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209.99lei 339.99lei

349.99lei

TETRAGON 17 x 40 1B TETRAGON 34 x 40 1B 

Dimensiune: 210x440mm
Cuvă 170x400x140mm
Preaplin pe cuvă
Valvă inclusă
Finisaj disponibil: Brushed
Tip instalare: sub blat

TETRAGON 40 x 40 1B TETRAGON 45 x 40 1B 

Dimensiune: 440x440mm
Cuvă 400x400x200mm
Preaplin pe cuvă
Valvă inclusă
Finisaj disponibil: Brushed
Tip instalare: sub blat

Dimensiune: 380x440mm
Cuvă 340x400x200mm
Preaplin pe cuvă
Valvă inclusă
Finisaj disponibil: Brushed
Tip instalare: sub blat

Dimensiune: 490x440mm
Cuvă 450x400x200mm
Preaplin pe cuvă
Valvă inclusă
Finisaj disponibil: Brushed
Tip instalare: sub blat

TETRAGON 50 x 40 1B 

Dimensiune: 540x440mm
Cuvă 500x400x200mm
Preaplin pe cuvă
Valvă inclusă
Finisaj disponibil: Brushed
Tip instalare: sub blat

Dimensiune: 472x422mm
Cuvă 450x400x200mm
Preaplin pe cuvă
Nu include valv
Finisaj disponibil: Polished
Tip instalare: sub blat

ă şi sifon

IRIS 40 x 34 1B 

219.99lei

Dimensiune: 422x362mm
Cuvă 400x340x180mm
Preaplin pe cuvă
Nu include valv
Finisaj disponibil: Polished
Tip instalare: sub blat

ă şi sifon

899.99lei 999.99lei

1099.99lei 1199.99lei

1299.99lei

1

CUVĂ
REALIZATĂ

MANUAL

CUVĂ
REALIZATĂ

MANUAL

CUVĂ
REALIZATĂ

MANUAL

CUVĂ
REALIZATĂ

MANUAL

CUVĂ
REALIZATĂ

MANUAL

1112.65lei 1336.37lei

1448.23lei 1616.02lei

1727.88lei

245.14lei 402.22lei

411.74lei272.51lei



1659.99lei 1899.99lei

2199.99lei
1499.99lei

1377.99lei1377.99lei

1799.99lei
1799.99lei

2012.99lei 2012.99lei2



699.99lei

666.99lei

739.99lei

739.99lei

825.99lei

635.99lei

739.99lei

519.99lei

579.99lei

469.99lei

529.99lei

629.99lei

719.99lei

3

860.98lei

Pentru toată gama de chiuvete din inox garanţia acordată este pe viaţă, 
cu excepţia accesoriilor (valvă(e) şi sifon) 

ALEA 86 x 50 1B 1D



349.99lei

389.99lei

465.99lei

497.99lei

529.99lei

582.99lei

423.99lei

444.99lei

476.99lei

529.99lei

444.99lei

529.99lei

549.99lei

624.99lei
497.99lei

582.99lei

582.99lei 656.99lei4

587.16lei



709.99lei 741.99lei

784.99lei 847.99lei

949.99lei
741.99lei

847.99lei 953.99lei

5

1145.90lei



953.99lei 739.99lei

779.99lei 849.99lei

969.99lei 899.99lei

949.99lei 939.99lei

6



969.99lei 989.99lei

989.99lei
879.99lei

879.99lei

ARKADIA 1B 1D

SQUARE 
POP-UP

939.99lei

Dimensiune 780x480mm
Cuvă 340x400x180mm
Valvă pop-up pătrată
Picurător înclinat
Valvă, sifon incluse
Reversibilă, două găuri de baterie 
Finisaje disponibile:

SOFTLINE 1B 1D

929.99lei

Dimensiune 790x510mm
Cuvă 400x410x180mm
Valvă pop-up
Picurător înclinat
Valvă, sifon incluse
Reversibilă, două găuri de baterie 
Finisaje disponibile:

SOFTLINE 1 1/2B 1D

939.99lei

Dimensiune 790x510mm
Cuve 340x410x180 / 150x360x140mm
Valvă pop-up
Picurător înclinat
Valve, sifon incluse
Reversibilă, două găuri de baterie 
Finisaje disponibile:

7

1127.99lei

1033.19lei 1067.70lei



1599.99lei

Dimensiune 1000x520mm
Cuvă 400x500x190mm
Cuvă din inox 18/10
Picurător înclinat
Valvă, sifon incluse
Orientarea cuvei stânga sau dreapta
Finisaj disponibile:

PYRROS 1B 1D

CUVĂ 
INOX 
18/10

NOU

CUVĂ
19cm

8

2036.33lei

®Pentru toată gama de chiuvete PYRAGRANITE  garanţia acordată este 
15 sau 25 ani, în funcţie de model, cu excepţia accesoriilor (valvă(e) şi sifon).



147.99lei179.99lei

158.99lei 126.99lei

36.99lei

199.99lei 169.99lei 269.99lei

149.99lei 52.99lei 52.99lei

252.28lei

9



1099.99lei 949.99lei 847.99lei

949.99lei 419.99lei 847.99lei

1165.99lei 1899.99lei

CONTRALTO

Aspect clasic
Finisaj cromat
Pipă înclinabilă
Cartuş cu disc ceramic
Perlator cu limtator de 
debit

SPANIATO

Aspect clasic
Finisaj cromat
Cap extractabil
Cartuş cu disc ceramic
Perlator cu limtator de 
debit

GRAZIOSO

Aspect modern
Finisaj cromat
Cartuş cu disc ceramic
Perlator cu limitator de 
debit 

599.99lei 839.99lei

1139.99lei

GUSTO

Aspect clasic
Finisaj cromat
Cartuş cu disc ceramic
Perlator cu limtator de 
debit

599.99lei

10

721.14lei 721.14lei974.61lei



454.99lei 518.99lei 539.99lei

949.99lei 529.99lei

BAROQUE BAROQUE

849.99lei

Aspect retro, cu inserţie de ceramică
Finisaj cromat
Cartuş cu disc ceramic
Mono comandă
Perlator cu limitator 
de debit

729.99lei

ROTA ALADIA SATELLITA

Aspect modern
Finisaj cromat
Cartuş cu disc ceramic
Perlator cu limitator de 
debit 

599.99lei

Aspect modern
Finisaj cromat
Cartuş cu disc ceramic
Perlator cu limitator de 
debit 

1199.99lei

Aspect modern
Finisaj cromat
Sistem push & hide*
Cartuş cu disc ceramic
Perlator cu limitator 
de debit 

599.99lei

NOU

Aspect clasic
Finisaje: Beige, White, Black,
Graphite, Grey, Sandstone,
Snow, Carbon, Mocha,
Iron Grey*, Chocolate*
Dus extractibil
Perlator cu limitator de debit

599.99lei*

812.61lei*

11

833.00lei 988.93lei

767.55lei1392.30lei721.14lei



593.99lei 699.99lei 847.99lei 847.99lei

349.99lei 399.99lei 423.99lei

Aspect clasic
Finisaje: Beige, White, Black,
Graphite, Grey, Sandstone,
Snow, Carbon, Mocha, 
Iron Grey*, Chocolate*
Mono comanda
Perlator cu limitator de debit

454.99lei*

614.12lei*

12

*SATELLITA - Sistem push & hide



2649.99lei

2539.99lei

2539.99lei

2439.99lei

13



2649.99lei

2539.99lei

2539.99lei

2439.99lei

14



62 
LITRI 

STICLĂ 
BEIGE

SET RUSTIC BEIGE GLASS

2399.99lei

SET RUSTIC BLACK GLASS

2299.99lei

Cuptor
6 funcţii
Decongelare, gătit tradiţional asistat de 
ventilator, gătit tradiţional, încălzire superioară,
Încălzire inferioară, Grill
Finisaj complet cu sticlă beige
Volum 62litri, Programator analog pentru
oprirea funcţiei de gătit, Temporizator, Ceas,
Ventilator de răcire
Uşă dublu vitrată, Sticlă interioară detaşabilă
Accesorii incluse – 1 grătar, 1 tavă
Clasă energetică A
Cavitate emailată Easy To Clean
Plită:
4 arzătoare
Finisaj sticlă beige
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare & suport arzătoare emailate
Mânere şi butoane cu inserţii antichizate 
din cupru

62 
LITRI 

STICLĂ 
NEAGRĂ

Cuptor
6 funcţii
Decongelare, gătit tradiţional asistat de 
ventilator, gătit tradiţional, încălzire superioară,
Încălzire inferioară, Grill
Finisaj complet sticlă neagră
Volum 62litri, Programator analog pentru
oprirea funcţiei de gătit, Temporizator, Ceas,
Ventilator de răcire
Uşă dublu vitrată, Sticlă interioară detaşabilă
Accesorii incluse – 1 grătar, 1 tavă
Clasă energetică A
Cavitate emailată Easy To Clean
Plită:
4 arzătoare
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare & suport arzătoare emailate
Mânere şi butoane cu inserţii antichizate 
din cupru

1269.99lei

1089.99lei

15

2997.24lei

3276.81lei



1059.99lei

1299.99lei

999.99lei

1059.99lei

1689.99lei

Hota Decor Rustic Chimney CHR117N 

Finisaj crem & lemn natur
Dimensiune 60cm

3Capacitate de absorbţie 600m /h
1 motor cu turbină
3 trepte de viteză
Sistem de iluminare cu becuri cu halogen
Filtru anti grăsime din aluminiu, lavabil
Nivel de zgomot min. 49 - max. 61dB 
Sistem dual de evacuare – recirculare sau 
evacuare
Diametru tub evacuare ø150/120mm
Evacuare prevăzută cu clapete de sens
Ornament din lemn natur, uşor personalizabil

UE 65/2014 min. 308 / max. 440 mc/h

16

1361.18lei

Finisaj bej & lemn natur
Dimensiuni 60 – 90cm

3Capacitate de absorbţie la liber 600m /h
1 motor cu turbină, 180W
3 trepte de viteză
Sistem de iluminare cu becuri halogen
Filtre anti grăsime lavabile, din aluminiu
Nivel de zgomot min. 46 – max. 60dB
Sistem dual de funcţionare
Diametru tub evacuare ø120mm
Çarcasă complet metalică
Ornamente din lemn natur uşor personalizabile

Finisaj crem & lemn natur
Dimensiune 100 x 100cm

3Capacitate de absorbţie la liber 600m /h
1 motor cu turbină
3 trepte de viteză
Sistem de iluminare cu becuri halogen
Filtre anti grăsime lavabile, din aluminiu
Nivel de zgomot min. 49 – max. 61dB
Sistem dual de funcţionare
Diametru tub evacuare ø120 / 150mm
Çarcasă complet metalică
Ornament din lemn natur uşor personalizabil

Finisaj bej
Dimensiune 60cm

3Capacitate de absorbţie la liber 650m /h
1 motor cu turbină, 210W
3 trepte de viteză
Sistem de iluminare cu becuri LED
Filtre anti grăsime lavabile, din aluminiu
Nivel de zgomot min. 52 – max. 71dB
Sistem dual de funcţionare
Diametru tub evacuare ø120mm
Çarcasă complet metalică

3UE 65/2014 min. 202 / max. 506m /h



969.99lei

969.99lei

Hota Rustic Chimney Ivory 60
SCH8665

699.99lei

Hota Rustic Chimney Black 60
SCH8665

699.99lei

Carcasă metalică, finisaj bej
Bară decorativă masivă, cu aspect antichizat

3Capacitate de absorbţie 600m /h
Lungime 60cm
Putere motor 150W
3 trepte de viteză
Iluminare cu becuri halogen
Filtre anti grăsime, din aluminiu, lavabile
Nivel de zgomot min.-max 46-63dB

Carcasă metalică, finisaj negru
Bară decorativă masivă, cu aspect antichizat

3Capacitate de absorbţie 600m /h
Lungime 60cm
Putere motor 150W
3 trepte de viteză
Iluminare cu becuri halogen
Filtre anti grăsime, din aluminiu, lavabile
Nivel de zgomot min.-max 46-63dB

3 3UE 65/2014 min. 220m /h | max. 440m /h

3 3UE 65/2014 min. 220m /h | max. 440m /h

17

60cm

60cm

818.43lei

818.43lei

Carcasă metalică, finisaj negru
Bară decorativă masivă, cu aspect antichizat

3Capacitate de absorbţie 600m /h
Lungime 90cm
Putere motor 150W
3 trepte de viteză
Iluminare cu becuri halogen
Filtre anti grăsime, din aluminiu, lavabile
Nivel de zgomot min.-max 46-63dB

Carcasă metalică, finisaj negru
Bară decorativă masivă, cu aspect antichizat

3Capacitate de absorbţie 600m /h
Lungime 90cm
Putere motor 150W
3 trepte de viteză
Iluminare cu becuri halogen
Filtre anti grăsime, din aluminiu, lavabile
Nivel de zgomot min.-max 46-63dB



1479.99lei

1699.99lei

2199.99lei

Cuptor electric 60IN 3050

1399.99lei
6 funcţii
Comenzi mecanice & digitale
Display cu touch control
Butoane push & pull
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
62litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire

FUNCŢII

6 62 
LITRI 

NOU

18

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

Gătit
asistat

de
ventilator

Gătit
asistat

de
ventilator

Gătit
asistat

de
ventilator

1848.58lei

Programare 
Digitală 

Automată

Programare 
Digitală 

Automată

Programare 
Digitală 

Automată



Cuptor electric 60IN 1011

9 funcţii
Display multifuncţional 
Timer electronic, automat
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

2299.99lei

FUNCŢII

9 66 
LITRI 

Cuptor electric 60IN 1012

2299.99lei
8 funcţii
24 moduri de gătit presetate
Display multifuncţional dinamic
Timer electronic, automat
Ghid pentru gătit 
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

FUNCŢII

8 66 
LITRI FUNCŢII

AUTOMATE

24

Cuptor electric 60IN 2012

2599.99lei
8 funcţii
24 moduri de gătit presetate
Display multifuncţional dinamic
Timer electronic, automat
Ghid pentru gătit 
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

FUNCŢII

8 66 
LITRI FUNCŢII

AUTOMATE

24 ROTISOR
PANOU

CATALITIC

Cuptor electric 60IN 2250

2599.99lei

FUNCŢII

11 66 
LITRI FUNCŢII

AUTOMATE

15

11 funcţii
15 moduri de gătit presetate
Display multifuncţional dinamic
Touch control
Timer electronic, automat
Ghid pentru gătit 
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

NOU

19

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

2503.15lei

3192.46lei

DISPLAY
TIMER

3536.22lei

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

Gătit
asistat

de
ventilator

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

3007.75lei

Programare 
Digitală 

Automată

Programare 
Digitală 

Automată

Programare 
Digitală 

Automată

Programare 
Digitală 

Automată



NOU

Cuptor electric 60IN 2240

9 funcţii
Display cu touch control  
Timer electronic, automat
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

1999.99lei

FUNCŢII

9 66 
LITRI 

FUNCŢII

8 66 
LITRI 

Cuptor electric 60IN 3021

8 funcţii
Butoane push & pull
Display cu touch control  
Timer electronic, automat
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

1499.99lei

NOU

NOU

NOU

Cuptor electric 60IN 3070
BEIGE

8 funcţii
Butoane push & pull
Display cu touch control  
Timer electronic, automat
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

1499.99lei

Cuptor electric 60IN 3075
CAPPUCCINO

8 funcţii
Butoane push & pull
Display cu touch control  
Timer electronic, automat
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

1499.99lei

20

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

2361.25lei

1790.48lei

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

1880.54lei

Programare 
Digitală 

Automată

Programare 
Digitală 

Automată

Posibilitate 
personalizare 

sunete 

FUNCŢII

8 66 
LITRI 

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

Programare 
Digitală 

Automată

Posibilitate 
personalizare 

sunete 

FUNCŢII

8 66 
LITRI 

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

Programare 
Digitală 

Automată

Posibilitate 
personalizare 

sunete 



1499.99lei

1699.99lei

NOU

FUNCŢII

6 66 
LITRI 

STICLĂ 
GRI

Cuptor electric 6253S01

1399.99lei
6 funcţii
Finisaj sticlă gri
Comenzi mecanice
Butoane push & pull
Timer mecanic
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire

Cuptor electric 60IN 3070
WHITE

8 funcţii
Butoane push & pull
Display cu touch control  
Timer electronic, automat
Uşă dublu vitrată
Sticlă interioară detaşabilă
66litri
1 tavă adâncă, 1 grătar
Cavitate Easy to Clean
Clasă energetică A
Ventilator de răcire
Ghidaje laterale cromate

1499.99lei

NOU

21

1508.21lei

FUNCŢII

8 66 
LITRI 

DISPLAY
TIMER

Gătit
asistat

de
ventilator

Programare 
Digitală 

Automată

Posibilitate 
personalizare 

sunete 

Programare 
Digitală 

Automată

Programare 
Digitală 

Automată

TIMER 
MECANIC



Cuptor microunde incorporabil 30 BLACK

NOU

NOU

Cuptor microunde incorporabil 30 INOX

1059.99lei

1256.32lei

Dimensiune 595 x 390mm
8 funcţii automate
Volum 23litri
Putere microunde 900W
Putere grill 1000W
Diametru platou rotativ ø270mm
Ramă acril negru
Display
Timer
Comenzi electronice
Blocaj siguranţă
Buton pentru deschidere uşă
Moduri de gătire automate: 
Popcorn, Cafea, Legume proaspete, Pizza, Cartofi, Pui Grill, Friptură Grill, 
Reîncalzire

Dimensiune 595 x 390mm
8 funcţii automate
Volum 23litri
Putere microunde 900W
Putere grill 1000W
Diametru platou rotativ ø270mm
Ramă inox
Display
Timer
Comenzi electronice
Blocaj siguranţă
Moduri de gătire automate: 
Popcorn, Cafea, Legume proaspete, Pizza, Cartofi, Pui Grill, Friptură Grill, 
Reîncalzire

999.99lei

1190.39lei

22



NOU

NOU

NOU

NOU

Cuptor
6 funcţii
Comenzi push & pull
Decongelare, gătit tradiţional asistat de 
ventilator, gătit tradiţional, încălzire 
superioară,Încălzire inferioară, Grill
Finisaj sticlă gri
Volum 66litri, Temporizator mecanic
Ventilator de răcire
Uşă dublu vitrată, Sticlă interioară detaşabilă
Accesorii incluse – 1 grătar, 1 tavă
Clasă energetică A
Ghidaje laterale cromate
Plită:
4 arzătoare
Finisaj sticlă gri
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă

Set Magic Grey

2199.99lei

FUNCŢII

6 66 
LITRI 

TIMER 
MECANIC

GRĂTARE 
FONTĂ

Set Magic Black Gaz

2399.99lei

Componente: 6253S01+5343S01

FUNCŢII

6 66 
LITRI 

TIMER 
DIGITAL

GRĂTARE 
FONTĂ

Componente: 3021+5407B01

Cuptor
8 funcţii
Comenzi push & pull şi touch control
Decongelare, gătit tradiţional asistat de 
ventilator, gătit tradiţional, grill asistat, 
grill, încălzire inferioară asistată, încălzire 
inferioară asistată & convecţie, convecţie
Finisaj sticlă neagră
Display, Timer automat
Volum 66litri,Ventilator de răcire
Uşă dublu vitrată, Sticlă interioară detaşabilă
Accesorii incluse – 1 grătar, 1 tavă
Clasă energetică A
Ghidaje laterale cromate
Plită:
4 arzătoare
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă
Arzător wok

FUNCŢII

6 66 
LITRI 

TIMER 
DIGITAL

GRĂTARE 
FONTĂ

Componente: 3021+8140

Set Magic Black Inductie

2799.99lei
Cuptor
8 funcţii
Comenzi push & pull şi touch control
Decongelare, gătit tradiţional asistat de 
ventilator, gătit tradiţional, grill asistat, 
grill, încălzire inferioară asistată, încălzire 
inferioară asistată & convecţie, convecţie
Finisaj sticlă neagră
Display, Timer automat
Volum 66litri,Ventilator de răcire
Uşă dublu vitrată, Sticlă interioară detaşabilă
Accesorii incluse – 1 grătar, 1 tavă
Clasă energetică A
Ghidaje laterale cromate
Plită:
4 zone de gătit pe inducţie 
Finisaj sticlă neagră
Touch control
Blocaj de siguranţă
Timer

Cuptor
6 funcţii
Comenzi push & pull şi touch control
Decongelare, gătit tradiţional asistat de 
ventilator, gătit tradiţional, grill, încălzire
 inferioară, încălzire superioară
Finisaj sticlă neagră
Display, Timer automat
Volum 62litri,
Ventilator de răcire
Uşă dublu vitrată, Sticlă interioară detaşabilă
Accesorii incluse – 1 grătar, 1 tavă
Clasă energetică A
Plită:
4 arzătoare
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă design patentat

Set Magic Black Star

2399.99lei

FUNCŢII

6 66 
LITRI 

TIMER 
DIGITAL

GRĂTARE 
FONTĂ

Componente: 3050+5404B01
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3512.06lei

2528.04lei

2955.32lei

2950.52lei



2299.99lei

1016.99lei

1109.99lei

2339.99lei

24



789.99lei

739.99lei

1479.99lei

1669.99lei

25



999.99lei

STICLĂ 
GRI

Plita gaz 5343S01 Sticla gri & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă gri
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare individuale din fontă

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

Plita gaz 5407B01 Sticla neagra & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare individuale din fontă

1 arzător wok  - 3600W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

899.99lei

1029.99lei

STICLĂ 
ALBĂ

Plita gaz 5412W01 Sticla alba & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă albă
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare individuale din fontă

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

899.99lei

NOU

NOU

NOU

26

1019.83lei

1019.83lei

1164.83lei



Plita gaz 5410B01 Sticla neagra & Fonta

Dimensiuni: 300 x 520mm
Dimensiune decupaj: 270 x 500mm
2 arzătoare
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare individuale din fontă

1 arzător rapid  - 2900W
1 arzător semi rapid – 1750W

Plita gaz 5411B01 Sticla neagra & Fonta

Dimensiuni: 300 x 520mm
Dimensiune decupaj: 270 x 500mm
1 arzător
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătar individual din fontă

1 arzător wok  - 3800W

479.99lei

479.99lei

Plita gaz 5404B01 Sticla neagra & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă design patentat

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

1059.99lei

DESIGN 
PATENTAT

NOU

NOU

NOU
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Plita gaz 5404W01 Sticla alba & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă albă
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă design patentat

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

1099.99lei

STICLĂ 
ALBĂ

DESIGN 
PATENTAT

NOU

568.82lei

571.20lei

1101.94lei

1212.14lei



DESIGN 
PATENTAT

Plita gaz 5405B01 Sticla neagra & Fonta

Dimensiuni: 750 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
5 arzătoare
Finisaj sticlă neagră
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă design patentat

1 arzător WOK - 3800W
1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

1399.99lei

Plita gaz 60KF 3075 
Sticla cappuccino & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă cappuccino
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă individuale

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

999.99lei

STICLĂ 
CAPPUCINO

Plita gaz 60KF 3070 
Sticla beige & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă beige
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă individuale

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

999.99lei

STICLĂ 
BEIGE

NOU

NOU

NOU
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1616.02lei

1169.25lei

1142.97lei

STICLĂ 
CAPPUCINO

ORNAMENT
POSTERIOR

NEGRU

Plita gaz 60KF 3076 
Sticla cappuccino & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă cappuccino
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă 

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

999.99lei

NOU

1169.25lei



889.99lei

1799.99lei

STICLĂ 
BEIGE

ORNAMENT
POSTERIOR

NEGRU

Plita gaz 60KF 3071 
Sticla beige & Fonta

Dimensiuni: 590 x 520mm
Dimensiune decupaj: 560 x 490mm
4 arzătoare
Finisaj sticlă beige
Aprindere electronică automată
Valve de siguranţă
Grătare fontă 

1 arzător rapid  - 2900W
2 arzătoare semi rapide – 1750W x 2
1 arzător auxiliar – 1000W

999.99lei

NOU

29

1169.25lei



5299.99lei

1483.99lei

4239.99lei

4769.99lei

30

Carcasă şi burlan evacuare realizate din inox
3Capacitate de absorbţie 950m /h free outlet

Lungime 90cm
Putere motor 275W

3 trepte de viteză + Booster
Display

Touch control
Timer

Indicator saturaţie filtre de carbon
Indicator interval curăţare filtre grăsime

Compatibil cu orice dispozitiv mobil 
prevăzut cu Bluetooth

Iluminare cu spoturi LED
Filtre anti grăsime, din aluminiu, lavabile 

Nivel de zgomot min. 50 - max. 65dB

Radio, Bluetooth
Redare muzică de pe dispozitive 

mobile
Funcţie de preluare a apelurilor telefonice 

Microfon pentru preluarea apelurilor 
Sistem de reducere al zgomotului de fundal

Sistem audio cu două difuzoare

Carcasă din inox
3Capacitate de absorbţie 800m /h free outlet

Lungime 60cm
Putere motor 230W

3 trepte de viteză

Iluminare cu spoturi LED
Filtre anti grăsime, din aluminiu, lavabile

Mod de instalare: încorporabilă
Spaţiu de depozitare pe lateralele hotei

Deviator rabatabil din sticlă transparentă
Înălţimea minimă de instalare 50cm

Nivel de zgomot min. 48 - max. 66dB
! Produsul nu este prevăzut cu ştecher 

Comandă unică cu buton push-pull
Margini de protecţie pentru mobilier, 

din inox, pe întreg conturul hotei
Adâncime ajustabilă

Model cu funcţie specială în cazul 
utilizării unei plite pe inducţie

Sistem de încălzire al părţii de 
contact cu aerul absorbit 

Sistem de colectare al condensului
cu rezervor special inclus 

Carcasă din inox şi tablă galvanizată
3Capacitate de absorbţie 800m /h free outlet

Lungime 60 / 90cm
3 trepte de viteză + Booster 

Comenzi electronice Soft Touch
Absorbţie periferică

Iluminare cu LED
Filtru anti grăsime, din aluminiu, lavabil

Mod de instalare: încorporabilă
Spaţiu de depozitare pe lateralele hotei

Nivel de zgomot min. 50 – max. 67dB
! Produsul nu este prevăzut cu ştecher 



11659.99lei

7419.99lei

3921.99lei

3179.99lei
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Finisaj sticlă neagră
Dimensiune 90cm

3Capacitate de absorbţie la liber 850m /h
1 motor cu turbină
3 trepte de viteză
Timer
Touch control
Sistem de iluminare cu becuri LED
Filtre anti grăsime lavabile, din aluminiu
Nivel de zgomot min. 43 – max. 60dB
Sistem dual de funcţionare
Diametru tub evacuare ø120 / 150mm

Finisaj inox lucios & periat şi sticlă neagră
Dimensiune 60cm

3Capacitate de absorbţie la liber 800m /h
1 motor cu turbină
4 trepte de viteză
Timer
Touch control
Absorbţie periferică
Sistem de iluminare cu becuri LED
Filtre anti grăsime lavabile, din aluminiu
Nivel de zgomot min. 53 – max. 71dB
Sistem de funcţionare doar pe recirculare
Filtre cu carbon activ incluse

Finisaj inox lucios & sticlă neagră
Dimensiune 90cm

3Capacitate de absorbţie la liber 1000m /h
1 motor cu turbină
3 trepte de viteză
Timer
Touch control
Absorbţie periferică
Sistem de iluminare cu becuri LED
Filtre anti grăsime lavabile, din aluminiu
Nivel de zgomot min. 50 – max. 70dB
Sistem de funcţionare doar pe recirculare
Filtre cu carbon activ incluse
Diametru tub evacuare ø150mm



3069.99lei

6253.99lei

1799.99lei

1899.99lei

1899.99lei

32

Nivel de zgomot min. 49 – max. 69dB

Nivel de zgomot min. 43 – max. 60dB

Nivel de zgomot min. 43 – max. 60dB

Nivel de zgomot min. 43 – max. 61dB



739.99lei

1799.99lei

1899.99lei

1959.99lei

2119.99lei

2119.99lei

33

Nivel de zgomot min. 49 – max. 61dB

Nivel de zgomot min. 43 – max. 72dB

Nivel de zgomot min. 43 – max. 72dB

Nivel de zgomot min. 43 – max. 61dB



799.99lei

929.99lei

2059.99lei

2259.99lei

1659.99lei

34

Nivel de zgomot min. 46 – max. 70dB

Nivel de zgomot min. 54 – max. 70dB

Nivel de zgomot min. 45 – max. 66dB

Nivel de zgomot min. 45 – max. 66dB



1589.99lei

1377.99lei

1059.99lei

1165.99lei

1059.99lei

Disponibil 
pe finisaj 

IVORY

/ ivory

1099.99lei

Sticlă neagră

Sticlă ivory

35

Nivel de zgomot min. 51 – max. 70dB

Nivel de zgomot min. 45 – max. 70dB

Nivel de zgomot min. 54 – max. 69dB

Nivel de zgomot min. 51 – max. 64dB

1441.02lei



1129.99lei

949.99lei

1059.99lei

1027.99lei

1129.99lei

909.99lei

Hota NADORO

699.99lei

36

Finisaj inox & sticlă transparentă curbată
Dimesiuni 60 – 90cm

3Capacitate de absorbţie la liber 520m /h
1 motor cu turbină
3 viteze 
Sistem de iluminare cu becuri halogen
Filtru anti grăsime lavabil, din aluminiu
Nivel de zgomot min. 54 – max. 63dB
Sistem dual de funcţionare
Diametru tub evacuare ø120mm

906.52lei

Nivel de zgomot min. 53 – max. 67dB

Nivel de zgomot min. 53 – max. 67dB

Nivel de zgomot min.46 – max. 65dB



3899.99lei

3169.99lei

37



2649.99lei

2649.99lei

38



2159.99lei

1899.99lei

1799.99lei

39



423.99lei

476.99lei

253.99lei

40



126.99lei

137.99lei

126.99lei

137.99lei

147.99lei

163.99lei

173.99lei

179.99lei 158.99lei

136.99lei

105.99lei

115.99lei

126.99lei

136.99lei

179.99lei 189.99lei

41



582.99lei

369.99lei 389.99lei 412.99lei

42
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Aspecte privind garanţie produselor* 

Chiuvete inox

Durata medie de utilizare a chiuvetelor din inox cu marca comercială PYRAMIS este de cel puţin 30 de ani.
Nu se acordă garanţie pentru daune provocate din cauza: greşelilor de instalare şi întreţinere, deteriorărilor 
datorate transportului necorespunzător, impurităţilor conţinute de apă (calcar, fier, etc.), interacţiunii cu 
substanţe acide sau corozive.
În cadrul TG pentru produsele reclamate, Importatorul suportă toate cheltuielile pentru diagnosticarea,
remedierea defecţiunilor sau înlocuirea produsului, iar în cazul unor vicii ascunse, confirmate de expertize 
tehnice efectuate de un organism neutru, produsul se remediază / înlocuieşte gratuit de către Importator. 
Nu intră în cadrul TG costurile cu demontarea / montarea produselor, precum şi transportul acestora către 
Vânzător / Importator.
Problemele / defecţiunile apărute în perioada de garanţie se vor soluţiona / remedia prin intermediul 
Vânzătorului doar la sediul Pyramis România SRL, în baza facturii / bonului fiscal şi al acestui certificat 
de garanţie completat cu toate datele solicitate. În caz contrar Importatorul îşi rezervă dreptul de a nu înlocui / 
repara produsul defect. Sesizările şi reclamaţii se fac exclusive în scris, pe adresa de mail 
 şi vor fi însoţite de poze (în cazul în care există posibilitatea trimiterii acestora).
Luând în considerare toate acestea, dacă apar defecţiuni de fabricaţie, produsul defect va fi remediat sau
 înlocuit (după caz) în termen de max. 15 zile de la data înregistrării defecţiunii, în caz contrar puteţi opta 
pentru înapoierea contravalorii produsului achiziţionat.
Atenţie! Produsele au fost proiectate şi fabricate pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri casnice şi nu pot fi 
olosite pentru activităţi profesionale, industriale, semi industriale, restaurante, cantine, creşe, spitale, hoteluri, 
servicii către populaţie,  cabinete medicale, etc. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele menţionate 
anulează automat valabilitatea acestui Certificat de Garanţie.
NU fac obiectul garanţiei elemente de plastic sau cauciuc, precum valva/valvele şi sifonul aferent fiecărui 
model.
PROTEJAREA CHIUVETEI DIN OŢEL INOXIDABIL
Instrucţiuni de utilizare
Nu ignoraţi aceste indicaţii! Produsele din inox vă oferă o folosinţă îndelungată şi fără probleme dacă respectaţi 
următoarele reguli simple:
·Înainte de prima utilizare.spălaţi temeinic produsul cu apă caldă şi detergent lichid / cremă pentru inox.
·Curăţaţi chiuveta în mod regulat cu detergenţi de uz casnic neabrazivi, destinaţi întreţinerii suprafeţelor din inox 
(de ex. Pyramis ShinySinks ) şi nu lăsaţi apa să se usuce prin evaporare.
·Ştergeţi chiuveta după fiecare utilizare cu o lavetă umedă şi un prosop de bumbac.
·Nu utilizaţi perii / bureţi metalici, obiecte dure / ascuţite pentru îndepărtarea diferitelor pete alimentare sau de
 calcar. Inevitabil veţi zgâria chiuveta.
·Nu lăsaţi substanţe corozive, acizi, soluţii fotografice sau lichide stomatologice, adezivi, ciment, etc. pe suprafaţa 
chiuvetei. Clătiţi cu apă abundentă şi uscaţi cu o cârpă moale.
·Nu lăsaţi tacâmuri sau alte obiecte (deschizătoare de conserve / dopuri, răzători, teluri, foarfece, etc.) care pot
 rugini pe chiuvetă, deoarece riscaţi să pătaţi suprafaţa acesteia.
·În cazul contactului cu substanţe alimentare acide de genul sucului de citrice, oţet, murături, muştar, etc. 
clătiţi suprafeţele respective cu apă caldă.
·Nu permiteţi depozitarea calcarului pe suprafaţa chiuvetei! Întreţineţi chiuveta în mod regulat, cu un detergent 
adecvat.
Nerespectarea acestor indicaţii poate cauza deteriorări iremediabile chiuvetei şi pierderea garanţiei.
Instalare 
·Mânuiţi cu grijă produsul! Pentru evitarea accidentărilor folosiţi mănuşi de protecţie!
·Pe durata transportării şi a instalării manevraţi cu grijă produsul şi protejaţi-vă mâinile de suprafeţele ascuţite 
ale chiuvetei!
·Evitaţi producerea zgârieturilor pe durata instalării. Nu înşurubaţi exagerat elementele de fixare (pot deteriora 
suprafaţa chiuvetei), conexiunile valvei şi ale sifonului.
·Nu instalaţi chiuveta în medii expuse la intemperii, umezeală, zone cu salinitatea aerului crescută sau căldură 
excesivă.
·Nu vă sprijiniţi şi nu călcaţi pe picurătorul chiuvetei!
Depozitare
În cazul în care nu instalaţi chiuveta imediat după achiziţe depozitaţi-o într-un mediu ferit de umezeală excesivă 
şi de razele directe ale soarelui. Păstraţi ambalajul până în momentul instalării, acesta va proteja produsul de la 
deteriorări accidentale

office@pyramis.ro

®Chiuvete Pyragranite

Durata medie de utilizare a chiuvetelor este de 30 de ani.
Pyramis România acordă o garanţie de:
· 15 sau 25 ani (în funcţie de model) materialului din care sunt produse chiuvetele, mai puţin fisurilor, 
crăpăturilor, suprafeţelor exfoliate, apărute după instalarea şi utilizarea produsului.
Nu fac obiectul Garanţiei defecţiunile datorate instalării, utilizării sau transportului necorespunzător.
În cadrul TG pentru produsele reclamate, Importatorul suportă toate cheltuielile pentru diagnosticarea, 
remedierea defecţiunilor sau înlocuirea produsului, iar în cazul unor vicii ascunse, confirmate de expertize 
tehnice efectuate de un organism neutru, produsul se remediază / înlocuieşte gratuit de către Importator. 
Sunt excluse din Garanţie costurile cu demontarea / remontarea produselor, precum şi transportul acestora 
către Vânzător / Importator.
Garanţia nu se referă la următoarele componente ale chiuvetei: elemente de fixare, valve şi sifon!
TG se socoteşte de la data vânzării produsului înscris pe factură / bon fiscal precum şi pe Certificatul de 
Garanţie.
Vă rugăm verificaţi produsul în momentul achiziţionării! NU se vor lua în considerarea reclamaţii ulterioare
sau pe durata utilizării, privind unele neconformităţi, precum: zgârieturi, ciobituri, fisuri sau crăpături, pete pe
suprafaţa de lucru, lipsa accesoriilor pentru scurgere sau fixare! Verificaţi (mai puţin în cazul achiziţiilor 
efectuate prin comenzi telefonice sau prin intermediul magazinelor virtuale) produsul împreună cu reprezentantul 
Vânzătorului! Acesta din urmă este obligat să furnizeze produsul cu toate elementele necesare instalării (cleme 
de fixare, silicon pentru etanşeizare, valvă/e, sifon, şablon pentru decupajul blatului de lucru).
Reclamaţiile se vor soluţiona prin intermediul Vânzătorului doar de către Importator, la sediul acestuia, care va 
remedia problema apărută în termenul maximal stabilit de lege.
Orice notificare sau reclamaţie privind neconformitatea produselor pentru care nu există servicii speclizate de 
constatare şi intervenţie deservite de o firmă sau persoană autorizată Pyramis România (baterii de bucătărie / 
baie, chiuvete) trebuie trimisă în scris prin poştă, email sau fax, însoţită de documentele de achiziţie (factură,bon
 fiscal sau chitanţă) şi imagini care pot ajuta persoanele abilitate să ajungă la o concluzie primară asupra 
defecţiunilor reclamate.
Prezentul Certificat de Garanţie se înscrie în prevederile OG 21/1992 şi respectă prevederile legii 449/2003.
Orice nouă lege sau O.G., respectiv H.G. va modifica prezentul Certificat de Garanţie conform noilor prevederi.
Atenţie! Produsele au fost proiectate şi fabricate pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri casnice şi nu pot 
fi folosite pentru activităţi profesionale, industriale, semi industriale, restaurante, cantine, creşe, spitale, 
hoteluri, laboratoare, servicii către populaţie,etc. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele menţionate 
sau în spaţii exterioare anulează valabilitatea acestui Certificat de Garanţie!
ATENŢIE:
1. Nu turnaţi alcool pur, benzină, acizi, detartranţi sau orice alt solvent pe sau în chiuvetă deoarece poate interacţiona
 cu structura chimică a chiuvetei, provocând distrugeri iremediabile.
2. Nu aşezaţi alimente, obiecte, vase sau recipiente congelate sau foarte fierbinţi pe suprafaţa chiuvetei. 
Riscaţi deteriorarea iremediabilă a acesteia! Baza unei oale ridicate de pe foc poate atinge cu uşurinţă temperaturi 

0de peste 500 C!
3. Acordaţi atenţie sporită modului de încastrare şi fixare în blat a chiuvetei! Fixarea incorectă poate tensiona produsul
 astfel încăt sensibilitatea la variaţiile de temperatură şi şocuri mecanice este amplificată.
4. Pentru întreţinere folosiţi doar detergenţi destinaţi uzului casnic, fără proprietăţi corozive puternice, adecvate 
suprafeţelor pe care doriţi să le curăţaţi. 
5. Presiunea de alimentare a bateriilor trebuie să se încadreze între valorile de 1-5bari. În caz contrar, produsul se 
poate deteriora sau nu va funcţiona în mod corespunzător (pierderi de apă, funcţionare zgomotoasă). În cazul 
alimentării cu apă a bateriilor de la alte surse decât reţelele de apă potabilă, vă recomandăm montarea filtrelor 
de impurităţi şi anti calcar.
6. Curăţaţi chiuveta cu regularitate, după fiecare utilizare.
Depozitare
În cazul în care nu instalaţi chiuveta imediat după achiziţe depozitaţi-o într-un mediu ferit de umezeală excesivă şi de 
razele directe ale soarelui. Păstraţi ambalajul până în momentul instalării, acesta va proteja produsul de la deteriorări 
accidentale.
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Baterii

Bateriile PYRAMIS beneficiază de o garanţie de 5 ani pentru orice defect de fabricaţie sau de material al 
corpului bateriei, conform art. 16 din Legea 449/2003, care începe de la data cumpărării produsului şi pre-
vederile OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor cu completările şi modificările ulterioare, republicată 
în ediţia a 2-a. Orice nouă lege sau HG va modifica prevederile acestui certificat de garanţie conform noilor 
reglementări.
Pentru anumite componente ale bateriei, care în majoritatea lor sunt considerate ca fiind consumabile, 
garanţia acordată este de 1 an de la data achiziţiei:
·Racodurilor de alimentare
·Furtunului flexibil (în cazul bateriilor prevăzute cu duş sau cap extractibil)
·Cartuşului
·Garniturilor din cauciuc sau plastic din corpul bateriei
·Parei de duş sau a capului extractibil (în cazul bateriilor prevăzute cu astfel de accesorii)
·Finisajului exterior
Această garanţie nu este valabilă dacă apar sau se constată următoarele:
·Lipsa documentelor de achiziţie
·Defecţiuni / deteriorări create din cauza transportului în condiţii improprii
·Defecţiuni survenite în urma instalării improprii sau de către persoane necalificate
·Defecţiuni apărute în urma întreţinerii deficitare sau folosirea de detergenţi abrazivi sau corozivi
·Defecţiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau datorită depunerilor de calcar
·Îngheţul apei şi / sau existenţa unor impurităţi pe ţevile de alimentare cu apă, impurităţi ce pot deteriora 
mecanismul de valve ale cartuşului.
Pentru a evita cele menţionate în secţiunea anterioară vă sfătuim să utilizaţi bateria doar în spaţii închise şi 
încălzite, folosind filtre speciale pentru reţinerea impurităţilor şi a calcarului.
Sfaturi utile:
· Presiunea de alimentare a bateriilor trebuie să se încadreze între valorile de 1-5bar. În caz contrar, produsul 
se poate deteriora sau nu va funcţiona în mod corespunzător. Presiunea mult prea mare poate distruge 
garniturile, racordurile sau corpul bateriei. Riscaţi provocarea de inundaţii!

0· Temperatura maximă a apei calde nu trebuie să depăşească pragul de 80 C.
· Pentru buna funcţionare a bateriei şi prelungirea duratei de viaţă a acesteia recomandăm montarea filtrelor
pentru impurităţi şi de calcar, îndeosebi dacă alimentarea se realizează din alte surse decât reţeaua de apă 
potabilă.
· Nu permiteţi acumularea depunerilor de calcar sau a murdăriei. Curăţaţi cu regularitate perlatorul (aeratorul). 
· La prima utilizare a bateriei, imediat după instalare, înainte de a deschide robinetul, demontaţi perlatorul şi 
lăsaţi apa să curgă câteva minute. Astfel preveniţi înfundarea sitei perlatorului cu impurităţile din conducte.
· Demontaţi şi curăţaţi periodic perlatorul. Obturarea acestuia conduce la un jet de apă neuniform şi creşte 
presiunea din corpul bateriei.
· Citiţi cu atenţie instrucţiunile de instalare şi schema aferentă (inclusă în ambalajul produsului). Nu strângeţi 
excesiv racodurile flexibile. De cele mai multe ori este suficient strângerea cu mâna, fără ajutorul unor chei.
· Racodurile flexibile sunt prevăzute cu garnituri din cauciuc. Nu este necesar să suplimentaţi cu câlţ, Teflon 
sau alte materiale (inclusiv adezivi).
· Pentru instalarea bateriei apelaţi la persoane sau societăţi comerciale autorizate pentru a efectua astfel de
 lucrări.
· Bateriile sunt furnizate cu toate elemente necesare instalării şi funcţionării.
Vă rugăm verificaţi produsul în momentul achiziţionării! Nu se vor lua în considerare reclamaţii ulterioare 
privind unele neconformităţi (zgârieturi, pete, lipsa unor accesorii, etc.)

Electrocasnice

Vânzătorul asigură Cumpărătorului o garanţie de 24 luni, conform art. 16 din Legea 449/2003, care începe de la 
data cumpărării produsului, prin Unitatea de Service specializată şi abilitată a producătorului, şi prevederile OG 
21/1992 privind protecţia consumatorilor cu completările şi modificările ulterioare, republicată în ediţia a 2 – a. 
Orice nouă lege sau HG va modifica prevederile acestui Certificat de Garanţie conform noilor reglementări.
Durata medie de utilizare este de 3 ani pentru plite, cuptoare, hote şi 4 ani pentru maşinile de spălat vase, 
combine frigorifice, timp în care se asigură, contra cost, piese de schimb în post garanţie.
Garanţia este valabilă doar pe teritoriul naţional şi se acordă în baza acestui Certificat de Garanţie complectat 
şi semnat de către Vânzător şi Cumpărător, împreună cu actul de cumpărare (bon fiscal, factură fiscală), ale căror 
elemente de identificare să fie vizibile.
Drepturile clientului sunt conform Legii 449/2003 şi a modificărilor ulterioare.
Nu se acordă garanţie pentru daune provocate din cauza: greşelilor de instalare şi întreţinere, reparaţiilor efectuate 
de persoane neautorizate, schimbării stării originale a aparatului, influenţelor naturale (rugina, uzură normală, etc.) 
sau a păstrării în condiţii improprii, a spargerilor şi în general pagubelor mecanice datorate transportului necorespunzător, 
intemperiilor. 
În cazul deteriorării nu fac obiectul garanţiei părţile de sticlă sau plastic, becurile, butoanele, mânerele şi 
garniturile din cauciuc la cuptoare, plite pe gaz, vitroceramice sau pe inducţie, hote şi combine frigorifice. 
Defecţiunile estetice (zgârieturi, pete, ştergerea simbolurilor de pe suprafeţele din sticlă sau inox) care nu 
afectează funcţionarea produsului nu pot face obiectul unei reclamaţii în perioada de garanţie!
În cadrul TG pentru produsele reclamate, importatorul suportă toate cheltuielile pentru diagnosticarea, repararea sau 
înlocuirea produsului, iar în cazul unor vicii ascunse, confirmate de expertize tehnice efectuate de un organism neutru,
 produsul se repară gratuit de către importator.
Se asigură contra cost repararea produsului în afara TG în cadrul duratei medii de utilizare prin centrele de service.
TG curge de la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la reparaţie până la data repunerii în stare 
de funcţionare, după caz. Prelungirea TG se înscrie în certificatul de garanţie de către Unitatea de Service.
Produsul defect va fi reparat (prin înlocuirea componentelor defecte sau repararea acestora) sau înlocuit integral, după 
caz, în termen de maximum 15zile de la data înregistrării sesizării defecţiunii către Unitatea de Service.
Cumpărătorul va suporta costurile oricărei solicitări nefondate ale service-ului (produs funcţional, utilizare inadecvată, 
întreţinere necorespunzătoare, etc.).
Costul deplasării service-ului pentru solicitările nefondate este de 80lei (tva inclus) + transport (în funcţie de distanţa faţă 
de centrul de service), cost suportat de Cumpărător. De asemenea va suporta costurile de expediţie prin curier ale 
produselor (doar dacă se impune această măsură).
Atenţie! Produsele au fost proiectate şi fabricate pentru a fi utilizate în spaţii închise, exclusiv în scopuri casnice
 şi nu pot fi folosite pentru activităţi profesionale, industriale, semi industriale, restaurante, cantine, creşe, spitale, 
hoteluri, servicii către populaţie, etc.
ATENŢIE!!!
- Pentru montarea (cuplarea) la reţeaua electrică a plitelor sau a cuptoarelor electrice este nevoie ca instalaţia 
electrică să asigure puterea specificată pe eticheta produselor, în caz contrar este necesar un branşament separat
 care să asigure puterea instalată. Montajul trebuie executat de o firmă autorizată pentru instalaţii electrice sau de 
unitatea de service, contra cost.
- Plitele şi cuptoarele trebuie instalate obligatoriu în corpuri de mobilă la care materialele folosite pentru rezliarea 
şi asamblarea acestora (elemente de fixare, adezivi, materiale lemnoase, materiale plastice, etc.) sunt rezistente la

O o temperatură de minim 75 C! Deteriorările cauzate de nerespectarea acestor indicaţii nu sunt acoperite de acest 
Certificat de Garanţie!
- Pentru plitele şi cuptoarele care folosesc combustibli gazoşi (metan, GPL) este necesară măsurarea presiunii gazului 
pentru a fi identică cu cea specificată pe eticheta produsului, în caz contrar fiind obligatorie montarea unui regulator 
de presiune (20mBar pentru gaz natural sau 30mBar pentru GPL). Această operaţiune precum şi cea de instalare a 
acestor electrocasnice va fi făcută de o firmă autorizată sau de service, contra cost. Daunele directe sau indirecte, 
provocate din cauza greşelilor de instalare, a exploatării inadecvate sau a presiunii incorecte nu sunt acoperite de 
garanţie!
- Aparatul achiziţionat este un produs reciclabil! După sfârşitul ciclului de viaţă nu trebuie tratat ca un deşeu menajer!
- Hotele trebuie pornite de fiecare dată când utilizaţi plita şi chiar la utilizarea pe o durată mai mare de 30 de minute 
a cuptorului (doar în situaţia în care cuptorul este instalat sub hotă). Altfel riscaţi producerea unor defecţiuni majore
 ale aparatului şi posibilitatea pierderii garanţiei.
- Evacuarea hotelor trebuie realizată conform indicaţiilor din manualele de utilizare. Se recomandă ca traseul de 

0evacuare să nu depăşaescă o lungime maximă de 3m şi nu trebuie să aibă coturi de 90 . Evitaţi utilizarea unui tub
 de evacuare mai îngust decât cel recomandat de producătorul aparatului.
Nerescpectarea indicaţiilor de instalare, pe lângă reducerea semnificativă a capacităţilor aparatului şi deteriorarea
 iremediabilă a acestuia, conduc la pierderea garanţiei!
- În cazul plitelor electrice vitroceramice sau pe inducţie evitaţi utilizarea (pe perioade mai mari de gătire sau la trepte 
de putere superioar) vaselor de gătit cu urme vizibile de uzură (bază zgâriată / abrazivă, neuniformă, email deteriorat,
 etc.). Riscaţi deteriorarea iremediabilă a suprafeţei din sticlă! Curăţaţi plitele electrice vitroceramice sau pe inducţie 
după fiecare utilizare. Chiar şi praful depus poate zgâria sticla. Daunele provocate în urma ignorării avertizărilor de
mai sus nu sunt acoperite de acest Certificat de Garanţie.
ATENŢIE!
Sticla plitelor pe gaz se poate deteriora iremediabil în cazul în care nu se ţine cont de avertizările incluse în manualul de



45

.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

utilizare al fiecărui produs. 
La utilizarea plitelor nu folosiţi vase de gătit cu un diametru / suprafaţă mai mare decât cea recomandată în manualul de
 utilizare! Căldura se va reflecta pe suprafaţa plitei şi riscaţi deteriorarea iremediabilă a acesteia. Măsuraţi presiunea gazului,
 iar dacă nu corespunde datelor menţionate pe produs sau în manualul de utilizare folosiţi un regulator de presiune! Pentru 
aceste operaţii apelaţi strict la persoane calificate şi autorizate! Riscaţi provocarea de incendii, deteriorarea vaselor de gătit
 şi desigur defectarea sau funcţionarea în parametrii necorespunzători a plitei.
Arzătorul cu coroană triplă de la plitele pe gaz cu bază din sticlă se foloseşte doar cu suportul special (prevăzut sau
 opţional). Ignorarea acestui avertisment poate conduce la pierderea garanţiei şi deteriorarea iremediabilă a sticle
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*Pentru informaţii complete vă rugăm să vă referiţi la certificatele de 
garanţie emise de către vânzător pentru fiecare produs în parte. 



*REGULAMENTUL PROMOŢIEI DE 7 STELE
La promoţie pot participa doar clienţii utilizatori finali al produselor care fac obiectul acestei reviste. 
Promoţia se referă la acordarea unei reduceri suplimentare, în baza produsului sau produselor achiziţionate, 
pentru vase de gătit, la alegere, prezente în borşura promoţională, în cuantum mai mic sau cel mult egal faţă 
de numărul produselor achiziţionate de pe factură. 
Promoţia este valabilă în limita stocului disponibil pe durata valabilităţii  şi nu se referă la alte produse din 
gama vaselor de gătit!
Mecanismul promoţiei este următorul:
·Un produs achiziţionat (mai puţin produse din categoriile vizate) se bonusează cu o stea, care reprezintă 
un discount de 10% calculat de la preţul de vânzare afişat în revistă. 
·Două produse achiziţionate (mai puţin produse din categoriile vizate) se bonusează cu două stele, care 
reprezintă un discount de 20% calculat de la preţul de vânzare afişat în revistă.
·Trei produse achiziţionate (mai puţin produse din categoriile vizate) se bonusează cu trei stele, care 
reprezintă un discount de 30% calculat de la preţul de vânzare afişat în revistă.
·Patru produse achiziţionate (mai puţin produse din categoriile vizate) se bonusează cu patru stele, care 
reprezintă un discount de 40% calculat de la preţul de vânzare afişat în revistă.
·Cinci produse achiziţionate (mai puţin produse din categoriile vizate) se bonusează cu cinci stele, care 
reprezintă un discount de 50% calculat de la preţul de vânzare afişat în revistă.
·Şase produse achiziţionate (mai puţin produse din categoriile vizate) se bonusează cu şase stele, care 
reprezintă un discount de 60% calculat de la preţul de vânzare afişat în revistă.
·Şapte produse achiziţionate (mai puţin produse din categoriile vizate) se bonusează cu şapte stele, care 
reprezintă un discount de 70% calculat de la preţul de vânzare afişat în revistă.
Vasele de gătit achiziţionate în baza stelelor acumulate se vor vinde şi expedia direct de către organizatorul 
promoţiei, Pyramis România SRL, în baza comenzii trimise de către clienţii utilizatori finali la adresa de e-mail 
office@pyramis.ro 
Comanda va trebuie să fie însoţită de copia facturii de achiziţie a produselor Pyramis, care să ateste cantitatea 
de stele acumulate şi datele necesare expedierii produselor (adresă, număr de telefon).  
Protecţia datelor personale
Pyramis România SRL respectă caracterul privat  şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale 
fiecărei persoane care comandă produse, fiind înregistrată sub Nr. 12482 la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Conform cerinţelor Legii 
nr. 677/2001şi UE79/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, Pyramis România SRL  va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru 
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dvs,
un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: Înscrierea acestor date
 in documentele fiscale emise de societate conform legii şi informarea Dvs. Acestea sunt necesare pentru a 
putea fi contactat, pentru a putea fi emise documentele tranzacţiei şi pentru a vă putea fi livrată comanda. 
Refuzul Dvs duce la imposibilitatea procesării 
comenzilor lansate Conform Legii nr. 677/2001 şi UE79/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie 
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi 
dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă pe adresa 
societăţii sau la numărul de fax al societăţii, care poate fi găsit puţin mai jos.
Trebuie însă precizat ca, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, datele dv. personale nu pot fi şterse 
din documentele financiare, fiscale şi de gestiune emise de societate, aceste prelucrări având caracter obligatioriu, 
iar Legea nr. 677/2001 şi UE79/2016 prevăd excluderea dreptului de opoziţie în acest caz. Dacă unele din datele 
despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Securitatea datelor personale
Datele personale ale Dumneavoastră vor fi folosite de Pyramis România SRL numai şi doar în scopul anterior 
declarat, în conformitate cu prevederile legale. 
Pyramis România SRL se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare
la datele dumneavoastră personale. Datele personale pot fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile 
comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.
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