii/ 

annual energy consumption: 113 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

130 l pojemność chłodziarki
fridge capacity
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CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM  

MPM-112-CJ-15  
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - 8-stopniowa regulacja temperatury 
/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
82 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 157 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM 

MPM-99-CJ-09/AB 
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 3

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
92 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 110 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

80 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

10 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

69 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

11 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM   

MPM-112-CJ-15/AB
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - 8-stopniowa regulacja temperatury 
/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
82 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 157 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

69 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

11 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM

MPM-112-CJ-32S 
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - 8-stopniowa regulacja temperatury 
/8-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
82 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 157 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor srebrny/silver
szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

69 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

11 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM

MPM-46-CJ-01/A 
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
46 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 -  roczne zużycie energii/ 

 annual energy consumption: 98,2 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white
szerokość
width

43
cm

wysokość
height

51
cm

głębokość
depth

48
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

38 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

8 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM 

MPM-46-CJ-02/A   
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
46 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 -  roczne zużycie energii/ 

 annual energy consumption: 98,2 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

43
cm

wysokość
height

51
cm

głębokość
depth

48
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

38 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

8 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM 

MPM-46-CJ-03/A
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - zamykanie na kluczyk/with key lock

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
46 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 -  roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 98,2 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

43
cm

wysokość
height

51
cm

głębokość
depth

48
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

38 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

8 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM 

MPM-46-CJ-01/H 
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
46 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 -  roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 106 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

44
cm

wysokość
height

51
cm

głębokość
depth

47
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

38 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

6 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM WEWNĘTRZNYM 

MPM-46-CJ-02/H 
FRIDGE WITH FREEZER COMPARTMENT

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 1

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity:  
46 l brutto/gross

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 -  roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 106 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

44
cm

wysokość
height

51
cm

głębokość
depth

47
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

38 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

6 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity

ZAMRAŻARKA

MPM-46-ZS-01B  
FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 -  zdolność zamrażania/freezing efficiency: 2,0 kg/24 h
 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek/number of freezer shelves: 1

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 146 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

44
cm

wysokość
height

51
cm

głębokość
depth

47
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

34 l pojemność całkowita
total capacity
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ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA

MPM-80-ZS-06  
FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 -  zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3,0 kg/24 h
 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 3 transparentne szuflady/3 transparent containers

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 164 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

64 l pojemność całkowita
total capacity

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA

MPM-80-ZS-33S  
FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 -  zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3,0 kg/24 h
 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 3 transparentne szuflady/3 transparent containers

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii  

/annual energy consumption: 164 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor srebrny/silver

szerokość
width

48
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

50
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

64 l pojemność całkowita
total capacity
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ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA

MPM-100-ZS-05H
FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 -  zdolność zamrażania/freezing efficiency: 4,0 kg/24 h
 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 4 transparentne szuflady/4 transparent containers

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 -  roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 175 kWh/rok//year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

85 l
pojemność całkowita
total capacity

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA 

MPM-164-ZS-08/A  
FREEZER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 40dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 22 kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - 2 tryby pracy: przechowywanie i zamrażanie 

/2 operating modes: storage and freezing
 - sygnalizacja podwyższonej temperatury wewnątrz 

/high interior temperature alarm 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość przedziałów szybkiego zamrażania 
/number of rapid freeze compartments: 1

 - ilość przedziałów do przechowywania 
/number of storage compartments: 4

 - taca do szybkiego zamrażania owoców 
/rapid fruit freeze tray 

 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 221 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

59,5
cm

wysokość
height

129
cm

głębokość
depth

62,5
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

152 l pojemność całkowita
total capacity
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ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA  

MPM-240-ZS-02/A  
FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 20 kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - 2 tryby pracy: przechowywanie i zamrażanie 

/2 operating modes: storage and freezing
 - sygnalizacja podwyższonej temperatury wewnątrz 

/high interior temperature alarm 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość przedziałów szybkiego zamrażania 
/number of rapid freeze compartments: 2

 - ilość przedziałów do przechowywania 
/number of storage compartments: 4

 - taca do szybkiego zamrażania owoców 
/rapid fruit freeze tray 

 - pojemnik na lód/ice cube tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:: 260 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

150
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

220 l pojemność całkowita
total capacity

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA  

MPM-182-ZS-09  
FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 8 kg/24 h
 - 3-stopniowa regulacja temperatury 

/3-level temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - 2 tryby pracy: przechowywanie i zamrażanie 

/2 operating modes: storage and freezing

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość przedziałów do przechowywania 
/number of storage compartments: 4

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:: 215 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor inox

szerokość
width

55
cm

wysokość
height

142
cm

głębokość
depth

58
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

163 l pojemność całkowita
total capacity
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ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA  

MPM-242-ZS-10/AX  
FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 24kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - 2 tryby pracy: przechowywanie i zamrażanie 

/2 operating modes: storage and freezing 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość przedziałów szybkiego zamrażania 
/number of rapid freeze compartments: 2

 - ilość przedziałów do przechowywania 
/number of storage compartments: 6 + BIG BOX

 - taca do szybkiego zamrażania owoców 
/rapid fruit freeze tray 

 - akumulator zimna/cold collector

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:: 265 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor szary/sliver

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

176
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

243 l pojemność całkowita
total capacity

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA 

MPM-243-ZS-07  
FREEZER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 39dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 24 kg/24 h
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - 2 tryby pracy: przechowywanie i zamrażanie 

/2 operating modes: storage and freezing

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość przedziałów szybkiego zamrażania 
/number of rapid freeze compartments: 1

 - ilość przedziałów do przechowywania 
/number of storage compartments:  
6 + BIG BOX

 - akumulator zimna/cold collector

 PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 265 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

176
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

243 l pojemność całkowita
total capacity
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ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

MPM-260-SK-07E
CHEST FREEZER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 21 kg/24 h
 - tryb pracy SUPER/SUPER operating mode
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - spust wody z odszraniania/defrosting water drainage
 - zamykanie na kluczyk/with key lock

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 4 rolki jezdne/with four wheels

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 252 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

96
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

70
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

266 l pojemność całkowita
total capacity

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA NO FROST

MPM-278-ZF-11
NO FROST FREEZER

FUNKCJE/FUNCTIONS

no

frost
 43dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 13 kg/24 h
 - 4-stopniowa regulacja temperatury 

/4-level temperature adjustment
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - sygnalizacja podwyższonej temperatury wewnątrz 

/high interior temperature alarm 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość przedziałów szybkiego zamrażania 
/number of rapid freeze compartments: 1

 - ilość przedziałów do przechowywania 
/number of storage compartments:  
6 + BIG BOX

 - akumulator zimna/cold collector
 - taca do szybkiego zamrażania owoców 

/rapid fruit freeze tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 303 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

187
cm

głębokość
depth

63
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

278 l pojemność całkowita
total capacity
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ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

MPM-251-SK-08E
CHEST FREEZER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 13,5 kg/24 h
 - tryb pracy SUPER/SUPER operating mode
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - spust wody z odszraniania/defrosting water drainage
 - zamykanie na kluczyk/with key lock

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 4 rolki jezdne/with four wheels

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 235 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

96
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

62
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

251 l pojemność całkowita
total capacity

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

MPM-206-SK-06E
CHEST FREEZER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 15,5 kg/24 h
 - tryb pracy SUPER/SUPER operating mode
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - spust wody z odszraniania/defrosting water drainage
 - zamykanie na kluczyk/with key lock

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 4 rolki jezdne/with four wheels

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 222 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white

szerokość
width

91
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

55
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

200 l pojemność całkowita
total capacity
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ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

MPM-145-SK-04  
CHEST FREEZER  

FUNKCJE/FUNCTIONS

42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 9 kg/24 h
 - tryb pracy MAX/MAX operating mode
 - odszranianie manualne/manual defrosting
 - spust wody z odszraniania 

/defrosting water drainage
 - 7-stopniowa regulacja temperatury 

/7-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość koszy/number of baskets: 1
 - 4 rolki jezdne/with four wheels

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 188 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white
szerokość
width

71
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

55
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

145 l pojemność całkowita
total capacity

WITRYNA CHŁODNICZA

MPM-290-VT-01   
CHILLED DISPLAY CABINET

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 69dB

 - oświetlenie wnętrza na listwie/strip light bar inside
 - tryb pracy SUPER/SUPER operating mode
 - 4-stopniowa regulacja temperatury 

/4-level temperature adjustment

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - półki regulowane/adjustable shelves
 - możliwość umieszczenia materiałów reklamowych  

na frontach półek 
/adverts may be placed in front of the shelves

 - nośność półki – 20 kg/allowable shelf load – 20 kg

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - czynnik chłodniczy/coolant: R134a
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption: 748 kWh/rok/year
 - dostępność/available versions:  

kolor biały/white
szerokość
width

60
cm

wysokość
height

145
cm

głębokość
depth

60
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

290 l pojemność całkowita
total capacity
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CHŁODZIARKA DO WINA

MPM-117-CW-46 
WINE COOLER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 41dB

 - regulacja temperatury/temperature adjustment
 -  możliwość chłodzenia wina czerwonego, białego  

i musującego/ for cooling red, white and sparkling wine

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - drzwi szklane z listwą stalową 
/glass door with steel strip

 - 3 regulowane, drewniane półki 
/3 adjustable wooden shelves 

 - pojemnik na małe butelki 
/holder for small bottles

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 -  roczne zużycie energii 
/annual energy consumption: 248 kWh/rok/year

 - wilgotność komory do przechowywania wina 
/humidity inside: 50-70%

 - ilość butelek/bottle capacity: 59
 - zakres temperatur w przestrzeni chłodniczej 

/temperature range in the cooling area: 7-18°C
 - urządzenie przeznaczone wyłącznie  

do przechowywania wina 
/for wine storage only

 - dostępność/available versions:  
kolor czarny/black

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

84
cm

głębokość
depth

59
cm

C klasa  energetyczna
energy class

117 l pojemność całkowita
total capacity

MINIBAR ABSORPCYJNY

MPM-30-MBS-01  
MINIBAR 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P

 - regulacja temperatury/temperature adjustment  
 - bezszmerowa praca/noiseless operation
 - brak freonu/no freon
 - możliwość zabudowy/ability to built in

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

 - blokady butelek na półkach drzwiowych 
/bottle holders on door shelves

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 -  roczne zużycie energii 
/annual energy consumption: 301 kWh/rok/year

 - dostępność/available versions:  
kolor czarny/black

szerokość
width

40
cm

wysokość
height

53
cm

głębokość
depth

41,5
cm

D klasa  energetyczna
energy class

28 l pojemność całkowita
total capacity
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MINIBAR ABSORPCYJNY

MPM-40-MBS-03  
MINIBAR 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P

 - regulacja temperatury/temperature adjustment  
 - bezszmerowa praca/noiseless operation
 - brak freonu/no freon
 - możliwość zabudowy/ability to built in

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 
/number of door shelves: 2

 - blokady butelek na półkach drzwiowych 
/bottle holders on door shelves

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 -  roczne zużycie energii 
/annual energy consumption: 301 kWh/rok/year

 - dostępność/available versions:  
kolor czarny/black

szerokość
width

43,5
cm

wysokość
height

53,5
cm

głębokość
depth

45,5
cm

D klasa  energetyczna
energy class

38 l pojemność całkowita
total capacity

MINIBAR ABSORPCYJNY

MPM-30-MBV-02  
MINIBAR 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P

 - regulacja temperatury/temperature adjustment  
 - bezszmerowa praca/noiseless operation
 - brak freonu/no freon
 - możliwość zabudowy/ability to built in

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - drzwi szklane ze stalową listwą 
/glass doors with steel strip

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 2

 - blokady butelek na wnętrzu drzwi 
/bottle holders on the door

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 -  roczne zużycie energii 
/annual energy consumption: 301 kWh/rok/year

 - dostępność/available versions:  
kolor czarny/black

szerokość
width

40
cm

wysokość
height

53
cm

głębokość
depth

41,5
cm

D klasa  energetyczna
energy class

28 l pojemność całkowita
total capacity
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CHŁODZIARKA TURYSTYCZNA

MPM-26-CBM-07Y  
CAMPING FRIDGE 

FUNKCJE/FUNCTIONS

35dB

 - chłodzenie: max 16°C poniżej temperatury  
otoczenia/cooling: max 16°C below the ambient  
temperature

 - grzanie/heating: max 60°C
 - przełącznik pracy „ECO”/“ECO” mode button
 - możliwość przechowywania 1,75-litrowych butelek 

w pozycji stojącej/can hold 1.75 l bottles vertically

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - komplet przewodów zasilania AC i DC 
/with a set of AC and DC power cables

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zasilanie:/power supply 
DC: 12  V z akumulatora/from car battery 
AC: 220-240  V

 -  moc przy zasilaniu/ power:  
DC: 48  W 
AC: 58  W

 - roczne zużycie energii 
/annual energy consumption: 70 kWh/rok/year

 - dostępność/available colours:  
kolor szary/sliver

szerokość
width

39
cm

wysokość
height

45,7
cm

głębokość
depth

30
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

25 l pojemność chłodziarki
fridge capacity





AGD wolnostojące
KUCHNIE

Free standing appliances
COOKERS
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FUNKCJE oznaczenie

G20

set
LPG

PIEKARNIK GAZOWY
Model piekarnika doskonały do pieczenia 
ciast i innych potraw wrażliwych  
na wahania temperatury. 
Wyposażony w dolną grzałkę. 

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
Piekarnik wyposażony w grzałki 
rozmieszczone w różnych miejscach 
zabudowy (góra i dół). Polecany  
do podgrzewania potraw, pieczenia 
i duszenia mięs.

OŚWIETLENIE PIEKARNIKA
Funkcja oświetlania piekarnika włącza 
się automatycznie po uruchomieniu 
urządzania. Umożliwia obserwację 
potrawy w trakcie pieczenia. 

TERMOOBIEG
Funkcja utrzymania wewnątrz komory 
piekarnika cyrkulacji gorącego 
powietrza. Termoobieg gwarantuje 
równomierne opiekanie potraw oraz  
umożliwia pieczenie na kilku poziomach 
równocześnie. Obróbka w strumieniu 
gorącego powietrza pozwala na obniżenie 
temperatury w piekarniku  
oraz na skrócenie czasu wypieku,  
a przez to zmniejszenie zużycia energii.

WSKAŹNIK TEMPERATURY
Precyzyjne określenie temperatury 
wewnątrz piekarnika. 

ZAPALARKA
Praktyczne rozwiązanie iskrowego 
zapalania palników w kuchniach 
gazowych. Uruchamiane poprzez pokrętło 
lub niezależny przycisk.  

ZABEZPIECZENIE 
PRZECIWWYPŁYWOWE  
PALNIKÓW I PIEKARNIKA
Moduł bezpieczeństwa, odcinający 
dopływ gazu, gdy płomień zostanie 
przypadkowo zgaszony (przez przeciąg 
lub kipiącą potrawę).

WYKONANIE NA GAZ ZIEMNY G20
Fabryczne przystosowanie kuchni 
gazowej do instalacji w sieci gazu 
ziemnego, najbardziej popularnego 
w budownictwie wielomieszkaniowym. 
Kuchnia posiada dysze palników 
dopasowane do gazu ziemnego.

ZESTAW DO GAZU PŁYNNEGO
Dodatkowe wyposażenie kuchni 
gazowej, pozwalające na podłączenie 
urządzenia do gazu butlowego typu 
propan-butan. W skład zestawu wchodzą 
dysze do palników oraz końcówka węża 
podłączeniowego. 



47

FUNCTION symbols

G20

set
LPG

GAS OVEN
This type of oven is ideal for baking 
cakes and other things sensitive to 
changes in temperature. With lower 
heater. 

ELECTRIC OVEN
With heaters in different locations in the 
oven (upper and lower). Recommended 
for reheating, roasting and simmering.

OVEN LIGHTING
The light in the oven turns on 
automatically after starting. This makes it 
easier to monitor the cooking process. 

HOT AIR
Keeps hot air circulating inside the oven. 
This ensures even heating, and cooking 
on different levels at the same time. 
Using the Hot Air function enables the 
use of lower temperatures in the oven 
and shortens the cooking times, which 
saves on energy.

TEMPERATURE INDICATOR
Gives the precise temperature inside the 
oven. 

ELECTRIC IGNITION OF THE BURNER
For easy lighting of burners in gas ovens. 
Activated using a knob or a dedicated 
button.  

ANTI-BLOWOUT PROTECTION FOR 
GAS BURNERS AND OVEN
This safety module cuts off the gas 
supply if a flame goes out (due to 
draughts or a pot boiling over).

NATURAL GAS G20 DESIGN
Supplied pre-prepared for connection to 
natural gas supply networks, which is the 
most popular type of fuel in multifamily 
buildings. With burners for natural gas.

LIQUID GAS KIT
An accessory for gas ovens to allow 
use of propane-butane gas cylinders as 
the fuel source. The kit includes burner 
nozzles and a connection hose. 
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KUCHNIA GAZOWA

MPM-51-KGF-15  
GAS COOKER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - osłona tylna płyty podpalnikowej 
/with a splashback for the hob plate

 - otwierany pojemnik na naczynia 
/with storage space for pans

 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem 
chłodzenia/removable door with cooling system

 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne/lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników (prod. firmy SABAF) 
/number of burners (made by SABAF): 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

KUCHNIA GAZOWA

MPM-51-KGF-17   
GAS COOKER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej 
/full cover for hob plate

 - otwierany pojemnik na naczynia 
/with storage space for pans

 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 
/removable door with cooling system

 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne/lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników (prod. firmy SABAF) 
/number of burners (made by SABAF): 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

52 l pojemność piekarnika
oven volume

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

52 l pojemność piekarnika
oven volume



49

KUCHNIA GAZOWA

MPM-51-KGF-21    
GAS COOKER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej 
/full cover for hob plate

 - otwierany pojemnik na naczynia /with storage space for pans
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem  

chłodzenia/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne/lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników (prod. firmy SABAF) 
/number of burners (made by SABAF): 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

52  l pojemność piekarnika
oven volume

KUCHNIA GAZOWA

MPM-51-KGF-21/B    
GAS COOKER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej 
/full cover for hob plate

 - otwierany pojemnik na naczynia /with storage space for pans
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem  

chłodzenia/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne/lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników (prod. firmy SABAF) 
/number of burners (made by SABAF): 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor czarny/black

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

52 l pojemność piekarnika
oven volume
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KUCHNIA GAZOWA

MPM-51-KGF-25  
GAS COOKER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - otwierany pojemnik na naczynia/with storage space for pans
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne/lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników (prod. firmy SABAF) 
/number of burners (made by SABAF): 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray
 - prowadnice drabinkowe/side racks

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

52 l pojemność piekarnika
oven volume

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-51-KGE-11  
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - otwierany pojemnik na naczynia/with storage space for pans
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników (prod. firmy SABAF) 
/number of burners (made by SABAF): 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray
 - prowadnice drabinkowe/side racks

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

A klasa  energetyczna
energy class

48 l pojemność piekarnika
oven volume

1800
W

moc piekarnika
oven power
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KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-51-KGE-11/B   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - otwierany pojemnik na naczynia/with storage space for pans
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników (prod. firmy SABAF) 
/number of burners (made by SABAF): 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray
 - prowadnice drabinkowe/side racks

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor czarny/black

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

A klasa  energetyczna
energy class

48 l pojemność piekarnika
oven volume

1800
W

moc piekarnika
oven power

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-51-KGE-12   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - otwierany pojemnik na naczynia/with storage space for 

pans
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - drabinkowe prowadnice/side racks
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny żeliwny (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

A klasa  energetyczna
energy class

48 l pojemność piekarnika
oven volume

1800
W

moc piekarnika
oven power
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KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-54-KGE-03   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-54-KGE-05E   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power
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KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-51-KGM-26  
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

 

 

G20 set
LPG

 - termoregulator – umożliwiający zaprogramowanie
 - temperatury pieczenia potrawy/temperature regulator
 - for programming the cooking temperature
 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - otwierany pojemnik na naczynia/with storage space for pans
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny żeliwny (kuchnia) 
/double cast iron pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,50kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,60kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray
 - rożen obrotowyrotary spit

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54
cm

A klasa  energetyczna
energy class

48 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-53-KGM-31   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - termoregulator – umożliwiający zaprogramowanie  
temperatury pieczenia potrawy/temperature regulator  
for programming the cooking temperature 

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowalne drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable glass door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 0,95 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,70 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,70 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,90 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

1800
W

moc piekarnika
oven power



54

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-54-KGM-04   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - termoregulator – umożliwiający zaprogramowanie  
temperatury pieczenia potrawy/temperature regulator  
for programming the cooking temperature 

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowalne drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable glass door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-54-KGM-06E   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - termoregulator – umożliwiający zaprogramowanie  
temperatury pieczenia potrawy/temperature regulator  
for programming the cooking temperature 

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowalne drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable glass door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power
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KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-54-KGM-12B   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - termoregulator – umożliwiający zaprogramowanie  
temperatury pieczenia potrawy/temperature regulator  
for programming the cooking temperature 

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowalne drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable glass door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor czarny/black

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-54-KGM-09TE   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - termoregulator – umożliwiający zaprogramowanie  
temperatury pieczenia potrawy/temperature controller  
for programming the cooking temperature

 - timer/timer
 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power
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KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-64-KGE-08   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

60 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-54-KRM-13   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - termoregulator – umożliwiający zaprogramowanie  
temperatury pieczenia potrawy/temperature controller  
for programming the cooking temperature

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników z zabezpieczeniem  
przeciwwypływowym/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
kolor antracyt/anthracite

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power
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KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-64-KGM-10   
GAS COOKER WITH ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt podwójny emaliowany (kuchnia) 
/double enamel pan supports (hob)

 - ilość palników/number of burners: 4 
palnik mały – moc/small burner power: 1,00 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik średni – moc/medium burner power: 1,75 kW,  
palnik duży – moc/large burner power: 2,85 kW

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

60 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power

KUCHNIA ELEKTRYCZNA

MPM-54-KEE-07   
ELECTRIC COOKER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - pokrywa płyty podpalnikowej/full cover for hob plate
 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 

/removable door with cooling system
 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 4 pola grzejne/4 heating zones:  
2 x 1000 W, ∅ 145 mm 
2 x 1500 W, ∅ 180 mm

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white
szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A klasa  energetyczna
energy class

46 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power
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MINI KUCHNIA

SMK-01   
MINI KITCHEN 

FUNKCJE/FUNCTIONS

 41dB  
 - 2 pola grzejne/2 hotplates cooker
 - blat ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej 

/stainless steel sink
 - lodówka z zamrażalnikiem/refrigerator
 -  komora do przechowywania pod zlewozmywakiem 

/sink cabinet

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -  ilość palników:  
2 pola grzejne/2 heating zones: 
1x ø 145 mm, moc 1000 W,  
1x ø 180 mm, moc 2000 W, 

 - syfon do podłączenia zlewozmywaka/sink siphon
 - ilość półek na drzwiach chłodziarki 

/number of door shelves: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - całkowita moc przyłączeniowa 
/total power: 3080 W

 - roczne zużycie energii 
/annual energy consumption: 157 kWh/rok/year

 - dostępność/available versions:  
kolor: jasno szary/gray

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

60
cm

A+ klasa  energetyczna chłodziarki
energy class

80 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

3000
W

moc pól grzejnych
power of heating zones

KUCHNIA ELEKTRYCZNA

MPM-53-KEC-30   
ELECTRIC COOKER 

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - zdejmowane drzwi piekarnika z systemem chłodzenia 
/removable door with cooling system

 - ilość szyb w drzwiach/double glass oven door: 2
 - ogrzewanie dolne i górne/upper and lower heater
 - wytłaczane prowadnice/pressed guide rails
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - 3 vitroceramiczne pola grzejne/3 heating zones:  
2 x 1200 W, ∅ 140 mm 
2 x 1700 W, ∅ 180 mm

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia ciast/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor biały/white

szerokość
width

50
cm

wysokość
height

80
cm

głębokość
depth

55
cm

A klasa  energetyczna
energy class

48 l pojemność piekarnika
oven volume

2000
W

moc piekarnika
oven power



AGD wolnostojące
PRALKI

Free standing appliances
WASHING MACHINES
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FUNKCJE oznaczenie

15
programów

AQUA
STOP

F15

15 PROGRAMÓW GŁÓWNYCH
Panel sterujący pralki oferuje do wyboru 
jeden z 15 programów głównych: 
bawełna, wełna, tkaniny syntetyczne, 
tkaniny delikatne, tzw. pranie ręczne, 
szybkie pranie, pranie mix, pranie 
odzieży sportowej, program prania 
butów sportowych (z tkanin i sztucznej 
skóry), usuwanie plam, intensywne 
pranie, namaczanie (do tkanin mocno 
zabrudzonych), płukanie, odwirowanie, 
delikatne odwirowanie.

OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PRANIA
System umożliwia odroczenie 
rozpoczęcia prania w zakresie 
od 1 do 24 godzin. Po wybraniu tej 
funkcji, kolejne naciśnięcia przycisku 
umożliwiają zmianę czasu z 1-godzinnym 
interwałem.

SYSTEM AQUASTOP
System bezpieczeństwa użytkowania 
pralki. W przypadku uszkodzenia 
(pęknięcia) węża dopływowego, odcinany 
jest automatycznie dopływ wody,  
co zapobiega zalaniu mieszkania.

AUTOMATYKA WAGOWA
System, który automatycznie ocenia wagę 
załadowanej do pralki odzieży i dopasowuje 
do niej ilość pobieranej wody. Gwarantuje 
to oszczędność wody i energii w przypadku 
mniejszej ilości prania.

WYBÓR PRĘDKOŚCI ODWIROWANIA 
I ANULOWANIA WIROWANIA
Wybór prędkości wirowania w zakresie 
do maksymalnej prędkości ustawianej 
przez wybrany program. Wybrana 
wartość wyświetlana jest w odpowiednim 
miejscu na wyświetlaczu. Anulowanie 
wirowania przeznaczone jest do prania 
cienkich tekstyliów w celu zredukowania 
wygnieceń.

WYBÓR TEMPERATURY PRANIA
Wybór temperatury wody w zakresie  
do maksymalnej temperatury ustawianej 
przez wybrany program. Wybrana 
wartość wyświetlana jest w odpowiednim 
miejscu na wyświetlaczu.

PRANIE WSTĘPNE
Funkcja ma zastosowanie do silnie 
zabrudzonych tkanin. Po jej wyborze, 
przeprowadzany jest dodatkowy cykl 
prania w wodzie ze środkami piorącymi 
przy temperaturze 30°C, co zapewnia 
usunięcie zabrudzeń podczas prania 
podstawowego.

TRYB NOCNY
W trybie nocnym wirowanie 
przeprowadzane jest z niższą prędkością. 
Wyłączone zostają również sygnały 
dźwiękowe, aby pralka pracowała 
jak najciszej.

SYSTEM ANTI-CLOSING
Blokada bezpieczeństwa zlokalizowana 
na wewnętrznej stronie drzwi pralki. Służy 
do zabezpieczania przed przypadkowym 
uruchomieniem pralki przez dzieci.  
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FUNCTION symbols

15
programów

AQUA
STOP

F15

15 MAIN PROGRAMS
The washing machine control panel 
offers 15 main programs: cotton, wool, 
synthetics, baby care, hand wash, 
quick wash, mix, sports clothes, sports 
shoes (fabric and artificial leather), 
stain removal, intensive, soak (for heavy 
stains), pre wash, spin, and low speed 
spin.

DELAY TIMER
From 1 to 24 hours. Each press of the 
function button adds 1 hour delay to the 
wash start time.

AQUASTOP SYSTEM
Ensures safe washing. Automatically 
stops the water supply if the water hose 
is damaged, to prevent flooding of your 
home.

AUTO CAPACITY ADJUSTMENT
This system automatically weighs your 
laundry and decides how much water is 
needed. Saves water and power if you 
wash less than a full load.

SPIN SPEED SELECTION  
AND NO SPIN 
Selecting any spin speed up to the 
maximum available for the particular 
program. The speed you select is shown 
on the display. You can also cancel 
spinning altogether, to reduce creasing of 
thin textiles.

WASH TEMPERATURE SELECTION
Set the water temperature you need,  
up to the maximum temperature 
available for the particular program.  
The speed you select is shown on the 
display.

PRE WASH
For use with heavily soiled laundry.  
It adds an additional 30°C wash cycle 
to the selected program, to ensure 
improved stain removal during the basic 
wash.

NIGHT MODE
Sets a lower spin speed for night 
washing. In the Night Mode system, all 
sounds are disabled to ensure no one is 
disturbed by the washing machine during 
the night.

ANTI-CLOSING SYSTEM
A safety lock on the inside of the door. 
Protects the washing machine against 
accidental activation by children. 
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PRALKA AUTOMATYCZNA

MPM-4510-PI-30  
AUTOMATIC WASHING MACHINE

FUNKCJE/FUNCTIONS

15
programów   
 - zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki  

(łatwe prasowanie)/easy ironing
 - dodatkowe płukanie/extra rinse
 - otwarcie drzwi pod kątem 180°/door opening 

angle 180°
 - system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania 
/maximum washing powder efficiency system

 - ochrona przed nierówno rozłożonym praniem 
(automatyczna regulacja prędkości) 
/smart balance control

 - blokada drzwi podczas prania/door blocking
 - ochrona przed błędnym programowaniem pralki 

/protection against incorrect programming

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -  zasobnik proszku do prania z trzema 
przedziałami: pranie wstępne, pranie 
zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, 
krochmal) 
/washing powder drawer with three 
compartments: pre wash, wash and 
conditioning (fabric conditioner, starch)

 - wyświetlacz LED/LED display 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zużycie wody/water consumption: 29 l
 - pobór mocy/power consumption: 2200 W
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 142 kWh/rok/year
 - roczne zużycie wody/annual water consumption: 

9380 l/rok/year
 - klasa efektywności wirowania 

/spin performance, from G (min) to A (max): C
 - poziom hałasu podczas prania 

/noise level (wash): 56 dB
 - poziom hałasu podczas wirowania 

/noise level (spin): 79 dB

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

45
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

A klasa prania
wash performance

5 kg pojemność pralki
capacity

1000 obroty/min
rotation per minute



63

PRALKA AUTOMATYCZNA

MPM-4511-PA-21  
AUTOMATIC WASHING MACHINE

FUNKCJE/FUNCTIONS

23
programy AQUA

STOP

F15
  

 - zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki  
(łatwe prasowanie)/easy ironing

 - dodatkowe płukanie/extra rinse
 - otwarcie drzwi pod kątem 180°/door opening 

angle 180°
 - system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania 
/maximum washing powder efficiency system

 - redukcja temperatury wody zrzucanej  
do kanalizacji/reduced temperature of water to 
the sewer 

 - ochrona przy chwilowych spadkach napięcia  
w sieci/protection from power surges

 - ochrona przed nierówno rozłożonym praniem 
(automatyczna regulacja prędkości) 
/smart balance control

 - blokada drzwi podczas prania/door blocking
 - ochrona przed błędnym programowaniem pralki 

/protection against incorrect programming

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -  zasobnik proszku do prania z trzema 
przedziałami: pranie wstępne, pranie zasadnicze, 
uszlachetnianie (płyn zmiękczający, krochmal) 
/washing powder drawer with three 
compartments: pre wash, wash and conditioning 
(fabric conditioner, starch)

 - zasobnik przystosowany zarówno do proszku 
jak i płynnych środków piorących|/the powder 
drawer can be used for powders and liquids

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zużycie wody/water consumption: 45 l
 - pobór mocy/power consumption: 1900 W
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 173 kWh/rok/year
 - roczne zużycie wody/annual water consumption: 

9900 l/rok/year
 - klasa efektywności wirowania 

/spin performance, from G (min) to A (max): C
 - poziom hałasu podczas prania 

/noise level (wash): 59 dB
 - poziom hałasu podczas wirowania 

/noise level (spin): 73 dB

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

42
cm

A++ klasa  energetyczna
energy class

A klasa prania
wash performance

6 kg pojemność pralki
capacity

1000 obroty/min
rotation per minute

Domestic market 
only
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PRALKA AUTOMATYCZNA

MPM-4614-PI-35  
AUTOMATIC WASHING MACHINE

FUNKCJE/FUNCTIONS

15
programów   
 - zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki  

(łatwe prasowanie)/easy ironing
 - dodatkowe płukanie/extra rinse
 - otwarcie drzwi pod kątem 180°/door opening 

angle 180°
 - system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania 
/maximum washing powder efficiency system

 - ochrona przed nierówno rozłożonym praniem 
(automatyczna regulacja prędkości) 
/smart balance control

 - blokada drzwi podczas prania/door blocking
 - wyświetlacz cyfrowy DIGIT/DIGIT display

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -  zasobnik proszku do prania z trzema 
przedziałami: pranie wstępne, pranie 
zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, 
krochmal) 
/washing powder drawer with three 
compartments: pre wash, wash and 
conditioning (fabric conditioner, starch)

 - zasobnik przystosowany zarówno do proszku 
jak i płynnych środków piorących|/the powder 
drawer can be used for powders and liquids

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zużycie wody/water consumption: 34 l
 - pobór mocy/power consumption: 2200 W
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 154 kWh/rok/year
 - roczne zużycie wody/annual water consumption: 

7480 l/rok/year
 - klasa efektywności wirowania 

/spin performance, from G (min) to A (max): B
 - poziom hałasu podczas prania 

/noise level (wash): 58 dB
 - poziom hałasu podczas wirowania 

/noise level (spin): 74 dB

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

46
cm

A+++ klasa  energetyczna
energy class

A klasa prania
wash performance

6 kg pojemność pralki
capacity

1400 obroty/min
rotation per minute
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PRALKA AUTOMATYCZNA

MPM-5611-PA-22  
AUTOMATIC WASHING MACHINE

FUNKCJE/FUNCTIONS

15
programów AQUA

STOP

F15
  

 - zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki  
(łatwe prasowanie)/easy ironing

 - dodatkowe płukanie/extra rinse
 - otwarcie drzwi pod kątem 180°/door opening 

angle 180°
 - system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania 
/maximum washing powder efficiency system

 - redukcja temperatury wody zrzucanej  
do kanalizacji/reduced temperature of water to 
the sewer 

 - ochrona przy chwilowych spadkach napięcia  
w sieci/protection from power surges

 - ochrona przed nierówno rozłożonym praniem  
(automatyczna regulacja prędkości) 
/smart balance control

 - blokada drzwi podczas prania/door blocking
 - ochrona przed błędnym programowaniem pralki 

/protection against incorrect programming

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -   zasobnik proszku do prania z trzema 
przedziałami: pranie wstępne, pranie 
zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, 
krochmal)/washing powder drawer with 
three compartments: pre wash, wash and 
conditioning (fabric conditioner, starch)

 - zasobnik przystosowany zarówno do proszku 
jak i płynnych środków piorących|/the powder 
drawer can be used for powders and liquids

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zużycie wody/water consumption: 50 l
 - pobór mocy/power consumption: 1900 W
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 190 kWh/rok/year
 - roczne zużycie wody/annual water consumption: 

9900 l/rok/year
 - klasa efektywności wirowania 

/spin performance, from G (min) to A (max): C
 - poziom hałasu podczas prania 

/noise level (wash): 59 dB
 - poziom hałasu podczas wirowania 

/noise level (spin): 73 dB

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

51
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

A klasa prania
wash performance

6 kg pojemność pralki
capacity

1000 obroty/min
rotation per minute

Domestic market 
only
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PRALKA AUTOMATYCZNA

MPM-5614-PI-36  
AUTOMATIC WASHING MACHINE

FUNKCJE/FUNCTIONS

15
programów   
 - zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki  

(łatwe prasowanie)/easy ironing
 - dodatkowe płukanie/extra rinse
 - otwarcie drzwi pod kątem 180°/door opening 

angle 180°
 - system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania 
/maximum washing powder efficiency system

 - ochrona przed nierówno rozłożonym praniem  
(automatyczna regulacja prędkości) 
/smart balance control

 - blokada drzwi podczas prania/door blocking
 - wyświetlacz LED/LED display

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -   zasobnik proszku do prania z trzema 
przedziałami: pranie wstępne, pranie 
zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, 
krochmal)/washing powder drawer with 
three compartments: pre wash, wash and 
conditioning (fabric conditioner, starch)

 - zasobnik przystosowany zarówno do proszku 
jak i płynnych środków piorących|/the powder 
drawer can be used for powders and liquids

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zużycie wody/water consumption: 34 l
 - pobór mocy/power consumption: 2200 W
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 154 kWh/rok/year
 - roczne zużycie wody/annual water consumption: 

7480 l/rok/year
 - klasa efektywności wirowania 

/spin performance, from G (min) to A (max): B
 - poziom hałasu podczas prania 

/noise level (wash): 58 dB
 - poziom hałasu podczas wirowania 

/noise level (spin): 74 dB

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

51
cm

A+++ klasa  energetyczna
energy class

A klasa prania
wash performance

6 kg pojemność pralki
capacity

1400 obroty/min
rotation per minute
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PRALKA AUTOMATYCZNA

MPM-5712-PI-33
AUTOMATIC WASHING MACHINE

FUNKCJE/FUNCTIONS

15
programów AQUA

STOP

F15
  

 - zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki  
(łatwe prasowanie)/easy ironing

 - dodatkowe płukanie/extra rinse
 - otwarcie drzwi pod kątem 180°/door opening 

angle 180°
 - system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania 
/maximum washing powder efficiency system

 - ochrona przed nierówno rozłożonym praniem  
(automatyczna regulacja prędkości) 
/smart balance control

 - blokada drzwi podczas prania/door blocking
 - wyświetlacz LED/LED display

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -  zasobnik proszku do prania z trzema 
przedziałami: pranie wstępne, pranie 
zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, 
krochmal)/washing powder drawer with 
three compartments: pre wash, wash and 
conditioning (fabric conditioner, starch)

 - zasobnik przystosowany zarówno do proszku 
jak i płynnych środków piorących|/the powder 
drawer can be used for powders and liquids

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zużycie wody/water consumption: 43 l
 - pobór mocy/power consumption: 2200 W
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 166 kWh/rok
 - roczne zużycie wody/annual water consumption: 

7920 l/rok 
 - poziom hałasu podczas prania 

/noise level (wash): 55 dB
 - poziom hałasu podczas wirowania 

/noise level (spin): 74 dB

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54 
cm

A+++ klasa  energetyczna
energy class

A klasa prania
wash performance

7 kg pojemność pralki
capacity

1200 obroty/min
rotation per minute
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PRALKA AUTOMATYCZNA

MPM-5714-PI-34  
AUTOMATIC WASHING MACHINE

FUNKCJE/FUNCTIONS

15
programów   
 - zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki  

(łatwe prasowanie)/easy ironing
 - dodatkowe płukanie/extra rinse
 - otwarcie drzwi pod kątem 180°/door opening 

angle 180°
 - system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania 
/maximum washing powder efficiency system

 - ochrona przed nierówno rozłożonym praniem  
(automatyczna regulacja prędkości) 
/smart balance control

 - blokada drzwi podczas prania/door blocking
 - wyświetlacz cyfrowy DIGIT/DIGIT display

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 -  zasobnik proszku do prania z trzema 
przedziałami: pranie wstępne, pranie 
zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, 
krochmal)/washing powder drawer with 
three compartments: pre wash, wash and 
conditioning (fabric conditioner, starch)

 - zasobnik przystosowany zarówno do proszku 
jak i płynnych środków piorących|/the powder 
drawer can be used for powders and liquids

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - zużycie wody/water consumption: 44 l
 - pobór mocy/power consumption: 2200 W
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption: 166 kWh/rok
 - roczne zużycie wody/annual water consumption: 

8140 l/rok 
 - poziom hałasu podczas prania 

/noise level (wash): 55 dB
 - poziom hałasu podczas wirowania 

/noise level (spin): 76 dB

szerokość
width

60
cm

wysokość
height

85
cm

głębokość
depth

54 
cm

A+++ klasa  energetyczna
energy class

A klasa prania
wash performance

7 kg pojemność pralki
capacity

1400 obroty/min
rotation per minute
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FUNKCJE oznaczenie

L P

system odszraniania: automatyczny

system odszraniania: automatyczny  
(chłodziarka), ręczny (zamrażarka)

drzwi lewo/prawo

panel sterujący

sterowanie elektroniczne

oświetlenie LED

tryb urlopowy

full
no

frost

no

frost

Smart
Air

flow

xxdB

Full No Frost

No Frost

system chłodzenia Smart Air Flow

blokada bezpieczeństwa

poziom hałasu

piekarnik gazowy

piekarnik elektryczny

G20

set
LPG

oświetlenie piekarnika

termoobieg

wskaźnik temperatury

zapalarka

zabezpieczenie przeciwwypływowe 
palników i piekarnika

wykonanie na gaz ziemny G20

zestaw do gazu płynnego

sterowanie manualne – okapy

X zakres prędkości – okapy
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FUNCTION symbols

L P

defrost system: automatic

defrost system: automatic  
(fridge), manual (freezer)

reversible door, left/right

control panel

electronic control

LED light

vacation mode

full
no

frost

no

frost

Smart
Air

flow

xxdB

Full No Frost

No Frost

Smart Air Flow cooling system

safety lock

noise level

gas oven

electric oven

G20

set
LPG

oven lighting

hot air

temperature indicator

electric ignition of the burner

anti-blowout protection for gas 
burners and oven

natural gas G20 design

liquid gas kit included

manual control – cooker hood

X speed range – cooker hood
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY 

MPM-259-KBI-16
BUILT-IN REFRIGERATOR 

FUNKCJE/FUNCTIONS

L P 42dB

 - zdolność zamrażania/freezing efficiency: 3,0 kg/24 h
 - 2 tryby pracy/2 modes of operation: SUPER i SMART
 - sterowanie manualne/manual control

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ilość półek w chłodziarce 
/number of fridge shelves: 4

 - ilość pojemników wysuwanych 
/number of slide-out containers: 2  
(Fresh Box do przechowania wędlin, ryb, sera) 
/FRESH BOX for cured meats, fish and cheese

 - półki na drzwiach chłodziarki 
/shelves in the fridge door: 3

 - ilość przedziałów w zamrażarce 
/number of freezer compartments: 3

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - pojemność całkowita/total capacity: 259 l
 - czynnik chłodniczy/coolant: R600a
 - roczne zużycie energii elektrycznej 

/annual energy consumption:  
263 kWh/rok/year

szerokość
width

54
cm

wysokość
height

179
cm

głębokość
depth

54
cm

A+ klasa  energetyczna
energy class

185 l pojemność chłodziarki
fridge capacity

65 l pojemność zamrażalnika
freezer capacity
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PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY

MPM-45-BO-20
BUILT-IN ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - piekarnik multifunkcyjny - 7 kombinacji:  
/multi-function oven with 7 operating modes: 
grzałka góra-dół, rozmrażanie, wentylator + grill,  
wentylator + grzałka dolna, wentylator + grzałka górna,  
wentylator + grzałka górna-dolna (turboobieg), grill 
/upper-lower heater, defrosting, fan + grill,  
fan + lower heater, fan + upper heater,  
fan + upper-lower heater, grill

 - elektroniczny programator dotykowy 
/electronic touch programming panel

 - drzwi szklane z warstwą odbijająca („zimne drzwi”) 
/glass door with reflective coating (“cold door”)

 - drzwi zdejmowane/removable door
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven
 - zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę 

/external fan for enclosure cooling

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - chromowane prowadnice drabinkowe 
/chrome-plated guide rails

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
kolor czarny/black

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY

MPM-63-BO-11
BUILT-IN ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - 3 funkcje opiekania: góra, dół, góra-dół 
/3 roasting functions: top, bottom, top-bottom

 - drzwi szklane z warstwą odbijająca („zimne drzwi”) 
/glass door with reflective coating (“cold door”)

 - drzwi zdejmowane/removable door
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven
 - zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę 

/external fan for enclosure cooling

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - chromowane prowadnice drabinkowe 
/chrome-plated guide rails

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
kolor biały/whiteszerokość

width
45
cm

wysokość
height

59,5
cm

głębokość
depth

56,6
cm

A klasa  energetyczna
energy class

51 l pojemność piekarnika
oven volume

2300 
W

moc
power

szerokość
width

59,5
cm

wysokość
height

59,5
cm

głębokość
depth

61
cm

A klasa  energetyczna
energy class

66 l pojemność piekarnika
oven volume

2000 
W

moc
power
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PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY 

MPM-63-BO-12
BUILT-IN ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - 3 funkcje opiekania: góra, dół, góra-dół 
/3 roasting functions: top, bottom, top-bottom

 - drzwi szklane z warstwą odbijająca („zimne drzwi”) 
/glass door with reflective coating (“cold door”)

 - drzwi zdejmowane/removable door
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven
 - zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę 

/external fan for enclosure cooling

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - chromowane prowadnice drabinkowe 
/chrome-plated guide rails

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
kolor czarny/black szerokość

width
59,5
cm

wysokość
height

59,5
cm

głębokość
depth

61
cm

A klasa  energetyczna
energy class

66 l pojemność piekarnika
oven volume

2000 
W

moc
power

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY

MPM-63-BO-16
BUILT-IN ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - piekarnik multifunkcyjny - 9 kombinacji 
/multi-function oven with 9 operating modes: 
grzałka góra, grzałka dół, grzałka góra-dół,  
rozmrażanie, wentylator + grill,  
wentylator + grzałka dolna, wentylator + grzałka górna,  
wentylator + grzałka górna-dolna (turboobieg), grill 
/upper-lower heater, defrosting, fan + grill,  
fan + lower heater, fan + upper heater,  
fan + upper-lower heater, grill

 - elektroniczny programator dotykowy 
/electronic touch programming panel

 - timer
 - drzwi szklane z warstwą odbijająca („zimne drzwi”) 

/glass door with reflective coating (“cold door”)
 - drzwi zdejmowane/removable door
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven
 - zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę 

/external fan for enclosure cooling

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - chromowane prowadnice drabinkowe 
/chrome-plated guide rails

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

59,5
cm

wysokość
height

59,5
cm

głębokość
depth

61
cm

A klasa  energetyczna
energy class

60 l pojemność piekarnika
oven volume

2300 
W

moc
power
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PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY

MPM-64-BOM-22
BUILT-IN ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - piekarnik multifunkcyjny - 8 kombinacji 
/multi-function oven with 8 operating modes: 
grzałka góra, grzałka dół, grzałka góra-dół,  
rozmrażanie, wentylator + grill,  
wentylator + grzałka dolna, wentylator + grzałka górna,  
wentylator + grzałka górna-dolna (turboobieg), grill 
/upper-lower heater, defrosting, fan + grill,  
fan + lower heater, fan + upper heater,  
fan + upper-lower heater, grill

 - elektroniczny programator dotykowy 
/electronic touch programming panel

 - timer
 - drzwi szklane z warstwą odbijająca („zimne drzwi”) 

/glass door with reflective coating (“cold door”)
 - drzwi zdejmowane/removable door
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven
 - zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę 

/external fan for enclosure cooling

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - chromowane prowadnice drabinkowe 
/chrome-plated guide rails

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor inox

szerokość
width

59,5
cm

wysokość
height

59,5
cm

głębokość
depth

61
cm

A klasa  energetyczna
energy class

60 l pojemność piekarnika
oven volume

2500 
W

moc
power

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY

MPM-64-BOM-23B
BUILT-IN ELECTRIC OVEN

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - piekarnik multifunkcyjny - 8 kombinacji 
/multi-function oven with 8 operating modes: 
grzałka góra, grzałka dół, grzałka góra-dół,  
rozmrażanie, wentylator + grill,  
wentylator + grzałka dolna, wentylator + grzałka górna,  
wentylator + grzałka górna-dolna (turboobieg), grill 
/upper-lower heater, defrosting, fan + grill,  
fan + lower heater, fan + upper heater,  
fan + upper-lower heater, grill

 - elektroniczny programator dotykowy 
/electronic touch programming panel

 - timer
 - drzwi szklane z warstwą odbijająca („zimne drzwi”) 

/glass door with reflective coating (“cold door”)
 - drzwi zdejmowane/removable door
 - emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika 

/easy-clean enamel inside the oven
 - zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę 

/external fan for enclosure cooling

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - chromowane prowadnice drabinkowe 
/chrome-plated guide rails

 - ruszt siatkowy/mesh grill
 - blacha do pieczenia/baking tray

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions: kolor czarny/blak

szerokość
width

59,5
cm

wysokość
height

59,5
cm

głębokość
depth

61
cm

A klasa  energetyczna
energy class

60 l pojemność piekarnika
oven volume

2500 
W

moc
power
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PŁYTA WITROCERAMICZNA DO ZABUDOWY

MPM-45-VCB-21 
BUILT-IN VITROCERAMIC HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - 3 pola grzejne/3 heating zones
 - timer elektroniczny/electronic timer
 - poziom mocy – od 1 do 9/power level 1–9
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem 

/overheating protection
 -  wyłączniki ochronne zabezpieczające 

przed uruchomieniem przez dzieci 
/ safety look

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - moc pól grzejnych/heating zones power: 
2 x 1200 W, 1800 W, 2100 W

 - średnica pól grzejnych/heating zones diameter: 
2 x 140 mm 
1 x 180 mm

 - dostępność/available versions:  
czarne szkło/black glass

szerokość
width

44
cm

głębokość
height

52
cm

grubość
thickness

0,6
cm

PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY

MPM-60-IM-04 
BUILT-IN INDUCTION HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - 2 strefy grzejne/2 flex zone heating zones
 - funkcja Booster do szybkiego grzania 

/booster for quick heating
 - 3 skośne krawędzie szlifowane/3 side bevel edges
 - timer elektroniczny/electronic timer
 - zegar 0-99 min./clock: 0-99 minutes
 - poziom mocy – od 1 do 9/power level 1–9
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem 

/overheating protection
 -  wyłączniki ochronne zabezpieczające 

przed uruchomieniem przez dzieci 
/ safety look

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - moc pól grzejnych/heating zones power: 
2 x 1500 W, 2 x 2000 W

 - średnica pól grzejnych/heating zones diameter: 
2 x 360 x 180 mm

 - dostępność/available versions:  
czarne szkło/black glass

szerokość
width

59
cm

głębokość
height

52
cm

grubość
thickness

0,5
cm
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PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY

MPM-60-IM-05 
BUILT-IN INDUCTION HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

 - 4 pola grzejne/4 heating zones
 - funkcja Booster do szybkiego grzania 

/booster for quick heating
 - 3 skośne krawędzie szlifowane/3 side bevel edges
 - timer elektroniczny/electronic timer
 - zegar 0-99 min./clock: 0-99 minutes
 - poziom mocy – od 1 do 9/power level 1–9
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem 

/overheating protection
 -  wyłączniki ochronne zabezpieczające 

przed uruchomieniem przez dzieci 
/ safety look

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - moc pól grzejnych/heating zones power: 
2 x 1500 W, 2 x 2000 W

 - średnica pól grzejnych/heating zones diameter: 
2 x 160 mm 
2 x 210 mm

 - dostępność/available versions:  
czarne szkło/black glass

szerokość
width

59
cm

głębokość
height

52
cm

grubość
thickness

0,5
cm

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

MPM-60-GM-01
BUILT-IN GAS HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - sterowanie – z boku/side control panel 
 - szlifowana krawędź przednia/bevelled front edge 
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe palników 

/anti-blowout protection for gas burners 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt 2-częściowy – odlew żeliwny 
/2-part pan supports — cast iron

 - zapalarka w pokrętle/ignition integrated in knob
 - palniki emaliowane/ enamel burners

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
czarne szkło/black glass

szerokość
width

55,5
cm

głębikość
height

47,3
cm

grubość
thickness 

1
cm
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PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

MPM-60-GMG-08 
BUILT-IN GAS HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - sterowanie – z boku/side control panel 
 - szlifowana krawędź przednia/bevelled front edge 
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe palników 

/anti-blowout protection for gas burners 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt 4-częściowy – odlew żeliwny z blokadą 
/4-part pan supports — cast iron with lock

 - zapalarka w pokrętle/ignition integrated in knob
 - palniki emaliowane/ enamel burners

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
czarne szkło/black glass

szerokość
width

59
cm

głębokość
height

51,5 
cm

grubość
thickness

1,4
cm

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

MPM-60-GMF-06
BUILT-IN GAS HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - sterowanie – z frontu/front control panel
 - szlifowana krawędź przednia/bevelled front edge 
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe palników 

/anti-blowout protection for gas burners 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt 4-częściowy – odlew żeliwny z blokadą 
/4-part pan supports — cast iron with lock

 - zapalarka w pokrętle/ignition integrated in knob
 - palniki emaliowane/ enamel burners

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
czarne szkło/black glass

szerokość
width

55,2
cm

głębokość
height

47
cm

grubość
thickness

1
cm
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PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

MPM-60-GMG-15
BUILT-IN GAS HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - sterowanie – z boku/side control panel 
 - szlifowana krawędź przednia/bevelled front edge 
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe palników 

/anti-blowout protection for gas burners 

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt 4-częściowy – odlew żeliwny z blokadą 
/4-part pan supports — cast iron with lock

 - zapalarka w pokrętle/ignition integrated in knob
 - palniki emaliowane/ enamel burners

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
czarne szkło/black glass

szerokość
width

59
cm

głębokość
height

51,5 
cm

grubość
thickness

1,4
cm

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

MPM-60-GMI-07 
BUILT-IN GAS HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - sterowanie – z boku/side control panel 
 - szlifowana krawędź przednia/bevelled front edge 
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe palników 

/anti-blowout protection for gas burners

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt 2-częściowy/2-part pan supports
 - zapalarka w pokrętle/ignition integrated in knob
 - palniki emaliowane/ enamel burners

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:   
stal nierdzewna/stainless steel 

szerokość
width

60
cm

głębokość
height

50
cm

grubość
thickness

0,9
cm
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PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

MPM-60-GMI-11 
BUILT-IN GAS HOB

FUNKCJE/FUNCTIONS

G20 set
LPG

 - sterowanie – z boku/side control panel 
 - szlifowana krawędź przednia/bevelled front edge 
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe palników 

/anti-blowout protection for gas burners

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - ruszt 2-częściowy/2-part pan supports
 - zapalarka w pokrętle/ignition integrated in knob
 - palniki emaliowane/ enamel burners

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - dostępność/available versions:  
emalia biała/white

szerokość
width

60
cm

głębokość
height

50
cm

grubość
thickness

0,9
cm

OKAP PRZYŚCIENNY 

MPM-51-OV-64  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 63dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 275 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
59,8 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze carnym,  
panel z czarnego szkła 
/black body, black glass panel

szerokość
width

50
cm

wysokość max
max height

85
cm

głębokość
depth

35,5
cm

C klasa  energetyczna
energy class
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OKAP PRZYŚCIENNY

MPM-60-ME-44  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 69dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 305 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
53 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze czarnym,  
panel z czarnego szkła 
/black body, black glass panel

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

D klasa  energetyczna
energy class

OKAP PRZYŚCIENNY 

MPM-60-OE-21  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 65dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 375 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
47 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze inox,  
panel z czarnego szkła 
/inox body, black glass panel

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

71,8
cm

głębokość
depth

40
cm

C klasa  energetyczna
energy class
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OKAP PRZYŚCIENNY 

MPM-60-OM-35  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 61dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 325 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
56 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze czarnym,  
panel z czarnego szkła 
/black body, black glass panel

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

C klasa  energetyczna
energy class

OKAP PRZYŚCIENNY 

MPM-60-OM-36  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 61dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 325 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
56 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze inox,  
panel z czarnego szkła 
/white body, white glass panel

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

C klasa  energetyczna
energy class
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OKAP PRZYŚCIENNY 

MPM-60-OM-37  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 61dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 325 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
56 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze białym,  
panel z białego szkła 
/inox body, black glass panel

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

C klasa  energetyczna
energy class

szerokość
width 

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

D klasa  energetyczna
energy class

OKAP PRZYŚCIENNY 

MPM-60-OM-41   
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 69dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 305 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
 53 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze czarnym,  
panel z czarnego szkła 
/black body, black glass panel
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OKAP PRZYŚCIENNY 

MPM-60-OV-09    
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 69dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 305 m3/h 
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
53 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze czarnym,  
panel z czarnego szkła 
 /black body, black glass panel 

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

D klasa  energetyczna
energy class

OKAP PRZYŚCIENNY

MPM-60-OV-10  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 69dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 305 m3/h 
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
53 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze białym,  
panel z białego szkła 
/white body, white glass panel

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

D klasa  energetyczna
energy class
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OKAP PRZYŚCIENNY

MPM-60-OV-19  
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 69dB   

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 305 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
53 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze inox,  
panel z czarnego szkła 
/inox body, black glass panel

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

D klasa  energetyczna
energy class

OKAP PRZYŚCIENNY

MPM-90-OV-23   
CHIMNEY COOKER HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 69dB   

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 2 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 305 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
53 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze czarnym,  
panel z czarnego szkła 
/black body, black glass panel

szerokość
width

90
cm

wysokość max
max height

86
cm

głębokość
depth

29
cm

D klasa  energetyczna
energy class
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OKAP PODSZAFKOWY

MPM-51-PX-60   
VISOR HOOD 

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 64dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 172 m3/h 
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
41,4 kWh/rok/year

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze białym/white body

szerokość
width

50
cm

wysokość max
max height

8,5
cm

głębokość
depth

40
cm

C klasa  energetyczna
energy class

OKAP DO ZABUDOWY

MPM-60-OW-01   
VISOR HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 61dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 320 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
62 kWh/rok

 - dostępność/available version:  
obudowa w kolorze inox/inox body

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

14,5
cm

głębokość
depth

26,6
cm

D klasa  energetyczna
energy class
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OKAP DO ZABUDOWY

MPM-61-OW-65   
VISOR HOOD

FUNKCJE/FUNCTIONS

3 61dB  

WYPOSAŻENIE/EQUIPMENT

 - filtr aluminiowy/aluminium filter: 1 szt./pc
 - filtr węglowy/carbon filter: w opcji 

/sold separately

PARAMETRY TECHNICZNE 
/TECHNICAL SPECIFICATION

 - wydajność/max airflow rate: 275 m3/h
 - roczne zużycie energii 

/annual energy consumption:  
63,6 kWh/rok

 - dostępność/available version:   
obudowa w kolorze czarnym/black body 

szerokość
width

60
cm

wysokość max
max height

18,2
cm

głębokość
depth

29
cm

D klasa  energetyczna
energy class
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Oferta katalogowa ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.




