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Zlew Easy z obniżoną krawędzią 116x50 cm  
dwie komory + ociekacz
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• promień zaokrąglenia komory ”15”
•  gruba stal nierdzewna AISI 304
•  komory zlewu: 34x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, 
ociekacz ze stali nierdzewnej, 
przelew szczelinowy
• otwór na kran: 1 standardowy otwór, 
2. i 3. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 114x48cm
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STAL NIERDZEWNA  ociekacz kod. 1LES12RD

STAL NIERDZEWNA  ociekacz kod. 1LES12RS
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#1 RODZAJE INSTALACJI

#4 AKCESORIA

#2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#3 KOD PRODUKTU 

Dostępne produkty firmy Barazza mają różne krawędzie oraz 
rodzaje instalacji. Legenda znajduje się na prawej zakładce katalogu.

Każdy produkt firmy Barazza wyposażony jest w funkcjonalne akcesoria 
takie jak stalowe pokrywy do zlewu, suszarki ze stali polerowanej, 
deski do krojenia iroko i polietylenowe oraz odsączarki, 
które zaprojektowane są by ułatwić pracę w kuchni. 
W przypadku zapotrzebowania na szerszą informację 
patrz rozdział Akcesoria na stronie 229.

Opis zawiera wszystkie techniczne detale każdego produktu. 
Części i wyposażenie standardowe wymieniane są na dole strony.

Kod umożliwia natychmiastową identyfikację produktu i jest 
wymagany w procesie zamawiania.

#5 PRODUKT PLUS

#6 PODSTAWA DO INSTALACJI

#7 RYSUNEK TECHNICZNY

#8 OTWÓR NA KRAN MIESZACZ

Ikony pod obrazkiem produktu oznaczają jakie właściwości posiada 
każdy z produktów. Legenda znajduje się w prawej zakładce katalogu.

Podstawa do instalacji to moduł, na którym 
produkt ma być zainstalowany.

Na rysunku technicznym widoczne są wymiary oraz 
specyfikacja techniczna. Wymiary modułu instalacyjnego zawarte są 
w tekście. W przypadku instalacji zintegrowanych oraz 
podwieszanych zobacz dane techniczne zawarte na naszej 
stronie internetowej www.barazzadesign.pl.

Zlewy firmy Barazza mają zrobiony 3,5 cm otwór na kran, 
dzięki czemu nie ma potrzeby wiercenia otworu w 
podstawie do instalacji zlewu. W przypadku wielu modeli możliwe 
jest dokonanie modyfikacji przy zamówieniu. 
Możliwe jest dodanie 2. i 3. otworu potrzebnych do  
zdalnego sterowania bądź, alternatywnie, do konkretnego dozownika 
z mydłem lub detergentem. Opcjonalne otwory zaznaczone są 
na rysunku technicznym linią przerywaną. 

KRAWĘDŹ OBNIŻONA 
WBUDOWANA (LEB):

STANDARDOWA  WBUDOWANA 
KRAWĘDŹ (SEB) 

KRAWĘDŹ ŚCIĘTA NA UKOS 
WBUDOWANA (BGB)

KRAWĘDŹ PŁASKA 
WBUDOWANA ( FGB)

PODWIESZANA 
(UM)

ZINTEGROWANA (FT)

PŁASKA KRAWĘDŹ (FEB)
(FEB)

KRAWĘDŹ KWADRATOWA 
WBUDOWANA (SQEB)

KRAWĘDŹ WYSOKA 
WBUDOWANA (HEB)

ROTACJA KRANU

WYCIĄGANA GŁÓWKA
NATRYSKOWA

STAL NIERDZEWNA AISI 304

EKSTRA GRUBA STAL  
NIERDZEWNA AISI 304

STYL 

PRZESTRONNA KOMORA

KWADRATOWE
SITKO NA ODPADKI

KOREK DO ODPŁYWU
ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZELEW
SZCZELINOWY

PRZYCISK ODBLOKOWUJĄCY

PROMIEŃ ZAOKRĄGLENIA
KRAWĘDZI DNA KOMORY

STAL NIERDZEWNA AISI 304                    

STYL 

SILNIK 1000M³

3 PRĘDKOŚCI 
+ WZMOCNIENIE

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE 
PRZY 40º

FUNKCJA RECYRKULACJ     

FILTRY ZE STALI NIERDZEWNEJ 
AISI 304  

WSKAŹNIK NASYCENIA 
FILTRA      

POCHŁANIANIE 
OBWODOWE 

OŚWIETLENIE LED 

WYSOKOŚĆ NA MIARĘ

ZDALNE STEROWANIE
DOSTĘPNE

MODUŁ                                                                 

STYL 

PALNIK CHEF

PALNIK Z PODWÓJNYM
PIERŚCIENIEM

PALNIK Z POTRÓJNYM
PIERŚCIENIEM 

INDUKCJA

PALNIKI W JEDNEJ LINII

ZINTEGROWANA PŁYTA 
KUCHENNA

RUSZTY PALNIKÓW 
Z LANEGO ŻELAZA

AUTOMATYCZNY ZAPŁON I 
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

PŁOMIEŃ EKOLOGICZNY        

CZASOMIERZ

FUNKCJA  PODWYŻSZENIA
TEMPERATURY

SELEKTYWNE WYKRYWANIE 
NACZYŃ

FUNKCJA WSTRZYMAJ/
WZNÓW

WSKAŹNIK CIEPŁA 
RESZTKOWEGO

WYDAJNOŚĆ
ENERGETYCZNA A                                                                                                                                          

MANUALNE FUNKCJE
GOTOWANIA

STYL 

OBUDOWA ŁATWA DO
CZYSZCZENIA  

WYSOKOŚĆ 45CM

TELESKOPOWE 
PROWADNICE 

SONDA TEMPERATURY

ZABEZPIECZENIE PRZED
OTWARCIEM PRZEZ DZIECKO

ZABEZPIECZENIE PAMIĘCI                 

AUTOMATYCZNE FUNKCJE
GOTOWANIA

PIROLIZA

WYŚWIETLACZ 
DOTYKOWY

STYCZNY WENTYLATOR

PORT USB

ROŻEN

OBRACAJĄCY SIĘ TALERZ

PROGRAMATOR 
DOTYKOWY

ZIMNE DRZWICZKI 

POJEMNOŚĆ PIEKARNIKA

SZEROKOŚĆ 90CM

Techniczna

ZABEZPIECZENIE PRZED
OTWARCIEM PRZEZ DZIECKO



2015

Katalog Barazza 2015 oferuje 
całą gamę skoordynowanych zlewów 
oraz urządzeń kuchennych, 
które zaprojektowane zostały tak 
by ułatwić użytkownikowi obsługę 
i dostęp do nich. 
Dzięki temu, że jest pełen zdjęć 
oraz szczegółów i danych technicznych, 
katalog Barazza 2015 jest idealnym narzędziem 
w procesie wyboru kolekcji, 
która najbardziej dopasowana jest 
do twoich wymagań w codziennej 
pracy w kuchni.
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# 100% WŁOSKIEJ  
KONCEPCJI I 
KREATYWNOŚCI.  

Przez ostatnie 50 lat Barazza projektowała i produkowała ekskluzywne, 
jednolite pod kątem stylu produkty łączące w sobie innowację  
i zaawansowane rozwiązania hi-tech dopasowując je do codziennych potrzeb. 
Produkty firmy zaprojektowane zostały z myślą o klientach, którzy śledzą najnowsze trendy, 
i dla których styl i jakość produktów wykonanych we Włoszech są istotne przy wyborze. 
Włoska produkcja, rozpoznawalna przez światowe rynki jako najwyższy poziom doskonałości, 
reprezentuje znakomite połączenie stylu, wygody i technologii. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta odnoście rozmiaru i kompozycji, 
Barazza wykorzystuje swe możliwości by kreować elementy kuchenne o rozmiarach  
i wykończeniach, które będą odpowiadać potrzebom klienta indywidualnego. 
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# ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA: 
BADANIA I 
ROZWÓJ 

Wszystkie kolekcje wyprodukowane przez firmę Barazza 
są rezultatem skrupulatnych badań i ciągłego rozwoju. 
Cała ta praca odbywa się w laboratorium, które jest sercem firmy. 
Następnie cały proces produkcyjny odbywa się przy 
użyciu najnowszych technologicznych systemów, 
które są kluczem w osiągnięciu głównego celu firmy 
jakim są wysokiej jakości ergonomiczne produkty o dużej wydajności. 
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# BARAZZA, 
NATURALNIE  
ZIELONA

Działania firmy Barazza zrównoważone są pod kątem ekologii. 
Firma, mając na uwadze dobro następnych pokoleń, używa materiałów oraz 
tworzy systemy, które gwarantują dużą oszczędność energii i 
zredukowane oddziaływanie na środowisko. Świetnym przykładem 
proekologicznych działań firmy jest fakt, że w procesie produkcyjnym używa 
stali nierdzewnej typu AISI 304 o dużej zawartości chromu i niklu, 
która w pełni podlega recyklingowi, jest higieniczna, trwała, 
odporna na korozję i nie zawierająca w swej kompozycji składników toksycznych.
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RodzinaMagazynProdukcja Aktywna kuchnia                    Salon wystawowy                

# BARAZZA, 
STALOWA 
FIRMA

Barazza to nie tylko marka urządzeń i elementów kuchennych, 
ale przede wszystkim rodzinna firma przedsiębiorców, 
którzy od pokoleń produkowali urządzenia bardzo wydajne o 
zaawansowanych rozwiązaniach, wymyślone i stworzone w ich własnym warsztacie 
dzięki skrupulatności i innowacyjnemu podejściu. 
Główna siedziba firmy Barazza powstała w 1968 roku w Santa Lucia di Piave, 
w rejonie zwanym Stalową Doliną i obejmuje linię produkcyjną, biura, 
laboratorium badawcze, ogromny salon wystawowy oraz 
pomieszczenie przeznaczone na Aktywną Kuchnię, gdzie odbywają się 
różne wydarzenia dotyczące gotowania.
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#INDEKS

KOLEKCJA KLASYCZNA strona  240

DANE TECHNICZNE strona 252 Barazza oferuje cały wachlarz 
skoordynowanych piekarników, 
płyt kuchenne, zlewów, baterii 
oraz okapów i akcesoriów 
by usatysfakcjonować nawet 
najbardziej wymagających klientów, 
pragnących wyrazić swą 
kreatywność w kuchni.

BATERIE  I AKCESORIA  strona 216KOLEKCJE strona 12 

POŁĄCZENIA strona  34

ZLEWY KWADRATOWE strona 198OKAPY KUCHENNE strona  140

ZLEWY strona  156

PIEKARNIKI strona  54

PŁYTY KUCHENE strona  98 TUNELE Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM strona  214
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# BARAZZA 
KOLEKCJE

Barazza oferuje eleganckie połączenia 
piekarników, płyt kuchennych oraz 
zlewów, które dają silne estetyczne 
odczucia. Idealnie skoordynowane 
szczegóły, od rodzaju stalowej krawędzi 
po wykończenie, od gałek i uchwytów 
po akcesoria, dodają wartości oraz 
osobowości każdej 
współczesnej kuchni. 
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#2

#3

kod  1LLB125kod  1PLB3TI kod  1PLB2IDN

#3#2

# LAB 
KOLEKCJA 

#1

kod  1FLBMP

Wbudowany piekarnik strona 70Kolekcję tą cechuje modularność i elastyczność w połączeniu z prostym stylem. 
 Charakterystyczne dla kolekcji Lab są niekończące się powierzchnie, 
gdzie urządzenia kuchenne zintegrowane są z blatem. 
Śmiało można stwierdzić, że kolekcja ta jest 
wzorcowym modelem w kontekście wysokiej jakości urządzeń.

#1

14 15

Wbudowana, zintegrowana płyta kuchenna strona 111 i 113 Wbudowany, zintegrowany zlew strona 175 
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#3

#1

#2

kod  1LBF36kod  1PBF1 kod  1PBF2 kod  1PBFBQ kod  1PBFID kod  1PBFTKkod  1MCBFN

Wbudowany zlew 
strona 179 3 Wbudowana płyta kuchenna strony 119-120 

Wbudowana kuchenka 
mikrofalowa kombi strona 79  #4#3#2

# B_FREE 
KOLEKCJA 

#4

Kolekcję tą cechuje modularność poszczególnych urządzeń. 
Kolekcja B_Free zaprojektowana została z myślą o tych, 
którzy w kuchni lubią różnorodne gotowanie i bogactwo w wyborze funkcji. 
To wszystko osiągnięte zostało dzięki dwóm niezbędnym składnikom: 
estetyce oraz funkcjonalności.

kod  1FBFPN

Wbudowany piekarnik strona 75 #1

16 17
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#3

#4

kod  1RUBMSD

Bateria mieszacz strona 222 #4

kod  1ISB12060/2kod  1PI100SLVE

Wbudowany zlew strona 194 Wbudowana płyta kuchenna strona 129 #3#2

# SELECT 
KOLEKCJA 

#1

#2

Ta kolekcja to projekt kompletny, charakteryzujący się wysoką wydajnością 
dzięki stylowi i technologii wykorzystanych w jej produkcji. 
Kolekcja Select jest bardzo funkcjonalna i posiada  elementy, 
które idealnie komponują się z kuchnią hi-tech.

kod  1FSLMP

Wbudowany piekarnik strona 82 #1
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kod  1P60WLVE

Wbudowana płyta kuchenna strona 135 #2

# WOLO 
KOLEKCJA 

#2

#1

Różnorodność, szyk oraz nowoczesność i unikalność 
połączone dają rozpoznawalny styl wysokiej jakości 
urządzeń z kolekcji WOLO, które są niezwykle praktyczne i wydajne. 

kod  1FWLPI

Wbudowany piekarnik strona 87 #1
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#4

kod  1RUBMTA

Bateria mieszacz strona 223 #4

kod  1LTA92kod  1PTA90

#3#2

#3

#2

#1

Projekt kolekcji TAO został stworzony dzięki harmonijnej, 
oryginalnej zabawie z zaokrąglonymi liniami, która nie tylko zaspakaja gusta tych, 
którzy lubią nowoczesny styl, ale także dodaje mocnego charakteru układu kuchni. 
Kolekcja ta jest rezultatem zaawansowanych badań pod kątem technologii, 
czego wynikiem jest „Pojedynczy palnik Tao”, który otrzymał nagrodę 
Silver w kategorii M Technology Award podczas 
Międzynarodowego Forum Projektowego w Hannover.

# TAO 
KOLEKCJA 

kod  1FTA8PI

Wbudowany piekarnik strona 89 #1
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Wbudowana, zintegrowana 
płyta kuchenna strona 133 

Wbudowany, zintegrowany 
zlew strona 197 



#3

kod  1POF90kod  1PBOF

Drzwiczki kuchenki 
mikrofalowej strona 93 #3#2

#1

#2

Kolekcja ta jest przeznaczona dla tych, którzy przestrzeń kuchenną widzą 
jako autentyczną, dedykowaną gotowaniu. Styl kolekcji OFFicina jest taki sam 
jak ten w kuchniach profesjonalnych. 
Konstrukcja produktów z tej kolekcji jest solidna z 
gwarancją długiego użytkowania.

# OFFICINA 
KOLEKCJA 

kod  1FOFMP

Wbudowany piekarnik strona 92 #1

24 25
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Wbudowana, zintegrowana płyta kuchenna strona 137 



# VELVET 
KOLEKCJA 

#1

kod  1FVLTS

Wbudowany piekarnik strona 65

#1

Piekarnik VELVET jest pierwszym piekarnikiem, 
który posiada technologię dotykową na wyświetlaczu oraz 
oprogramowanie, które uaktualniane jest poprzez pamięć USB.
 W tej kolekcji widać połączenie technologicznej doskonałości z 
elegancją odzwierciedloną w prostocie, 
która pasuje do każdego nowoczesnego wystroju. 

26 27
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# PŁYTY INDUKCYJNE I 
CERAMICZNE

Indukcja to innowacyjna metoda gotowania biorąc pod uwagę 
wydajność, bezpieczeństwo oraz oszczędność energii. 
Użycie szkła do wykonania płyt dodaje im elegancji. 
Płyty ceramiczne wyróżniają się precyzją, jakością, 
estetyką oraz niezawodnością. Pasują idealnie do wszystkich 
urządzeń i elementów kuchennych firmy Barazza.

Wbudowana płyta kuchenna strona 123 #1

#1

kod  1PI30IDN

# CROSS 
KOLEKCJE 
Wszystkie urządzenia firmy Barazza 
mają wspólną cechę, są modularne i 
pasują do siebie pod względem stylu, 
co jest odzwierciedleniem 
głównego założenia firmy jakim jest 
stworzenie skoordynowanej 
przestrzeni kuchennej. 
W ofercie Barazzy dla kolekcji 
łączonych znajdziemy 
okapy kuchenne, płyty kuchenne 
indukcyjne i ceramiczne, 
kuchenki mikrofalowe, 
zlewy EASY, B_OPEN oraz 
B_FAST, zlewy kwadratowe 
jednokomorowe oraz 
tunele z dodatkowym 
wyposażeniem.

# OKAPY 
KUCHENNE

Ekskluzywna kolekcja 
okapów kuchennych 
firmy Barazza zrobione są w całości z 
grubej stali nierdzewnej. 
Dzięki innowacyjnym, 
cichym napędom o dużej mocy są bardzo wydajne. 
Doskonałym dopełnieniem elegancji i 
funkcjonalności okapów jest diodowe oświetlenie. 
Nowoczesny i prosty styl są świetnym połączeniem 
dla szerokiego wachlarzu produktów firmy Barazza.

Okap kuchenny wyspowy strona 146#1
#1

kod 1KB1I98

28 29

K
O

LE
K

C
JE



# ZLEWY

Niezwykle zaawansowane, estetyczne i 
ergonomiczne projekty zlewów z kolekcji 
EASY, B_OPEN oraz B_FAST oferują 
dużą dużą funkcjonalność, różnorodność stylów oraz 
rozmiarów w połączeniu z ociekaczem bądź 
bez ociekacza. Zlewy firmy Barazza 
całkowicie wykonane są ze stali nierdzewnej, 
są niezniszczalne, odporne na korozję i 
szok termalny oraz są 
wyjątkowo higieniczne. 

#2

#1

kod  1LES91RS kod  1RUBMLBI

Wbudowany zlew strona 163 Bateria mieszacz strona 219 #1 #2

# KUCHENKA MIKROFALOWA

Kuchenka mikrofalowa firmy Barazza 
o wyrafinowanym stalowym wykończeniu 
umożliwia podgrzewanie, odmrażanie i 
grillowanie potraw. 
Jest tak zaprojektowana, że 
wpasowuje się w różne rozwiązania 
instalacyjne, może być wolno stojąca, 
wbudowana z automatycznie 
otwierającymi się podnoszonymi 
drzwiczkami bądź wbudowana 
w stalowej obudowie. 

Wbudowana kuchenka mikrofalowa strona 97 

Wbudowany piekarnik strona 92 

#2

#2

#1 #1

kod  1FOFMP

kod  1MOA + 1CMO
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# PRODUKTY

Katalog firmy Barazza oferuje 
szeroką gamę skoordynowanych 
urządzeń kuchennych oraz zlewów, 
które dają wyraz estetycznemu stylowi, 
który firma reprezentuje. 
praca w kuchni staje się 
łatwa i komfortowa.

# KWADRATOWE ZLEWY 
JEDNOKOMOROWE

Barazza posiada szeroką ofertę 
jednokomorowych zlewów kwadratowych 
o różnych rozmiarach, 
które można dopasować do 
indywidualnych potrzeb klienta.

#1

#2

#3

kod  1DSU

Dozownik strona 228 #3

kod  1RUBMFXkod  1Q7040I

Kran mieszacz strona 227 #2#1

32 33

Wbudowany, zintegrowany 
zlew kwadratowy strona 212 
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PIEKARNIKI
PŁYTY GRZEWCZE
OKAPY
ZLEWY

ZAWORY I AKCESORIA
KOLEKCJA KLASYCZNA

KWADRATOWE ZLEWY
TUNELE Z AKCESORIAMI



# KONFIGUROWANIE  
W CZASIE RZECZYWISTYM

Dzięki możliwości łączenia urządzeń kuchennych i zlewów  
z niestandardowymi wykończeniami oraz rozmiarami otwiera się przed klientem 
perspektywa stworzenia ekskluzywnych rozwiązań. 
Szeroki wachlarz możliwości połączenia produktów firmy Barazza 
dostępny jest online w czasie rzeczywistym dzięki 
konfiguratorom LAB FUSION oraz B_FREE FUSION. 
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Styl instalacji LAB FUSION jest równoznaczny z elegancją i funkcjonalnością. 
Wybierając spośród wielu rodzajów płyt kuchennych LAB 
oraz kwadratowych jednokomorowych zlewów można stworzyć unikalny blat kuchenny 
z elementami zintegrowanymi  z blatem bądź wbudowanymi w blat. 
Urządzenia kuchenne oraz zlewy ustawione w jednej linii umożliwiają 
przesuwanie krat ociekowych oraz desek do krojenia. 
Dzięki takim rozwiązaniom zwiększa się funkcjonalność 
powierzchni, które stają się łatwiejsze do czyszczenia. 

# LAB FUSION

Lab strona 68
Velvet strona 62                  

Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
Teleskopowy B_Free strona 225
Flexi strona 227
Spring strona 227

Sugerowane połączenia

36 37



Komory zlewów o promieniu'15', zbudowane tak, 
że są łatwe do czyszczenia.

Przesuwna deska do krojenia ruchoma na całej długości elementu 
kuchennego jest bardzo przydatnym narzędziem podczas przygotowań 
oraz gotowania. Może być tak zaprojektowana by spełnić 
wymagania klienta indywidualnego.

Ruszty oraz palniki ze stali bądź lanego żelaza zintegrowane z blatem 
przeobrażają płytę kuchenną w niekończącą się powierzchnię. 
Taki projekt umożliwia przesuwanie instrumentów kuchennych 
zamiast ich przestawianie. 

       

Konfigurator ten jest dostępny online 
na stronie www.barazzasrl.it 
umożliwia stworzenie swojego 
własnego projektu blatu kuchennego 
dzięki szerokiemu wachlarzowi 
dostępnych na platformie 
płyt kuchennych oraz zlewów.

#1 INSTALACJA ZINTEGROWANA Z BLATEM LUB WBUDOWANA

#2 KOMORY ZLEWÓW O PROMIENIU”15”

ZINTEGROWANE Z BLATEM RUSZTY ORAZ PALNIKI #   PRZESUWNA DESKA DO KROJENIA 3#

# KONFIGURATOR LAB FUSION

# LAB FUSION 
WŁAŚCIWOŚCI 

#3

#2

#1

R
15

3938

Urządzenia mogą być zainstalowane jako zintegrowane z blatem 
(osiągając perfekcyjną jedną powierzchnie) lub też jako 
wbudowane w blat z płaską krawędzią. 



# LAB FUSION
PRODUKTY 

Sugerowane połączeniaAkcesoria:

7

20

8

25

17

38 39

kod  1TOF20

kod  1VSOF

kod  1TOF26

kod  1CIVQ

kod  1VOF

kod  1CPI kod  1CV30

Lab strona 68                      
Velvet strona 62

Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
Teleskopowy B_Free strona 225
Flexi strona 227
Spring strona 227

# LAB FUSION
WŁAŚCIWOŚCI 

Płyty kuchenne LAB FUSION

65 cm płyta kuchenna Lab Fusion dla głębokości 51 cm 
4 palniki gazowe

RH płyta kuchenna 
z rusztem i koronami palników z lanego żelaza 

kod  PL4IGD

RH płyta kuchenna 
z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej

kod  PL4IID

LH płyta kuchenna 
z rusztem i koronami palników z lanego żelaza

kod  PL4IGS

LH płyta kuchenna 
z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej 

kod  PL4IIS

90 cm płyta kuchenna Lab Fusion dla głębokości 45.5 cm 
2 palniki gazowe + palnik z potrójnym pierścieniem

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników z lanego żelaza kod  PL2TIGD

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej kod  PL2TIID

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników z lanego żelaza kod  PL2TIGS

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej kod  PL2TIIS

90 cm płyta kuchenna Lab Fusion dla głębokości 51 cm 
4 palniki gazowe + palnik z potrójnym pierścieniem

RH płyta kuchenna  
z rusztem i koronami palników z lanego 

kod  PL5IGD

RH płyta kuchenna 
z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej 

kod  PL5IID

LH płyta kuchenna 
z rusztem i koronami palników z lanego żelaza

kod  PL5IGS

LH płyta kuchenna  
z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej 

kod  PL5IIS

120 cm płyta kuchenna Lab Fusion dla głębokości 45.5 
3 palniki gazowe + palnik z potrójnym pierścieniem

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników z lanego żelaza kod  PL3TIGD

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej kod  PL3TIID

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników z lanego żelaza kod  PL3TIGS

Płyta kuchenna z rusztem i koronami palników ze stali nierdzewnej kod  PL3TIIS

Zlewy kwadratowe jednokomorowe Lab Fusion z promieniem ”15”

34x40x19.5 h 40x40x19.5 h h 5.91x04x17h 5.91x04x05

Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

kod   VXI34 kod  VXI40 kod  VXI50 kod  VXI70

Deska do krojenia przesuwna

250 - 500 mm długości

Głębokość  396 mm
kod  TSI40

Głębokość  476 mm
kod  TSI48

Wykonanie

Blat ze stali nierdzewnej o długości poniżej 
bądź równej 150 cm razem z kosztami pracy 

kod   LLF1

Blat ze stali nierdzewnej o długości ponad  
150 cm (do 236 cm) razem z kosztami pracy 

kod   LLF2

Otwór na baterię 3.5 cm kod   FTR

WYKOŃCZENIE

GRANICE ROZMIARÓW

mc 632Maksymalna długość :

Grubość blatu funkcjonalnego 

mc 4.4  Wcięcie w blacie:

8058 4424
6

mc 51Minimalna odległość między płytą kuchenną a zlewem:

mc 7Minimalna odległość między dwoma komorami:

Stała odległość między środkiem otworu instalacyjnego do baterii a krawędzią boczną: 3.5 cm

Stała odległość między środkiem otworu instalacyjnego do baterii a krawędzią tylną: 5 cm

GŁĘBOKOŚĆ 51 cm

mc 5.5Minimalna odległość między boczną krawędzią a komorą zlewu:

Stała odległość między krawędzią tylną bądź przednią a komorą zlewu:     5.5 cm

mc 5.1Krawędź obwodu:

90 min 15

35

51
0

48
0

40
0

55
 m

in
55

 m
in

50

2360 max

R 6

WYMIARY WYCIĘCIA
Głębokość:  49 cm

Długość:        -2 cm z wymiarów płyty

WYMIARY INSTALACJI ZINTEGROWANEJ Z BLATEM

Obniżenie :          0.12 cm

Promień :        0.75 cm

Głębokość : 51.3 cm

Długość :        +0.3 cm do wymiarów płyty kuchennej

GŁĘBOKOŚĆ 45,5 cm

Minimalna odległość między boczną krawędzią a komorą zlewu 34x40 cm obróconą o 90º:         6.75 cm

Stała odległość między krawędzią tylną bądź przednią a komorą zlewu 34x40 cm obróconą o 90º: 5.75 cm

mc 57.2  Krawędź obwodu:

67.5 min 70 min 150 min

45
5

34
0

57
.5

 m
in

57
.5

 m
in

27.5

40
0

R 6

WYMIARY WYCIĘCIA
Głębokość :  43.5 cm

Długość : -2 cm of hob dimensions

WYMIARY INSTALACJI ZINTEGROWANEJ Z BLATEM

Obniżenie:          0.12 cm

Promień:        0.75 cm

Głębokość:  45.8 cm

Długość:        +0.3 cm of hob dimensions

40 41

    Stal nierdzewna z wykończeniem satynowym

0.1 cm

mc 8Całkowita wysokość płyty kuchennej:

 Całkowita wysokość zlewu: mc 24.6

 Całkowita wysokość blatu: mc   5.6

 Promień zewnętrznej krawędzi: mc   0.6

Minimalna odległość między boczną krawędzią a komorą zlewu (z otworem na baterię): 9 cm

Minimalna odległość między boczną krawędzią a komorą zlewu 34x40 cm obróconą o 90º (z otworem na kran) : 10.25 cm

Podczas opracowywania powierzchni kuchennej sprawdź ogólne wymiary elementów (płyta kuchenna, zlew oraz bateria) w szafce pod blatem.



# LAB FUSION 
PRZYKŁADOWE UKŁADY BLATU 

Opcja: blat ze stali nierdzewnej razem z wykonaniem + wybrane elementy + otwór na kran

D

55

1960

710 340 840 15

A

B C

1963

51
3

49
0

1940

R 7,5

Długość 196 cm, głębokość 51 cm

A kod  LLF2
blat ze stali nierdzewnej o długości ponad lub równej 
150 cm (maksymalnie 236 cm) razem z kosztami pracy

B kod  VXI70 komora zlewu o promieniu ”15”, wymiary 72x40x19,5 (wys) cm

C kod  PL5IGD
płyta kuchenna 90 cm z rusztem i koronami palników z lanego żelaza 
(prawa strona) – 4 palniki gazowe + palnik z potrójnym pierścieniem

D kod  FTR otwór na baterię 3,5 cm

kod  TSI48 deska do krojenia przesuwna ze stali nierdzewnej

             Total   

• Wycięcie: 194x49 cm

67.5

2360

400 70 5.723901203004

A

B C D

E

2363

45
8

43
5

2340

R 7,5

Długość 236 cm, głębokość 45,5 cm

A kod  LLF2
blat ze stali nierdzewnej o długości ponad lub równej 
150 cm (maksymalnie 236 cm) razem z kosztami pracy

B kod  VXI34 komora zlewu o promieniu ”15”, wymiary 72x40x19,5 (wys) cm

C kod  VXI34 komora zlewu o promieniu ”15”, wymiary 72x40x19,5 (wys) cm

D kod PL3TIGD
płyta kuchenna z rusztem i koronami palników z lanego żelaza 
(prawa strona) – 3 palniki gazowe + palnik z potrójnym pierścieniem

E kod  FTR otwór na baterię 3,5 cm

             Total   

• Wycięcie: 234x43,5 cm

4342

• opcja zintegrowana z blatem: 196,3x51,3 R 0,75 cm – obniżenie 0,12 cm

• opcja zintegrowana z blatem: 236,3x45,8 R 0,75 cm – obniżenie 0,12 cm



Modułowość projektów kolekcji B_Free 
dała początek B_Free Fusion. Jest to projekt, 
który umożliwia maksymalne dopasowanie się 
do potrzeb klienta indywidualnego, 
uzupełniony niezbędnymi elementami, 
dzięki czemu blat kuchenny staje się wbudowanym, 
unikalnym, wykonanym ze stali nierdzewnej 
blatem o zintegrowanych funkcjach. 

# B_FREE FUSION

B_Free strona 72
Velvet strona 62 B_Free Telescopic strona 225

Flexi strona 227
Spring strona 227

Sugerowane połączenia:

44 45

Zestaw B_Free strona 225

B_Free One strona 221



Kolekcja B_Free oferuje różnego rodzaju gotowanie, 
od gotowania na gazie, poprzez barbecue, 
teppanyaki, aż do gotowania na płytach indukcyjnych. 
Możliwości układów blatu uzależnione są od 
potrzeb i dostępnej powierzchni.

Dostępne są różne rodzaje zlewów 
w połączeniu z promieniem obniżenia 
”15”, ”12” oraz ”0”  aby  udostępnić więcej opcji 
połączeń zestawów kuchennych.

Konfigurator ten jest dostępny online 
na stronie www.barazzadesign.pl umożliwia 
stworzenie swojego własnego projektu 
blatu kuchennego dzięki szerokiemu 
wachlarzowi dostępnych na platformie 
płyt kuchennych oraz zlewów.

# GOTOWANIE MODULARNE

# ZLEWY KOMOROWE O PROMIENIU ”15” ORAZ ”0”

# KONFIGURATOR B_FREE FUSION

# B_FREE FUSION
WŁAŚCIWOŚCI Blat kuchenny wbudowany, 

zrobiony ze stali nierdzewnej 
został skonstruowany na podstawie 
osobistych wymogów klienta. 
Ta zwarta powierzchnia kuchenna 
charakteryzująca się formalną strukturą, 
stworzona została by od razu zainstalować 
ją na jakimkolwiek rodzaju blatu.

R
15

R
0
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# B_FREE FUSION
WŁAŚCIWOŚCI 

# B_FREE FUSION
WŁAŚCIWOŚCI 

GŁĘBOKOŚĆ 42 CM

mc 2.6Minimalna odległość między boczną krawędzią a płytą kuchenną 100:

6,2 cm lub 11 cm w przypadku wersji z  otworem na baterięMinimalna odległość między boczną krawędzią a komorą zlewu 34x40 cm obróconą o 90º

mc 5Stała odległość między środkiem otworu na baterięa komorą zlewu 34x40 cm obróconą o 90º

mc 7Stała odległość między środkiem otworu na baterięa tylną krawędzią 

55 40
40

62 min 62 min

42
0

5070

                          15 cm lub więcejDodległość między płytą kuchenną 100 a komorą zlewu 34x40 obróconą o  90º

mc 7Stała odległość między dwoma komorami zlewu 34x40 obróconymi o  90º 

43001 34 34

≥ 150  70

3535 70

WYMIARY WYCIĘCIA

głębokość :  40 cm

długość : -2 cm z wymiarów płyty

Dla blatów kuchennych dłuższych niż 120 cm, maksymalnie 180 cm firma Barazza sugeruje rozważyć zrobienie 2 wycięć z 4 cm odległością między wycięciami.

WYKOŃCZENIE

GRANICE ROZMIARÓW

mc 632  Maksymalna długość 

mc 24  oraz15  Głębokość 

mc 6.0  Grubość blatu funkcjonalnego 

m
ax

 6
4

6

GŁĘBOKOŚĆ 51 CM

mc 5.109/07/06/63Minimalna odległość między boczną krawędzią a  płytą kuchenną 

mc 2.6Minimalna odległość między boczną krawędzią a płytą kuchenną 100 

5,5 cm lub 11 cm w wersji z otworem na baterięMinimalna odległość między boczną krawędzią a komorą zlewu 

mc 5.5Stała odległość między krawędzią przednią a komorą zlewu i płytą kuchenną 

mc 5Stała odległość między środkiem otworu instalacyjnego do baterii a krawędzią boczną zlewu 

mc 7Stała odległość między środkiem otworu instalacyjnego do baterii a krawędzią tylną zlewu 

5070

15 min 55

55
51

0

55

55

Minimalna odległość między płytą kuchenną 36 a drugą płytą kuchenną 36/60/70/90: 5,5 cm lub więcej, maksymalnie 21,5 cm

21,5 cm lub więcej Minimalna odległość między płytą kuchenną 36 a drugą płytą kuchenną 100:

21,5 cm lub więcejMinimalna odległość między płytami kuchennymi 36/60/70/:

15 cm lub więcejMinimalna odległość między płytą kuchenną a zlewem:

Stała odległość między dwoma komorami zlewu:   7 cm

 70

3535 70

36 36/60/70/90

36/60/70/90/100 34/40/50/70/71 34/40/50/70/71

60/70/90/100 60/70/90/100

55 o ≥ 215 ≥ 215

≥ 150

34/40/50/70/71

WYMIARY WYCIĘCIA

Głębokość :  49 cm

Długość : -2 cm od wymiarów płyty kuchennej

Dla blatów kuchennych dłuższych niż 120 cm, maksymalnie 180 cm firma Barazza sugeruje rozważyć zrobienie 2 wycięć z 4 cm odległością między wycięciami. 

4948

Stal nierdzewna z wykończeniem satynowym

mc 6.0  Całkowita wysokość płyty kuchennej 

Podczas opracowywania powierzchni kuchennej sprawdź ogólne wymiary elementów (płyta kuchenna, zlew oraz bateria) w szafce pod blatem.



# B_FREE FUSION
PRODUKTY 

Sugerowane połączenia:Akcesoria

B_Free strona 72
Velvet strona 62 B_Free Telescopic strona 225

Flexi strona 227
Spring strona 227

7

20

8

25

17

38 39

kod  1TOF20

kod  1VSOF

kod  1TOF26

kod  1CIVQ

kod  1VOF

kod  1CPI kod  1CV30

# B_FREE FUSION
PRODUKTY 

Zlewy jednokomorowe B_Free Fusion z promieniem ”15”

34x40x19.5 h 40x40x19.5 h h 5.91x04x17h 5.91x04x05

Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

kod   VXF34 kod  VXF40 kod  VXF50 kod  VXF70

Zlewy jednokomorowe B_Free Fusion z promieniem ”0”

h 5.12x04x17h 5.12x04x05h 5.12x04x04h 5.12x04x43

Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

kod   VQF34 kod  VQF40 kod  VQF50 kod  VQF70

Zlewy jednokomorowe B_Free Fusion z promieniem ”0” z obniżeniem

40x43,4x21.5 h 70x43.4x21.5 h

Akcesoria: 7 8 17 20 25 39 Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

kod   VQFA40Q kod  VQFA70Q

Wykonanie:

Blat ze stali nierdzewnej o długości poniżej bądź równej 150 cm razem z kosztami pracy kod   LF1

Blat ze stali nierdzewnej o długości ponad bądź równej 150 cm (maksymalnie 236 cm) razem z kosztami pracy kod   LF2

Otwór na kran 3,5 cm kod   FTR

Płyty kuchenne B_FREE FUSION

Płyta kuchenna 36 cm z palnikiem o podwójnym 
pierścieniu 5 kW (długość formy 33 cm)

Płyta kuchenna indukcyjna 36 cm 
 (długość formy 33 cm)

kod   PF1 kod  PF2 kod  PFID

Płyta kuchenna teppanyaki 36 cm 
(długość formy 33 cm)

Płyta kuchenna barbecue 36 cm 
(długość formy 33 cm)

kod  PFTK kod  PFBQ

kod  PF64 kod  PF74

kod  PF95 kod  PF104

50 51

Płyta kuchenna 36 cm z 1 palnikiem gazowym + palnik 
z podwójnym pierścieniem Chef (długość formy 33 cm)

Płyta kuchenna 60 cm z 3 palnikami gazowymi + palnik 
z podwójnym pierścieniem Chef (długość formy 55,6 cm)

Płyta kuchenna 70 cm z 2 palnikami gazowymi + 
2 palniki z podwójnym pierścieniem Chef (długość formy 65,6 cm)

Płyta kuchenna 90 cm z 3 palnikami gazowymi + palnik z 
podwójnym pierścieniem Chef + palnik z podwójnym 
pierścieniem 4 kW (długość formy 83,2 cm)

Płyta kuchenna 100 cm z 2 palnikami gazowymi + 
2 palniki z podwójnym pierścieniem Chef (długość formy 87,6 cm)

B_Free One strona 221

Zestaw B_Free strona 225



# B_FREE FUSION 
PRZYKŁADOWE UKŁADY BLATU

Opcja: blat ze stali nierdzewnej razem z wykonaniem + wybrane elementy + otwór na baterię

Długość 236 cm, głębokość 51 cm

A kod  LF2
Blat ze stali nierdzewnej o długości ponad lub równej 
150 cm razem z kosztami pracy

B kod  PF74
Płyta kuchenna 70 cm z dwoma palnikami gazowymi
+ dwa palniki z podwójnym pierścieniem Chef

C kod  PF1
Płyta kuchenna 36 cm z palnikiem 
z podwójnym pierścieniem 5 kW

D kod  VQF40
Komora zlewu o promieniu ”0”, 
wymiary 40x40x21,5 (wys) cm

E kod  FTR Otwór na baterię 3,5 cm

             Suma

• Wycięcie: 234x49 cm

1660

62 400 260 876 62

A

B C

D

Length 166 cm depth 42 cm

A kod  LF2
Blat ze stali nierdzewnej o długości ponad lub równej 
150 cm razem z kosztami pracy

B kod  VQF34 Komora zlewu o promieniu ”0”, wymiary 34x40x21,5 (wys) cm

C kod  PF104

D kod  FTR Otwór na baterię 3,5 cm

             Suma

• Wycięcie:164x40 cm

2360

15 656 55 330 849 400 55B C

E

F

A

5352

Płyta kuchenna 100 cm z dwoma palnikami gazowymi
+ dwa palniki z podwójnym pierścieniem Chef



VELVET strona 62

LAB strona 68

TAO strona 88

SELECT strona 80

WOLO strona 84

OFFICINA strona 90

B_FREE strona 72

KUCHENKA  
MIKROFALOWA
strona 94

SZUFLADA DO 
PODGRZEWANIA
strona 97

# PIEKARNIKI

Barazza oferuje duży wybór 
piekarników, które idealnie 
komponują się z płytami 
kuchennymi oraz zlewami.
Piekarniki Barazza są dostępne w 
kilku rodzajach: wielofunkcyjne, 
z pyrolizą, kuchenki mikrofalowe 
kombi, kuchenki mikrofalowe. 
Piekarniki firmy Barazza 
wyposażone są w różne
układy sterowania: tradycyjne
pokrętła, przyciski, cyfrowe 
programatory oraz kolorowe 
ekrany dotykowe.

54 55
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# RODZAJE 
PIEKARNIKÓW

Piekarnik statyczny

60 CM ORAZ 90 CM PIEKARNIKI MULTISEVEN, WIELOFUNKCYJNE I WIELOPROGRAMOWE

MANUALNE FUNKCJE GOTOWANIA

PROGRAMY ZINDYWIDUALIZOWANE I AUTOMATYCZNE

Funkcja podgrzewania/podgrzewanie naczyń

Funkcja pieczenia

Pizza i chleb

Warzywa

Placki

Ciasta

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania z wiatrakiem

Funkcja grilla i rożna z wiatrakiem (dwa poziomy)

Funkcja piekarnik z wiatrakiem

Funkcja pizza/chleb oraz natychmiastowe podgrzewanie

Funkcja piekarnik wielopoziomowy z wiatrakiem

Funkcja odmrażania

Funkcja podtrzymywania ciepła potraw

Funkcja grilla i rożna (dwa poziomy)

górny i dolny element grzejny. Do jakichkolwiek potraw, 
zwłaszcza do pieczenia ciast, pizzy, 
do opiekania oraz do puddingów i timbale.

Piekarniki wieloprogramowe VELVET z wyświetlaczem dotykowym oraz z programatorem dotykowym poza 10 manualnymi funkcjami gotowania 
posiadają 16 automatycznych funkcji gotowania. Po wybraniu funkcji automatycznie włącza się odpowiedni tryb gotowania. 
Piekarniki z wyświetlaczem dotykowym dodatkowo dają możliwość manualnego ustawiania funkcji i ich kombinacji oraz ich zapisywania; 
możliwe jest zapisanie maksymalnie 36 indywidualnych programów gotowania. 

Dolny element grzejny. Podgrzewanie ciast, tart, zapiekanek. 
Podgrzewanie naczyń.

Górny element grzejny. 
Opiekanie potraw, zwłaszcza lasagne, 
zapiekanek makaronowych i warzywnych.

(mrożona pizza, 
domowa pizza oraz chleb)

(pieczeń wieprzowa, 
cielęcina, baranina, 
kurczak, cała ryba, 
ryba zapiekana)

(pieczone ziemniaki, 
grillowane warzywa, 
pomidory zapiekane) 

Centralny element grzejny. 
Do mięs o średniej grubości oraz do tostowania chleba.

Centralny element grzejny + wiatrak. 
Do mięs o dużej grubości oraz do potraw o dużej objętości.

Centralny element grzejny + wiatrak + rożen. 
Funkcja polecana do przyrządzania mięs o dużej 
objętości przy użyciu rożna.

Górny i dolny element grzejny + wiatrak. Funkcja polecana 
do szybkiego i równomiernego podgrzewania potraw. 
Do ciast oraz i innych wyrobów cukierniczych.

Obiegowy element grzejny i dolny element grzejny + wiatrak. 
Szybkie podgrzanie piekarnika; piekarnik jest gorący w 
kilka minut. Funkcja idealna do pieczenia pizzy i chleba.

Obiegowy element grzejny + wiatrak. 
Funkcja umożliwia gotowanie podobnych lub różnych 
potraw na maksymalnie 3 poziomach naraz. 

Natychmiastowe i optymalne działanie.

Utrzymuje stałą temperaturę 80ºC. 
Funkcja dostępna jest w piekarnikach VELVET  
z programatorem dotykowym.

Centralny element grzejny oraz rożen. 
Funkcja polecana do przyrządzania 
jakichkolwiek mięs przy użyciu rożna.

# 45 CM KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA KOMBI

Elektryczna kuchenka mikrofalowa, 
9 manualnych funkcji gotowania oraz 
12 automatycznych programów 
gotowania. Łączy w sobie gotowanie w 
kuchence mikrofalowej z tradycyjnym 
gotowaniem.

Elektryczna kuchenka mikrofalowa, 
9 manualnych funkcji gotowania oraz 
automatyczne programowanie dla 
8 rodzajów jedzenia. 
Umożliwia natychmiastowe, 
równomierne podgrzanie, 
odmrożenie czy grillowanie potrawy.

# KUCHENKA MIKROFALOWA

Piekarnik elektryczny, 8 manualnych 
funkcji gotowania, funkcja odmrażania z 
górnym i dolnym elementem grzejnym 
oraz wiatrakiem.

Wieloprogramowy piekarnik elektryczny, 8 manualnych funkcji gotowania. 
Programator cyfrowy steruje piekarnikiem oraz umożliwia ustawienie 
swojego programu gotowania przy pomocy funkcji początek/koniec gotowania; 
ma również funkcję zegara i timera.

Wieloprogramowy piekarnik elektryczny, 10 manualnych funkcji gotowania oraz 16 automatycznych funkcji gotowania. 
Programator dotykowy ma również funkcję zegara i timera; umożliwia programowanie cyklu gotowania 
przy użyciu funkcji początek/koniec gotowania.

60 cm wieloprogramowy piekarnik elektryczny z wyświetlaczem dotykowym (16 milionów kolorów) do sterowania 
funkcjami gotowania poprzez dotykanie poszczególnych ikon. 10 manualnych funkcji gotowania, 16 automatycznych 
funkcji gotowania, 36 funkcji gotowania może zostać zapisanych. Oprogramowanie w 8 językach umożliwia 
ustawianie indywidualnych programów gotowania dzięki wbudowanej instrukcji użytkowania oraz systemowi 
samoanalizy sprawności urządzenia.

Wieloprogramowy piekarnik elektryczny, 8 manualnych funkcji gotowania. 
Programator cyfrowy, który ma za zadanie sterować cykl gotowania, ma również funkcję zegara i timera; 
umożliwia programowanie cyklu gotowania przy użyciu funkcji początek/koniec gotowania.

#60 CM PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE

#60 CM PIEKARNIKI WIELOPROGRAMOWE

#60 CM WIELOPROGRAMOWE PIEKARNIKI Z PROGRAMATOREM DOTYKOWYM

#60 CM WIELOPROGRAMOWE PIEKARNIKI Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM

#90 CM WIELOPROGRAMOWY PIEKARNIK

# RODZAJE 
PIEKARNIKÓW

Piekarnik elektryczny, 6 manualnych 
funkcji gotowania, funkcja 
odmrażania z górnym i dolnym 
elementem grzejnym 
oraz wiatrakiem.

#60 CM PIEKARNIK MULTISEVEN

#60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY Z PYROLIZĄ

Wieloprogramowy piekarnik elektryczny, 15 manualnych funkcji gotowania. 
Programator dotykowy steruje cyklem gotowania przy pomocy funkcji 
początek/koniec gotowania; ma również funkcję zegara i timera. 
Funkcja pyrolizy eliminuje resztki jedzenia przy udziale wysokiej temperatury.
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Mięso i ryby

(lasagne, placki)

(ciasta biszkoptowe, 
tarty)
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Przyrządy i naczynia do 
gotowania są łatwiejsze w 
obsłudze dzięki blokadzie 
znajdującej się na końcu każdej 
prowadnicy. Niedostępne 
w piekarnikach 
z kolekcji OFFICINA.
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TACA DO GOTOWANIA ZE SZKŁA ŻAROODPORNEGO #TALERZ NA PIZZĘ #

Talerz zrobiony jest z materiału 
ogniotrwałego i jest idealny do 
przygotowania pizzy, 
chleba i mrożonych potraw.

Taca jest odporna na wysokie 
temperatury, ma elegancki kształt, 
idealnie nadaje się jako taca do 
podawania jedzenia. Dostępna jest dla 
piekarników 60 cm. Niedostępne w
 piekarnikach z kolekcji OFFICINA.

Drzwiczki są minimalistyczne, 
idealnie pasujące do każdego 
piekarnika firmy Barazza. 
Dzięki nim kuchenka mikrofalowa 
jest ukryta.

Piekarnik może być wyposażony w panele 
samoczyszczące, które wykorzystują efekt 
cieplny do tego by uruchomić proces 
samoczyszczenia. Tłuszcz przetwarzany 
jest w popiół, który łatwo można usunąć 
za pomocą mokrej ściereczki, bez użycia 
środków czyszczących. Jeżeli zachodzi taka 
potrzeba panele samoczyszczące można 
łatwo wyciągnąć. Niedostępne w piekarnikach 
z kolekcji OFFICINA.

Ta przydatna szuflada może zostać zainstalowana 
pod każdym 60 centymetrowym piekarnikiem 
firmy Barazza. Podtrzymuje ciepło potraw, 
odmraża, umożliwia rośnięcie ciasta chlebowego, 
drożdżowego, umożliwia delikatne gotowanie 
oraz szybkie podgrzanie zastawy.

#TELESKOPOWE PROWADNICE

#DRZWICZKI KUCHENKI MIKROFALOWEJ OTWIERAJĄCE SIĘ KU GÓRZE

#PANELE SAMOCZYSZCZĄCE

#WYCIĄGANA SZUFLADA DO PODGRZEWANIA

#PIEKARNIKI – ELEMENTY DODATKOWE

60 cm piekarnik + 
drzwiczki kuchenki mikrofalowej 

otwierane ku górze

60 cm piekarnik + 
kuchenka mikrofalowa 

z ramą

60 cm piekarnik + 
wyciągana szuflada 

do podgrzewania

INSTALACJA 60 CM PIEKARNIKÓW MULTISEVEN, 
WIELOFUNKCYJNYCH I WIELOPROGRAMOWYCH
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#POTRÓJNA SZYBA ODBIJAJĄCA CIEPŁO

#WEWNĘTRZNE DRZWICZKI PIEKARNIKA ZWYCIĄGANĄ SZYBĄ 100% ZE SZKŁA

Dzięki temu elementowi kuchenki 
ciepło pozostaje w jej wnętrzu, 
co minimalizuje straty ciepła do 
elementów zewnętrznych. 
W rezultacie redukowane jest 
zużycie energii a elementy 
zewnętrzne nie nagrzewają się, 
co zapewnia bezpieczeństwo w 
otoczeniu, w którym mogą 
znajdować się dzieci.

Wewnętrzne drzwiczki to jedna gładka powierzchnia, która ułatwia 
czynność czyszczenia. Mogą zostać wyciągnięte poprzez 
odkręcenie dwóch śrubek.

Zbudowana z materiału nieodkształcalnego bez śladów spajania, 
65-litrowa wnęka piekarników umożliwia skracanie czasu gotowania 
oraz oszczędzanie energii. 6 poziomów gotowania pozwala na 
równoczesne włożenie do piekarnika kilku potraw 
i gotowanie dużych ilości jedzenia równocześnie. 

60 centymetrowy grill typu 
Drop-Down ułatwia 
czyszczenie górnej części piekarnika.

Boczne szyny piekarnika dają półkom stabilność, umożliwiając bezpieczne sprawdzanie 
postępów gotowania. Mogą zostać wyposażone w teleskopowe prowadnice.

Szklana struktura łatwej do czyszczenia powierzchni 
emaliowanej sprawia, że powierzchnia jest idealnie gładka. 
Dzięki temu tłuszcze i olej z jedzenia po prostu spływają, 
co znacznie ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika. 
Niektóre modele mają wewnętrzną obudowę zrobioną 
całkowicie ze stali nierdzewnej typu 18/10. Lekko 
działające zawiasy ułatwiają otwieranie drzwiczek 
a światełko we wnętrzu piekarnika ułatwia 
kontrolowanie zawartości.

System ten utrzymuje temperaturę w granicach 
zdefiniowanych przez standardy 
bezpieczeństwa. Wiatrak włącza się zaraz po 
włączeniu piekarnika, i pozostaje włączony do 
momentu wyłączenia piekarnika. 
Normalizuje temperaturę wewnątrz piekarnika 
poprzez produkowanie chłodnego powietrza.

#POJEMNOŚĆ I 6 POZIOMÓW GOTOWANIA

#GRILL DROP-DOWN

#STABILNOŚĆ PÓŁEK PIEKARNIKA

#WEWNĘTRZNA OBUDOWA PIEKARNIKA ŁATWA DO CZYSZCZENIA

#SYSTEM CHŁODZĄCY I WIATRAK STYCZNY CHŁODZĄCY

65
LIT

# OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wszystkie piekarniki firmy Barazza mają ocenę wydajności energetycznej A: 
maksymalna efektywność pracy, optymalizacja wydajności, oszczędność energii. 
Produkcja firmy Barazza oparta jest na na wspieraniu ekologii wyrażająca się poprzez 
używanie materiałów, które nie oddziałują negatywnie na środowisko.

A
ENERGY

# OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI PIEKARNIKÓW
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Wyświetlacz dotykowy, z jego 16 milionami kolorów, 
jest systemem interaktywnym oraz intuicyjnym, 
który umożliwia kontrolowanie wielu funkcji piekarników 
VELVET poprzez dotykanie odpowiednich ikon. 
Cud technologii, który jest niezwykle łatwy w obsłudze dzięki 
„inteligentnemu” oprogramowaniu. Oprogramowanie to 
umożliwia dopasowanie ustawień, podążanie za instrukcjami 
oraz zdiagnozowanie potencjalnych problemów. 

#WYŚWIETLACZ DOTYKOWY

Funkcje automatyczne gtotowania

Menu Gellius

FUNKCJE:

Zabezpieczenie przed włączeniem przez dziecko

Funkcje manualne gotowania

Automatyczny wyłącznik

Funkcje gotowania dostosowane do indywidualnych potrzeb 

Zabezpieczenie pamięci gotowania

# WŁAŚCIWOŚCI PIEKARNIKÓW VELVET Z WYŚWIETLACZEM
DOTYKOWYM

Dodatkowo do 10 manualnych funkcji gotowania piekarniki VELVET 
posiadają 16 funkcji automatycznych : mięso i pizza 
(mięso mrożone, pizza domowa, chleb), mięso i ryby (pieczona wieprzowina, 
cielęcina, baranina, kurczak, cała ryba, ryba w panierce), warzywa 
(pieczone ziemniaki, grillowane warzywa, pomidory w panierce), placki 
(lasagne, placki na ostro), desery (biszkopty, tarty). Po wybraniu funkcji 
odpowiedni tryb gotowania włącza się automatycznie.

W Oderzo (prowincji Treviso) restauracja Gellius, 
którą zarządza Adriano Fumis oraz Alessandro Breda, 
szczyci się gwiazdką Michelin i łączy w sobie tradycję 
oraz innowacje kulinarne. Wita swych gości w scenerii 
unikalnej i wyrafinowanej. Współpraca między 
restauracją Gellius a firmą Barazza zaowocowała 
pierwszym menu „Kreacje jesienne”, stworzonym dla 
kolekcji piekarników VELVET, które zawiera w sobie 
posiłki od przystawek po deser. Posiłki łączą w sobie 
tradycję włoską oraz regionalną. Program Gellius Menu 
może zostać ściągnięty ze strony internetowej Barazza, 
a dokładniej z zakładki produktowej kolekcji VELVET.  

To zabezpieczenie jest bardzo przydatne w domach, gdzie znajdują się 
dzieci; funkcja ta blokuje wyświetlacz dzięki czemu przypadkowe 
włączenie lub modyfikacja funkcji nie są możliwe.

Piekarnik statyczny, podgrzewanie, pieczenie, grillowanie, grill 
z wiatrakiem, piekarnik z wiatrakiem, pizza/chleb oraz szybkie 
podgrzewanie, wielopoziomowy piekarnik z wiatrakiem, funkcja 
odmrażania oraz funkcja podtrzymywania ciepła potraw: 
10 manualnych programów z możliwością ustawienia czasu 
gotowania oraz budzika na koniec gotowania.

Funkcja ta włącza się w 4 godziny po włączeniu manualnej funkcji gotowania. 
Wówczas włącza się sygnalizacja dźwiękowa i piekarnik się wyłącza 
co daje oszczędność energii i dzięki czemu nie ma możliwości przegrzania piekarnika.

Możliwość zapisywania manualnych funkcji oraz ich różnych 
połączeń. Można zapisać 36 różnych funkcji gotowania. 

W przypadku awarii elektrycznej system automatycznie 
zapisuje ustawienia.

#PORT USB

Port USB umożliwia instalowanie 
oprogramowania, wprowadzanie 
przepisów oraz ładowanie zdjęć by 
dopasować wyświetlacz do swoich 
wymagań.  Można dzięki temu portowi 
nagrywać aktualizacje znajdujące 
się w zakładce produktowej kolekcji 
VELVET na stronie internetowej
 firmy Barazza. 

TOUCH 
     SCREEN

Kolekcję VELVET charakteryzuje 
styl minimalistyczny i elegancki 
pozostając w estetycznej harmonii 
z wnętrzem każdej kuchni. 
Kolekcja VELVET łączy w sobie 
technologiczną doskonałość oraz 
stylistyczną subtelność.

# VELVET
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# WBUDOWANE PIEKARNIKI VELVET Z PROGRAMATOREM 
DOTYKOWYM

Sonda temperaturowa 

Umożliwia pomiar 
temperatury 
jedzenia bez 
konieczności 
otwierania 
piekarnika; gdy 
potrawa uzyska 
swoją docelową 
temperaturę 
włącza się 
sygnalizacja 
dźwiękowa

Narzędzia do gotowania 
są łatwiejsze w obsłudze 
oraz łatwiej je wyciągnąć 
dzięki urządzeniu 
blokującemu 
znajdującemu się 
na końcu prowadnic

Prowadnice teleskopowe

Standardowe wyposażenie:
wentylator styczny chłodzący, 

boczne szyny, dwa światełka 
halogenowe boczne, 

łatwa do czyszczenia emaliowana 
stalowa taca ( w wersji stal nierdzewna 

dla piekarnika VELVET kod 1FVLTSI), 
2 ruszty ze stali nierdzewnej, 

grill typu drop-down

# WŁAŚCIWOŚCI PIEKARNIKÓW VELVET Z PROGRAMATOREM 
DOTYKOWYM

#OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

#UCHWYTY#DRZWICZKI KUCHENKI MIKROFALOWEJ OTWIERAJĄCE SIĘ KU GÓRZE

W modelach posiadających drzwiczki otwierające 
się automatycznie, otwierają się one na prawo 
bądź na lewo od wyświetlacza dotykowego. 
Dzięki temu sprawdzenie postępu gotowania 
czy wyciągnięcie potrawy stają się łatwiejsze, 
zwłaszcza jeżeli piekarnik zainstalowany jest 
na pewnej wysokości. Gdy kąt otwarcia drzwiczek 
osiągnie 110 stopni, urządzenie blokujące zatrzymuje 
drzwiczki, co zapobiega uszkodzeniom mebli.

Obudowa piekarnika z automatycznym otwieraniem 
oraz wykończeniem lustrzanym jest również dostępna 
w wersji ze stali nierdzewnej typu 18/10.

W niektórych modelach kolekcji VELVET drzwiczki 
piekarnika posiadają elegancki, linearny uchwyt, 
zarówno w drzwiczkach otwierających 
się tradycyjnie jak i tych otwierających się na bok.

Zaprojektowane w stylu 
minimalistycznym idealnie 
komponują się z piekarnikiem; 
dzięki otwierającym się ku górze 
drzwiczkom kuchenka mikrofalowa 
pozostaje niewidoczna.

#KOLORY

#AUTOMATYCZNE DRZWICZKI PIEKARNIKA OTWIERAJĄCE SIĘ NA BOK

LUSTRZANYCZARNY

STAL NIERDZEWNA BIAŁY

Drzwiczki piekarnika zrobione są z 
czarnego szkła, koloru który emituje 
wyrafinowaną elegancję 
oraz prostolinijność.

Drzwiczki dostępne są w wykończeniu “lustrzanym” 
by wzbogacić kuchnię i dodać jej szczyptę blasku.

Drzwiczki piekarnika zrobione są z 
białego szkła dla uzyskania 
przyjemnego minimalistycznego 
efektu wizualnego.

Wykończenie to jest najdoskonalsze dla domowych 
urządzeń elektrycznych ze względu 
na swoje cechy hi-tech.

Wieloprogramowy wbudowany piekarnik 60 cm Velvet z 
wyświetlaczem dotykowym z automatycznie opadającymi drzwiczkami AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827

• 10 funkcji
• 16 automatycznych programów do gotowania
• 36 programów do gotowania do ustawienia 
       wg wymagań klienta
•  wielojęzykowy interaktywny wyświetlacz dotykowy
•  pojemność 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      automatyczne drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło, system samoanalizy 
      sprawności urządzenia
•  wyposażenie: sonda temperaturowa, 
      trzy pary teleskopowych prowadnic
•  przyrządy bezpieczeństwa: wyłącznik 
      bezpieczeństwa, blokada zabezpieczająca 
      (przed włączeniem przez dziecko), 
      system zabezpieczający pamięć

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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LUSTRZANY kod  1FVLTS

CZARNY kod  1FVLTN

BIAŁY kod  1FVLTB

LUSTRZANY (obudowa ze stali nierdzewnej typu 18/10) kod  1FVLTSI

Wieloprogramowy wbudowany piekarnik 60 cm Velvet z wyświetlaczem 
dotykowym z automatycznie opadającymi drzwiczkami z uchwytem AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827

• 10 funkcji
• 16 automatycznych programów do gotowania
• 36 programów do gotowania do ustawienia 
       wg wymagań klienta
•  wielojęzykowy interaktywny wyświetlacz dotykowy
•  pojemność 65 litrów
•  właściwości: uchwyt ze stali nierdzewnej, obudowa 
       łatwa do czyszczenia, drzwiczki  zdejmowane z 
       potrójną szybą odbijającą ciepło, system 
       samoanalizy sprawności urządzenia
•  wyposażenie: sonda temperaturowa, 
       trzy pary teleskopowych prowadnic
•  przyrządy bezpieczeństwa: wyłącznik 
       bezpieczeństwa, blokada zabezpieczająca 
       (przed włączeniem przez dziecko), 
       system zabezpieczający pamięć

• maximum absorbed power: 2.7 kW
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LUSTRZANY kod  1FVLTSM

CZARNY kod  1FVLTNM

BIAŁY kod  1FVLTBM

64 65

• temperatura maksymalna: 250º C

• temperatura maksymalna: 250º C
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# WBUDOWANE PIEKARNIKI VELVET Z PROGRAMATOREM 
DOTYKOWYM

Standardowe wyposażenie: 

Akcesoria:

26 27 28

kod  1FPA60 kod  1TPX kod  1PP60

# WBUDOWANE PIEKARNIKI VELVET Z PROGRAMATOREM 
DOTYKOWYM

Standardowe wyposażenie: 

Wieloprogramowy wbudowany piekarnik 60 cm Velvet z wyświetlaczem 
dotykowym z drzwiczkami otwieranymi w bok z uchwytem AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827

• 10 funkcjit
• 16 automatycznych programów do gotowania
• 36 programów do gotowania do ustawienia 
       wg wymagań klienta
•  wielojęzykowy interaktywny wyświetlacz dotykowy
•  pojemność 65 litrów
•  właściwości: uchwyt ze stali nierdzewnej, 
      obudowa łatwa do czyszczenia, drzwiczki 
      zdejmowane z potrójną szybą odbijającą ciepło, 
      system samoanalizy sprawności urządzenia
•  wyposażenie: sonda temperaturowa, 
      trzy pary teleskopowych prowadnic
•  przyrządy bezpieczeństwa: wyłącznik 
       bezpieczeństwa, blokada zabezpieczająca 
       (przed włączeniem przez dziecko), 
       system zabezpieczający pamięć

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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STAL NIERDZEWNA z drzwiczkami otwierającymi się w prawo kod  1FVLTIMD

STAL NIERDZEWNA z drzwiczkami otwierającymi się w lewo kod  1FVLTIMS

Drzwiczki otwierające się ku górze VELVET 
do kuchenki mikrofalowejt

•  drzwiczki otwierające się ku górze 
       kompatybilne z kuchenką mikrofalową 
      1MOA, patrz str. 97
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LUSTRZANY kod  1PBVLS

CZARNY kod  1PBVLN

BIAŁY kod  1PBVLB

STAL NIERDZEWNA kod  1PBVLI

Wieloprogramowy wbudowany piekarnik 60 cm Velvet z wyświetlaczem 
dotykowym z drzwiczkami otwierającymi się na bok AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827

• 10 funkcji
• 16 automatycznych programów do gotowania
• 36 programów do gotowania do ustawienia 
      wg wymagań klienta
•  wielojęzykowy interaktywny wyświetlacz dotykowy
•  pojemność 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      automatyczne drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło, system samoanalizy 
      sprawności urządzenia
•  wyposażenie: sonda temperaturowa, 
      trzy pary teleskopowych prowadnic
•  przyrządy bezpieczeństwa: wyłącznik 
      bezpieczeństwa, blokada zabezpieczająca 
      (przed uruchomieniem przez dziecko), 
      system zabezpieczający pamięć, blokada 
      maksymalny kąt otwarcia drzwiczek 100º
• temperatura maksymalna: 250º C
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LUSTRZANY z drzwiczkami otwierającymi się na prawo kod  1FVLTSD

CZARNY z drzwiczkami otwierającymi się na prawo kod  1FVLTND

BIAŁY z drzwiczkami otwierającymi się na prawo kod  1FVLTBD

STAL NIERDZEWNA z drzwiczkami otwierającymi 
się na prawo 

kod  1FVLTSDI

LUSTRZANY z drzwiczkami otwierającymi się na lewo kod  1FVLTSS

CZARNY z drzwiczkami otwierającymi się na lewo kod  1FVLTNS

BIAŁY z drzwiczkami otwierającymi się na lewo kod  1FVLTBS

STAL NIERDZEWNA z drzwiczkami otwierającymi 
się na lewo 

kod  1FVLTSSI

Wieloprogramowy wbudowany piekarnik 60 cm Velvet z wyświetlaczem 
dotykowymz drzwiczkami opadającymi i stalowym uchwytem AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827

• 10 funkcji
• 16 automatycznych programów do gotowania
• 36 programów do gotowania do ustawienia 
       wg wymagań klienta
•  wielojęzykowy interaktywny wyświetlacz dotykowy
•  pojemność 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      automatyczne drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło, system samoanalizy 
      sprawności urządzenia 
•  wyposażenie: sonda temperaturowa, 
      trzy pary teleskopowych prowadnic 
•  przyrządy bezpieczeństwa: wyłącznik 
      bezpieczeństwa, blokada zabezpieczająca 
      (przed uruchomieniem przez dziecko), system 
      zabezpieczający pamięć, blokada maksymalny 
      kąt otwarcia drzwiczek 100º 
• temperatura maksymalna: 250º C
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STAL NIERDZEWNA kod  1FVLTIM

66 67

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW

• temperatura maksymalna: 250º C

wentylator styczny chłodzący, półki druciane, dwa światełka halogenowe boczne, 
łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down

wentylator styczny chłodzący, półki druciane, dwa światełka halogenowe boczne, łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca 
( w wersji stal nierdzewna dla piekarnika VELVET kod 1FVLTSI), 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down
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Nowy programator cyfrowy umożliwia 
jeszcze bardziej efektywną pracę dzięki 
możliwości automatycznego 
programowania czasów 
początku i końca gotowania.

60 cm piekarnik dostępny jest również 
w wersji z dotykowo sterowanymi funkcjami.

90 cm piekarnik ma dużą 
pojemność oraz nowy 
cyfrowy programator.

#60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY

#60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY Z PROGRAMATOREM DOTYKOWYM

#90 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY

# RODZAJE PIEKARNIKÓW 
LAB

TOUCH 
  CONTROL

Kolekcja LAB charakteryzuje się elegancją 
i wyróżnia się spośród innych kolekcji firmy Barazza, 
estetycznym wyglądem. W kolekcji tej dostępne są piekarniki 
60 cm i 90 cm z wyświetlaczem dotykowym oraz wieloprogramowe. 
Piekarniki LAB idealnie komponują się z elementarnymi w swej formie 
płytami kuchennymi oraz zlewami tej samej kolekcji. 

# LAB

Lab strona 172

Lab strona 108

Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
B_Free Telescopic strona 225
Glass strona 226
Flexi strona  227

Sugerowane połączenia:

90
CM

68 69
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# WBUDOWANE PIEKARNIKI LAB

Standardowe wyposażenie: 

Akcesoria

26

28

kod  1FPA60

kod  1PP60

Lab strona  172 strona 219 nI baL801  Lab strona 
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
B_Free Telescopic strona 225
Glass strona 226
Flexi strona 227

Sugerowane połączenia

31

32

kod  1FPA93

kod  1PIAPJ

27

33

kod  1TPX

kod  1CE903

29

kod  1CE60

# WBUDOWANE PIEKARNIKI LAB

Standardowe wyposażenie: 

Lab Collection

Wbudowany wieloprogramowy piekarnik Lab 90 cm 
NEW AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 31 3332

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  mechaniczny czasomierz 90 ' 
       z sygnalizacją dźwiękową 
•  pojemność: 75 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło, rożen

• maksymalne zużycie energii: 3,7 kW
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STAL NIERDZEWNA kod  1FLBMP9

Drzwiczki otwierające się ku górze 
do kuchenki mikrofalowej

•  otwierające się ku górze drzwiczki ze 
      stali nierdzewnej z uchwytem, kompatybilne 
      z kuchenką mikrofalową 
      1MOA, patrz str. 97
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STAL NIERDZEWNA kod  1PBLB

Wbudowany wieloprogramowy piekarnik Lab 60 cm
NEW AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  elektroniczny cyfrowy programator z ustawieniem 
      czasów wstawienia potrawy i końca gotowania 
      oraz czasomierzem
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z 
      potrójną szybą odbijającą ciepło

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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STAL NIERDZEWNA kod  1FLBMP

Wbudowany wieloprogramowy piekarnik Lab 60 cm 
z programatorem dotykowym AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 10 funkcji 
• 16 automatycznych programów gotowania

•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło
•  urządzenia zabezpieczające: blokada 
       zabezpieczająca przed włączeniem przez dziecko
• temperatura maksymalna: 250º C
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STAL NIERDZEWNA kod  1FLBPI

70 71

• temperatura maksymalna: 250º C

•  programator cyfrowy z wyświetlaczem dotykowym

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW

wentylator styczny chłodzący, półki druciane, dwa światełka halogenowe boczne, 
łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down

• temperatura maksymalna: 250º C

wentylator styczny chłodzący, półki druciane, dwa światełka halogenowe boczne, 
łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down
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#60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY 
Z PROGRAMATOREM DOTYKOWYM ORAZ PYROLIZĄ

# RODZAJE PIEKARNIKÓW B_FREE

Elektryczny piekarnik z 8 manualnymi 
funkcjami gotowania oraz 
funkcją odmrażania, z gałkami, 
które komponują się z tymi 
w płytach kuchennych.

60 cm piekarnik jest również 
dostępny w wersji 
z programatorem 
`dotykowym.

Funkcja pyrolizy eliminuje 
resztki jedzenia przy udziale 
wysokiej temperatury.

Szuflada do podgrzewania może 
zostać zainstalowana pod kuchenką 
mikrofalową kombi z kolekcji B_Free. 
Podtrzymuje ona ciepłotę potraw, 
odmraża, ułatwia wyrastanie ciasta, 
natychmiast podgrzewa naczynia 
i daje możliwość delikatnego gotowania. 

Jest to wielofunkcyjna 
kuchenka elektryczna 
łącząca w sobie gotowanie 
radycyjne z funkcją 
kuchenki mikrofalowej.

 
# 60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY 
Z  PROGRAMATOREM DOTYKOWYM #60 CM PIEKRANIK WIELOFUNKCYJNY

60 cm piekarnik + 
kompaktora kuchenka 

mikrofalowa kombi

60 cm piekarnik + 
kompaktora 

kuchenka mikrofalowa 
kombi + zestaw ze stali nierdzewnej 

do instalacji o zewnętrznej 
wysokości 48 cm

60 cm piekarnik z pyrolizą + 
kompaktora kuchenka 

mikrofalowa kombi

60 cm piekarnik + 
kompaktora kuchenka 
mikrofalowa kombi + 
wyciągana szuflada 

do podgrzewania

60 cm piekarnik z pyrolizą + 
kompaktora kuchenka 
mikrofalowa kombi + 
wyciągana szuflada 

do podgrzewania

60 cm piekarnik + kompaktora 
kuchenka mikrofalowa kombi + 

wyciągana szuflada do podgrzewania

INSTALACJA PIEKARNIKÓW B_FREE

1
8

5
7

6
1

8
4

5
0

1
8

1
8

5
9

4
1

8
4

5
0

1
8

1
8

5
8

5
1

8
4

5
0

1
8

1
8

5
8

2
1

8
5

8
2

1
8

1
8

5
8

5
1

8
5

8
2

1
8

1
8

5
8

2
1

8

TOUCH 
  CONTROL

Piekarniki z kolekcji B_Free wyróżniają się 
wyrafinowanym estetycznym połączeniem szkła ze stalą. 
Szeroki wachlarz piekarników B_Free zawiera 
piekarniki z pyrolizą oraz piekarniki wielofunkcyjne 
i kompaktowe kuchenki mikrofalowe kombi.

# B_FREE

B_Free strona 178
Easy strona 162

B_Free strona 116

B_Free Telescopic strona 225
Easy strona 220
Glass strona 226
Spring strona 227

Sugerowane połączenia

45
CM

#WYCIĄGANA SZUFLADA DO PODGRZEWANIA

7372

B_Free One strona 221
Zestaw B_Free  strona 225

#KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA KOMBI
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# WBUDOWANE PIEKARNIKI B_FREE

Sugerowane połączenia

Akcesoria

26 27

28 29

kod  1FPA60 kod  1TPX

kod  1PP60 kod  1CE60

B_Free strona178
Easy strona162

B_Free strona116

B_Free Telescopic strona225
Easy strona220
Glass strona226
Spring strona227 

Sugerowane połączenia

Wbudowany piekarnik wielofunkcyjny B_FREE 60 cm AOcena wydajności energetycznej Akcesoria 26 2827 29

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  mechaniczny czasomierz 90 ' 
       z sygnalizacją dźwiękową 
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
       drzwiczki zdejmowane z potrójną 
       szybą odbijającą ciepło

• temperatura maksymalna: 250º C
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STAL NIERDZEWNA/CZARNY kod  1FBFMN

Wbudowany piekarnik wielofunkcyjny B_FREE 60 cm 
z programatorem dotykowym AOcena wydajności energetycznej Akcesoria 26 2827 29

• 10 funkcji
• 16 automatycznych programów gotowania
•  dotykowy programator cyfrowy 
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
       drzwiczki zdejmowane z potrójną 
       szybą odbijającą ciepło
•  blokada zabezpieczająca przed 
       włączeniem przez dziecko
• temperatura maksymalna: 250º C
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STAL NIERDZEWNA/CZARNY kod  1FBFPN

7574

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW

Zestaw B_Free  strona 225
B_Free One strona 221

wentylator styczny chłodzący, półki druciane, dwa światełka halogenowe boczne, 
łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down
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# WBUDOWANY PIEKARNIK Z PIROLIZĄ 
B_FREE

Akcesoria

# Kolekcja B_Free

B_Free strona 178
Easy strona 162

B_Free strona 116

B_Free Telescopic strona 225
Easy strona 220
Glass strona 226
Spring strona 227 

Suggested combinations

28

kod  1PP60

Pizza/chleb i szybkie podgrzewanie

Szybkie podgrzanie 

Wielopoziomowy piekarnik z wentylatorem 

Wyrastanie

Pyroliza

ECO pyroliza

Odmrażanie

Każda funkcja piekarników B_Free z pyrolizą 
ma z góry ustawioną temperaturę.

Cyrkulacyjny element grzejny + dolny element grzejny + wentylator; 
dzięki tej funkcji czas gotowania jest zredukowany, piekarnik nagrzewa 
się w zaledwie kilka minut, idealny również do pieczenia pizzy i chleba

Cyrkulacyjny element grzejny + dolny element grzejny + 
wentylator; dzięki tej funkcji czas gotowania jest 
zredukowany, piekarnik nagrzewa się w zaledwie kilka minut

Cyrkulacyjny element grzejny + wentylator; umożliwia 
przygotowanie podobnych bądź różnych potraw na 
maksymalnie trzech półkach

Funkcja idealna do wyrastania ciasta na chleb 
i innych wypieków

Cykl czyszczenia piekarnika; temperatura wewnątrz sięga 500 º C 
krusząc pozostałości jedzenia, które następnie mogą być usunięte 
za pomocą wilgotnej ściereczki

Cykl czyszczenia idealny gdy piekarnik nie jest bardzo 
zanieczyszczony pozostałościami jedzenia

Szybkie i optymalne działanie

# WŁAŚCIWOŚCI PIEKARNIKÓW B_FREE  
Z PYROLIZĄ

#PYROLIZA 

Jest to proces, który rozkłada 
odpadki przy użyciu wysokiej 
temperatury. Piekarniki z tej 

Drzwiczki zbudowane są z 4 
paneli szklanych odbijających 
ciepło dzięki czemu panel 

Piekarniki te wyposażone są w czułe 
na dotyk wyświetlacze dotykowe, 
które za pomocą jednego dotknięcia 
umożliwiają ustawienie 
czasów i funkcji.

Dzięki tej funkcji temperatura na zewnętrznych 
powierzchniach piekarnika utrzymuje się w 
ramach dopuszczalnych standardów 
bezpieczeństwa. Wentylator włącza się gdy 
tylko piekarnik zostanie uruchomiony i wyłącza 
wraz z wyłączeniem piekarnika. Normalizuje 
temperaturę przez wytwarzanie 
zimnego powietrza.

#DRZWICZKI I AUTOMATYCZNA BLOKADA DRZWICZEK

#PROGRAMATOR CYFROWY Z DOTYKOWYM WYŚWIETLACZEM

#SYSTEM CHŁODZĄCY I WENTYLATOR STYCZNY CHŁODZĄCY

TOUCH 
  CONTROL

Piekarnik statyczny

Piekarnik statyczny ECO

FUNKCJE

Podgrzewanie

Grill (trzy poziomy działania)

Grill z wentylatorem

Pieczenie mięs w funkcji piekarnik statyczny

Piekarnik z wentylatorem

Grill (trzy poziomy działania) + rożen

Górny element grzejny + dolny element grzejny
do każdej potrawy, funkcja odpowiednia zwłaszcza do 
pieczenia ciast, pizzy, mięsa

Górny element grzejny + dolny element grzejny; 
funkcja idealna do potraw wymagających wolnego, 
delikatnego pieczenia

Dolny element grzejny; 
podgrzewanie ciast, tart, potraw różnego rodzaju

Centralny górny element grzejny; 
mięso o małej i średniej grubości oraz tostowanie chleba

Centralny górny element grzejny + wentylator; 
mięso o dużej grubości oraz potrawy o dużych objętościach

Centralny górny element grzejny + wentylator + 
element do obracania; funkcja ta jest przeznaczona 
do pieczenia mięs o dużej objętości

Górny element grzejny + dolny element grzejny + wentylator; 
funkcja do szybkiego  i równomiernego gotowania. 
Funkcja zalecana do pieczenia ciast

Centralny górny element grzejny + rożen; 
funkcja przeznaczona do przygotowania mięs 
na elemencie do obracania

Wbudowany piekarnik wieloprogramowy z pyrolizą 
i programatorem dotykowym B_Free AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 28

• 15 funkcji
• funkcja pyrolizy o małym poborze energii: 
       maksymalne zużycie energii 2,5 kW 
• z góry ustawione temperatury dla każdej funkcji

• pojemność: 54 litry
• właściwości: obudowa emaliowana specjalną emalią 
      do pyrolizy, drzwiczki zdejmowane z poczwórną 
      szybą odbijającą ciepło
• wyposażenie: wentylator styczny chłodzący, 
       1 światełko wewnętrzne, taca stalowa 
       emaliowana emalią do pyrolizy, 
       2 ruszty ze stali nierdzewnej, rożen

•  urządzenia zabezpieczające: automatyczna 
       blokada drzwiczek, elektroniczna blokada 
       zabezpieczająca przed włączeniem przez dziecko

• maksymalne zużycie energii: 2,5 kW
• do tego typu piekarnika elementy mogą być 
      dobrane tylko pionowo
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STAL NIERDZEWNA/CZARNY kod  1FBFPPN

76 77

serii wyposażone są w tą funkcję. 
Podczas cyklu czyszczenia temperatura 
w środku piekarnika osiąga 500 º C 
rozkładając pozostałości jedzenia 
pozostałe we wnętrzu piekarnika, 
które następnie mogą być usunięte za 
pomocą wilgotnej ściereczki.

zewnętrzny zawsze ma niską 
temperaturę. Drzwiczki wyposażone 
są w urządzenie blokujące je przed 
otwarciem, które to urządzenie 
uruchamia się bezpośrednio po 
włączeniu funkcji pyrolizy. Piekarniki z 
pyrolizą wyposażone są ponadto w 
specjalne uszczelnienia odporne na wysokie temperatury.

• dotykowy programator cyfrowy 

• temperatura maksymalna: 250/470º C

Zestaw B_Free  strona 225
B_Free One strona 221
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# WBUDOWANA KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA  
B_FREE KOMBI

Akcesoria

30

kod  1KPMC

B_Free strona 178
Easy strona 162

B_Free strona 116

B_Free Telescopic strona 225
Easy strona 220
Glass strona 226
Spring strona 227 

Sugerowane połączenia

ta przydatna szuflada do podgrzewania 
może być umieszczona pod kuchenką mikrofalową B_Free. 
Zachowuje ona ciepło posiłków, rozmraża, 
można w niej umieścić rosnące ciasto, umożliwia też 
delikatne gotowanie i natychmiastowe 
podgrzanie zastawy stołowej

Szuflada do podgrzewania

Umożliwia szybkie gotowanie i przypiekanie potraw

Funkcja ta pozwala na automatyczne ustawianie gotowania 
potraw poprzez wybranie pożądanej metody gotowania 
i ustawienie wagi potrawy.

Moc od 100 do 1000 W

Szybkie i optymalne działanie; 
dostępne są 4 poziomy intensywności

Ta funkcja utrzymuje temperaturę jedzenia cały czas na tym samym 
poziomie 80º C; ustawienie temperatury może być modyfikowane 
między 35º C a 100º C; funkcja jest też idealna do podgrzewania talerzy

Umożliwia gotowanie i przypiekanie potraw tak by miały 
chrupiącą i brązową skórkę/powierzchnię; ta funkcja ma dwa 
poziomy: średni i wysoki, a każdy z nich 3 poziomy intensywności

Piekarnik z wentylatorem

Grill (dwa poziomy działania) + mikrofalówka

# WŁAŚCIWOŚCI KOMPAKTOWEJ KUCHENKI MIKROFALOWEJ 
B_FREE KOMBI

Mikrofalówka 

Funkcja odmrażania

FUNKCJE

AUTOMATYCZNE PROGRAMY GOTOWANIA

Podgrzewanie jedzenia

Grill (dwa poziomy działania)

Kuchenka ta wyposażona jest w programator dotykowy, 
który umożliwia jeszcze bardziej efektywną pracę dzięki 
możliwości automatycznego programowania 
czasów początku i końca gotowania.

#CYFROWY PROGRAMATOR 
Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM

TOUCH 
  CONTROL

#OBUDOWA ŁATWA DO CZYSZCZENIA 

Użyteczne urządzenie w domostwach, w których mieszkają dzieci; 
ta funkcja blokuje wyświetlacz zabezpieczając przed 
przypadkowym włączeniem bądź zmianą ustawień.

Szklista struktura emalii powoduje, że powierzchnie są 
idealnie gładkie, dzięki czemu tłuszcz jest łatwy do usunięcia.

#BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA (przed włączeniem przez dziecko)

Ta funkcja jeszcze zmniejsza czasy gotowania

Piekarnik z wentylatorem + mikrofalówka

Wbudowana kompaktowa kuchenka mikrofalowa 
B_Free kombi z programatorem dotykowym Akcesoria: 30

• 9 funkcji
• 12 automatycznych programów gotowania
•   dotykowy programator cyfrowy 
• funkcje mikrofalówki od 100 do 1000 W
• elektroniczna blokada zabezpieczająca 
      przed włączeniem przez dziecko
•  pojemność: 36 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
       drzwiczki z potrójną szybą
•  wyposażenie: półki druciane, 1 światełko 
      wewnętrzne, 1 ruszt ze stali nierdzewnej, 
      emaliowana łatwa do czyszczenia taca ze stali 
      nierdzewnej, grill, wyciągany obrotowy talerz, 
      talerz na pizzę
• temperatura maksymalna: 250
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STAL NIERDZEWNA/CZARNY kod  1MCBFN

78 79

W tej funkcji gotowanie jest porównywalne 
z gotowaniem w tradycyjnym piekarniku elektrycznym

P01 – podgrzewanie wcześniej ugotowanych potraw
P02 – świeża pizza
P03 – mrożona pizza
P04 – pieczona wieprzowina
P05 – pieczona cielęcina
P06 – drób
P07 – ryba
P08 – świeże warzywa
P09 – warzywa z dużą zawartością wody
P10 – warzywa mrożone
P11 – ciasta
P12 – placki

• maksymalne zużycie energii: 3,4 kW

Zestaw B_Free  strona 225 
B_Free One strona 221
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# WŁAŚCIWOŚCI PIEKARNIKÓW 
SELECT

Piekarniki z kolekcji Select dają 
wyraz technologii w kuchni. 
Są idealnym przykładem wysokiej 
wydajności produktów.

Projekt tej kolekcji 
charakteryzują koliste kształty 
co daje silne wrażenia 
estetyczne w otoczeniu 
kuchennym. 

#INNOWACJA

Nowy programator dotykowy 
umożliwia jeszcze bardziej 
efektywną pracę dzięki 
możliwości automatycznego 
programowania czasów 
początku i końca gotowania.

#60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY

Ekskluzywny styl tekstury materiału oraz okrągłe wzory 
nadają kolekcji SELECT nietypowego charakteru. 

# SELECT
Sugerowane połączenia

Select strona 188   Select strona 222  Select strona 126

Select Shower strona 222

8180

Select One strona 222

#TEKSTURA SELECT
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# WBUDOWANE PIEKARNIKI 
SELECT 

Wieloprogramowy piekarnik Select z nowym programatorem cyfrowym

# WBUDOWANE PIEKARNIKI
SELECT

Standardowe wyposażenie: 

Akcesoria

Select strona 188 Select strona 222Select strona 126

Select Shower strona 222

Sugerowane połączenia

26 27

28 29

kod  1FPA60 kod  1TPX

kod  1PP60 kod  1CE60

Drzwiczki otwierające się ku górze 
do kuchenki mikrofalowej 

•  otwierające się ku górze drzwiczki ze stali 
      nierdzewnej z uchwytem, kompatybilne 
      z kuchenką mikrofalową 1MOA, patrz str. 97
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STAL NIERDZEWNA kod  1PBSL

Wbudowany wielofunkcyjny piekarnik 60 cm Select AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  mechaniczny czasomierz 90' 
       z sygnalizacją dźwiękową  
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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STAL NIERDZEWNA kod  1FSLMI

Wbudowany wielofunkcyjny piekarnik 60 cm Select 
NEW AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  elektroniczny cyfrowy programator z ustawieniem 
       czasów wstawienia potrawy i końca gotowania 
       oraz czasomierzem
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło

• maximum absorbed power: 2.7 kW
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STAL NIERDZEWNA kod  1FSLMP

82 83

• temperatura maksymalna: 250º C

• temperatura maksymalna: 250º C

Select One strona 222

styczny wentylator chłodzący, półki druciane, dwa światełka boczne, łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill drop-down
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# RODZAJE PIEKARNIKÓW
WOLO

#60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY

Elektryczny piekarnik z 8 manualnymi funkcjami gotowania 
oraz funkcją odmrażania. Gałki piekarników 
i płyt kuchennych są skoordynowane ze sobą.

Elektryczny piekarnik z 10 manualnym 
oraz 16 automatycznymi funkcjami gotowania 
posiadający cyfrowy programator dotykowy.

Elektryczny piekarnik z 8 manualnymi funkcjami gotowania 
oraz funkcją odmrażania, posiadający nowy elektroniczny 
programator cyfrowy o dużej wydajności.

#60 CM PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY

#60 CM PIEKARNIK WIELOPROGRAMOWY Z PROGRAMATOREM DOTYKOWYM`

TOUCH 
  CONTROL

Piekarniki z kolekcji WOLO reprezentują wyróżniający się, 
wyrafinowany styl. Piekarniki WOLO  dostępne są w wersji 
z pokrętłami, funkcją wieloprogramową 
oraz wyświetlaczem dotykowym. Są połączeniem niesamowitej 
wydajności gotowania, wysokiej jakości oraz łatwości w obsłudze.

# WOLO
Sugerowane połączenia

Wolo strona 135

84 85
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# WBUDOWANE PIEKARNIKI
WOLO

Standardowe wyposażenie: 

Akcesoria

Wolo strna 135

Sugerowane połączenia

26 27

28 29

kod  1FPA60 kod  1TPX

kod  1PP60 kod  1CE60

# WBUDOWANE PIEKARNIKI
WOLO

kadłub piekarnika jest zbudowany 
z nieodkształcalnej powierzchni 
bez śladów spajania; wnętrze ma 
pojemność 65 litrów co pozwala 
na skrócenie czasu gotowania, 
czego następstwem jest oszczędność energii. 
Sześć poziomów umożliwia gotowanie 
kilku potraw naraz bądź gotowanie 
większej ilości jedzenia w jednym czasie.

Pojemność i 6 poziomów gotowania 

Standardowe wyposażenie: 

Wbudowany wieloprogramowy piekarnik Wolo 60 cm 
z programatorem dotykowym NEW AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 10 funkcji
• 16 automatycznych programów gotowania
•  programator cyfrowy z wyświetlaczem dotykowym
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło
•  urządzenia zabezpieczające: blokada 
      zabezpieczająca przed włączeniem przez dziecko
• temperatura maksymalna: 250º C
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STAL NIERDZEWNA/LUSTRZANY kod  1FWLPI

Drzwiczki otwierane ku górze do 
kuchenki mikrofalowej 

•  drzwiczki ze stali nierdzewnej z uchwytem 
      otwierające się ku górze kompatybilne 
      z kuchenką mikrofalową 1MOA, patrz str. 97
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STAL NIERDZEWNA kod  1PBWL

Wbudowany wielofunkcyjny piekarnik Wolo 60 cm AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  mechaniczny czasomierz 90 ' 
       z sygnalizacją dźwiękową 
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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STAL NIERDZEWNA/LUSTRZANY kod  1FWLMI

Wbudowany wieloprogramowy piekarnik Wolo 60 cm
NEW AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  elektroniczny cyfrowy programator z ustawieniem 
       czasów wstawienia potrawy i końca gotowania 
       oraz czasomierzem
• pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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STAL NIERDZEWNA/LUSTRZANY kod  1FWLMP

86 87

• temperatura maksymalna: 250º C

• temperatura maksymalna: 250º C

styczny wentylator chłodzący, półki druciane, dwa światełka boczne, 
łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW

styczny wentylator chłodzący, półki druciane, dwa światełka boczne, łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill drop-down         
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# TAO

# WBUDOWANY PIEKARNIK 
TAO

Standardowe wyposażenie: 
styczny wentylator chłodzący, półki druciane, 
dwa światełka boczne, łatwa do czyszczenia 
emaliowana stalowa taca, 
2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down

Akcesoria

26

kod  1FPA60

28

kod  1PP60

29

kod  1CE60

27

kod  1TPX

Piekarniki Tao to estetyczna harmonia, 
która została zrodzona z twórczej zabawy łukami. 
Jest elementem dopełniającym kuchnię nowoczesną. 
Piekarniki TAO skoordynowane są z płytami kuchennymi 
oraz zlewami z tej samej innowacyjnej kolekcji.

Sugerowane połączenia

Tao strona 196   Tao strona 223  Tao strona 132

Wbudowany wieloprogramowy piekarnik Tao 60 cm AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 26 2827 29

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  elektroniczny cyfrowy programator z ustawieniem 
      czasów wstawienia potrawy i końca gotowania 
      oraz czasomierzem
• pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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STAL NIERDZEWNA kod  1FTA8PI

8988

• temperatura maksymalna: 250º C
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Dostępne również w wersji z programatorem cyfrowym, 
piekarniki Officina dają wyraz estetyce profesjonalizmu 
swymi czystymi, elementarnymi i gustownymi kształtami.

Piekarniki OFFICINA dostępne są 
w wersji z uformowaną emaliowaną 
obudową piekarnika o pojemności 65 litrów.

#PROFESJONALNA 
ESTETYKA

#UFORMOWANE 
WNĘTRZE PIEKARNIKA

# WŁAŚCIWOŚCI PIEKARNIKÓW 
OFFICINA

#1

#2

Ta kolekcja zainspirowana jest formalną surowością 
kuchni profesjonalnych. Stąd bierze się w produktach 
tej kolekcji dusza estetyczna oraz strukturalna odporność. 
Kolekcja zaprojektowana została z myślą o tych, 
którzy widzą kuchnię jako przestrzeń poświęconą gotowaniu.

# OFFICINA
Sugerowane połączenia

9190

Officina strona 136
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# WBUDOWANE PIEKARNIKI 
OFFICINA

Sugerowane połączenia

Piekarnik wieloprogramowy Officina wolno stający w obudowie ze stali nierdzewnej (kod 1CBA60) Akcesoria

28

kod  1PP60

# WBUDOWANE PIEKARNIKI
OFFICINA

Standardowe wyposażenie:  

Standardowe wyposażenie: 

•  otwierające się ku górze drzwiczki 
      ze stali nierdzewnej z uchwytem, 
      kompatybilne z kuchenką mikrofalową 1
      MOA, patrz str. 97
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STAL NIERDZEWNA kod  1PBOF

NEW AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 28

• 6 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  mechaniczny czasomierz 60 ' 
       z sygnalizacją dźwiękową
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło

• maksymalne zużycie energii: 2,2 kW
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STAL NIERDZEWNA kod  1FOFM7

NEW AOcena wydajności energetycznej Akcesoria: 28

• 8 funkcji oraz funkcja rozmrażania
•  elektroniczny cyfrowy programator z ustawieniem 
      czasów wstawienia potrawy i końca gotowania 
      oraz czasomierzem
•  pojemność: 65 litrów
•  właściwości: obudowa łatwa do czyszczenia, 
      drzwiczki zdejmowane z potrójną 
      szybą odbijającą ciepło

• maksymalne zużycie energii: 2,7 kW
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STAL NIERDZEWNA kod  1FOFMP

92 93

Wbudowany piekarnik Officina 60 cm Multiseven

Wbudowany wieloprogramowy piekarnik Officina 60 cm

Drzwiczki otwierające się ku górze 
do kuchenki mikrofalowej Officina 

• temperatura maksymalna: 250º C

• temperatura maksymalna: 250º C

styczny wentylator chłodzący, półki druciane, jedno światełko boczne, 
łatwa do czyszczenia emaliowana stalowa taca, 2 ruszty ze stali nierdzewnej, grill typu drop-down Officina strona 136
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#OBUDOWA DO WBUDOWANEJ KUCHENKI MIKROFALOWEJ

# WŁAŚCIWOŚCI KUCHENKI MIKROFALOWEJ ORAZ SZUFLADY DO 
PODGRZEWANIA 

Kuchenka mikrofalowa może stać 
odrębnie lub też może zostać zasłonięta 
każdym rodzajem drzwiczek firmy 
Barazza otwierającym się ku górze, 
przeznaczonym dla 
kuchenek mikrofalowych.

W przypadku gdy kuchenka 
mikrofalowa ma być na widoku, 
obudowa ze stali nierdzewnej 
umożliwia idealną, zintegrowaną 
z piekarnikiem instalację.

#DRZWICZKI OTWIERAJĄCE SIĘ KU GÓRZE DLA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1
8

5
8

2
1

8
3

8
0

1
8

60 cm piekarnik + 
drzwiczki otwierające się ku górze 

do kuchenki mikrofalowej

60 cm piekarnik + 
kuchenka mikrofalowa 

z wbudowaną ramą

60 cm piekarnik + 
wyciągana szuflada 

do podgrzewania

# Metody instalacji

1
8

5
7

6
1

8
4

5
0

1
8

1
8

7
2

3
1

8

#WYCIĄGANY OBROTOWY TALERZ#PROGRAMATOR CYFROWY

Umożliwia przygotowanie potraw bez ich 
dotykania; może być używany jako talerz 
do podania potrawy. Wewnętrzna część 
obudowy zbudowana jest całkowicie 
ze stai nierdzewnej typu 18/10.

Kuchenka jest wyposażona w 
programator cyfrowy aby sterować 
cyklami gotowania. Na wyświetlaczu 
pojawiają się informacje o czasie, 
rodzaju potrawy, funkcji gotowania, 
ustawionym czasie gotowania 
oraz wybranej wadze potrawy.

60 cm piekarnik + 
kompaktowa kuchenka 

mikrofalowa kombi + 
wyciągana szuflada do podgrzewania

1
8

5
8

2
1

8
5

8
2

1
8

Kuchenka mikrofalowa jest uzupełnieniem dla szerokiej gamy 
piekarników firmy Barazza. Łączy  w sobie łatwość w obsłudze 
i natychmiastowe osiągnięcie rezultatów z surową, 
estetyczną klarownością stylu i wyrafinowanym 
wykończeniem ze stali nierdzewnej.

# KUCHENKI MIKROFALOWE
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#KUCHENKA MIKROFALOWA I SZUFLADA DO PODGRZEWANIA# WŁAŚCIWOŚCI KUCHENKI 
MIKROFALOWEJ

Rozmrażanie

Płyny

Umożliwiają wybór funkcji i czasu oraz rodzaju jedzenia
Po wybraniu rodzaju jedzenia, 
wagi i funkcji gotowania 
(rozmrażanie, podgrzewanie, grill, 
kuchenka mikrofalowa) kuchenka 
automatycznie obliczy 
czas gotowania.

FUNKCJE AUTOMATYCZNE PROGRAMY 
GOTOWANIA`

Szybkie rozmrażanie

RybyDuszenie 

Wieprzowina/Cielęcina/IndykPodgrzewanie 

Gotowe potrawy

Grill (niski poziom)

WarzywaGrill (wysoki poziom)

DróbMikrofalówka + grill

Gotowe potrawy mrożoneFunkcja craquine

Gotowanie

Wołowina/Baranina

Szybkie i optymalne działanie

Funkcja polecana do rozmrażanie potraw o wadze większej niż 500 g. 
Poziom i waga muszą być ustawione. Poziom działania 1 dla mięsa, ryb, 
warzyw i napojów, poziom 2 dla chleba, kanapek i makaronów

Umożliwia szybkie podgrzanie potrawy do pożądanej temperatury

Do gotowania potraw w panierce oraz do lekkiego podpiekania delikatnych potraw

Kuchenki mikrofalowe umożliwiają szybkie i jednolite gotowanie; połączenie z grillem 
umożliwia dodatkowo podpiekanie potraw; funkcja idealna do przygotowania potraw 
w panierce i podpiekania potraw przy pomocy usuwalnego rusztu

Umożliwia szybkie gotowanie, którego rezultatem jest chrupiąca, pyszna i złotobrązowa 
potrawa wyglądająca jak przygotowana w tradycyjnej kuchence; 
funkcja ta wymaga użycia talerza Craquine

Szybkie gotowanie potraw

#WYCIĄGANY OBROTOWY TALERZ

Umożliwia gotowanie potraw bez konieczności ich przekładania. 
Może być używane jako talerz do serwowania potrawy. 
Wewnętrzna obudowa kuchenki mikrofalowej 
wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej typu 18/10.

Wolno stojąca kuchenka mikrofalowa

• 9 funkcji
•  automatyczne programowanie 
      dla 8 rodzajów jedzenia
•  elektroniczny programator cyfrowy
•  obudowa ze stali nierdzewnej typu 18/10
•  pojemność: 24 litry
•  drzwiczki otwierane w bok
•  szklane wewnętrzne drzwiczki
•  1 światełko wewnętrzne
•  regulowany, wyciągany ruszt
•  usuwalny, obrotowy talerz
•  talerz craquine
•  szklane drzwiczki (2)
• maksymalne zużycie energii: 3,1 kW
•  kompatybilna ze wszystkimi drzwiczkami firmy 
      Barazza otwierającymi się ku górze

29
0

28

540
400

9
FUNCTION

24
LIT

STAL NIERDZEWNA kod  1MOA

Wbudowana rama przeznaczona do zamontowania 
kuchenki mikrofalowej

•  Zestaw ze stali nierdzewnej do instalacji 
       kuchenki mikrofalowej wbudowanej

 Example frame with microwave oven

597

540

29
0

39
0

23

38
0

500 min

28

45

560

372

STAL NIERDZEWNA kod  1CMO

Otwierana szuflada do podgrzewania

• 6 funkcji: funkcja ogrzewanie zastawy stołowej, 
      funkcja ciepły kubek kawy, funkcja utrzymywanie 
     ugotowanego jedzenia w cieple, funkcja rozmrażania, 
     funkcja wyrastania ciasta, 
     funkcja delikatnego gotowania – 70º C

• światełko włączające się podczas 
      użytkowania kuchenki
•  wewnętrzna powierzchnia kuchenki zrobiona 
      z hartowanego czarnego szkła
•  szyny teleskopowe

58
5

6

560

560

58
5

560 mi n

560 mi n

554

594 14
4

13
8 22

528545

44
2

592 15

STAL NIERDZEWNA kod  1CESV

96 97

Gotowanie ryb i drobiu oraz jako uzupełnienie funkcji gotowania.

Do grillowania mięs i ryb

• możliwość ustawiania temperatury 
      w przedziale od 30º C do 70º C
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B_FREE strona 116

LAB strona 108

SELECT strona 126

WOLO strona 135

TAO strona 132

OFFICINA strona 136PŁYTY INDUKCYJNE strona 122

ZE SZKŁA CERAMICZNEGO  strona 138

# PŁYTY KUCHENNE

Barazza produkuje różne pod względem 
estetyki i funkcjonalności rodzaje 
płyt kuchennych. W ofercie są płyty 
kuchenne gazowe, indukcyjne, ceramiczne, 
elektryczne, grille lawowe (barbeque) 
oraz grille stalowe (teppanyaki).
Mogą one zostać skoordynowane 
z piekarnikami, zlewami oraz kranami 
z każdej z kolekcji. Płyty kuchenne 
firmy Barazza wyróżnia to, że pasują 
idealnie do każdej przestrzeni kuchennej 
dzięki różnym rodzajom instalacji 
oraz różnym wymiarom.

98 99
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Instalacja przeznaczona do płyt kuchennych 
serii LAB, SELECT FLAT, TAO I OFFICINA. 
Ta instalacja zapewnia umieszczenie na 
jednym poziomie płyty z powierzchniami 
otaczającymi kuchenkę, czego rezultatem 
jest nie kończąca się powierzchnia. 

Instalacja przeznaczona do płyt 
kuchennych serii LAB, SELECT FLAT, 
TAO I OFFICINA. Krawędź ułatwia 
instalację i jest tylko zauważalna 
tylko przez dotyk.

Instalacja przeznaczona do płyt 
kuchennych serii B_FREE. Wygięta w łuk 
krawędź spoczywa na powierzchni 
otaczającej płytę. 

Instalacja przeznaczona do płyt kuchennych 
serii WOLO. Nadzwyczaj gruba krawędź 
spoczywająca na powierzchni otaczającej 
płytę nadaje zauważalny wygląd, 
charakterystyczny dla serii WOLO. 

Instalacja przeznaczona do płyt 
kuchennych serii SELECT. Krawędź 
jest ukośnie zakończona. 

Szklana krawędź zakończona jest skosem 
o nachyleniu 45º wzbogacając estetyczny 
wygląd płyt kuchennych 30 cm i 60 cm 
indukcyjnych i ceramicznych szklanych.

Instalacja przeznaczona do płyt kuchennych 
indukcyjnych 40, 90 i 120 cm. Ta wbudowana 
instalacja podkreśla liniowość szkła 
i uwypukla jego grubość.    

# ZINTEGROWANA (FT):

# PŁASKA KRAWĘDŹ (FEB):

# KRAWĘDŹ KWADRATOWA WBUDOWANA (SQEB):

# KRAWĘDŹ WYSOKA WBUDOWANA (HEB):

# KRAWĘDŹ OBNIŻONA WBUDOWANA (LEB):

# KRAWĘDŹ ŚCIĘTA NA UKOS WBUDOWANA (BGB):

# KRAWĘDŹ PŁASKA WBUDOWANA ( FGB):

1
6

3
11

4
4

# RODZAJE INSTALACJI 
PŁYT KUCHENNYCH

ciepło generowane jest tylko na dole garnka 
i przesyłane bezpośrednio do gotowanej potrawy; 
dzięki wydajności na poziomie 90 % czasy gotowanie 
są maksymalnie skrócone. Powierzchnia palników 
jest zimna więc są one bezpieczniejsze, nie ma możliwości oparzenia, 
a powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

# CHEF 

PODWÓJNY PIERŚCIEŃ PŁOMIENIA  # 5 kW  #

gwarantuje profesjonalne 
rezultaty dzięki dwóm 
pierścieniom płomienia 
dostarczającym ciepło do 
spodniej części garnka; 
płomień skoncentrowany 
jest na środku palnika, dzięki 
czemu gotowanie 
jest jeszcze szybsze

palnik, który daje gwarancję 
wysokiej jakości działania 
dzięki zwiększonej energii;

dwa pierścienie płomienia 
kontrolowane są przez jedno 
pokrętło; płomienie mogą być 
używane samodzielnie 
bądź oba razem.

obsługiwane jest elektrycznie, posiada 
w swojej konstrukcji kamień z lawy 
wulkanicznej, pochłania tłuszcze i gazy. 
Element grzejny umieszczony jest 
pod rusztem aby uniknąć tworzenia 
się gazów z powodu kontaktu pomiędzy 
tym elementem a płynami pochodzącymi 
z potraw. Jakość jest porównywalna jak 
przy gotowaniu na tradycyjnym grillu.

elektroniczna taca ze stali nierdzewnej 
o grubości 6 mm, n której można 
gotować mięso, ryby oraz warzywa; 
dwa obszary do gotowania mogą być 
użyte indywidualnie bądź też razem 
nie mieszając smaków różnych potraw; 
taca jest wyposażona w termostat, 
a do jej czyszczenia należy użyć 
gazowanej wody z płynem oraz druciaka

trzy pierścienie płomienia, 
które umożliwiają maksymalne 
wykorzystanie dostarczanej
energii by zapewnić 
szybkie gotowanie.

# GRILL STALOWY TEPPANYAKI

#POTRÓJNY PIERŚCIEŃ PŁOMIENIA 

# GRILL ELEKTRYCZNY LAWOWY BARBECUE

CHEF 3

5KW

I
INDUCTION

DUAL

# RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH

Odlewane płyty kuchenne są tłoczone w celu  uformowania tak, 
by w przypadku wylania się płynu na powierzchnię kuchenki, został 
on zatrzymany, a następnie usunięty. W płytach kuchennych, 
które posiadają całkowicie równą powierzchnię, 
nie ma możliwości infiltracji.

Płyty kuchenne firmy Barazza zbudowane są z jednej części 
co ułatwia instalację. Instalacja jest tym łatwiejsza, że nie ma 
potrzeby regulowania mechanizmu doprowadzającego gaz, 
ponieważ kuchenki te mogą być zasilane zarówno 
gazem ziemnym jak i gazem propan-butan.

ŁATWA INSTALACJA #BUDOWA PŁYTY KUCHENNEJ #

# PŁYTY INDUKCYJNE 

płyty kuchenne ze szkła ceramicznego są 
eleganckie i proste, kompatybilne 
z współczesnym wystrojem oraz łatwe 
do czyszczenia. Zaawansowana 
funkcjonalność zapewniona przez 
technologię płyt grzejnych Hilight®, 
dzięki której płyta szybko osiąga pożądaną 
temperaturę, umożliwia mały 
ubytek ciepła.

# PŁYTY CERAMICZNE

# PODWÓJNIE USTAWIONE PALNIKI 

dwa płomienie znajdują się bardzo blisko 
siebie co umożliwia użycie dużych naczyń 
kuchennych; poleca się przy gotowaniu 
potraw rybnych włożonych 
do owalnego rondla

101100

aby gotowanie było jeszcze bardziej 
precyzyjne do palnika przypisane są 
dwa pokrętła kontrolujące siłę płomienia, 
jeden o mocy 0,8 kW, drugi zaś o mocy 
4,2 kW; palnik jest odpowiedni 
do gotowania w Woku P
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#POLECENIA DOTYKOWE 

# CZASOMIERZ

Wyświetlacz dotykowy 
pozwala na indywidualną 
regulację na 
każdym palniku.

Umożliwia ustawienie 
czasu gotowania na 
danym palniku, po 
upłynięciu którego 
palnik się wyłącza.

Funkcja ta skraca czas gotowania na pojedynczym palniku 
poprzez podniesienie temperatury do maksimum i utrzymanie 
jej przez 10 minut, a po upływie tego czasu temperatura obniża 
się do standardowego poziomu. Funkcja ta jest przydatna 
zwłaszcza przy podgrzewaniu dużych ilości płynów. 

W przypadku płyt indukcyjnych, zaleca się używanie garnków z płaskim 
spodem wykonanych ze stali nierdzewnej typ 410  lub przynajmniej garnków 
o dużej zawartości metalu posiadających oznaczenie, że mogą być używane 
do gotowania na kuchenkach indukcyjnych (garnki aluminiowe, szklane, ceramiczne, 
z terakoty nie są zalecane).

# ZWIĘKSZENIE MOCY GRZANIA

# NACZYNIA KUCHENNE (RONDLE, PATELNIE, ITD.)

TOUCH 
  CONTROL

B
BOOSTER

# WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH INDUKCYJNYCH

#1

# RUSZTY ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB Z LANEGO ŻELAZA

Ruszty zrobione są z lanego żelaza tak jak w profesjonalnych kuchniach, 
są wyjątkowo trwałe, odporne na gorąco i w rezultacie długotrwale 
wytrzymałe. Usprawniają rozprowadzanie i utrzymanie ciepła. 
Specjalne końcówki gumowe zapobiegają porysowaniom powierzchni 
i zapewniają stabilność rusztu. Płyty kuchenne z serii Lab są również 
dostępne w eleganckiej wersji z rusztami oraz palnikami 
ze stali nierdzewnej.

Włączanie  i regulowanie palnika osiągalne jest jednym ruchem pokrętła. 
We wszystkich gazowych płytach kuchennych iskrowniki umiejscowione 
są w środku palnika, pod pokrywką palnika, z dala od płynów, które 
mogłyby kapać z garnków do gotowania oraz z dala od jakichkolwiek 
szkód możliwych do wyrządzenia podczas czyszczenia. Zawór 
bezpieczeństwa blokuje strumień gazu nawet jeżeli zawór jest odkręcony, 
w ten sposób zabezpieczając przed przypadkowym wymknięciem się 
płomienia. Zabezpieczenie to aktywowane jest  gdy palnik jest włączony 
i dzięki ogniwu termoelektrycznemu, włącza się w zaledwie kilka sekund.

 Płyty gazowe Barazza wyposażone są w palniki 
 ze stabilnym płomieniem oraz płyty grzejne 
 o dużej wydajności cieplnej, dzięki którym 
optymalizowane jest zużycie energii oraz następuje 
redukcja emisji substancji toksycznych o ponad 50 % 
w porównaniu do ustalonych norm.

Płyty kuchenne Barazza wyposażone 
są w łatwo usuwalne palniki 
jednoczęściowe co znacznie ułatwia 
czynność czyszczenia.

Palniki płyt gazowych Barazza pobierają powietrze 
potrzebne do spalania z góry dzięki czemu wyklucza 
się przypadek, w którym szczeliny w szafce kuchennej 
mogłyby być źródłem dopływu powietrza, który zakłóciłby 
prawidłowe działanie palników.

Umożliwia użycie garnka typu wok 
do smażenia, duszenia, gotowania 
na parze i przygotowywania 
potraw sauté. 

Idealny do grillowania mięsa, ryb i warzyw. 
Można go zestawić z płytami kuchennymi 
typu B_Free i Officina

# PŁOMIEŃ EKOLOGICZNY# AUTOMATYCZNY ZAPŁON I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

DOPŁYW POWIETRZA #JEDNOCZĘŚCIOWE WYCIĄGANE PALNIKI #

LLIRG #ADAPTER DO GARNKÓW TYPU WOK Z LANEGO ŻELAZA #

E

# WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH GAZOWYCH
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pole
magnetyczne

              nagrzewnica
indukcyjna

Elektroniczne zabezpieczenie przed włączeniem przez dziecko 

Wskaźniki ciepła 

System przeciw przegrzewaniu

To zabezpieczenie chroni przed uruchomieniem płyty 
kuchennej przez dziecko bądź podczas czyszczenia.

Symbol H na wyświetlaczu oznacza obecność ciepła, 
które pochodzi z nagrzanego spodu garnka.

W przypadku przegrzania, temperatura na palniku zostaje   
obniżona dzięki czujnikowi, który wykrywa jakiekolwiek 
przegrzanie na wszystkich częściach płyty kuchennej.

# PALNIKI I WYŚWIETLACZ DOTYKOWY

Palniki zbudowane są z okrągłych lamp halogenowych oraz z 
centralnych  promienników ciepła Hilight®. Dzięki temu zapewnione 
są zauważalne rezultaty, równomierne rozprowadzenie ciepła, 
doskonała wydajność przy gotowaniu i smażeniu dzięki funkcji 
podwyższenia temperatury. Wyświetlacz dotykowy umożliwia 
precyzyjne ustawienie poziomu ciepła na każdym palniku indywidualnie.

Umożliwia ustawienie czasu gotowania na danym palniku, 
po upłynięciu którego palnik się wyłącza.

# CZASOMIERZ

# URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

H

# WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH ZE SZKŁA CERAMICZNEGO

#  duża wydajność i mała utrata ciepła

#  małe zużycie energii podczas gdy garnek znajduje się na palniku

#  krótki czas gotowania porównywalny z gotowaniem w kuchence 
           mikrofalowej; zagotowanie 2 litrów wody zajmuje około 5 minut 
           co w następstwie powoduje oszczędność energii

#  natychmiastowe nagrzanie się garnka znajdującego się na palniku

#  powierzchnia palnika w otoczeniu garnka pozostaje nienagrzana

#  cisza i spokój, ponieważ płyty kuchenne indukcyjne nie generują 
            żadnych dźwięków
#  łatwe czyszczenie dzięki gładkiej i hermetycznej powierzchni; 
           nie ma możliwości by coś do powierzchni płyty przywarło
#  przyjemny, estetyczny wygląd

ZALETY UŻYTKOWANIA PŁYT KUCHENNYCH INDUKCYJNYCH

# URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

Selektywne wykrywanie naczyń kuchennych

Elektroniczne zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko 

Wskaźniki ciepła resztkowego 

System przeciw przegrzewaniu

Płyta grzejna indukcyjna będzie działać tylko wtedy gdy rozpozna, 
że znajduje się na palniku odpowiedniego rozmiaru metalowe naczynie 
do gotowania, które uruchomi pole magnetyczne. Funkcja ta zabezpiecza 
przed włączeniem się palnika poprzez postawienie na nim innych 
metalowych rzeczy. Pole magnetyczne działa tylko w obrębie spodu 
naczynia utrzymując jednocześnie niską temperaturę w otoczeniu naczynia, 
umożliwiając dzięki temu łatwe wyczyszczenie miejsc gdzie jedzenie się wylało. 

To zabezpieczenie chroni przed uruchomieniem płyty kuchennej 
przez dziecko bądź podczas czyszczenia.

Symbol H na wyświetlaczu oznacza obecność ciepła resztkowego, 
które pochodzi z nagrzanego spodu garnka.

W przypadku przegrzania, temperatura na palniku zostaje  zostaje obniżona 
dzięki czujnikowi, który wykrywa jakiekolwiek przegrzanie na wszystkich 
częściach płyty kuchennej.

D

H

# WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH INDUKCYJNYCH

105104

#  jedzenie nie przywiera do dna, a smak jedzenia jest lepszy, 
            co pozwala na zredukowanie ilości używanych przypraw i tłuszczów

#  po zdjęciu garnka z palnika, palnik ten jest dezaktywowany, 
            dzięki czemu unikamy pozostawienia palnika włączonego bądź 
           uruchomienia palnika małymi metalowymi przedmiotami
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# PŁYTY KUCHENNE GAZOWE LAB

PROSTE RUSZTY ORAZ ZINTEGROWANE PALNIKI#STYL#

Nigdy nie kończące się powierzchnie, które charakteryzuje 
minimalizm i klarowność. Idealny wybór dla osób gustujących 
w projektach hi-tech. Łączy w sobie funkcjonalność, 
elegancję i praktyczność.

Proste ruszty wraz ze zintegrowanymi palnikami tworzą 
nigdy nie kończące się powierzchnie.DESIGN

# RUSZTY ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB Z LANEGO ŻELAZA

Ruszty zrobione są z lanego żelaza tak jak w profesjonalnych 
kuchniach, są wyjątkowo trwałe, odporne na gorąco i w rezultacie 
długotrwale wytrzymałe. Usprawniają rozprowadzanie 
i utrzymanie ciepła. Specjalne końcówki gumowe zapobiegają 
porysowaniom powierzchni i zapewniają stabilność rusztu. 
Płyty kuchenne z serii Lab są również dostępne w eleganckiej 
wersji z rusztami oraz palnikami ze stali nierdzewnej.

#2

#1Płyty kuchenne z kolekcji Lab dzięki swojemu 
minimalistycznemu, wyrafinowanemu stylowi 
hi-tech są punktem odniesienia dla urządzeń 
domowych z najwyższej półki. 
Ich powierzchnie zintegrowane z blatem, 
tworzące jedną, nie kończącą 
się powierzchnię sprawia, że gotowanie 
staje się łatwiejsze i bezpieczniejsze. 
Dostępne w wersji z palnikami gazowymi, 
ze sterowaniem dotykowym przy płytach 
indukcyjnych oraz w wersji innowacyjnej 
z pokrywą, płyty kuchenne Lab są liderem 
nowatorskich rozwiązań.

# LAB

Sugerowane połączenia:

Lab strona 172 Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
B_Free Telescopic strona 225
Glass strona  226
Flexi strona 227

Lab strona 68
Velvet strona 62

109108
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# PŁYTY KUCHENNE GAZOWE LAB WBUDOWANE 
I ZINTEGROWANE

Standardowe wyposażenie: 

Akcesoria

35 36

Sugerowane połączenia:

kod  1RWJ kod  1TFL

Lab strona 172 Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
B_Free Telescopic strona 225
Glass strona 226
Flexi strona 227

Lab strona 68
Velvet strona 62

# PŁYTY KUCHENNE GAZOWE LAB WBUDOWANE 

Standardowe wyposażenie: 

TFBEFPotrójny pierścień 3,3 kW

Trzy pierścienie płomienia 
w tym palniku mają zapewnić 
maksymalne wykorzystanie 
mocy czego efektem jest 
szybkie gotowanie. 

3

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
Lab 90 cm 4 palniki gazowe + palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

90
CM

3DESIGN
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• zintegrowany panel sterowania

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,3 kW

51
0

870

382

R 6

5
1

190 270

68
12

STAL NIERDZEWNA z rusztami i palnikami z lanego żelaza kod  1PLB5

STAL NIERDZEWNA z rusztami i palnikami ze stali nierdzewnej kod  1PLB5I

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem Lab 90 cm 2 palniki + palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

90
CM

3DESIGN
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• zintegrowany panel sterowania

Moc palnika:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,3 kW

45
5

895

382

R 6

188 27012
68

5
1

STAL NIERDZEWNA z rusztami i palnikami z lanego żelaza kod  1PLB2T

STAL NIERDZEWNA z rusztami i palnikami ze stali nierdzewnej kod  1PLB2TI

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem Lab 120 cm 3 palniki + palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

120
CM

3DESIGN
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• zintegrowany panel sterowania

Moc palnika:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,3 kW

45
5

1150

383

R 6
442 268

12
68

5
1

STAL NIERDZEWNA z rusztami i palnikami z lanego żelaza kod  1PLB3T

STAL NIERDZEWNA z rusztami i palnikami ze stali nierdzewnej kod  1PLB3TI

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem Lab 40 cm dwa palniki

1

FEB FT Akcesoria: 36

40
CM DESIGN

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty i korony palników z lanego żelaza
• zintegrowany panel sterowania
• płyta kuchenna może być ustawiona również 
      tak by palniki były w jednej linii

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 do szybkiego gotowania: 3 kW

332

R 6

51
0

360

80

5
1

STAL NIERDZEWNA kod  1PLB2

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem Lab 40 cm potrójny pierścień

1
FEB FT Akcesoria:

40
CM

3DESIGN
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty i korony palników z lanego żelaza
• zintegrowany panel sterowania
• płyta kuchenna może być ustawiona również 

tak by palniki były w jednej linii

Moc palnika:
• 1 palnik o potrójnym pierścieniu płomienia: 3.3 kW

332

80

R 6

51
0

360

5
1

STAL NIERDZEWNA kod  1PLB21T

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem Lab 65 cm 4 palniki gazowe

1

FEB FT Akcesoria: 36

65
CM DESIGN

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty i korony palników z lanego żelaza
• zintegrowany panel sterowania

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

51
0

615

587

R 6

80

5
1

STAL NIERDZEWNA kod  1PLB4

35 36

110 111

• wycięcie 34 x 49 cm – instalacja prosta (FT); 
       zobacz strona internetowa

• wycięcie 34 x 49 cm – instalacja prosta (FT); 
zobacz strona internetowa

• wycięcie 59,5 x 49 cm – instalacja prosta (FT); 
zobacz strona internetowa

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, 
płomień ekologiczny, klamry mocujące

• wycięcie 85 x 49 cm – instalacja prosta (FT); 
zobacz strona internetowa

• wycięcie 87,5 x 43,5 cm – instalacja prosta (FT); 
zobacz strona internetowa

• wycięcie 113 x 43,5 cm – instalacja prosta (FT); 
zobacz strona internetowa

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące

I ZINTEGROWANE
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# PŁYTY KUCHENNE INDUKCYJNE LAB WBUDOWANE 
I ZINTEGROWANE

Sugerowane połączenia:TFBEF

Lab strona 68
Velvet strona 62

Lab strona 172 Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
B_Free Telescopic strona 225
Glass strona 226
Flexi strona 227

# WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH INDUKCYJNYCH

Płyty kuchenne indukcyjne LAB dostępne są 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej idealnie 
pasującym do płyt gazowych

#RAMA SKOORDYNOWANA Z PŁYTĄ KUCHENNĄ GAZOWĄ

Funkcja ta skraca czas gotowania na pojedynczym palniku 
poprzez podniesienie temperatury do maksimum i utrzymanie 
jej przez 10 minut, a po upływie tego czasu temperatura obniża 
się do standardowego poziomu. Funkcja ta jest przydatna 
zwłaszcza przy podgrzewaniu dużych ilości płynów. 

Sterowanie dotykowe umożliwia sterowanie 
każdym palnikiem z osobna. 

 STEROWANIE DOTYKOWE#FUNKCJA PODWYŻSZENIA TEMPERATURY #

B
BOOSTER TOUCH 

  CONTROL

#1

1

FEB FT

I
INDUCTION HDESIGN

40
CM

• płyta kuchenna może być ustawiona również 
      tak by pola indukcyjne były w szeregu
• czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie „gorący palnik”, 
         elektroniczne zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, 
         wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 3,7 kW

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 160 mm: 1,4 kW
• 1 ø 200 mm: 2,3 kW

R 6

360

51
0

337

61

CZARNY/STAL NIERDZEWNA kod  1PLB2IDN

1

FEB FT

90
CM

I
INDUCTIONDESIGN

D

B
BOOSTER

H

• funkcje: zwiększenie mocy grzania, selektywne wykrywanie naczyń 
            kuchennych, funkcja stand-by oraz funkcja pamięci z poprzedniego gotowania
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie „gorący palnik”, 
          elektroniczne zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, 
          wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 6,7 kW

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 250 mm: 2,3/3 kW
• 1 ø 200 mm: 2,3 kW/3 kW
• 1 ø 160 mm: 1,4 kW

790

45
5

870

R 6

58 1

CZARNY/STAL NIERDZEWNA kod  1PLB3IDN

1

FEB FT

120
CM

I
INDUCTIONDESIGN

D

B
BOOSTER

H

• funkcje: zwiększenie mocy grzania, selektywne wykrywanie naczyń 
          kuchennych, funkcja stand-by oraz funkcja pamięci z poprzedniego gotowania
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie „gorący palnik”, 
          elektroniczne zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, 
          wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 7,4 kW

Moc pól indukcyjnych:
• 2 ø 200 mm: 2,3 kW/3 kW
• 2 ø 160 mm: 1,4 kW

1070

45
5

1150

R 6

58 1

CZARNY/STAL NIERDZEWNA kod  1PLB4IDN

112 113

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana zintegrowana 
z blatem Lab 40 cm 2 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

• panel sterujący dotykowy 

• wyposażenie: klamry mocujące

• wycięcie 34x49 cm – instalacja prosta (FT); 
      zobacz strona internetowa

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana zintegrowana 
z blatem Lab 90 cm 3 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

• wyposażenie: klamry mocujące

• panel sterujący dotykowy typu slider

• wycięcie 85x43,5 cm – instalacja prosta (FT); 
      zobacz strona internetowa

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana zintegrowana z blatem 
Lab 120 cm 4 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

• wycięcie 113x43,5 cm – instalacja prosta (FT); 
       zobacz strona internetowa

• wyposażenie: klamry mocujące

• panel sterujący dotykowy typu slider
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# PŁYTY KUCHENNE LAB Z POKRYWĄ WBUDOWANE 
I ZINTEGROWANE

TFBEF

Sugerowane połączenia:

Akcesoria

Standardowe wyposażenie płyty kuchennej gazowej: 

36

kod  1TFL

35

kod  1RWJ

Lab str.68
Velvet str.62

Lab str.172
Lab z pokrywą str. 177

Lab str. 219
Fly Lab str.219
Lab4 str.219
B_Free Telescopic str.225
Glass str.226
Flexi str.227

# WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH 
Z POKRYWĄ

Płyta kuchenna z pokrywą 
dostępna w wersji płyty gazowej oraz indukcyjnej, 
jednym ruchem zostaje przeobrażona 
w unikalny blat kuchenny, 
co stanowi o najwyższym poziomie funkcjonalności. 
Kolekcja LAB z pokrywą oferuje również 
skoordynowane zlewy, 
świetne rozwiązanie 
umożliwiające ukrycie wnętrza misy.  

# FUNKCJONALNOŚĆ Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
Lab 90 cm (2 palniki oraz palnik z potrójnym pierścieniem) 

1

FEB FT NEW Akcesoria: 35 36

90
CM

E
3DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wyciągana pokrywa ze stali nierdzewnej 
       otwierana manualnie
• zintegrowany panel sterowania

Moc palnika:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,3 kW

840

51
0

40
0

41
3 

m
ax

11
9

870

R 6

100°

STAL NIERDZEWNA oraz ruszt i palniki z lanego żelaza kod  1PLBC2T

STAL NIERDZEWNA oraz ruszt i palniki ze stali nierdzewnej kod  1PLBC2TI

1

FEB FT NEW

D

B
BOOSTER

90
CM

I
INDUCTIONDESIGN

H

• wyciągana pokrywa ze stali nierdzewnej 
      otwierana manualnie 

• funkcje: Booster, selektywne wykrywanie naczyń 
      kuchennych, funkcja stand-by oraz funkcja pamięci,
      czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: 
      diodowe ostrzeżenie „hotplate”, 
      elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 6,7 kW

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 250 mm: 2,3/3 kW
• 1 ø 200 mm: 2,3/3 kW
• 1 ø 160 mm: 1.4 kW

790

51
0

40
0

41
3 

m
ax

95

870

R 6

100°

CZARNY/STAL NIERDZEWNA kod  1PLBC3IDN

115114

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana zintegrowana z blatem 
Lab 90 cm (3 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym) 

• wycięcie 86x49 cm – instalacja prosta (FT); 
       zobacz strona internetowa

• panel sterujący dotykowy typu slider

• wyposażenie: klamry mocujące

• wycięcie 86x49 cm – instalacja prosta (FT); 
      zobacz strona internetowa

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące
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# RODZAJE PŁYT KUCHENNYCH 
B_FREE

# CHEF

# INDUKCYJNA 

# 5 kW

Palnik ten daje profesjonalne 
rezultaty dzięki podwójnemu 
pierścieniowi, który przekazuje 

W płycie kuchennej indukcyjnej 
ciepło wytwarzane jest tylko na 
spodzie naczynia do gotowania 

Elektryczna płyta do gotowania ze 
stali nierdzewnej o grubości 6mm, 
na której można przyrządzać mięso, 

Jest to płyta elektryczna zrobiona z kamienia 
lawowego pochłaniająca tłuszcze i gazy. 
Element grzejny zainstalowany jest pod kratą 
by zapobiec tworzeniu się gazów w wyniku 
kontaktu płyty z płynami. Jakość gotowania 
na tej płycie może być porównana do 
tradycyjnego gotowania 
na zewnętrznym grillu. 

Elektryczna płyta do gotowania ze stali nierdzewnej o grubości 6mm, 
na której można przyrządzać mięso, ryby oraz warzywa bez przyprawiania. 
Płyta ta podzielona jest na dwa obszary gotowania, które mogą być 
używane oddzielnie albo razem bez mieszania smaków różnych potraw. 
Wyposażona jest w termostat i łatwo można ją wyczyścić przy pomocy druciaka, 
odrobiny wody gazowanej i płynu do czyszczenia.

# GRILL STALOWY TEPPANYAKI

# GRILL LAWOWY BARBECUE

CHEF

I
INDUCTION

5KW

Płyty kuchenne B_Free umożliwiają użytkownikowi 
łączenie metod gotowania dzięki połączeniu technologii, 
stylu oraz wszechstronności użytkowania. Płyty te są 
niezwykle praktyczne dzięki konstrukcji modularnej. 
Są dostępne w wersji gazowej, indukcyjnej, ceramicznej,  
grilla lawowego oraz grilla stalowego w rozmiarach 
36 cm, 60 cm, 70 cm, 90 cm oraz 100 cm.

# B_FREE
Sugerowane połączenia

B_Free strona 178
Easy strona 162

B_Free Telescopic strona 225
Easy strona 220
Glass strona 226
Spring strona 227

B_Free strona 72
Velvet strona 62

116 117

Zestaw B_Free strona 225
B_Free One strona 221

ciepło do dna naczynia do gotowania. 
Płomień skoncentrowany jest w środku 
palnika, dzięki czemu gotowanie 
staje się szybsze.

i przekazywane bezpośrednio do jedzenia, 
które ma zostać ugotowane. Z racji tego, 
że płyta indukcyjna ma 90% wydajności, 
czas gotowania jest znacznie skrócony. 
Powierzchnia płyty kuchennej pozostaje 
zimna co zwiększa bezpieczeństwo 
i ułatwia czyszczenie.

ryby oraz warzywa bez przyprawiania. 
Płyta ta podzielona jest na dwa obszary 
gotowania, które mogą być używane 
oddzielnie albo razem bez mieszania smaków 
różnych potraw. Wyposażona jest w termostat 
i łatwo można ją wyczyścić przy pomocy 
druciaka, odrobiny wody gazowanej 
i płynu do czyszczenia.
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# WBUDOWANE PŁYTY KUCHENNE 
B_FREE

Podwójny palnik5 kW

Standardowe wyposażenie płyty kuchennej gazowej:
automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, 
płomień ekologiczny, klamry mocujące, uszczelnienie

# WŁAŚCIWOŚCI PŁYT KUCHENNYCH 
B_FREE

Płyty kuchenne dostępne są 
w wersji 60, 70, 90 oraz 100 cm 
z palnikami w jednej linii oraz 
w wersji domino. Płyty kuchenne 
B_Free umożliwiają idealne 
połączenie ze zlewami B_Free 
i Easy, ponieważ mają taki 
sam rodzaj krawędzi.

# DUŻY WYBÓR SKOORDYNOWANYCH ZE ZLEWAMI B_FREE I EASY PŁYT 6

SQEB Akcesoria: 34 35 36 37

36
CM

E

5KW
DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszt oraz korony palników z lanego żelaza
• palnik z dwoma pokrętłami kontrolującymi 
      pierścień wewnętrzny i zewnętrzny płomienia
• wycięcie 34x49 cm

Moc palnika:
• 1 palnik z podwójnym pierścieniem: 5 kW 
      (wewnętrzny – 0,8 kW, zewnętrzny – 4,2 kW) 

51
0

360

337

64
21

6

STAL NIERDZEWNA kod  1PBF1

Płyta kuchenna wbudowana gazowa 36 cm B_Free 
(1 palnik oraz 1 palnik z podwójnym pierścieniem Chef) 

6

SQEB Akcesoria: 36 37

36
CM

E

CHEF
DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszt oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 34x49 cm

Moc palników:
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW

337

64
21

6
51

0

360

STAL NIERDZEWNA kod  1PBF2

Płyta kuchenna wbudowana indukcyjna 36 cm B_Free
(2 pola indukcyjne)

6

SQEB Akcesoria: 37

36
CM

I
INDUCTION HDESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• funkcje: : regulacja temperatury od poziomu 0 do 9, 
      diodowe ostrzeżenie „hotplate”,  
      elektroniczne zabezpieczenie przed uruchomieniem 
      przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 3,7 kW
• wycięcie 34x49 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 220 mm: 2.3 kW
• 1 ø 180 mm: 1.4 kW

337

646
51

0

360

CZARNY/STAL NIERDZEWNA kod  1PBFID

119118

Płyta kuchenna wbudowana gazowa 36 cm B_Free 
(palnik o podwójnym pierścieniu 5 kW)

• 1 palnik z podwójnym pierścieniem Chef 3,5 kW

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

IndukcjaChef podwójny palnik 3.5 kW
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# WBUDOWANE PŁYTY KUCHENNE 
B_FREE

Standardowe wyposażenie: 

Akcesoria

35 3736

Sugerowane połączenia

B_Free strona 72
Velvet strona 62

kod  1RWJ kod  1PGBFkod  1TFL

B_Free strona 178
Easy strona 162

B_Free Telescopic strona 225
Easy strona 220
Glass strona 226
Spring strona 227

34

kod  1BSIJ

# WBUDOWANE PŁYTY KUCHENNE 
B_FREE

Grill lawowy (barbecue)Grill stalowy (teppanyaki)

Standardowe wyposażenie 
płyty kuchennej gazowej: 

SEB

Płyta kuchenna wbudowana 70 cm B_Free
2 palniki gazowe + 2 palniki z podwójnym pierścieniem Chef 

6

SQEB Akcesoria: 36 37

70
CM

E

CHEF
DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 66,5x49 cm

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW  686

51
0

82
6

58
21

660
540

STAL NIERDZEWNA kod  1PBF74

Płyta kuchenna wbudowana 90 cm B_Free 
3 palniki gazowe + palnik z podwójnym pierścieniem Chef 
+ palnik z podwójnym pierścieniem 4 kW

6

SQEB Akcesoria: 34 3635 37

90
CM

4KW
DESIGN

E

CHEF

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• palnik z dwoma pokrętłami kontrolującymi 
• wycięcie 84x49 cm

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

• 1 palnik z podwójnym pierścieniem 4 kW

862

51
0

6

58
21

837

STAL NIERDZEWNA kod  1PBF95

Płyta kuchenna wbudowana 100 cm B_Free 
2 palniki gazowe + 2 palniki z podwójnym pierścieniem Chef

6

SQEB Akcesoria: 36 37

100
CM

E

CHEF
DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 98x38 cm

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW

6

58
21

28 850
977

1000

40
0

STAL NIERDZEWNA kod  1PBF104

Płyta kuchenna wbudowana 36 cm B_Free 
Grill stalowy (teppanyaki)

6

SQEB Akcesoria: 37

36
CM DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• pojedyncza płyta grzejna ze stali nierdzewnej 

typu AISI 304 o grubości 6mm
• termostat
• 2 strefy do gotowania

• diodowe ostrzeżenie „gorący palnik” oraz termostat 

• maksymalne zużycie energii: 3 kW
• wycięcie 34x49 cm

337

646
51

0

360

STAL NIERDZEWNA kod  1PBFTK

Płyta kuchenna wbudowana 36 cm B_Free 
Grill lawowy (barbecue)

6
SQEB Akcesoria: 37

36
CM DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• barbecue z grzałką elektryczną
• ruszty z lanego żelaza
• kamień z lawy wulkanicznej do absorpcji tłuszczów i olejów
• usuwalny durszlak
• regulacja temperatury od poziomu 0 do 9
• diodowe ostrzeżenie „gorący palnik”

• maksymalne zużycie energii: 2,4 kW
• wycięcie 34x49 cm

360

51
0

337

64
21

6

STAL NIERDZEWNA kod  1PBFBQ

6

SQEB Akcesoria: 36 37

60
CM

E

CHEF
DESIGN

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 56x49 cm

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

6 58
21

557

586

51
0

STAL NIERDZEWNA kod  1PBF64

120 121

• elektryczna kontrola temperatury od 0 do 250º C

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

Płyta kuchenna wbudowana 60 cm B_Free 
3 palniki gazowe + palnik z podwójnym pierścieniem Chef

• 1 palnik z podwójnym pierścieniem Chef: 3,5 kW

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, 
płomień ekologiczny, klamry mocujące, 
uszczelnienie

• 2 palniki z podwójnym pierścieniem Chef: 3,5 kW

• 1 palnik z podwójnym pierścieniem Chef: 3,5 kW

• 2 palniki z podwójnym pierścieniem Chef: 3,5 kW

B_Free One strona 221 
Zestaw B_Free strona 225

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące, uszczelnienie
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Płyta indukcyjna 30 cm

# WBUDOWANE PŁYTY 
INDUKCYJNE

W przypadku płyt indukcyjnych ciepło wytwarzane 
jest jedynie na spodzie naczynia do gotowania, 
z którego przekazywane jest bezpośrednio 
do potrawy, co z kolei skraca czas 
gotowania. Powierzchnia płyty 
indukcyjnej pozostaje zimna, 
co gwarantuje większe 
bezpieczeństwo oraz 
łatwiejsze czyszczenie. 

# PŁYTY INDUKCYJNE Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana 30 cm 
2 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

4

BGB

30
CM

I
INDUCTION H

• czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 3,7 kW
• wycięcie 27x49 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 200 mm: 2,3 kW
• 1 ø 160 mm: 1.4 kW

285

50
5

268 58
4

CZARNY kod  1PI30IDN

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana 40 cm 
2 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

4

FGB NEW

40
CM

I
INDUCTION H

• czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 3,7 kW
• wycięcie 30,8x45,8 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 200 mm: 2.3 kW
• 1 ø 160 mm: 1.4 kW

328

47
8

4

303 65

CZARNY kod  1PID42NQ

123122

• panel dotykowy sterujący

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• panel dotykowy sterujący

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie
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# WBUDOWANE PŁYTY INDUKCYJNE

BGFBGB

# WBUDOWANE PŁYTY INDUKCYJNE

Płyta indukcyjna biała 60 cm

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana 90 cm 
3 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

4

FGB

90
CM

I
INDUCTION

HD

B
BOOSTER

• funkcje: zwiększenie mocy grzania, selektywne wykrywanie 
          naczyń kuchennych, funkcja stand-by i funkcja pamięci, czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 6,7 kW
• wycięcie 79,5x38 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 250 mm: 2.3/3 kW
• 1 ø 200 mm: 2.3/3 kW
• 1 ø 160 mm: 1.4 kW

790 58

40
0

815

R 4,5

4

CZARNY kod  1PID93NQ

Płyta kuchenna wbudowana 120 cm 
4 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

4

FGB

120
CM

I
INDUCTION

HD

B
BOOSTER

• funkcje: zwiększenie mocy grzania, selektywne wykrywanie 
          naczyń kuchennych, funkcja stand-by i funkcja pamięci, czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 7,4 kW
• wycięcie 107,5x38 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 2 ø 200 mm: 2.3/3 kW
• 2 ø 160 mm: 1.4 kW

1070

R 4,5

40
0

1095

58
4

CZARNY kod  1PID124NQ

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana 60 cm  
4 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

4

BGB

60
CM

I
INDUCTION D

H

B
BOOSTER

• funkcje: zwiększenie mocy grzania, selektywne wykrywanie 
          naczyń kuchennych, funkcja stand-by i funkcja pamięci, czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 7,4 kW
• wycięcie 56x49 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 2 ø 200 mm: 2.3/3 kW
• 2 ø 160 mm: 1.4 kW

50
5

575

558 58
4

CZARNY kod  1PID64N

Płyta kuchenna indukcyjna wbudowana 60 cm 
4 pola indukcyjne ze sterowaniem dotykowym

4
BGB

60
CM

I
INDUCTION D

H

B
BOOSTER

• funkcje: zwiększenie mocy grzania, selektywne wykrywanie 
          naczyń kuchennych, funkcja stand-by i funkcja pamięci, czasomierz 
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 7,4 kW
• wycięcie 56x49 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 2 ø 200 mm: 2.3/3 kW
• 2 ø 160 mm: 1.4 kW

50
5

575

558 58
4

BIAŁY kod  1PID64B

124 125

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• panel dotykowy sterujący typu slider

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• panel dotykowy sterujący typu slider

• panel dotykowy sterujący typu slider

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• panel dotykowy sterujący typu slider P
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# WBUDOWANE PŁYTY KUCHENNE 
SELECT

Standardowe wyposażenie:

Ekskluzywna tekstura kolekcji Select, 
bogata w koliste kształty, 
nadaje płycie kuchennej, 
unikalnego stylu typowego dla 
produktów firmy Barazza.

Tekstura Select

Wyszukana elegancja hi-tech płyt kuchennych SELECT 
to rezultat zupełnie innej budowy, w którą wplecione 
są koliste wzory. Szerokie palniki optymalizują wydajność 
płyt kuchennych SELECT, które z kolei mogą być 
koordynowane z urządzeniami elektrycznymi 
oraz akcesoriami z tej samej kolekcji.

# SELECT
Sugerowane połączenia

Select strona 188 Select strona 222

Select Shower strona 222

Select strona 80

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 30 cm SELECT 
2 palniki

3

LEB Akcesoria: 36

30
CM

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 27x48 cm 

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

50
0

290

265

46
345

STAL NIERDZEWNA kod  1PI20SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 30 cm SELECT 
palnik z potrójnym pierścieniem

3

LEB Akcesoria: 35 36

30
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 27x48 cm 

Moc palników:
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

265

46
345

50
0

290

STAL NIERDZEWNA kod  1PI11SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 60 cm SELECT 
4 palniki

3

LEB Akcesoria: 36

60
CM

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 56x48 cm 

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

585

50
0

553

46

45 3

STAL NIERDZEWNA kod  1PI40SLVE

127126

Select One strona 222

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, 
klamry mocujące, uszczelnienie
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# WBUDOWANE PŁYTY KUCHENNE 
SELECT

Standardowe wyposażenie: 

Akcesoria Sugerowane połączenia

Select strona 80

36

kod  1TFL

35

kod  1RWJ

Select strona 188 Select strona 222

Select Shower strona 222

# WBUDOWANE PŁYTY KUCHENNE 
SELECT

LEBKolekcja Select

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, 
klamry mocujące, uszczelnienie ,

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 100 cm SELECT 
2palniki + 2 palniki Fish + 1 palnik o potrójnym pierścieniu

3

LEB Akcesoria: 35 36

100
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 98x43 cm 

Moc palników:
• 2 palniki o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

45
0

1000

85018

46
3

27

STAL NIERDZEWNA kod  1PI100SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 120 cm SELECT 
3 palniki + 1 palnik o potrójnym pierścieniu

3

LEB Akcesoria: 35 36

120
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 114x33 cm 

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

35
0

1160

1120

46
345

STAL NIERDZEWNA kod  1PI12035SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana narożna 90 cm SELECT 
4 palniki + 1 palnik o potrójnym pierścieniu

3

LEB Akcesoria: 35 36

90A
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie: zobacz strona internetowa 

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

500

1130

46

830

345

STAL NIERDZEWNA kod  1PIA1SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 60 cm SELECT 
3 palniki + jeden palnik z potrójnym pierścieniem

3

LEB Akcesoria: 35 36

60
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 56x48 cm 

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

585

50
0

553

46

45 3

STAL NIERDZEWNA kod  1PI311SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 70 cm SELECT 
4palniki + 1 palnik o potrójnym pierścieniu

3
LEB Akcesoria: 35 36

70
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 68x48 cm 

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

50
0

700

550

27

3
46

18

STAL NIERDZEWNA kod  1PI411SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 90 cm SELECT 
2 palniki + 2 palniki Fish + 1 palnik o potrójnym pierścieniu

3

LEB Akcesoria: 35 36

90
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• wycięcie 84x48 cm 

Moc palników:
• 2 palniki o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

50
0

860

832

46
345

STAL NIERDZEWNA kod  1PI90SLVE

128 129

Standardowe wyposażenie: 

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące, uszczelnienie

Select One strona 222
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM PŁYTY KUCHENNE 
SELECT

Standardowe wyposażenie płyty kuchennej gazowej:

Akcesoria

Sugerowane połączenia

FEBPłaska Krawędź Select FT

36

kod  1TFL

35

kod  1RWJ

Select strona 80Select strona 188 Select strona 222

Select Shower strona 222

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM PŁYTY KUCHENNE 
SELECT

Standardowe wyposażenie: 

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

100
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 2 palniki o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

1000

45
0

970
85018

28

R 25

46
46

STAL NIERDZEWNA kod  1PF100SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem 60 cm Select Flat 4 palniki

1

FEB FT Akcesoria: 36

60
CM

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

553

46
46

585

50
0

R 25

STAL NIERDZEWNA kod  1PF40SLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
70 cm Select Flat 4 palniki + jeden palnik z potrójnym pierścieniem

1
FEB FT Akcesoria: 35 36

70
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

18
28

50
0

700

674
550

R 25

46
46

STAL NIERDZEWNA kod  1PF411SLVE

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

90
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 2 palniki o małej mocy: 1 kW
• 1 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,8 kW

R 25

50
0

860

830 46
46

STAL NIERDZEWNA kod  1PF90SLVE

130 131

• wycięcie 56x48 cm 

• wycięcie 68x48 cm 

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem 90 cm Select Flat
2 palniki + 2 palniki Fish+ jeden palnik z potrójnym pierścieniem

• wycięcie 84x48 cm 

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące, uszczelnienie

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana 
z blatem 100 cm Select Flat
2 palniki + 2 palniki Fish + jeden palnik z potrójnym pierścieniem

• wycięcie 98x48 cm 

 

Select One strona 222

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny,
klamry mocujące, uszczelnienie
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM PŁYTY KUCHENNE 
TAO

Palnik z podwójnym pierścieniem 4,2kW

Standardowe wyposażenie: 

Suggested combinations

Tao strona 196 Tao strona 223

Styl kolekcji Tao jest bardzo nowoczesny, wyróżniający się 
wyrazistością łuków i zaokrąglonych linii oraz 
harmonijnością kształtów. Płyty kuchenne Tao dostępne są 
z oryginalnymi rusztami z żelaza, głęboko osadzonymi 
palnikami oraz bardzo ergonomiczną 
przestrzenią do gotowania.

# TAO

Tao strona 88

Sterowanie wewnętrznym 
i zewnętrznym płomieniem 
palnika odbywa się przy użyciu 
dwóch pokręteł; 
płomienie palnika mogą 
być używane oddzielnie albo razem.

DUAL

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
90 cm TAO 3 palniki + 1palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

90
CM DESIGN 3

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,3 kW

880

51
0

R 135

832 56
21

STAL NIERDZEWNA kod  1PTA90

 Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
90 cm TAO 2 palniki + 1 palnik z podwójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 36

90
CM DESIGN

DUAL

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik z podwójnym pierścieniem: 4,2 kW

36
0

860

832 56
21

R 18 0

STAL NIERDZEWNA kod  1PTA903

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
120 cm TAO 3 palniki + 1 palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

120
CM DESIGN 3

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,3 kW

36
0

1160

1132 56
21

R 180

STAL NIERDZEWNA kod  1PTA120

133132

• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

• wycięcie: patrz strona internetowa

• wycięcie: patrz strona internetowa 

automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące, uszczelnienie
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# WBUDOWANA PŁYTA KUCHENNA 
WOLO

Sugerowane połączenia

Wolo strona 84

AkcesoriaBEH

Standardowe wyposażenie: 
automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące, uszczelnienie

Projekty płyt kuchennych 
kolekcji WOLO oparte są 
na połączeniu dwóch 
kształtów: okręgu 
i kwadratu z grubą stalą 
nierdzewną i hartowa-
nym czarnym szkłem. 
Nietypowy mariaż 
estetyki z funkcjona-
lnością gdzie czystość 
wyszukanego stylu 
z niezrównaną 
praktycznością.

# WOLO

36

kod  1TFL

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM PŁYTY KUCHENNE 
TAO

Sugerowane połączenia

FEB FTWygięta płyta kuchenna Tao

Akcesoria

Standardowe wyposażenie: 
automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, klamry mocujące, uszczelnienie

36

kod  1TFL

35

kod  1RWJ

Tao strona 196 Tao strona 223 Tao strona 88

Płyta kuchenna gazowa wbudowana 60 cm WOLO 
4 palniki

11

HEB Akcesoria: 36

60
CM DESIGN

E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza
• czarne hartowane szkło
• wycięcie 56x48 cm

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW

585

51
0

553 4111

46

CZARNY/STAL NIERDZEWNA kod  1P60WLVE

Płyta kuchenna gazowa wbudowana, wygięta TAO 
3 palniki + 1 palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

DESIGN 3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,3 kW

90°

R 1125

R 675
450

1341

55
8

1303 56
21

STAL NIERDZEWNA kod  1PTA120C

134 135

• wycięcie: patrz strona internetowa 
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM PŁYTY KUCHENNE OFFICINA
OFFICINA

Standardowe wyposażenie:
automatyczny zapłon, zawór bezpieczeństwa, płomień ekologiczny, 
klamry mocujące, uszczelnienie

Akcesoria

34

TFBEF

35

kod  1RWJ

36

kod  1TFL

kod  1BSIJ

Źródłem inspiracji dla płyt 
kuchennych z kolekcji OFFICINA 
jest profesjonalna estetyka. 
Ekskluzywny grill ze 
stali nierdzewnej to funkcjonalny 
aspekt dopełniający całość.

# OFFICINA

Sugerowane połączenia

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
60 cm OFFICINA 3 palniki + 1 palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 35 36

60
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 2,5 kW

580

50
0

300
113 123

16
44

60
26

R 6

STAL NIERDZEWNA kod  1POF60

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
80 cm OFFICINA 4 palniki + 1 palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 34 35 36

80
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,6 kW

800

50
0

43016
44

60
26

R 6
168 168

STAL NIERDZEWNA kod  1POF80

Płyta kuchenna gazowa wbudowana zintegrowana z blatem 
90 cm OFFICINA 3 palniki + 1 palnik z potrójnym pierścieniem

1

FEB FT Akcesoria: 34 35 36

90
CM

3
E

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• ruszty oraz korony palników z lanego żelaza

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 2 palniki o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,6 kW

50
0

870

R 6

430168 23816
44

60

STAL NIERDZEWNA kod  1POF90

137136

Officina strona 99

• wycięcie 56x48 cm, proste: patrz strona internetowa

• wycięcie 78x48 cm, proste: 
       patrz strona internetowa

• wycięcie 85x48 cm, proste: patrz strona internetowa
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# WBUDOWANE PŁYTY KUCHENNE ZE SZKŁA CERAMICZNEGO

BGBSterowanie dotykowe i pola grzejne Hilight

Płyty grzejne ze szkła ceramicznego mają esencjonalny, elegancki wygląd, który jest kompatybilny z każdym wnętrzem. 
Niezaprzeczalną zaletą tychże płyt jest łatwość w czyszczeniu. Funkcjonalność płyt ze szkła ceramicznego zapewnia 
technologia Hilight® , dzięki której pożądana temperatura jest osiągana szybko zapewniając nieznaczną stratę ciepła. 

#  PŁYTY KUCHENNE ZE 
SZKŁA CERAMICZNEGO

Pola grzejne zbudowane są z okrągłych lamp halogenowych 
oraz centralnie umiejscowionej wiązki ciepła Hilight. 
To rozwiązanie zapewnia natychmiastowe, zauważalne rezultaty, 
równomierne rozprowadzenie ciepła, dużą wydajność w przypadku 
szybkiego gotowania przy użyciu wysokiej temperatury, 
np. smażenie czy gotowanie. Wrażliwe na dotyk sterowanie
dotykowe umożliwia indywidualne i precyzyjne sterowanie 
każdym polem grzejnym z osobna. 

Płyta grzejna wbudowana 30 cm GLASS CERAMIC 
2 pola grzejne

4

BGB

30
CM

H

• czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
        „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
        uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 2,9 kW
• wycięcie 27x49 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 180/120 mm: 1.7/0.7 kW
• 1 ø 145 mm: 1.2 kW

50
5

285

268 58
4

CZARNY kod  1PVTC3

Płyta grzejna wbudowana 60 cm GLASS CERAMIC 
4 pola grzejne

4

BGB

60
CM

H

• czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 6,4 kW
• wycięcie 56x49 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 2 ø 145 mm: 1.2 kW
• 1 ø 180 mm: 1.8 kW
• 1 ø 210/140 mm: 2.2/1.0 kW

50
5

575

558 40
4

CZARNY kod  1PVTC6

Płyta grzejna wbudowana 80 cm GLASS CERAMIC 
4 pola grzejne

4

BGB

80
CM

H

• czasomierz
• urządzenia zabezpieczające: diodowe ostrzeżenie 
      „gorący palnik”, elektroniczne zabezpieczenie przed 
      uruchomieniem przez dziecko, wskaźnik ciepła

• maksymalne zużycie energii: 7,6 kW
• wycięcie 75x49 cm

Moc pól indukcyjnych:
• 1 ø 145 mm: 1.2 kW 
• 1 ø 265/170 mm: 2.4/1.4 kW
• 1 ø 210/140 mm: 2.2/1.0 kW
• 1 ø 180 mm: 1.8 kW

50
5

765

748 40
4

CZARNY kod  1PVTC7

139138

• panel dotykowy sterujący

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• panel dotykowy sterujący

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie

• panel dotykowy sterujący

• wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie
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# OKAPY 
KUCHENNE

B_ONE  strona 144

B_AMBIENT strona 150

B_COVER  strona 154B_TOP  strona 148

B_DRAFT strona 152 Ekskluzywna kolekcja okapów kuchennych 
firmy Barazza stworzona jest z ekstra 
grubej stali nierdzewnej. Bardzo dobrą wydajność 
gwarantuje użycie cichych silników 
o niezwykle dużej mocy. Dopełnieniem 
elegancji i funkcjonalności kolekcji 
okapów jest oświetlenie LED.  

140 141
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#MODUŁY OKAPÓW 
KUCHENNYCH 0210906

str.145

str.146

str.149

str.153

str.155str.155

str.146

str.145

str.149

str.151

str.153

str.155

B_TOP

B_AMBIENT

B_DRAFT

B_COVER

B_ONE

B_ONE

WALL

ISLAND

WALL

CEILING

DOWNDRAFT

BUILT-IN CANOPY

# STAL NIERDZEWNA

Przepływ powietrza 
na poziomie 1000 m³/h

Ta funkcja powoduje 
włączenie się okapu 
na 10 minut na drugim 
poziomie prędkości

Barazza oferuje możliwość 
dostosowania wysokości 
zamocowania okapu do 
wymogów klienta przy 
niektórych rodzajach 
okapów kuchennych

Okapy kuchenne Barazza 
wyposażone są w eleganckie, 
funkcjonalne oświetlenie LED; 
to wydajne oświetlenie 
redukuje zużycie energii

Światełko ostrzegawcze 
oraz alarm dźwiękowy 
włączają się w momencie, 
gdy filtry są pełne

Silnik dla funkcji zdalnego sterowania 
jest instalowany na życzenie klienta

Cała struktura okapu i jego 
elementy zrobione są ze 
stali nierdzewnej typu AISI 304

Filtry zrobione są ze stali nierdze-
wnej AISI 304 i wyróżniają się 
dzięki indywidualnemu i dopraco-
wanemu stylowi

Okap kuchenny włącza się 
automatycznie po 
przekroczeniu 
temperatury 40º C

Pilot do zdalnego sterowania 
dostępny jest na życzenie 
klienta w niektórych mode-

# WYDAJNOŚĆ

# FUNKCJA RECYRKULACJI

#WYSOKOŚĆ NA MIARĘ 

#OŚWIETLENIE LED# WSKAŹNIK NASYCENIA FILTRA

# ZDALNE STEROWANIE – SILNIK

# AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE 
POWYŻEJ 40º C

POWER

STEEL

H
CM

LED

Oryginalna kolekcja okapów kuchennych oferuje różne modele ze stali nierdzewnej z silnikami o niezrównanej 
sprawności technicznej. Każdy okap stworzony jest by wyjść naprzeciw wymaganiom dotyczącym przestrzeni 
i funkcjonalności: okapy przyścienne, wyspowe, sufitowe, wbudowane uchylne oraz blatowe. Wyrafinowana estetyka 
okapów kuchennych oznacza ich całkowite skoordynowanie kształtem oraz rodzajem materiału z jakiego zostały 
stworzone z pozostałymi produktami firmy Barazza.

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI

# OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI 
OKAPÓW KUCHENNYCH

# ZDALNE STEROWANIE – PILOT

#2

#3

#1

B

B B

90 cm 60 cm 60 cm

90 cm

NIEPRAWIDŁOWE rozwiązanie

60 cm

PRAWIDŁOWE rozwiązanie

60 cm

OPTYMALNE rozwiązanie

AUTO

142 143

# STYL FILTRÓW STALOWYCH

lach okapów; zdalne sterowanie daje 
możliwość uruchamiania oświetlenia 
oraz pożądanej prędkości w okapie
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# PRZYŚCIENNE OKAPY KUCHENNE 
B_ONE

Panel sterowania

W przyściennych okapach B_One możliwe 
jest dopasowanie wysokości komina.

Wysokość na miarę

H
CM

Okap kuchenny B_One zrobiony jest ze stali nierdzewnej 
i dostępny jest w wersji przyściennej albo wyspowej. 
Komin okapu może być dostosowany do wysokości wylotu. 
Okap B_One jest unikalny, reprezentuje innowację w kuchni.

# B_ONE

Okap przyścienny 75 cm B_One dla modułu 90 

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

•  oświetlenie: diodowe (LED)

• zdalne sterowanie - pilot
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW

750

41
4.

5

20
3

39
7

324

185

26
0

60
0

45
1

= =

56
3

39
7

185

96
0

POWER
3

POWER AUTO

LED

DESIGN

H
CM

STAL NIERDZEWNA H60 kod. 1KB1P96

STAL NIERDZEWNA H96 kod. 1KB1P99

STAL NIERDZEWNA H na miarę kod. 1KB1P9X

Okap przyścienny 105 cm B_One dla modułu 120 

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  poziomy prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

•  oświetlenie: diodowe (LED)

• zdalne sterowanie - pilot
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW 1050

41
4.

5

20
3

39
7

324

185

26
0

60
0

45
1

= =

56
3

39
7

185

96
0

POWER
3

POWER AUTO

LED

DESIGN

H
CM

STAL NIERDZEWNA  H60 kod. 1KB1P126

STAL NIERDZEWNA  H96 kod. 1KB1P129

STAL NIERDZEWNA H na miarę kod. 1KB1P12X

Akcesoria

kod. 1KFC

kod. 1FC1

145144

•  wyciąg – opcja 

• przepływ powietrza: 1000 m³/h

•  poziom hałasu: 62 dB
•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)

•  filtry ze stali nierdzewnej
• funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
      wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

•  wyciąg – opcja 

•  przepływ powietrza: 1000 m³/h

•  poziom hałasu: 62 dB
•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)

•  filtry ze stali nierdzewnej
•  funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
       wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

Zestaw do filtra + filtr węglowy 

Filtr węglowy 
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B

Min 55 cm
Max 70 cm

B

Min 55 cm
Max 70 cm

# WYSPOWE OKAPY KUCHENNE 
B_ONE

Pilot do zdalnego sterowaniaPilot do zdalnego sterowania

Okap wyspowy 75 cm B_One dla modułu 90

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

•  oświetlenie: diodowe (LED)

• zdalne sterowanie - pilot

• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW
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DESIGN

STAL NIERDZEWNA H 85 (wys. pomieszczenia H 270) kod. 1KB1I98

Okap wyspowy 105 cm B_One dla modułu 120

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

•  oświetlenie: diodowe (LED)

• zdalne sterowanie - pilot

• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW
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DESIGN

STAL NIERDZEWNA  H 85 kod  1KB1I128

Akcesoria

kod. 1KFC

kod. 1FC1

147146

• wyciąg – opcja 

• przepływ powietrza: 1000 m³/h

• poziom hałasu: 62 dB
• średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)

• filtry ze stali nierdzewnej
• funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
      wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

• zestaw do montażu w suficie

•  wyciąg – opcja 

•  przepływ powietrza: 1000 m³/h

•  poziom hałasu: 62 dB
•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)

•  filtry ze stali nierdzewnej

•  zestaw do montażu w suficie

• funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
      wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

Zestaw do filtra + filtr węglowy 

Filtr węglowy 
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Komin teleskopowy

B

Min 57 cm
Max 70 cm

# PRZYŚCIENNE OKAPY KUCHENNE 
B_TOP

Wysokość montażu komina okapu może 
być dostosowana do wymogów klienta.H

CM

Porady dotyczące instalacjiB_Top to okap kuchenny ze stali nierdzewnej zbudowany 
z teleskopowego komina zamontowanego na ścianie, 
który może być dostosowany do wysokości wylotu 
(od 69 do 100cm). Ciekawy i technicznie 
uniwersalny element.

# B_TOP

Okap przyścienny B_Top dla modułu 90

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

• średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

•  zdalne sterowanie – pilot (opcja)
• komin teleskopowy
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW
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POWER AUTO LED

STAL NIERDZEWNA H 69 ÷ 100 kod  1KBTMP9

Okap przyścienny B_Top dla modułu 120

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

• średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

•  zdalne sterowanie – pilot (opcja)
• komin teleskopowy
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW
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POWER AUTO LED

STAL NIERDZEWNA H 69 ÷ 100 kod  1KBTMP12

Akcesoria

kod. 1FC2

Pilot do zdalnego sterowania kod. 1RC

149148

• wyciąg – opcja 

• przepływ powietrza: 1000 m³/h

• poziom hałasu: 62 dB

• filtry ze stali nierdzewnej
• funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
       wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

• wyciąg – opcja

• przepływ powietrza: 1000 m³/h

• poziom hałasu: 62 dB

• filtry ze stali nierdzewnej
• funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
       wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

Filtr węglowy 
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# SUFITOWE OKAPY KUCHENNE 
B_AMBIENT

Pochłanianie obwodowe 

Pochłanianie obwodowe 
to innowacyjny system 
w okapach kuchennych, 

Pilot do zdalnego sterowania

B

Max 150 cm

Min 29 cm

Porady dotyczące instalacji

B_Ambient jest to innowacyjny 
sufitowy okap kuchenny ze 
stali nierdzewnej charakteryzujący 
się praktycznością i estetyką. 
Dzięki swemu usytuowaniu 
znacząco poszerza pole widzenia, 
służy też jako element 
oświetleniowy. 

# B_AMBIENT

Okap sufitowy B_Ambient dla modułu 120 

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

• średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

• zdalne sterowanie – pilot
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW
• wycięcie: 117x47,6 cm
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POWER AUTO

LED

STAL NIERDZEWNA H 30 kod. 1KBAS12

Akcesoria

kod. 1FC1

151150

• wyciąg – opcja 

• przepływ powietrza: 1000 m³/h

• poziom hałasu: 62 dB

• filtry ze stali nierdzewnej
• funkcje: wskaźnik nasycenia filtra, 
      funkcja recyrkulacji

Filtr węglowy 

na który składa się panel, dzięki któremu 
powietrze pochłaniane jest na krawędziach 
obwodu. System ten jest rozwiązaniem 
niezwykle estetycznym i ma zalety 
pod względem technicznym: 
okap kuchenny nie ma wlotowego 
otworu dzięki czemu otwierają 
się możliwości kreatywnego 
projektowania przestrzeni kuchennej, 
szybkość pochłaniania jest zwiększona 
dzięki zmniejszeniu powierzchni 
pochłaniania (efekt Venturi), 
panel zmniejsza prędkość przepływu 
powietrza dzięki czemu urządzenie 
jest ciche. W przeciwieństwie do 
tradycyjnych filtrów przeciwtłuszczowych, 
panel ma gładką powierzchnię co 
znacznie ułatwia codzienne czyszczenie. 
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# BLATOWE OKAPY KUCHENNE B_DRAFT
B_DRAFT

WysokośćPilot do zdalnego sterowania

Okapy B_Draft mogą osiągać 
wysokość 50 cm co zapewnia 
świetne pochłanianie 

Wysuwany okap kuchenny B_Draft jest doskonałą 
opcją optymalizującą funkcjonalność 
i wygląd w przestrzeni kuchennej.

# B_DRAFT

Okap blatowy B_Draft dla modułu 90

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 500 Pa

• średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

• zdalne sterowanie - pilot
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW
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POWER LED

STAL NIERDZEWNA H 0/50 kod  1KBDD9

Okap blatowy B_Draft dla modułu 120

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 500 Pa

• średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

• zdalne sterowanie - pilot
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW
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STAL NIERDZEWNA H 0/50 kod  1KBDD12

Akcesoria

kod  1FC3

kod  1FC4

153152

•  wyciąg – opcja 

•  przepływ powietrza: 1000 m³/h

•  poziom hałasu: 67 dB

•  filtry ze stali nierdzewnej
•  wskaźnik nasycenia filtra

• wycięcie: 85,5x9,8 cm: zobacz strona internetowa

•  wyciąg – opcja 

•  przepływ powietrza: 1000 m³/h

•  poziom hałasu: 67 dB

•  filtry ze stali nierdzewnej
•  wskaźnik nasycenia filtra

•  wycięcie: 113,8x9,8 cm: 
      zobacz strona internetowa

Podwójny filtr węglowy

Podwójny filtr węglowy
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# WBUDOWANE UCHYLNE OKAPY KUCHENNE 
B_COVER

Okap B_Cover włącza się automatycznie 
przy otwieraniu drzwiczek szafki.

  Porady dotyczące instalacjiAutomatyczne włączanie

B

Min 55 cm
Max 70 cm

Stalowy okap B_Cover przeznaczone są do montażu 
w podwieszanych szafkach kuchennych typu Canopy. 
Okap ten charakteryzuje symbioza estetyki i wygody. 
Okapy B_Cover dostępne są w różnych wymiarach: 
60, 90 i 120 cm.

# B_COVER
Okap wbudowany uchylny B_Cover dla modułu 60

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

•  automatyczne włączenie po otwarciu drzwiczek 
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW 562 3100/20
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POWER LEDAUTO

STAL NIERDZEWNA  H 34 kod. 1KBCSP6

Okap wbudowany uchylny B_Cover dla modułu 90

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkości

• ciśnienie: 520 Pa

•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

•  automatyczne włączenie po otwarciu drzwiczek
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW 862 3100/20
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STAL NIERDZEWNA  H 34 kod. 1KBCSP9

Okap wbudowany uchylny B_Cover dla modułu 120

•  stal nierdzewna typu AISI 304

•  prędkości: 3 + wzmocniony poziom prędkościt

• ciśnienie: 520 Pa

•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm (+ reduktor  ø120 mm)
•  oświetlenie: diodowe (LED)

•  automatyczne włączenie po otwarciu drzwiczek
• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW 1162 3100/20
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Akcesoria

kod. 1FC2

155154

• wyciąg – opcja 

• przepływ powietrza: 1000 m³/h

• poziom hałasu: 62 dB

• filtry ze stali nierdzewnej
• funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
       wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

•  wyciąg – opcja 

•  przepływ powietrza: 1000 m³/h

•  poziom hałasu: 62 dB

•  filtry ze stali nierdzewnej
•  funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
       wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

• wyciąg – opcja 

• przepływ powietrza: 1000 m³/h

• poziom hałasu: 62 dB

• filtry ze stali nierdzewnej
• funkcje: automatyczne włączanie powyżej 40º C, 
       wskaźnik nasycenia filtra, funkcja recyrkulacji

Filtr węglowy 
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# ZLEWY

EASY  strona 162

B_OPEN strona 168

LAB strona 172

B_FAST  strona 180

B_LEVEL  strona 186

SELECT strona 188

B_FREE strona 178 TAO strona 196

Zlewy firmy Barazza wyróżniają się 
zaawansowaną estetyką i ergonomi-
cznym stylem. Oferują funkcjonalność 
i dużą różnorodność; pojedyncza 
lub podwójna komora, z suszarką do 
naczyń lub bez suszarki, różne kształty 
i rozmiary. Zlewy firmy Barazza 
w stu procentach zrobione są ze 
stali nierdzewnej i gwarantują higienę
 i odporność na korozję.

156 157

Z
LE

W
Y



Do zlewów z kolekcji EASY, LAB, 
SELECT FLAT, oraz TAO. Ten rodzaj 
instalacji daje efekt niekończącej 
się powierzchni. Krawędzie zlewu są 
na tym samym poziomie co blat.

Do zlewów z kolekcji EASY, LAB, 
SELECT FLAT, oraz TAO. Krawędź 
jest zauważalna tylko przez dotyk.

Do zlewów EASY oraz B_FREE. 
Zawinięta krawędź leży na blacie. 

Do narożnego zlewu B_FAST.

Do zlewów z kolekcji EASY, B_OPEN, 
B_FAST, B_LEVEL oraz SELECT. 
Krawędź jest skośnie zakończona. 

#PROSTA (FT)

# WBUDOWANA PŁASKA KRAWĘDŹ (FEB) # WBUDOWANA KRAWĘDŹ KWADRATOWA (SQEB)

# STANDARD EDGE BUILT-IN  (SEB)

#WBUDOWANA KRAWĘDŹ OBNIŻONA (LEB)

1 6
3

# ZLEWY – INSTALACJA

8

# KWADRATOWE SITKO NA ODPADKI

# EKSTRA GRUBA STAL NIERDZEWNA 

# OTWÓR NA KRAN MIESZACZ

# KWADRATOWE SITKO NA ODPADKI

# FUNKCJONALNOŚĆ BATERII ORAZ AKCESORIÓW

# PRZYCISK ODBLOKOWUJĄCY

# SYFON TYPU SPACE-SAVER

#ZABEZPIECZENIE PRZED PRZELANIEM (PRZELEW)

# POJEMNE KOMORY ZLEWU 

Sitka firmy Barazza są zatwierdzone przez LGA, która poświadcza 100% spełnienie Normy EN274. 
Są mocniejsze dzięki ekstra grubej warstwie stali nierdzewnej oraz elementom plastikowym. 
Mają uszczelnienia, dzięki którym woda pozostaje w zlewie. Sitko zachowuje się zawsze zgodnie 
z Normą EN274, nawet w przypadku zabrudzonego zlewu. Poziom wodoszczelności jest maksymalny 
również między sitkiem a górną częścią syfonu dzięki zabezpieczeniu jakim jest mosiężny upust izolacyjny. 
Dzięki takiej konstrukcji plastikowe elementy chronione są przed deformacją spowodowaną szokiem 
termicznym. 3,5" sitko umożliwia użycie młynka na odpady firmy Barazza (kompatybilność z młynkami 
innych producentów nie jest gwarantowana).

Zlewy Barazza wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, 
która całkowicie nadaje się do recyklingu, jest odporna 
na korozję, nie ulega degradacji z biegiem czasu 
i jest w bardzo higieniczna.

Niektóre zlewy wyposażone 
są w kwadratowe sitko na 
odpadki pasujące do stylu 
zlewu oraz przelewu.

Barazza oferuje duży wybór baterii
i funkcjonalnych akcesoriów hi-tech, 
takich jak pokrywy ze stali nierdzewnej, 
koszyki z wypolerowanej stali,
deski do krojenia polietylenowe lub z drewna 
iroko oraz durszlaki. Wszystko to 
zaprojektowano po to 
by polepszyć jakość 
pracy w kuchni.

Przycisk ten umożliwia opróżnienie 
zlewu bez konieczności wkładania 
rąk do środka zlewu. Dzięki temu 
mechanizmowi można uniknąć 
rozlania wody bądź oparzenia, 
w przypadku gdy woda jest gorąca.

Syfon o zmniejszonych wymiarach dzięki 
czemu umożliwia lepsze wykorzystanie 
przestrzeni pod zlewem.

Zlewy Barazza mają 3,5 cm otwór przeznaczony do zamontowania baterii mieszacza, 
dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowego wiercenia. Wiele modeli może być 
dopasowana do potrzeb klienta poprzez dodanie drugiego i trzeciego otworu, 
potrzebnych do zamieszczenia na przykład dozownika do mydła.

To urządzenie znajduje się we 
wszystkich zlewach firmy 
Barazza. Jest to urządzenie zabe-

Niektóre zlewy są dwustronne lub 
mogą być instalowane z suszarką 
do naczyń po lewej bądź 
po prawej stronie.

Zlewy zrobione z ekstra 
grubej stali nierdzewnej 
są wyjątkowo duże 
i pojemne.

# ZLEW DWUSTRONNY

STEEL
EXTRA 
THICK

# OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ZLEWÓW
ZLEWÓW

159158

zpieczające przed przelaniem w przypa-
dku pozostawienia odkręconego kranu. 
W zależności od stylu zlewu Barazza 
oferuje przelew w postaci otworów bądź 
obwodowej szczeliny. 
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# WBUDOWANE ZLEWY EASY Z OBNIŻONĄ KRAWĘDZIĄ

Zlew Easy 1 komora + ociekacz Zlew Easy 2 komory + ociekacz

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem 
do zmywarki, opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Zlewy z tej kolekcji posiadają głębokie komory 
i promień zaokrąglenia krawędzi ”15”. Są zrobione 
w całości z ekstra grubej stali nierdzewnej 
i wyposażone są w ociekacz. 

# EASY
Sugerowane połączenia

B_Free strona 72
Velvet strona 62

B_Free strona 116Lab In strona 219
Easy strona 220

Wbudowany zlew Easy z obniżoną krawędzią 86x50 cm
1 komora + ociekacz

3

LEB Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz ze stali nierdzewnej, 
       przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 2. i 3. 
       otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 84x48 cm – zobacz strona internetowa

860

255
507

55 405

50
50

50
075

21
5 3

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z prawej strony kod. 1LES91RD

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod. 1LES91RS

Wbudowany zlew Easy z obniżoną krawędzią 86x50 cm
2 komory

3

LEB Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 34x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz 
       ze stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x48 cm

860
7055

50
50

50
075

225 410
430

21
5 3

STAL NIERDZEWNA kod. 1LES92R

163162
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM ZLEWY EASY 
Z PŁASKĄ KRAWĘDZIĄ

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, 
opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Akcesoria Sugerowane połączenia

FEB FT

7

kod. 1TOF20

20

kod. 1VSOF

8

kod. 1TOF26

25

kod. 1CIVQ

17

kod  1VOF

B_Free strona 116Lab In strona 219
Easy strona 220

B_Free strona 72
Velvet strona 62

kod  1CV30

39

# WBUDOWANE ZLEWY EASY Z OBNIŻONĄ KRAWĘDZIĄ
 

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Akcesoria

Sugerowane połączenia

B_Free strona 116

LEB

7 8 17

kod. 1TOF20 kod. 1TOF26 kod. 1VOF

20

kod. 1VSOF

25

kod. 1CIVQ

Lab In strona 219
Easy strona 220

B_Free page 72
Velvet page 62

kod. 1CV30

39

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Easy 
z płaską krawędzią 86x51 cm 1 komora + ociekacz

1

FEB FT NEW Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz ze 
      stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 2. i 3. 
       otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 60 cm

860
55 405

55
55

51
080

255
507R 6

1

21
5

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z prawej strony kod. 1LES91PD

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z lewej strony kod. 1LES91PS

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Easy 
z płaską krawędzią 86x51 cm 2 komory

1

FEB FT Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz ze 
      stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm

R 6

860
7055

55
55

51
080

225 410
430

1

21
5

STAL NIERDZEWNA kod. 1LES92P

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Easy 
z płaską krawędzią 86x51 cm 1 komora

1

FEB FT Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 71x40x21.5 (wys.) cm

 •

 

wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz ze stali nierdzewnej, 
       przelew szczelinowy
•

 

otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 2. i 3. 
       otwór wg zapotrzebowania klienta

R 6

860
50 100

51
055

55

80

405
795

1

21
5

STAL NIERDZEWNA kod  1LES91P

Wbudowany zlew Easy z obniżoną krawędzią 86x50 cm 
1 komora

3

LEB Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 71x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz ze stali nierdzewnej, 
      przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
      2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x48 cm 50

0

860
50 100

50
50

75

405
795

21
5 3

STAL NIERDZEWNA kod. 1LES91R

Wbudowany zlew Easy z obniżoną krawędzią 116x50 cm 
2 komory + ociekacz

3
LEB Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz ze 
       stali nierdzewnej, przelew szczelinowy 
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 

2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 114x48 cm

1160
7055 355

50
50

50
075

225 410
425

21
5 3

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z prawej strony kod. 1LES12RD

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z lewej strony kod. 1LES12RS

164 165
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• wycięcie: 84x49 cm – zobacz strona internetowa

• wycięcie: 84x49 cm – zobacz strona internetowa

• 

 

wycięcie: 84x49 cm – zobacz strona internetowa
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# WBUDOWANE ZLEWY EASY Z KWADRATOWĄ KRAWĘDZIĄ

SQEB

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, 
opakowanie kartonowe. Kran mieszacz nie jest zawarty w wyposażeniu.

Akcesoria

Sugerowane połączenia

Lab In strona 219
Easy strona 220

B_Free strona 116 B_Free strona 72
Velvet strona 62

7

kod. 1TOF20

20

kod. 1VSOF

8

kod. 1TOF26

25

kod. 1CIVQ

17

kod. 1VOF

kod. 1CV30

39

# WBUDOWANE ZLEWY EASY Z KWADRATOWĄ KRAWĘDZIĄ
Z KWADRATOWĄ KRAWĘDZIĄ

Estetyczny wygląd zestrojony z płytami kuchennymi B_Free

Zlewy Easy i płyty kuchenne B_Free są idealnie skoordynowane 
dzięki temu, że mają ten sam rodzaj krawędzi. 

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Wbudowany zlew Easy z kwadratową krawędzią 86x51 cm 
1 komora

6

SQEB Akcesoria 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 71x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz 
       ze stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x49 cm 

860

405
795

50 100

51
055

55

80

21
5 6

STAINLESS STEEL kod. 1LES91Q

Wbudowany zlew Easy z kwadratową krawędzią 116x51 cm 
2 komory + suszarka do naczyń

6

SQEB Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz 
      ze stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. i 3. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 114x49 cm

1160

225 410
425

7055 355

55
55

51
080

21
5 6

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z prawej strony kod. 1LES12QD

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z lewej strony kod. 1LES12QS

Wbudowany zlew Easy z kwadratową krawędzią 86x51 cm 
1 komora + ociekacz

6

SQEB Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz 
      ze stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 2. i 3. 
      otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 84x49 cm

860
55 405

55
55

51
080

255
507

21
5 6

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z prawej strony kod. 1LES91QD

STAL NIERDZEWNA  ociekacz z lewej strony kod. 1LES91QS

Wbudowany zlew Easy z kwadratową krawędzią 86x51 cm 
2 komory

6
SQEB Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, ociekacz 
       ze stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x49 cm 

860
7055

55
55

51
080

225 410
430

21
5 6

STAINLESS STEEL kod. 1LES92Q
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#2

#1 PRZELEW OBWODOWY

#2 KOMORA O PROMIENIU ZAO-
KRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA ”15”

Dozownik # 3 PRZYCISK ODBLOKOWUJĄCY#

#4 DESKA DO KROJENIA SZKLANA

To urządzenie jest urządzeniem 
zabezpieczającym przed 
przelaniem, w przypadku 
pozostawienia odkręconego 
kranu.

Zlewy B_Open dostępne są 
w wersji z krawędziami dna 
komory o promieniu ”15”.

Przycisk ten umożliwia 
opróżnienie zlewu bez 
konieczności wkładania rąk 
do środka zlewu. Dzięki temu 
mechanizmowi można 
uniknąć rozlania wody bądź 
oparzenia, w przypadku gdy 
woda jest gorąca.

Wersja z jedną komorą, baterią 
B_Open oraz kompaktowym dozownikiem 
na mydło lub detergent w miejsce przycisku 
odblokowującego.

Elegancka szklana deska do krojenia 
jest dopełnieniem 
funkcjonalności zlewu.

R
15

# WŁAŚCIWOŚCI ZLEWÓW 
B_OPEN

#1

#3

#4

Nowe zlewy B_Open, charakteryzujące się 
minimalistycznym i eleganckim wyglądem, 
są dostępne w wersji o promieniu 
zaokrąglenia komory ”15” z ociekaczem 
ze stali nierdzewnej oraz przelewem szczelinowym. 
Kolekcja jest przeznaczona dla osób, 
które od kuchennej przestrzeni oczekują 
stylu oraz praktyczności.

# B_OPEN
Sugerowane połączenia

Fly Lab strona 219

strona  

Lab4 strona 219

Flat strona 223
Glass strona 226
Flexi strona 227
Spring strona 227

169168

Flat strona 223

B_Open strona 220

Z
LE

W
Y



# WBUDOWANE ZLEWY B_OPEN
B_OPEN

LEB

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Sugerowane połączeniaAkcesoria

Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219

Flat strona 223
Glass strona 226
Flexi strona 227
Spring strona 227

39

kod. 1CV30

7 8

kod. 1TOF20 kod. 1TOF26

17

kod. 1VOF

20

kod  1VSOF

25

kod. 1CIVQ

Wbudowany zlew B_Open 58x51 cm 
1 komora

3

LEB NEW Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, ociekacz ze stali nierdzewnej, 
      przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 56x49 cmt

20
0 3

580

215 150

40 40

51
045

30

80

STAL NIERDZEWNA kod. 1LBO61

 Wbudowany zlew B_Open 79x51 cm 
1 komora

3

LEB NEW Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
       wymiary komory zlewu: 70x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący odpływ, 
      ociekacz ze stali nierdzewnej, przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 77x49 cm 

20
0 3

790

320 150

40 40

51
045

30

80

STAL NIERDZEWNA kod. 1LBO81

Wbudowany zlew B_Open 79x51 cm 
2 komory

3

LEB NEW Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
15

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, ociekacz ze stali nierdzewnej, 
      przelew szczelinowy
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 77x49 cm 

20
0 3

790

395 120

35 35
51

045
30

80

STAL NIERDZEWNA kod. 1LBO82
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# WŁAŚCIWOŚCI ZLEWÓW 
LAB

#ZLEWY O PROMIENIU KRAWĘDZI DNA KOMORY ”0” 

#PRZYCISK ODBLOKOWUJĄCY

#AKCESORIA DOBRANE ODPOWIEDNIO DO STYLU

Promień zaokrąglenia krawędzi dna komory 
”0” daje zlewom z kolekcji LAB elegancki wygląd.

Przycisk ten umożliwia opróżnienie zlewu bez konieczności 
wkładania rąk do środka zlewu. Dzięki temu mechanizmowi 
można uniknąć rozlania wody bądź oparzenia, 
w przypadku gdy woda jest gorąca.

W ofercie jest kompletny zestaw estetycznie dopasowanych baterii  
i funkcjonalnych akcesoriów, również akcesoriów przesuwnych, 
które są cechą charakterystyczną dla 
zaawansowanych projektów firmy Barazza.

R
0

Minimalistyczny styl zlewów LAB 
o promieniu zaokrąglenia komory ”0” sprawia, 
iż zlewy te są idealne do wnętrza w stylu hi-tech.

# LAB

Sugerowane połączenia

Lab strona 68 
Velvet strona 62

Lab strona 108Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
B_Free Telescopic strona . 225
Glass strona 226
Flexi strona 227

172 173
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM ZLEWY LAB
LAB

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Kran mieszacz nie jest zawarty w wyposażeniu.

Akcesoria

Sugerowane połączenia

TFBEF

Lab strona 68 
Velvet strona 62

Lab strona 108Lab In strona 219
Fly Lab strona 219
Lab4 strona 219
B_Free Telescopic strona 225
Glass strona 226
Flexi strona 227

18

kod. 1VLB

21

38

kod. 1VSLB

kod. 1CPI

7

kod. 1TOF20

8

kod. 1TOF26

9 17

kod. 1TLB23 kod. 1VOF

20

kod. 1VSOF

25

kod. 1CIVQ

22

kod. 1GLLB

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM ZLEWY 
LAB

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Lab 116x51 cm 
2 komory + suszarka do naczyń

1

FEB FT Akcesoria: 9 18 21 38

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
0

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 39,5x45x21.5 (wys.) cm 
      oraz 34x45x21,5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew 
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm

• zlew dwustronny
26,5 26,5

1160

51
0

45
5

567,5
702,5

270R 6

21
5

30

1
24

STAL NIERDZEWNA kod. 1LLB125

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Lab 86x51 cm 
1 komora z obniżeniem

1

FEB FT Akcesoria: 7 208 2217 25 38

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
0

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 71x43x21.5 (wys.) cm
• komora z obniżeniem 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
       odpływ, przelew 
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm

• zlew dwustronny

51
0

37 37
860

43
4

70
208R 6

1
2421

5

STAL NIERDZEWNA kod. 1LLB95

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Lab 86x51 cm 
2 komory

1

FEB FT Akcesoria: 9 3818 21

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
0

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 39,5x45x21.5 (wys.) cm 
       oraz 34x45x21,5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
       odpływ, przelew 
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm

• zlew dwustronny 26,5 26,5
860

51
0

45
5

267,5
402,5

270R 6

21
5

1
30

STAL NIERDZEWNA kod. 1LLB952

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Lab 100x51 cm 
1 komora + suszarka do naczyń

1

FEB FT Akcesoria: 9 3818 21

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
0

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 46x45x21.5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew 
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 60 cm

• zlew dwustronny

51
0

26,5 26,5
1000

45
5

390
525R 6

21
5

1
24

STAL NIERDZEWNA kod. 1LLB105

174 175

• wycięcie: 84x49 cm 

• wycięcie: 84x49 cm 

• wycięcie: 98x49 cm

• wycięcie: 114x49 cm

Z
LE

W
Y



# WBUDOWANY, ZINTEGROWANE Z BLATEM ZLEWY LAB Z POKRYWĄ

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, syfon typu space-saver z podłączeniem 
do zmywarki, opakowanie kartonowe. 

Sugerowane połączeniaAkcesoria

TFBEF

38

kod. 1CPI

Lab strona 68 
Velvet strona 62

Lab strona 108
Lab with cover strona 115

# WŁAŚCIWOŚCI ZLEWÓW LAB Z POKRYWĄ 

Ekskluzywny styl zlewów 
z kolekcji Lab z krawędziami 
dna komory o promieniu ”0” 
i zamykaną pokrywą jest elegancki
i bardzo praktyczny. Kolekcja Lab
oferuje również zamykane pokrywą
płyty kuchenne.

#FUNKCJONALNA ESTETYKA Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Lab 57x51 cm z pokrywą 
1 komora + kran mieszacz

1

FEB FT NEW Akcesoria: 38

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
0

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 54x34x24,5 (wys.) cm
• wyciągana pokrywa ze stali nierdzewnej 
       otwierana ręcznie
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew, 
      teleskopowa bateria 1RUBMBFA 
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 60 cm 540
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STAL NIERDZEWNA kod  1LLB60

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Lab 86x51 cm z pokrywą 
1 komora + kran mieszacz

1

FEB FT Akcesoria: 38

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

R
0

• promień zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 83x34x24,5 (wys.) cm
• wyciągana pokrywa ze stali nierdzewnej
      otwierana ręcznie
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew, teleskopowa 
      bateria  1RUBMBFA 
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm 830
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STAL NIERDZEWNA kod  1LLB90

177176

• wycięcie: 56x49 cm 

• wycięcie: 85x49 cm 
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# WBUDOWANE ZLEWY 
B_FREE  

AkcesoriaBEQSWielofunkcyjna deska do krojenia

Standardowe wyposażenie:
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu 
space-saver z podłączeniem do zmywarki, 
opakowanie kartonowe. Bateria nie 
jest zawarta w wyposażeniu 
zlewów o kodach: 
1LBF36 oraz 1LBF91.

Szeroka gama akcesoriów uzupełnia 
funkcjonalną stronę kolekcji zlewów 
B_Free. Wśród akcesoriów w ofercie 
są wielofunkcyjne deski do krojenia 
stalowe oraz czarne polietylenowe, 
które mogą posłużyć jako pokrywa 
zlewu bądź odsączarka.

6

kod  1TBF

19

37

kod  1VBF

kod  1PGBF

Zlewy B_Free z zamontowanym ociekaczem
oraz szcelinowym przelewem dostępne 
są w wersji z promieniem ”0” wzdłuż 
rogów i ”12” na dnie komory, co ułatwia 
czyszczenie i daje efekt przejrzystego stylu. 
Zlewy B_Free są idealnym połączeniem 
estetyki i funkcjonalności. 

# B_FREE

Sugerowane połączenia

B_Free strona 72
Velvet strona 62

B_Free strona 116

B_Free Telescopic strona 225
Glass strona 226
Spring strona 227

Wbudowany zlew B_Free  36x51 cm 
1 komora z obniżeniem

6

SQEB Akcesoria: 6 19 37

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
0-12

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 33x39x19 (wys.) cm
• komora z obniżeniem
• wyposażenie: 3,5" sitko kwadratowe, przelew
• promień zaokrąglenia krawędzi komory ”0” 
       krawędzie boczne
•  promień zaokrąglenia krawędzi komory ”12” 
      krawędzie dna
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 40 cm
• wycięcie: 34x49 cm 
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STAL NIERDZEWNA kod  1LBF36

Wbudowany zlew B_Free  86x51 cm 
1 komora z obniżeniem

6

SQEB Akcesoria: 6 19 37

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
0-12

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 83x39x19 (wys.) cm
• komora z obniżeniem
• wyposażenie: 3,5" sitko kwadratowe, przycisk 
      odblokowujący odpływ, przelew
• promień zaokrąglenia krawędzi komory ”0” - krawędzie boczne
•  promień zaokrąglenia krawędzi komory ”12” - krawędzie dna
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x49 cm 
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STAL NIERDZEWNA kod  1LBF91

Wbudowany zlew B_Free  86x51 cm 
1 komora z obniżeniem + zestaw: akcesoria i bateria 

6

SQEB Akcesoria: 37

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
0-12

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 83x39x19 (wys.) cm
• komora z obniżeniem
• wyposażenie: 3,5" sitko kwadratowe, przelew, 
      wielofunkcyjna deska do krojenia ze stali nierdzewnej 
      i polietylenu w kolorze czarnym, durszlak ze stali 
      nierdzewnej, bateria ze stali nierdzewnej 
      z wyciąganą wylewką natryskową 1RUBMBFRK
• promień zaokrąglenia krawędzi komory ”0” - krawędzie boczne
•  promień zaokrąglenia krawędzi komory ”12” - krawędzie dna
• otwór na baterię: 3 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x49 cm 
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STAL NIERDZEWNA kod  1LBF91K
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B_Free Kit strona 225
B_Free One strona 221
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#2 KRAN MIESZCZACZ B_FAST

# WERSJA NAROŻNA

Zlewy z kolekcji B_Fast mają 
eleganckie krany skoordynowane 
z kolekcją.

Zlewy B_Fast dostępne
są w różnych rozmiarach 
oraz w wersji narożnej.

# WŁAŚCIWOŚCI ZLEWÓW 
B_FAST

#1 OCIEKACZ

#3 PRZELEW OBWODOWY

Ociekacz z kolekcji B_Fast jest 
funkcjonalny i ergonomiczny.

Zlewy B_Fast mają elegancji 
przelew obwodowy.

#1

#2

#3

Nowe zlewy B_Fast, wyposażone 
w praktyczny ociekacz oraz obwodowy 
przelew, dostępne są w różnych 
rozmiarach i wariantach, by możliwe 
było dostosowanie do określonych
wymagań klienta.

# B_FAST
Sugerowane połączenia

B_Fast strona 221

B_Fast Telescopic strona 225
Spring strona 227

181180

Officina Shower strona 223
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# WBUDOWANE ZLEWY 
B_FAST

Bateria oraz stalowa pokrywa zlewu

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem 
do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

LEB

# WBUDOWANE ZLEWY 
B_FAST

Teleskopowa bateria B_Fast

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, 
opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Wbudowany zlew B_FAST  86x50 cm 
2 komory

3

LEB NEW Akcesoria: 3 145 2412 38

•  stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
      2. otwór wg zapotrzebowania klienta

• 90 cm base unit for bowls
• wycięcie: 84x48 cm 54
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STAL NIERDZEWNA kod  1LFS92

Wbudowany zlew B_FAST 100x50 cm 
1 komora + ociekacz

3

LEB NEW Akcesoria: 11 38

•  stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta  
• 60 cm base unit for bowl
• wycięcie: 98x48 cm 
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STAL NIERDZEWNA ociekacz z prawej strony kod  1LFS10D

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod  1LFS10S

Wbudowany zlew B_FAST  116x50 cm 
2 komory + ociekacz

3

LEB NEW Akcesoria 3 145 2412 38

•  stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
      2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 80 cm
• wycięcie: 114x48 cm 
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STAL NIERDZEWNA ociekacz z prawej strony kod  1LFS12D

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod  1LFS12S

Wbudowany zlew B_FAST  79x50 cm 
1 komora + ociekacz

3

LEB NEW Akcesoria: 3 145 2412 38

•  stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 45 cm
• wycięcie: 77x48 cm 
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STAL NIERDZEWNA ociekacz z prawej strony kod  1LFS81D

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod  1LFS81S

Wbudowany zlew B_FAST  79x50 cm 
2 komory

3

LEB NEW Akcesoria: 3 145 2412 38

•  stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór,
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 80 cm
• wycięcie: 77x48 cm 
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STAL NIERDZEWNA kod  1LFS82

Wbudowany zlew B_FAST  86x50 cm 
1 komora + ociekacz

3

LEB NEW Akcesoria: 3 145 2412 38

•  stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
      2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 45 cm
• wycięcie: 84x48 cm 
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STAL NIERDZEWNA ociekacz z prawej strony kod  1LFS91D

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod  1LFS91S
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38

kod. 1CPI

Bateria Spring 
z rotacją 360º jest idealnym 
dopełnieniem funkcjonalności 
zlewu narożnego B_Fast.

# WBUDOWANE ZLEWY 
B_FAST

Standardowe wyposażenie: 
klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem 
do zmywarki, opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Accessories

Sugerowane połączeniaSEB

Zlew narożny B_FAST  

B_Fast strona 221

B_Fast Telescopic strona 225
Spring strona 227

3

kod. 1CREI

5

kod. 1CREIM

11 12

cod. 1TRES kod. 1TRE

14

kod. 2 0 1 5

24

kod. 1CI91

Wbudowany zlew narożny B_FAST  83x83 cm 
2 komory + ociekacz SEB

8

NEW Akcesoria: 3 145 2412 38

•    stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 90x90 cm
• wycięcie: zobacz strona internetowa
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STAL NIERDZEWNA kod. 1LFS82A
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Officina Shower strona 223
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# WBUDOWANE ZLEWY 
B_LEVEL

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, 
uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, 
opakowanie kartonowe. 
Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Akcesoria

Sugerowane połączenia

Zlew B_Level 2 komory + ociekacz

LEB

B_Level strona 221
B_Fast strona 221

24

kod. 1CI91

38

kod. 1CPI

3

kod. 1CREI

5

kod. 1CREIM

12

kod. 1TRE

13

kod. 1TREPM

14

kod. 1TREP

16

kod. 1SCP

# WBUDOWANE ZLEWY 
B_LEVEL

Zlewy B_Level wyróżniają 
się funkcjonalnością 
oraz wszechstronnością, 
które połączone zostały 
w rozpoznawalnym, 
charakterystycznym dla 
tej kolekcji stylu.

# B_LEVEL
Wbudowany zlew B_LEVEL  100x50 cm 
półtora komory + ociekacz

3

LEB Akcesoria: 3 12 14 245 13 16 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wymiary komór zlewu: 34x39x21 (wys.) cm 

oraz 15x30x16,5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 98x48 cm

1000
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16
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21
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STAL NIERDZEWNA ociekacz z prawej strony kod. 1LLV100/D

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod. 1LLV100/S

Wbudowany zlew B_LEVEL  116x50 cm 
2 komory + ociekacz

3

LEB Akcesoria: 3 12 245 14 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 80 cm
• wycięcie: 114x48 cm
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STAL NIERDZEWNA ociekacz z prawej strony kod. 1LLV120/2D

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod. 1LLV120/2S

Wbudowany zlew B_LEVEL  86x50 cm 
1 komora + ociekacz

3

LEB Akcesoria: 3 12 245 14 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 45 cm
• wycięcie: 84x48 cm
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STAL NIERDZEWNA ociekacz z prawej strony kod. 1LLV90/1D

STAL NIERDZEWNA ociekacz z lewej strony kod. 1LLV90/1S

Wbudowany zlew B_LEVEL  86x50 cm 
2 komory

3

LEB Akcesoria: 3 12 245 14 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x21 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x48 cm
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STAL NIERDZEWNA kod. 1LLV90/2
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Officina Shower strona 223
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Zlewy z kolekcji Select spełniają każdy wymóg jeżeli chodzi o wymiary, 
dzięki temu, że dostępne są w wielu rozmiarach, z jedną lub 
dwoma komorami, z ociekaczem lub bez niego.

Barazza oferuje 3 zlewy 
z podwyższoną krawędzią 
dzięki czemu płyny zostają 
zatrzymane we wnętrzu 
komory zlewu.

# DUŻY WYBÓR

# PODWYŻSZONA KRAWĘDŹ

# WŁAŚCIWOŚCI ZLEWÓW 
SELECT

Zlewy Select dostępne są w wielu kształtach i rozmiarach. 
Charakteryzują się nietypową teksturą 
z kolistymi elementami. Jest to kolekcja 
przeznaczona dla osób szukających 
ekskluzywnych detali. 

# SELECT

Sugerowane połączenia

Select strona 80Select strona 126Select strona 222

Select Shower strona 222

188 189

Select One strona 222 
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# WBUDOWANE ZLEWY 
SELECT

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

# WBUDOWANE ZLEWY 
SELECT

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Ekskluzywna tekstura Select, charakteryzująca 
się kolistymi elementami, nadaje zlewom 
unikalnego stylu, typowego dla 
produktów firmy Barazza.

Tekstura Select

Wbudowany zlew Select 79x50 cm 
2 komory

3

LEB Akcesoria: 2 5 14 243 12 23 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wymiary komór zlewu: 34x39x19,5 (wys.) cm 

oraz 33x33x20 (wys.) cm 
 

• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 80 cm
• wycięcie: 77x48 cm
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STAL NIERDZEWNA kod  1IS8060/2

Wbudowany zlew Select 86x50 cm 
1 komora + powierzchnia do odstawiania naczyń

3

LEB Akcesoria: 11 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x20 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew

• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 84x48 cm
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STAL NIERDZEWNA komora po lewej kod  1IS9060/1D

STAL NIERDZEWNA komora po prawej kod  1IS9060/1S

Wbudowany zlew Select 86x50 cm 
półtora komory + 2 powierzchnie do odstawiania 
naczyń po obu stronach zlewu

3

LEB Akcesoria: 3 12 14 245 13 16 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wymiary komór zlewu: 34x39x19,5 (wys.) cm 

oraz 15x30x15 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta 
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 84x48 cm
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STAL NIERDZEWNA kod  1IS9060

Wbudowany zlew Select 58,5x50 cm 
półtora komory

3

LEB Akcesoria: 3 12 14 245 13 16 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wymiary komór zlewu: 34x39x19,5 (wys.) cm 

oraz 15x30x15 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 56x48 cm
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STAL NIERDZEWNA kod  1IS6060

Wbudowany zlew Select 58,5x50 cm 
1 komora

3

LEB Akcesoria: 11 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x20 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew

• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 56x48 cm
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STAL NIERDZEWNA kod  1IS6060/1

Wbudowany zlew Select 79x50 cm 
1 komora + powierzchnia do odstawiania naczyń

3

LEB Akcesoria: 3 245 3812 14

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x39x19,5 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew

• otwór na kran mieszacz: 1 standardowy otwór, 
2. otwór wg zapotrzebowania klienta

• element podstawy komory 45 cm
• wycięcie: 77x48 cm

49
790

49
49

50
0

220

400

389

19
5 3

STAL NIERDZEWNA komora po lewej kod  1IS8060/1D

STAL NIERDZEWNA komora po prawej kod  1IS8060/1S

190 191
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# WBUDOWANE ZLEWY 
SELECT

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, 
opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Akcesoria

2

kod  1CQI
kod  1TREPM

13
3 5 11 12

kod  1CREI kod  1CREIM kod  1TRES kod  1TRE

kod  1TREP kod   1SCP kod  1CI33 kod  1CI91 kod  1CPI

14 16 23 24 38

# WBUDOWANE ZLEWY 
SELECT

Sugerowane połączenia

Select strona 222

Select Shower strona 222

Select strona 126 Select strona 80

LEB

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Wbudowany zlew Select 100x50 cm 
1 komora 

3

LEB Akcesoria: 11 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x20 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew

• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 98x48 cm

49
49

50
0

48 459
1000

440
563

20
0 3

STAL NIERDZEWNA  z komorą po lewej kod  1IS10060/1D

STAL NIERDZEWNA  z komorą po prawej kod  1IS10060/1S

Wbudowany zlew Select 116x50 cm 
2 komory

3

LEB Akcesoria: 2 2311 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 40x40x20 (wys.) cm 
      oraz 33x33x20 (wys.) cm

 

• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 114x48 cm

49
49

49 347
1160

250 394,5
490

50
0

20
0 3

STAL NIERDZEWNA  z komorą po lewej kod  1IS12060/2D

STAL NIERDZEWNA  z komorą po prawej kod  1IS12060/2S

Wbudowany zlew narożny Select 83x83 cm 
2 komory 

3

LEB Akcesoria: 11 3813 16

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 50x40x20 (wys.) cm 
      oraz 15x30x15 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 90 cm

 
445

49
49

500 500

210
610

49

830
830

20
0 3 15
0

STAL NIERDZEWNA  z komorą po lewej kod  1IS9090D

STAL NIERDZEWNA  z komorą po prawej kod  1IS9090S

Wbudowany zlew Select 86x50 cm
2 komory

3

LEB Akcesoria: 2 3811 23

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 40x40x20 (wys.) cm 
      oraz 33x33x20 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x48 cm

49
49

50
0

48 48

249 394,5
485

860

20
0 3

STAL NIERDZEWNA kod  1IS9060/2

Wbudowany zlew Select 86x50 cm 
1 komora  

3

LEB Akcesoria: 11 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x20(wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew

• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 84x48 cm

49
49

50
0

575
695

179 179
860

20
0 3

STAL NIERDZEWNA kod  1IS9060/1

Wbudowany zlew Select 100x50 cm 
półtora komory 

3

LEB Akcesoria: 3 12 14 245 13 16 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wymiary komór zlewu: 34x39x19,5 (wys.) cm 

oraz 15x30x15 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór, 
       2. otwór wg zapotrzebowania klienta
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 98x48 cm

54
54

39 439
1000

50
0

210 275
402

19
5 3

15
0

STAL NIERDZEWNA  z komorą po lewej kod  1IS10060D

STAL NIERDZEWNA  z komorą po prawej kod. 1IS10060S

192 193

Select One strona 222 
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM ZLEWY Z PŁASKĄ KRAWĘDZIĄ
SELECT 

Sugerowane połączenia

FEBPłaska krawędź Select FT

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Akcesoria

Select strona 222

Select Shower strona 222

Select strona 126 Select strona 80

2

kod  1CQI

kod  1CI33

23

kod  1CPI

38

11

kod  1TRES

# WBUDOWANE ZLEWY Z PODWYŻSZONĄ KRAWĘDZIĄ
SELECT 

Standardowe wyposażenie: LEB

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. Bateria nie jest zawarta w wyposażeniu.

Akcesoria

Select strona 222

Select Shower strona 222

Select strona 126 Select strona 80

2

kod  1CQI

kod  1CI33

23

kod  1CPI

38

11

kod  1TRES

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Select 86x50 cm 
2 komory

1

FEB FT Akcesoria: 2 11 3823

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 40x40x20 (wys.) cm 
      oraz 33x33x20 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew
• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 90 cm

48 48
860

249
485

R 25394,5

49
49

50
0

1

20
0

STAL NIERDZEWNA kod  1FS9060/2

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Select 100x50 cm 
jedna komora oraz powierzchnia do odstawiania naczyń

1

FEB FT Akcesoria: 11 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x20 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew

• otwór na baterię: 1 standardowy otwór
• element podstawy komory 60 cm

48
1000

49
49

440
563

R 25

50
0

1

20
0

STAL NIERDZEWNA z komora z lewej strony kod  1FS10060/1D

STAL NIERDZEWNA z komora z prawej strony kod  1FS10060/1S

Wbudowany zlew z podwyższoną krawędzią Select 86x50 cm 
1 komora + ociekacz

3

LEB Akcesoria: 11 38

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x20 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 84x48 cm

 

49 409
860

49
49

50
0

333
490

20
0 3

STAL NIERDZEWNA kod  1ISB9060

Wbudowany zlew z podwyższoną krawędzią Select 86x50 cm 
2 komory

3

LEB Akcesoria: 2 11 3823

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 40x40x20 (wys.) cm 
      oraz 33x33x20 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 84x48 cm
• zlew dwustronny

49
49

50
0

48 48

342 246

860

272
485

20
0 3

STAL NIERDZEWNA kod  1ISB9060/2

Wbudowany zlew z podwyższoną krawędzią Select 116x50 cm 
2 komory oraz ociekacz

3

LEB Akcesoria: 2 11 3823

STEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 40x40x20 (wys.) cm 
      oraz 33x33x20 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm
• wycięcie: 114x48 cm
• zlew dwustronny

49
49

49 347
1160

50
0

485
342 572246

20
0 3

STAL NIERDZEWNA kod  1ISB12060/2

194 195

Select One strona 222 

• wycięcie: 84x48 cm

• wycięcie: 98x48 cm

Select One strona 222 
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM ZLEWY 
TAO

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu 
space-saver z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 
Kran mieszacz nie jest zawarty w wyposażeniu.

Akcesoria

15

TFBEF

kod  1CPIkod  1KSTT

38

Oryginalny wygląd zlewów 
Tao sprawia, że są one unikalne: 
zaokrąglone linie i powyginane 
kształty przypominają 
płynącą wodę.

# TAO

Sugerowane połączenia

Tao strona 132 Tao strona 88Tao strona 223

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Tao 88x51 cm 
1 komora

1

FEB FT Akcesoria: 15 38

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 80x38x18 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm 315125

4040 880

40
90

51
0

R 135
R 19

0

18
0 1

STAL NIERDZEWNA kod  1LTA90

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew Tao 88x51 cm 
2 komory

1

FEB FT Akcesoria: 15 38

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 37,5x38x18 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przycisk odblokowujący 
      odpływ, przelew
• otwór na baterię: 2 standardowe otwory
• element podstawy komory 90 cm 315125

4040 880

40
90

51
0

R 135
R 19

0

18
0 1

STAL NIERDZEWNA kod  1LTA92

Wbudowany, wygięty, zintegrowany z blatem zlew Tao cm 
2 komory

1

FEB FT Akcesoria: 38

DESIGNSTEEL
EXTRA 
THICK

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x30x18 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, 2 przyciski 
      odblokowujące odpływ, przelew
• otwór na baterię: 3 standardowe otwory
• element podstawy komory 120 cm 125 125 50

90°48.5

R 11
25

R 675

R 135

R 1 80

18
0 1

STAL NIERDZEWNA kod  1LTA120C

197196
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# ZLEWY 
KWADRATOWE

”15”, str. 204

”12”, str. 208

”0”, str. 210

Firma oferuje całą paletę 
kwadratowych zlewów 
modularnych dostępnych 
w różnych połączeniach; 
każdy zlew może zostać 
wybrany według indywidualnych 
upodobań i może być połączony 
z każdym produktem 
firmy Barazza. 

198 199
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# WŁAŚCIWOŚCI I INSTALACJA
 ZLEWÓW KWADRATOWYCH

# ZAOKRĄGLENIE “0”

# WBUDOWANY Z PŁASKĄ KRAWĘDZIĄ (FEB)

# ZAOKRĄGLENIE “12”

# ZINTEGROWANY Z BLATEM (FT)

# ZAOKRĄGLENIE “15”

# WBUDOWANY, PODWIESZANY (ST)

Zlewy dostępne w ofercie mają 
3 rodzaje promienia zaokrąglenia 
krawędzi dna komory: 
promień ”15”, ”12” i ”0”.

Wbudowany zlew z dwoma komorami i promieniem zaokrąglenia 
krawędzi dna komory  “15” z baterią Flexi

#OKRĄGŁE SITKO NA ODPADKI

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZELANIEM (PRZELEW) #KWADRATOWE SITKO NA ODPADKI #

Sitka firmy Barazza są zatwierdzone przez LGA, która poświadcza 100% spełnienie Normy EN274. 
Są mocniejsze dzięki ekstra grubej warstwie stali nierdzewnej oraz elementom plastikowym. Mają uszczelnienia, 
dzięki którym woda pozostaje w zlewie. Sitko zachowuje się zawsze zgodnie z Normą EN274, nawet w przypadku 
zabrudzonego zlewu. Poziom wodoszczelności jest maksymalny również między sitkiem a górną częścią syfonu dzięki 
zabezpieczeniu jakim jest mosiężny upust izolacyjny. Dzięki takiej konstrukcji plastikowe elementy chronione są 
przed deformacją spowodowaną szokiem termicznym. 3,5" sitko umożliwia użycie 
młynka na odpady firmy Barazza (kompatybilność z młynkami innych producentów nie jest gwarantowana).

Niektóre zlewy wyposażone 
są w kwadratowe sitko 
na odpadki pasujące do stylu 
zlewu oraz przelewu.

To urządzenie znajduje się 
we wszystkich zlewach 
firmy Barazza. Jest to urządzenie 

Ta instalacja daje efekt idealnego 
stopienia się z blatem, czego 
rezultatem jest nie kończąca się , 
jednolita powierzchnia.

Zlewy z precyzją zamontowane 
są pod blatem kuchennym. 

Krawędź ułatwia instalację i wyczuwalna 
jest tylko poprzez dotyk.

1

R
15

R
12

R
0

Oferta kwadratowych zlewów firmy Barazza 
zawiera modele o różnych rozmiarach, 
promieniach zaokrąglenia krawędzi 
oraz rodzajach instalacji (zintegrowana, 
wbudowana, podwieszana). 
Dostępne są też różne rodzaje kranów.

201200

zabezpieczające przed przelaniem w 
przypadku pozostawienia odkręconego 
kranu. W zależności od stylu zlewu 
Barazza oferuje przelew w postaci 
otworów bądź obwodowej szczeliny.  
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09/0808/0706/05

str.207

str.209

str.212 str.213str.213

str.206

str.209

(FT)

(FT)

(FT) (FT)(FT)

(FT)

(FT)

(UM)

(UM)

(UM)

(UM)

(UM)

(FEB)

(FEB)

(FEB) (FEB)(FEB)

(FEB)

(FEB)

1
1

1 11

1
1

# MODUŁY ZLEWÓW 
KWADRATOWYCH 20 30/40

PROMIEŃ “12”

PROMIEŃ “0”

PROMIEŃ “15” str.205

str.211

str.205

str.208

str.206

str.211

(FT)

(FT)

(FT)

(FT)

(FT)

(FT)

(UM)

(UM)

(UM)

(UM)

(UM)

(UM)

(FEB)

(FEB)

(FEB)

(FEB)

(FEB)

(FEB)

1
1

1
1

1

1
212.str212.str )TF()TF( (UM) )BEF()BEF(
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM, PODWIESZANE ZLEWY 
Z PROMIENIEM ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY ”15”

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe.

Promień ”15”

Zlewy z promieniem zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15” 
są funkcjonalne i ergonomiczne, co sprawia, że łatwo je wyczyścić. 
Mają wmontowany przelew szczelinowy.

# ZLEWY 
KWADRATOWE "15"

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 18x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”

1

FEB FT UM Akcesoria: 17 38

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

NEW
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 18x40x14 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy

• element podstawy komory 40 cm
• wycięcie: 20x42 cm + nacięcie na przelew

220

180

44
0

40
0

R 10
R 15

1

14
0

kod  1X1840I

STAL NIERDZEWNA podbudowany kod  1X1840S

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 34x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x19,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy

• element podstawy komory 45 cm
• wycięcie: 36x42 cm + nacięcie na przelew 380

340

44
0

40
0

R 10
R 15

1

19
5

kod  1X3440I

STAL NIERDZEWNA podbudowany kod  1X3440S

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 40x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x19,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy

• element podstawy komory 60cm
• wycięcie: 42x42 cm + nacięcie na przelew 440

400

44
0

40
0

R 10
R 15

1

19
5

kod  1X4040I

STAL NIERDZEWNA podbudowany kod  1X4040S

205204

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

• zintegrowany i podwieszany: 
       zobacz strona internetowa

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

• zintegrowany i podwieszany: 
       zobacz strona internetowa

• zintegrowany i podwieszany:
       zobacz strona internetowa
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM, PODWIESZANE ZLEWY 
PROMIENIEM ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY ”15”

FEB

Podwójny kwadratowy zlew 
o promieniu zaokrąglenia 

krawędzi dna komory ”15”  
z baterią Flexi, 

odsączarką i suszarką

MUTF

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe.

Akcesoria

7

kod  1TOF20

8

kod  1TOF26

17

kod  1VOF

20

kod  1VSOF

25

kod  1CIVQ

38 39

kod  1CPI kod  1CV30

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM, PODWIESZANE ZLEWY 
Z PROMIENIEM ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY ”15”

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z 
podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe. 

Kwadratowy zlew o promieniu 
zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15” 
50x40cm

Podwójny kwadratowy zlew o promieniu 
zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”
z baterią i dozownikiem

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 71x40 cm
 jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15” 

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 71x40x19,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy

• element podstawy komory 90cm
• wycięcie: 73x42 cm + nacięcie na przelew 750

710

44
0

40
0

R 15

1

19
5

R 10

kod  1X7040I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1X7040S

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew 75x44 cm 
dwukomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

NEW
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 34x40x19,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy

• element podstawy komory 90cm
• wycięcie: 73x42 cm + nacięcie na przelew

750

340 340

44
0

R 15

19
5

40
0

R 10

1

kod  1X842I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1X842S

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 45x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

NEW
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 45x40x19,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy

• element podstawy komory 60cm
• wycięcie: 47x42 cm + nacięcie na przelew

490

450

44
0

40
0

R 10
R 15

1

19
5

kod  1X4540I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1X4540S

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 50x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15” 

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x19,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy

• element podstawy komory 60cm
• wycięcie: 52x42 cm + nacięcie na przelew 540

500

44
0

40
0

R 10
R 15

1

19
5

kod  1X5040I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1X5040S

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew 58,5x44 cm 
dwukomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”15”t

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
15

NEW
•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wymiary komór zlewu: 34x40x19,5 (wys.) cm 

oraz 18x40x14 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew szczelinowy
• element podstawy komory 80cm
• wycięcie: 56,5x42 cm + nacięcie na przelew

585

340

44
0

R 15

19
5

180

40
0

R 10

1
14

0

kod  1X642I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1X642S

206 207

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

• zintegrowany i podbudowany:
      zobacz strona internetowa

• zintegrowany i podwieszany: 
      zobacz strona internetowa

• zintegrowany i podwieszany: 
       zobacz strona internetowa

• zintegrowany i podwieszany: 
      zobacz strona internetowa

• zintegrowany i podwieszany: 
      zobacz strona internetowa
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# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM I PODWIESZANE ZLEWY KWADRATOWE 
O PROMIENIU ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY  ”12”

"21" suidaRMUTFBEF

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe.

Akcesoria

7

kod  1TOF20

8

kod  1TOF26

17

kod  1VOF

20

kod  1VSOF

25

kod  1CIVQ

39

kod  1CV30

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM I PODWIESZANE ZLEWY KWADRATOWE 
O PROMIENIU ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY  ”12”

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe.

Kwadratowe zlewy o promieniu 
zaokrąglenia krawędzi dna komory ”12” 
mają wyróżniający się wygląd. 
Mogą być wbudowane, zintegrowane 
z blatem lub podwieszane z kwadratowym 
sitkiem oraz przelewem szczelinowym.

# ZLEWY KWADRATOWE 
O PROMIENIU ”12” Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 50x40 cm 

jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”12”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
12

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko kwadratowe, 
      przelew szczelinowy

• element podstawy komory 80 cm 
      do zlewu podbudowanego
• wycięcie: 53,5x43,7 cm 

500

40
0

R 6
R 12 555

(530 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1QR5040IQ

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1QR5040SQ

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 70x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”12”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
12

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 70x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko kwadratowe,
      przelew szczelinowy

• wycięcie: 73,5x43,7 cm 
• zintegrowany i podwieszany: 

700

40
0

R 6
R 12

755
(730 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1QR7040IQ

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1QR7040SQ

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 34x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”12”  

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
12

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko kwadratowe, 
      przelew szczelinowy
• element podstawy komory 45 cm
• wycięcie: 37,5x43,7 cm 

340

40
0

R 6
R 12 395

(370 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1QR3440IQ

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1QR3440SQ

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 40x40 cm
 jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”12”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 39

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
12

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko kwadratowe, 
      przelew szczelinowy
• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 43,5x43,7 cm 

400

40
0

R 6
R 12 455

(430 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1QR4040IQ

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1QR4040SQ

208 209

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

• zintegrowany i podwieszany: 

• zintegrowany i podwieszany: 

• element podstawy komory 60 cm do zlewu 
      wbudowanego i zintegrowanego z blatem

• zintegrowany i podwieszany: 

• element podstawy komory 80 cm do zlewu 
      wbudowanego i zintegrowanego z blatem
• element podstawy komory 90 cm 
      do zlewu podbudowanego



K
W

A
D

R
A

T
O

W
E

 
Z

LE
W

Y

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM I PODWIESZANE ZLEWY KWADRATOWE 
O PROMIENIU ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY  ”0” 

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe.

Promień ”0”

Kwadratowe zlewy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0” 
są wyrafinowane i eleganckie, co przejawia się w ich klarownym stylu.

# ZLEWY KWADRATOWE 
O PROMIENIU ”0”

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 17x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”  

1

FEB FT UM Akcesoria: 17 38

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 17x40x17 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 

• element podstawy komory 40 cm 
      do zlewu podbudowanego
• wycięcie: 20,5x43,7 cm 

225
(200 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

170

40
0

R 6

1

17
0

kod  1Q1740I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1Q1740S

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 34x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0” 

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 34x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 

• element podstawy komory 45 cm
• wycięcie: 37,5x43,7 cm 

340

40
0

R 6
395

(370 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1Q3440I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1Q3440S

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 40x40 cm
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna  komory ”0” 

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 

• element podstawy komory 60 cm
• wycięcie: 43,5x43,7 cm 

400

40
0

R 6
455

(430 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1Q4040I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1Q4040S

211210

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

• element podstawy komory 30 cm do zlewu 
      wbudowanego i zintegrowanego z blatem

• zintegrowany i podwieszany: 

• zintegrowany i podwieszany:

• zintegrowany i podwieszany: 



39

kod  1CV30
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MUTFBEF

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu 
space-saver z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe.

Akcesoria

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM ZLEWY KWADRATOWE 
O PROMIENIU ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY  ”0”

7

kod  1TOF20

8

kod  1TOF26

17

kod  1VOF

20

kod  1VSOF

25

kod  1CIVQ

38

kod  1CPI

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące, uszczelnienie, syfon typu space-saver 
z podłączeniem do zmywarki, opakowanie kartonowe.

# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM I PODWIESZANE ZLEWY KWADRATOWE 
O PROMIENIU ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI DNA KOMORY  ”0”

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew 76,5x45,5 cm 
dwukomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”

1

FEB FT Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komór zlewu: 34x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 

• wycięcie: 74,5x43,5 cm 
R 6

26,5 26,5
765

45
5

40
0

197,5 370

1

21
5

STAL NIERDZEWNA kod  1Q842I

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew 86,5x45,5 cm jednokomorowy 
z ociekaczem o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0” 

1

FEB FT Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 40x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 

• wycięcie: 84,5x43,5 cm 
• zintegrowany R 6

26,5 26,5
865

45
5

40
0

327,5

1

21
5

STAL NIERDZEWNA kod  1LOF94

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 50x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 50x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 

• element podstawy komory 80 cm do 
      zlewu podbudowanego
• wycięcie: 53,5x43,7 cm 

500

40
0

R 6
555

(530 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1Q5040I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1Q5040S

Wbudowany, zintegrowany z blatem zlew 58,5x45,5 cm 
dwukomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”  

1
FEB FT Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• wymiary komór zlewu: 34x40x21,5 (wys.) cm 

oraz 16x40x17 (wys.) cm
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 
• element podstawy komory 60 cm 

R 6

26,5
585

45
5

40
0

267,5

26,5

1
17

0

21
5

STAL NIERDZEWNA kod  1Q642I

Wbudowany, zintegrowany z blatem i podbudowany zlew 70x40 cm 
jednokomorowy o promieniu zaokrąglenia krawędzi dna komory ”0”  

1

FEB FT UM Akcesoria: 7 8 17 20 25 38 39

STEEL
EXTRA 
THICK

R
0

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
•  wymiary komory zlewu: 70x40x21,5 (wys.) cm 
• wyposażenie: 3,5" sitko, przelew 

• element podstawy komory 90 cm do 
      zlewu podbudowanego
• wycięcie: 73,5x43,7 cm 

700

40
0

R 6
755

(730 ST )

45
5

(4
30

 ST
)

1

21
5

kod  1Q7040I

STAL NIERDZEWNA podwieszany kod  1Q7040S

212 213

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

STAL NIERDZEWNA wbudowany i zintegrowany z blatem

• element podstawy komory 60 cm do zlewu 
      wbudowanego i zintegrowanego z blatem

• zintegrowany i podwieszany

• wycięcie: 56,5x43,5 cm 
• zintegrowany

• element podstawy komory 80 cm do zlewu 
      wbudowanego i zintegrowanego z blatem

• zintegrowany i podwieszany

• element podstawy komory 80 cm 

• zintegrowany

• element podstawy komory 60 cm 



# WBUDOWANE, ZINTEGROWANE Z BLATEM 
TUNELE

Standardowe wyposażenie: klamry mocujące

TFBEFTunele z dodatkowym wyposażeniem to produkty 
wykonane z ekstra grubej stali nierdzewnej, 
stworzone by przestrzeń pracy w kuchni stała się 
bardziej praktyczna i wydajna. Tunel zawiera: 
ociekacz do szklanek i kubków, ociekacze na sztućce 
oraz uchwyty szczelinowe na deski do krojenia.

#DODATKOWE WYPOSAŻENIE 
ZLEWÓW – TUNELE

1

FEB FT NEW

20
0

R 25

14
0

18
0

65 65

870

1000

1

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• 3,5 pojemnik na odpady
• 3 elementy teleskopowe:   
 ociekacze na sztućce,
 ociekacz do szklanek i kubków,
 suszarka na talerze
• wycięcie: 98,4x16,4 cm, promień 10cm 

STAL NIERDZEWNA kod  1CAF101

1

FEB FT NEW

1

20
0

R 25

14
0

18
0

65 65

870

1000

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• 3,5 pojemnik na odpady
• 3 elementy teleskopowe: uchwyt szczelinowy 
       na deski do krojenia iroko (plus 3 deski iroko), 
       ociekacze na sztućce, 
       suszarka na talerze 
• wycięcie: 98,4x16,4 cm, promień 10 cm 

STAL NIERDZEWNA kod  1CAF102

1

FEB FT NEW

1

20
0

R 25

14
0

18
0

65 65

870

1000

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• 3,5 pojemnik na odpady
• 3 elementy teleskopowe: 
      ociekacz na sztućce, 
      2 suszarki na talerze 
• wycięcie: 98,4x16,4 cm, promień 10 cm 

STAINLESS STEEL kod  1CAF103

Wbudowany tunel 180cm
z dodatkowym wyposażeniem 

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304
• 3,5 pojemnik na odpady
• 6 elementów teleskopowych: 
      2 ociekacze na szklanki, 
      uchwyty szczelinowe na deski do 
      krojenia iroko (plus 3 deski iroko), 
      2 suszarki na talerze, 
      ociekacz na sztućce, 
      półka 

1740

1800 0303

14
0

20
0

20
18

0

STAINLESS STEEL kod  1AI180

215214

Wbudowany, zintegrowany tunel 100cm
z dodatkowym wyposażeniem  Konfiguracja 1 

Wbudowany, zintegrowany tunel 100cm 
z dodatkowym wyposażeniem Konfiguracja 2 

Wbudowany, zintegrowany tunel 100cm 
z dodatkowym wyposażeniem Konfiguracja 3 

• zintegrowany: zobacz strona internetowa

• zintegrowany: zobacz strona internetowa

• zintegrowany: zobacz strona internetowa

 wycięcie: 178,6x19 cm 

• wycięcie: 178,6x19 cm
• zintegrowany: zobacz strona internetowa



# BATERIE
I AKCESORIA

SINGLE LEVER strona 218

BATERIA TELESKOPOWA
ZE ZDALNYM STEROWANIEM 
strona 224

3-KIERUNKOWA BATERIA
strona 226            

DOZOWNIK strona 228

AKCESORIA DO 
PŁYT KUCHENNYCH 
strona 237

BATERIE O DUŻYCH 
GŁÓWKACH strona 227        

AKCESORIA DO
ZLEWÓW strona 229

MŁYNKI DO ODPADÓW
strona 232

PRODUKTY CZYSZCZĄCE 
strona 238

AKCESORIA DO 
PIEKARNIKÓW strona 236

Kolekcja baterii i akcesoriów 
jest praktyczna, uniwersalna, 
wyszukana i nowoczesna, 
stworzona by idealnie 
komponować się z każdym 
zlewem, wyprodukowana 
z materiałów gwarantujących 
długą żywotność 
i praktyczność użytkowania.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE
CHOWANE W BLAT strona 234

216 217
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# BATERIE Z POJEDYNCZĄ DŹWIGNIĄ

Bateria  Lab4 z wykończeniem chromowym

W ofercie jest duży wybór baterii
o pojedynczej dźwigni z wykończeniem z satynowej 
stali nierdzewnej lub chromowym. 
Krany te stworzone zostały do praktycznej, 
funkcjonalnej, nowoczesnej kuchni. 

Bateria Lab In 

50 x 50

24
7

23
0

214

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: 50x50 cm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMLBI

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMLBIC

Bateria  Fly Lab 
NEW

ø 50

27
0

25
4

220

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º
• podstawa baterii: ø 55 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMFYL

Bateria  Lab4
NEW

ø 48

26
3

24
6

227

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: 50x50 cm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMLB4

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMLB4C

219218

Bateria  Lab In z wykończeniem z satynowej stali nierdzewnej
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Bateria  B_Fast 
z wykończeniem chromowym

Bateria B_Level z wykończeniem chromowym

# BATERIE Z POJEDYNCZĄ DŹWIGNIĄ

Bateria  B_Open z wykończeniem chromowymBateria  Easy z wykończeniem chromowym`

# BATERIE Z POJEDYNCZĄ DŹWIGNIĄ

Bateria  B_Free One

26
1

24
2

220
ø 50

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMBF1

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMBF1C

Bateria  B_Fast 
NEW

200
ø 50

23
225

6

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMFSC

Bateria  B_Level

35
5

24
0

225
ø 50

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMBLI

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMBLC

Bateria Easy
NEW

ø 55

27
5

24
8

165

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 55 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMESC

Bateria  B_Open
NEW

ø 50

35
2

27
5

220

360°

• obrotowa końcówka
• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMBOC

220 221

Bateria  B_Free One z wykończeniem 
z satynowej stali nierdzewnej
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Bateria Tao z wykończeniem 
z satynowej stali nierdzewnej

Bateria Officina Shower 
z wykończeniem z satynowej stali nierdzewnej

Bateria Flat 
z wykończeniem chromowym

# BATERIE Z POJEDYNCZĄ DŹWIGNIĄ

Bateria 

Bateria Select Shower z wykończeniem 
z satynowej stali nierdzewnej

# BATERIE Z POJEDYNCZĄ DŹWIGNIĄ

Bateria Tao 

220
46 x 66

25
1

28
0

• wyciągana wylewka natryskowa
• ceramiczna głowica
• rotacja: 120°
• podstawa baterii: 46x66 mm
• sterowanie w prawą stronę
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMTA

ø 50

26
9

30
2

238

360°

• wyciągana wylewka natryskowa
• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMOF1

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMOF1C

Bateria Flat
NEW

ø 50

34
3

23
6

191

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii:  ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMFTC

Bateria Select

218
ø 55

24
830

2

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 55 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMS

Bateria  Select One 

205
ø 50

25
035

0

360°

Szczegółowe zdjęcie obszaru sterowania wodą 
o teksturze Select

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360º 
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMS1

Bateria Select Shower

220
ø 50

24
027

5
Szczegółowe zdjęcie obszaru sterowania wodą 
o teksturze Select

• wyciągana wylewka natryskowa
• ceramiczna głowica
• rotacja: 180°
• podstawa baterii: ø 50 mm
• sterowanie w prawą stronę
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMSD

222 223

Bateria  Select One z wykończeniem 
z satynowej stali nierdzewnej

Bateria Officina Shower 
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# BATERIE TELESKOPOWE ZE ZDALNYM STEROWANIEM

Teleskopowy bateria  B_Fast z wykończeniem chromowym

Teleskopowe baterie ze zdalnym sterowaniem łączą w sobie 
nowoczesny styl i funkcjonalność. Przy bateriach teleskopowych 
jest możliwość zmniejszenia wysokości baterii do minimum. 
Jest to idealne rozwiązanie podczas pracy w kuchni.

Bateria B_Free zestaw
z wyciąganą główką natryskową

26
1

24
2

42 9712
3

220
ø 50

ø 50 ø 55

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360°
• podstawa baterii: ø 50 mm
• podstawa sterowania: ø 50 mm
• podstawa główki natryskowej: ø 55 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMBFRK

Bateria Teleskopowy B_Free

210
ø 50

18 35 17
2

15
5

42

ø 50

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360°
• minimalna wysokość: 42 mm
• podstawa baterii: ø 50 mm
• podstawa sterowania: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMBFA

Bateria Teleskopowy B_Fast
NEW

ø 55

30
5

21
2

10
5

190
360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360°
• minimalna wysokość: 105 mm
• podstawa baterii: ø 55 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMFSAC

225224

Zestaw bateria  B_Free z wyciąganą wylewką natryskową 
z wykończeniem z satynowej stali nierdzewnej
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WODA PITNA

hot
water

output

cold
water

output

cold
water

output

WODA OCZYSZCZONA

#  KRANY MIESZACZE Z DUŻĄ WYLEWKĄ NATRYSKOWĄ

Bateria  Spring 
z wykończeniem chromowym 

#  BATEIRA 3-KIERUNKOWY 
GLASS

Bateria  3-kierunkowa Glass 

Glass jest kranem zrobionym w całości ze stali nierdzewnej AISI 304. Łączy w sobie dwie funkcje: 
dostarcza wodę oczyszczoną oraz wodę nieoczyszczoną z kanalizacji. Możesz używać filtrowaną wodę, 
zawsze gdy potrzebujesz. System ten jest ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczny, a stworzony został 
by zapewnić użytkownikom wodę czystą od osadów z wapna i chloru, które nadają wodzie nieprzyjemny 
zapach. Jest to system przyjazny środowisku, gdyż dzięki niemu zmniejsza się zużycie plastiku, 
nie marnuje się wody i oszczędza się w bezpieczny sposób. 

Glass jest kranem praktycznym, prostym i znakomicie skonstruowanym. Nie wymaga specjalnej instalacji. 
Cała technologia zamknięta jest w głowicy, która w każdej chwili może zostać wymieniona w prosty 
sposób bez użycia jakichkolwiek narzędzi czy interwencji specjalisty. Każda głowica dostarcza 3000 
bardzo czystej wody. Regulator wbudowany w każdą głowicę informuje 
kiedy głowica powinna zostać wymieniona. 

Oba strumienie wody płyną oddzielnie, dzięki czemu woda oczyszczona nie miesza się z nieoczyszczoną.

Bateria  Flexi
NEW

ø 50

47
4

23
2

230

360°

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360°
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMFX

Bateria  Spring
NEW

ø 50

15
0

54
0

240

360°

• podwójna wyciągana wylewka
• ceramiczna głowica
• rotacja: 360°
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1RUBMSGC

Bateria 3-kierunkowy Glass 
NEW

ø 50

33
5

30
5

19020

360° STEEL

• ceramiczna głowica
• rotacja: 360°
• podstawa baterii: ø 50 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1RUBMGL

Accessories

Filtr (z głowicą i regulatorem) kod  1FGL

kod  1CGL

226 227

Dodatkowa głowica (z regulatorem do filtra)

Bateria  Flexi 
z wykończeniem z satynowej stali nierdzewnej
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# AKCESORIA DO 
ZLEWÓW

Koszyk z wypolerowanej stali nierdzewnej Odsączarka z pokrywą ze stali nierdzewnej 
i polietylenową deską do krojenia

Odsączarka ze stali nierdzewnej z suszarką

# DOZOWNIKI

Dozownik Compact z wykończeniem chromowym

Koszyk z wypolerowanej stali nierdzewnej

2 kwadratowy do zlewów 
o wymiarach komory 33x33 cm kod  1CQI

3
prostokątny do zlewów 
o wymiarach komory 34x39 cm kod  1CREI

Wiszący koszyk z wypolerowanej stali nierdzewnejt

5
do zlewów o wymiarach 
komory 34x39 cm kod  1CREIM

Odsączarka ze stali nierdzewnej

16
do zlewów o wymiarach 
komory 15x30 cm kod  1SCP

Odsączarka z pokrywą ze stali nierdzewnej i polietylenową deską do krojenia 

15
do zlewów Tao 1LTA90 
oraz 1LTA 92 kod  1KSTT

Odsączarka ze stali nierdzewnej

17 do zlewów z komtorą kwadratową, Easy, B_Open oraz Lab 
z jedną komorą i obniżeniem – wymiary odsączarki 15x43 cm kod  1VOF

18 do zlewów Lab z dwoma komorami, z jedną komorą i ociekaczem, 
dwoma komorami i ociekaczem – wymiary odsączarki 15x48,5 cm kod  1VLB

19 do zlewów B_Free – wymiary odsączarki 12x41 cm kod  1VBF

Odsączarka ze stali nierdzewnej z suszarką

20 do zlewów kwadratowych, Easy, B_Open oraz Lab z jedną 
komorą i obniżeniem – wymiary odsączarki 25x43 cm kod  1VSOF

21
do zlewów Lab z dwoma komorami, z jedną komorą 
i ociekaczem, dwoma komorami i ociekaczem 
– wymiary odsączarki 25x48,5 cm 

kod  1VSLB

Dozownik Up
NEW

ø 45

13
9

12
6

104

•  wbudowany dozownik z pojemnikiem 
      na mydło w płynie
•  wymiary pojemnika: ø 65 mm, wys. 200 mm
•  podstawa dozownika: ø 45 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ kod  1DSU

Dozownik Compact 
NEW

ø 45

110

64

•  wbudowany dozownik z pojemnikiem 
      na mydło w płynie
•  wymiary pojemnika: ø 55 mm, wys. 170 mm
•  podstawa dozownika: ø 45 mm
• otwór montażowy: ø 35 mm

WYKOŃCZENIE CHROMOWE kod  1DSC

228 229

Dozownik Up z wykończeniem z satynowej stali nierdzewnej 
oraz bateria Officina Shower
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# AKCESORIA DO 
ZLEWÓW

Pokrywa na komorę zlewu ze stali nierdzewnejSzklana pokrywa na komorę zlewu

# AKCESORIA DO 
ZLEWÓW

Wielofunkcyjna deska do krojenia B_FreeProstokątna polietylenowa deska do krojenia

Duży wybór akcesoriów 
jest dopełnieniem 
funkcjonalnych zlewów B_Free. 
Spośród wszystkich akcesoriów 
wyróżnić należy stalową 
oraz czarną polietylenową 
wielofunkcyjną deskę do krojenia, 
która może zostać użyta również 
jako pokrywa do zlewu 
oraz ociekacz. 

NEW

39 do zlewów kwadratowych, Easy 
oraz B_Open – wymiary pokrywy 30x43 kod  1CV30

Krata ociekowa ze stali nierdzewnej

22 do zlewów Lab z jedną komorą i obniżeniem 
– wymiary kraty 26x43 cm kod  1GLLB

Pokrywa na komorę zlewu ze stali nierdzewnej

23 kwadratowa do zlewów 
o wymiarach komory 33x33 cm kod  1CI33

24 prostokątna do zlewów 
o wymiarach komory 34x39 cm kod  1CI91

Prostokątna pokrywa na komorę zlewu ze stali nierdzewnej

25 do zlewów kwadratowych, Easy, B_Open 
oraz Lab z jedną komorą i obniżeniem kod  1CIVQ

Korek do odpływu ze stali nierdzewnej

38 do zlewów z 3,5 sitkiem kod  1CPI

Prostokątna polietylenowa deska do krojenia

13
do zlewów o wymiarach 
komory 15x30 cm kod  1TREPM

Prostokątna polietylenowa deska do krojenia

14 do zlewów o wymiarach 
komory 34x39 cm

kod  1TREP

Prostokątna polietylenowa deska do krojenia

7
do zlewów kwadratowych, Easy, B_Open oraz Lab z jedną 
komorą i obniżeniem – wymiary deski 20x43 cm kod   1TOF20

8
do zlewów kwadratowych, Easy, B_Open oraz Lab z jedną 
komorą i obniżeniem – wymiary  deski 26x43 cm kod   1TOF26

9
do zlewów Lab z dwoma komorami, z jedną komorą 
i ociekaczem, dwoma komorami i ociekaczem 
– wymiary deski 23x47 cm 

kod   1TLB23

Wielofunkcyjna deska do krojenia ze stali nierdzewnej i czarnego polietylenu B_Free

6
do zlewów B_Free, 
wymiary deski 33x41 cm kod  1TBF

Prostokątna deska do krojenia iroko

11 do zlewów o wymiarach 
komory 40x40 cm oraz 50x40 cm kod  1TRES

Prostokątna deska do krojenia iroko

12 do zlewów o wymiarach 
komory 34x39 cm 

kod  1TRE

230 231

Szklana pokrywa na komorę zlewu
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# MŁYNKI DO ODPADÓW

Młynki do odpadów, nadający się do zamontowania 
we wszystkich zlewach firmy Barazza, umożliwiają 
zmielenie owoców, warzyw, ości, małych kości, 
past, skorupek po jajkach, orzechach, itp. 
Zmniejszają ilość odpadów przeznaczonych 
do wyrzucenia nawet o połowę, dzięki czemu 
obniżają opłaty za śmieci i mają wkład 
w dbanie o środowisko. 

Młynek do odpadów
NEW

•  elementy rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej
•  komora mielenia oraz korek wykonane 
       z antykorozyjnego metalu

•  jednostopniowa technologia rozdrabniania, standardowy silnik
•  przystosowany do pracy w trybie ciągłym
•  silnik: 200-240V/50 Hz

• wydajność: 1
•  samosmarujący silnik
•  ręczne resetowanie/ wyłącznik przeciążeniowy
•  plastikowy włącznik pneumatyczny 
•  moc: 1/2 HP, 380 W

do wszystkich zlewów z sitkiem 3,5 kod  1DSEC2

Młynek do odpadów Plus
NEW

•  elementy rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej
•  komora mielenia oraz korek wykonane 
       z antykorozyjnego metalu
•  kołnierz mocujący ze stali nierdzewnej
•  dwustopniowa technologia rozdrabniania, standardowy silnik
•  przystosowany do pracy w trybie ciągłym
•  silnik: 200-240V/50 Hz

• wydajność: 1
•  samosmarujący silnik
•  ręczne resetowanie/ wyłącznik przeciążeniowy
•  plastikowy włącznik pneumatyczny 
•  moc: 3/4 HP, 600 W

do wszystkich zlewów z sitkiem 3,5 kod  1DSEC1

Akcesoria

Włącznik radiowy – zestaw kod  1ADRC

Adapter kompatybilny z młynkami do odpadów 
1DSEC1 i 1DSEC2 do zlewów z kwadratowym sitkiem kod  1APQI

233232

•  kołnierz mocujący z włókien szklanych i nylonu

• osłona dźwiękowa

•  osłona dźwiękowa
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# GNIAZDA ELEKTRYCZNE# GNIAZDA ELEKTRYCZNE 

Kolumna gniazd elektrycznych 
może być używana wówczas, 
gdy jest potrzebna, a po zakończeniu 
użytkowania może zostać schowana
w blacie zostawiając wolną przestrzeń.

Gniazda elektryczne chowane w blat to rozwiązanie hi-tech umożliwiające zasilanie elektryczne 
podczas gdy pokrywa jest zamknięta. 
Montowana w wersji instalacji wbudowanej lub zintegrowanej z blatem.

# KOLUMNA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH CHOWANA W BLAT

# GNIAZDA ELEKTRYCZNE CHOWANE W BLAT ZAMYKANE POKRYWĄ

Kolumna gniazd elektrycznych chowana w blat

•  3 gniazda elektryczne Shuko
•  wycięcie: ø12,4 cm

135

30
8

21
3

kod  1TPE

Gniazda elektryczne chowane w blat zamykane pokrywą
NEW

•  3 gniazda elektryczne Shuko

95

215

1,5

82

kod  1PPT

234 235

•  wycięcie: 18,5x15,7 cm
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# AKCESORIA DO PŁYT KUCHENNYCH

Adapter do garnków typu Wok z lanego żelazaGrill ze stali nierdzewnej

# AKCESORIA DO PIEKARNIKÓW

Grill ze stali nierdzewnej

34
do płyt kuchennych z kolekcji B_Free z palnikiem 4 lub 5 kW 
podwójnym pierścieniem oraz do płyt kuchennych 
80cm i 90 cm z kolekcji Officina 

kod  1BSIJ

Przewód gazowy (standard europejski) do gazów łatwopalnych 
wg normy EN 14800 – o długości 2 m

36 do płyt kuchennych gazowych kod  1TFL

Adapter do garnków typu Wok z lanego żelaza

35 do palników z potrójnym pierścieniem 
oraz 4 i 5 kW z podwójnym pierścieniem kod  1RWJ

Zestaw łączący B_Free

37
do płyt kuchennych 
i zlewów B_Free kod  1PGBF

Uszczelniacz

kod  1CSF

Samoczyszczące panele

26 do piekarników 60 cm*  kod  1FPA60

31 do piekarników 90 cm kod  1FPA93

Talerz do pizzy

28 do piekarników 60 cm ( z wyłączeniem 
mikrofalówek i mikrofalówek kombi) kod  1PP60

32 do piekarników 90 cm kod  1PIAPJ

Zestaw 3 par teleskopowych prowadnic

29 do piekarników 60 cm* kod  1CE60

33 do piekarników 90 cm kod  1CE903

Forma do pieczenia ze szkła Pyrex

27 do piekarników 60 cm* kod  1TPX

Zabudowa do piekarnika ustawianego na blacie

570600

60
0

kod 1CBA60 – do piekarników 60 cm (z wyłączeniem 
mikrofalówek, mikrofalówek kombi oraz piekarników z pirolizą) kod  1CBA60

Zabudowa na kółkach do piekarnika

570600

70
0

60
0

do piekarników 60 cm (z wyłączeniem mikrofalówek, 
mikrofalówek kombi oraz piekarników z pirolizą) kod  1CBR60

Zabudowa do piekarnika wbudowanego w ścianę

570600

60
0

do piekarników 60 cm (z wyłączeniem mikrofalówek, 
mikrofalówek kombi oraz piekarników z pirolizą) kod  1CBP60

30 do instalacji mikrofalówek kombi z kolekcji B_Free 
o wysokości zewnętrznej równej 48 cm  kod  1KPMC

236 237

Forma do pieczenia ze szkła Pyrex

* Z wyłączeniem piekarników z pyrolizą, mikrofalówek kombi , 
mikrofalówek oraz piekarników z kolekcji Officina

do płyt kuchennych i zlewów zintegrowanych z blatem
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# PRODUKTY CZYSZCZĄCE# PRODUKTY CZYSZCZĄCE

#KREM DO CZYSZCZENIA EASY CLEAN

#ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

Krem Easy Clean jest kremowym produktem 
czyszczącym stworzonym na potrzeby czyszczenia zlewów, 
płyt kuchennych, okapów kuchennych piekarników 
i innych powierzchni ze stali nierdzewnej. 
Opracowany na bazie składników najwyższej jakości, 
jest bogaty w pigment polerujący i substancje konserwujące. 
Jest łagodny dla stali, z łatwością usuwa plamy 
z wapna i tłuszczu. Używany okresowo bądź gdy 
jest to konieczne, odnawia połysk powierzchni stalowej 
i pozostawia powłokę ochronną, która opóźnia 
powstawanie plam i zanieczyszczeń.

Ściereczka z mikrofibry firmy Barazza 
odtłuszcza i pochłania plamy 
i zanieczyszczenia z każdej powierzchni stalowej 
bez pozostawiania smug i włosków oraz bez użycia 
jakichkolwiek środków czyszczących. 
Ten innowacyjny produkt charakteryzuje 
niesamowita miękkość i trwałość 
co czyni go niezastąpionym 
w codziennym czyszczeniu.

Stal nierdzewna zawiera wysoki poziom chromu i niklu. Jest odporna na rdzewienie i nie daje efektu plam. Są różne rodzaje stali nierdzewnej; 
produkty firmy Barazza zrobione są ze stali nierdzewnej AISI (American Iron and Steel Institute – Amerykański Instytut Żelaza i Stali), 
zawierającej 18 % chromu oraz 10 % niklu. Taki skład daje stali właściwości antykorozyjne i antybakteryjne. 

Dla idealnej konserwacji firma Barazza rekomenduje:
# by dobrze umyć wodą i wysuszyć czystą ściereczką lub ściereczką z irchy,

# by w przypadku uporczywych plam użyć odrobinę ciepłego białego octu,

STAL NIERDZEWNA

Krem do czyszczenia Easy Clean

• profesjonalny krem do czyszczenia stali nierdzewnej
• czyści, poleruje i chroni stal nierdzewną
• pojemność jednej butelki: 250 ml 

3 butelki kod  1EC3

12 butelek kod  1EC12

NEW

• pochłanianie tłuszczów i innych płynów 
       bez użycia detergentów
• rozmiar: 46x50 cm

3 ściereczki kod  1PI3

238 239

# nie używać środków czyszczących zawierających chlor i jego związki jak na przykład kwas chlorowodorowy czy wybielacz (podchloryn sodu),

# nie używać wełny stalowej czy innych materiałów ściernych, które mogłyby bezpowrotnie zniszczyć powierzchnię
# nie ciągnąć gorących naczyń kuchennych po powierzchni; by używać desek do krojenia, rękawic i mat kuchennych podczas pracy w kuchni,

# nie kłaść gorących naczyń na powierzchni stalowej by uniknąć wyginania i niebieszczenia,

# nie zostawiać zardzewiałych przedmiotów na powierzchni stalowej przez dłuższy czas,

# nie zostawiać w pobliżu produktów stalowych otwartych opakowań i butelek zawierających detergenty czy inne substancje chemiczne. 

Ściereczka z mikrofibry

• profesjonalna ściereczka z mikrofibry do codziennego 
       czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej
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# KOLEKCJA 
KLASYCZNA 

90 / 123 CM KUCHENKA strona 242

90 / 123 cm OKAP KUCHENNY strona 248

90 / 123 cm TYLNY ELEMENT 
ŁĄCZĄCY KUCHENKĘ Z 
OKAPEM KUCHENNYM strona 248

123 cm ZABUDOWANY ZLEW  strona 250

Kolekcja Klasyczna o wymiarach 
90 i 123 cm z wbudowanymi
piekarnikami 90 cm i zabudowanymi 
zlewami. Każdy element 
odzwierciedla znakomitość 
tych produktów wyrażającą
się  w połączeniu stali z emalią 
w kolorach: kość słoniowa, 
bordowy, antracyt. 
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Kuchenka 123 cm posiada boczne drzwiczki 
z trzema szufladami wyposażonymi w stojak 
na talerze, stojak na przyprawy, uchwyty 
szczelinowe na deski do krojenia iroko 
oraz uchwyty na butelki.

Każda kuchenka z tej kolekcji posiada 
dolną szufladę, którą można wyciągać.

Możliwy jest wybór kuchenki z dużym 
uchwytem drzwiczek piekarnika 
bądź bez uchwytu.

#SZUFLADA DOLNA

#DUŻY UCHWYT DRZWICZEK 
PIEKARNIKA

# WŁAŚCIWOŚCI KUCHENEK 90 I 123 CM

#2

#3

#1

#DRZWICZKI BOCZNE

# WŁAŚCIWOŚCI KUCHENEK 90 I 123 CM

Płyty kuchenne w kuchenkach z kolekcji klasycznej 
dostępne są w następujących konfiguracjach: 
4 palniki gazowe i 2 palniki z potrójnym pierścieniem 
oraz 3 palniki gazowe, jeden palnik z potrójnym 
pierścieniem i podłużny palnik do smażenia 
dla wersji 90 cm oraz 3 palniki gazowe, 2 palniki 
z potrójnym pierścieniem i podłużny palnik do smażenia
dla wersji 123 cm. 

Piekarnik z czasomierzem mechani-
cznym 90´ z alarmem oraz manualnie 
ustawianymi czasami początku i końca 
gotowania, posiada 7 funkcji goto-
wania: piekarnik statyczny, 
podgrzewanie, pieczenie, 
tradycyjny grill, piekarnik 
z wiatrakiem, grill z wiatrakiem,
funkcja odmrażania.

#RODZAJE PŁYT KUCHENNYCH#90CM PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY

#STYL FORMALNY I LELGANCKI DO KUCHNI O WYSTROJU KLASYCZNYM, RUSTYKALNYM I NOWOCZESNYM
Kuchenki i zlewy z zabudową wyprodukowane są z najwyższej jakości materiałów, trwałych i wytrzymałych jak stal nierdzewna, żelazo i mosiądz. 
Tylna część łącząca kuchenkę z okapem jest funkcjonalna i elegancka, tak jak i inne dodatki w tej kolekcji, które dodają produktom wartości. 
Duża rozpiętość między okapem, kuchenką, a dolną szufladą ze stali nierdzewnej sprawia, że gotowanie jest wygodne, a rozkład 
poszczególnych elementów poręczny. Widoczna jest w tej kolekcji praca badawcza jaką wykonała firma Barazza aby stworzyć te produkty. 
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# KUCHENKA 90 CM
KOLEKCJA KLASYCZNA 

# MODELE KOLEKCJI KLASYCZNEJ

Emalia bordowa Emalia antracytEmalia kość słoniowa

Emalia bordowa
Wykończenie 
stalowe

Emalia kość słoniowa
Wykończenie 
stalowe

Emalia antracyt
Wykończenie 
stalowe

Połączenia stali z emalią dla kuchenek, zlewów i okapów kuchennych. # Kuchenka 90 cm AOcena wydajności energetycznej 

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304

•  właściwości płyty kuchennej: ruszta i korony palników 
      z lanego żelaza
•  90 cm piekarnik wielofunkcyjny: piekarnik elektrycznie 
       statyczny, piekarnik podgrzewający, piekarnik 
       podpiekający, tradycyjny grill, funkcja odmrażania
• mechaniczny czasomierz 90' z sygnalizacją 

dźwiękową i ustawieniem czasów wstawienia 
potrawy i końca gotowania

•  pojemność: 75 litrów
• wyposażenie: krawędzie płyty kuchennej ze 

stali nierdzewnej 5x2cm, duży rożen 
z 4 widelcami i 8 szpikulcami

•  właściwości piekarnika: obudowa łatwa 
      do czyszczenia, drzwiczki wyciągane z szybą 
      wewnętrzną odbijającą ciepło, otwierane okienko 
      w drzwiczkach piekarnika

• maksymalne zużycie energii: 2,8 kW
•  wyciągana szuflada dolna ze stali nierdzewnej

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,6 kW

900 650
30 20

70 760 70 550 50

50
87

0

92
0

Kuchenka 90 cm z 4 palnikami gazowymi i 2 palnikami z potrójnym pierścieniem:
900

65
0

kod  1B90M6AVI

kod  1B90M6AVO

kod  1B90M6BOI

kod  1B90M6BOO

kod  1B90M6ANI

kod  1B90M6ANO

900

65
0

kod  1B90M5AVI

kod  1B90M5AVO

kod  1B90M5BOI

kod  1B90M5BOO

kod  1B90M5ANI

kod  1B90M5ANO

Kuchenka 90 cm z 4 palnikami gazowymi, 2 palnikami z potrójnym pierścieniem oraz dużym uchwytem drzwiczek piekarnika:
966

68
3

kod  1B90M6AVIM

kod  1B90M6AVOM

kod  1B90M6BOIM

kod  1B90M6BOOM

kod  1B90M6ANIM

kod  1B90M6ANOM

966

68
3

kod  1B90M5AVIM

kod  1B90M5AVOM

kod  1B90M5BOIM

kod  1B90M5BOOM

kod  1B90M5ANIM

kod  1B90M5ANOM
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Wykończenie 
z mosiądzu

Wykończenie 
z mosiądzu

Wykończenie 
z mosiądzu

•  uchwyty, gałki i elementy instalacyjne 
       ze stali nierdzewnej lub mosiądzu

• maksymalna temperatura: 250º C

• 1 podłużny palnik Fish: 2,9 kW

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem z mosiądzu

Bordowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Bordowy z wykończeniem z mosiądzu

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem z mosiądzu

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem z mosiądzu

Bordowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Bordowy z wykończeniem z mosiądzu

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem z mosiądzu

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem z mosiądzu

Bordowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Bordowy z wykończeniem z mosiądzu

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem z mosiądzu

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem z mosiądzu

Bordowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Bordowy z wykończeniem z mosiądzu

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem z mosiądzu

Kuchenka 90 cm z 3 palnikami gazowymi, palnikiem z potrójnym pierścieniem oraz podłużnym palnikiem Fish :

Kuchenka 90 cm z 3 palnikami gazowymi, palnikiem z potrójnym pierścieniem, podłużnym palnikiem Fish oraz dużym uchwytem drzwiczek piekarnika:
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# AKCESORIA DO KUCHENEK 90 I 123 CM
KOLEKCJA KLASYCZNA

# KUCHENKA 123 CM
KOLEKCJA KLASYCZNA

kod  1FYT

Pokrywa do płyty do smażenia

kod  1COPFY

Talerz do pizzy

kod  1PIAP

Grill ze stali nierdzewnej

kod  1BSI

Zestaw 3 par teleskopowych prowadnic

kod  1CE90

Korona palnika z potrójnym pierścieniem zrobiona ze stali nierdzewnej

kod  1MSIT

Korona palnika z potrójnym pierścieniem zrobiona z mosiądzu

kod  1MSOT

Adapter do garnków typu Wok

kod  1RW

Kuchenka 123 cm AOcena wydajności energetycznej

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304

•  właściwości płyty kuchennej: ruszta i korony palników 
       z lanego żelaza, płyta do smażenia ze stali nierdzewnej
•  90 cm piekarnik wielofunkcyjny: piekarnik elektrycznie statyczny, 
         piekarnik podgrzewający, piekarnik podpiekający, tradycyjny grill, 
         piekarnik z wentylatorem, grill z wentylatorem, funkcja odmrażania
• mechaniczny czasomierz 90' z sygnalizacją 

dźwiękową i ustawieniem czasów wstawienia 
potrawy i końca gotowania

•  pojemność: 75 litrów
• właściwości piekarnika: obudowa łatwa do czyszczenia, 

drzwiczki wyciągane z szybą wewnętrzną odbijającą 
ciepło, otwierane okienko w drzwiczkach piekarnika

•  wyposażenie: krawędzie płyty kuchennej ze 
         stali nierdzewnej 5x2cm, duży rożen 
         z 4 widelcami i 8 szpikulcami

• maksymalne zużycie energii: 2,8 kW
•  wyciągana szuflada dolna ze stali nierdzewnej
• drzwiczki boczne z wyciąganymi szufladami 

wyposażonymi w stojak na talerze, 
stojak na przyprawy, uchwyty szczelinowe 
na deski do krojenia iroko oraz uchwyty na butelki.

Moc palników:
• 1 palnik o małej mocy: 1 kW
• 1 palnik o średniej mocy: 1,75 kW
• 1 palnik o dużej mocy: 3 kW
• 1 palnik z potrójnym pierścieniem: 3,6 kW
• 1 podłużny palnik Fish: 2,9 kW

1230 650
30 20

70 1090 70 550 50

50
87

0

92
0

Kuchenka 123 cm z 4 palnikami gazowymi i 2 palnikami z potrójnym pierścieniem oraz płytą do smażenia:

1230

65
0

kod  1B120AVI

kod  1B120AVO

kod  1B120BOI

kod  1B120BOO

kod  1B120ANI

kod  1B120ANO

Kuchenka 123 cm z 4 palnikami gazowymi, 2 palnikami z potrójnym pierścieniem oraz płytą do smażenia i dużym uchwytem drzwiczek piekarnika:

1296

68
3

kod  1B120AVIM

kod  1B120AVOM

kod  1B120BOIM

kod  1B120BOOM

kod  1B120ANIM

kod  1B120ANOM
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•  uchwyty, gałki i elementy instalacyjne ze 
       stali nierdzewnej lub mosiądzu

• maksymalna temperatura: 250º C

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem z mosiądzu

Bordowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Bordowy z wykończeniem z mosiądzu

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem z mosiądzu

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem z mosiądzu

Bordowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej
Bordowy z wykończeniem z mosiądzu

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem z mosiądzu

Płyta do smażenia dla kuchenek z podłużnym palnikiem Fish
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# OKAPY KUCHENNE I TYLNY ELEMENT ŁĄCZĄCY OKAP Z KUCHENKĄ
KOLEKCJA KLASYCZNA 

Okap kuchenny z wyciągiem 
i funkcją filtrowania powietrza, 
z wyciąganymi i nadającymi się 
do czyszczenia labiryntowymi filtrami 
wyłapującymi cząsteczki tłuszczu 
ze stali nierdzewnej, wyposażony 
w styczny silnik z 3 biegami 
oraz z filtrami węglowymi.

Okap kuchenny 90 cm

•  poziomy prędkości: 3 

• ciśnienie: 540 Pa

•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm 
•  oświetlenie: neonowe

• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW

250

18
0

420
612

308

900 455
500

80
45

0
20

0
80

34
5

83
0

kod  1KP90AV

kod  1KP90BO

kod  1KP90AN

Okap kuchenny 123 cm

250

18
0

720
942

308

1230 455
500

80
45

0
20

0
80

34
5

83
0

kod  1KP120AV

kod  1KP120BO

kod  1KP120AN

Element łączący kuchenkę z okapem 
Splash Back 90 cm

•  stal nierdzewna AISI 304
•  podpora wzmacniająca 900

65
0

Z uchwytem ze stali nierdzewnej kod  1BSH90I

Z uchwytem z mosiądzu kod  1BSH90O

Element łączący kuchenkę z okapem 
Splash Back 123 cm

•  stal nierdzewna AISI 304
•  podpora wzmacniająca

1230

65
0

Z uchwytem ze stali nierdzewnej kod  1BSH120I

Z uchwytem z mosiądzu kod  1BSH120O

249248

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Brdowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Brdowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

•  wyciąg i pochłaniacz z węglowymi filtrami

• przepływ powietrza: 850 m³/h

•  poziom hałasu: 58 dB

• filtry: ze stali nierdzewnej, odporne na tłuszcz, 
      wyciągane z możliwością czyszczenia

•  poziomy prędkości: 3 

• ciśnienie: 540 Pa

•  średnica wyjścia rury do okapu: ø150 mm 
•  oświetlenie: neonowe

• maksymalne zużycie energii: 0,3 kW

•  wyciąg i pochłaniacz z węglowymi filtrami

• przepływ powietrza: 850 m³/h

•  poziom hałasu: 58 dB

• filtry: ze stali nierdzewnej, odporne na tłuszcz, 
      wyciągane z możliwością czyszczenia
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#  ZLEW ZABUDOWANY 123 CM
KLASYCZNA KOLEKCJA 

#2

#3

#1

Zlew zbudowany jest z jednej dużej komory 
oraz odsączarkę wyposażoną w suszarkę na talerze, 
ociekacz oraz deskę do krojenia z drewna iroko.

Wyciągana szuflada przeznaczona jest do 
sortowania odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Zlew posiada dolną szufladę ze stali nierdzewnej, 
która może zostać wyciągnięta.

#2 DUŻA SZUFLADA DO SORTOWANIA ODPADÓW

#3 WYCIĄGANA SZUFLADA

#1 KOMORA ZLEWU WRAZ Z AKCESORIAMI

Funkcjonalny kompaktowy 
zabudowany zlew 123 cm 
z dużym uchwytem 
ma obszerną komorę, 
odsączarkę 
i szerokie szuflady.

Zlew 123 cm zabudowany

•  ekstra gruba stal nierdzewna AISI 304

• wymiary komór zlewu: 74x34x16 (wys.) cm 
oraz 28x47x10 (wys.) cm

• otwór na kran mieszacz: 1 standardowy otwór, 
       2. i 3. otwór wg zapotrzebowania klienta

•  dolna wyciągana szuflada ze stali nierdzewnej
•  duży uchwyt ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu

650
30 20

1230

70 1090 70 550 50

50
87

0

92
0

1296

68
3

kod  1B120LAVI

kod  1B120LAVO

kod  1B120LBOI

kod  1B120LBOO

kod  1B120LANI

kod  1B120LANO
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• uchwyty, gałki i elementy instalacyjne ze 
stali nierdzewnej lub mosiądzu

• wyposażenie: 3,5" sitko, 
ociekacz ze stali nierdzewnej, przelew,  
krawędzie zlewu ze stali nierdzewnej 5x2cm

•  duża szuflada ze stali nierdzewnej  
      na odpady i ich recykling

Kość słoniowa z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Kość słoniowa z wykończeniem z mosiądzu

Bordowy z wykończeniem ze stali nierdzewnej
Bordowy z wykończeniem z mosiądzu

Antracyt z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Antracyt z wykończeniem z mosiądzu
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# WAGA I OBJĘTOŚĆ: 
SZUKAJ KODU

# WAGA I OBJĘTOŚĆ: 
SZUKAJ KODU

3)
1LES91QD 166 91x53x22 0.11 8
1LES91QS 166 91x53x22 0.11 8
1LES91R 164 91x53x22 0.11 9.1
1LES91RD 163 91x53x22 0.11 7.9
1LES91RS 163 91x53x22 0.11 7.9
1LES92P 165 89.5x55x28 0.14 11.7
1LES92Q 166 91x53x22 0.11 10.8
1LES92R 163 91x53x22 0.11 10.5
1LFS10D 183 51x103x21 0.11 6.2
1LFS10S 183 51x103x21 0.11 6.2
1LFS12D 183 51x119x21 0.13 6.9
1LFS12S 183 51x119x21 0.13 6.9
1LFS81D 182 50x81.5x21 0.08 4.5
1LFS81S 182 50x81.5x21 0.08 4.5
1LFS82 182 50x81.5x21 0.08 5.7
1LFS82A 184 87x84.5x22 0.16 9.2
1LFS91D 182 51x89x21 0.09 5
1LFS91S 182 51x89x21 0.09 5
1LFS92 183 51x89x21 0.09 5.9
1LLB105 174 104x55x28 0.16 12.6
1LLB125 175 121x55x28 0.19 16.2
1LLB60 177 66x60x30 0.12 19.5
1LLB90 177 95x60x30 0.16 23
1LLB95 174 89.5x55x28 0.14 11.5
1LLB952 174 89.5x55x28 0.14 13.8
1LLV100/D 187 105x53x22 0.12 7.5
1LLV100/S 187 105x53x22 0.12 7.5
1LLV120/2D 187 121x53x22 0.14 8.4
1LLV120/2S 187 121x53x22 0.14 8.4
1LLV90/1D 186 91x53x22 0.11 6
1LLV90/1S 186 91x53x22 0.11 6
1LLV90/2 186 91x53x22 0.11 7.1
1LOF94 213 90x50x28 0.13 10.2
1LTA120C 197 140.5x65x30 0.27 20
1LTA90 197 91x58x35 0.18 12.8
1LTA92 197 91x58x35 0.18 14
1MCBFN 79 67x70x55.5 0.25 42.7
1MOA 97 60x49x39 0.11 21.2
1P60WLVE 135 65x57x16 0.06 16.8
1PBF1 119 44x58x18.5 0.05 10.1
1PBF104 121 106x52x16.5 0.09 17.7
1PBF2 119 44x58x18.5 0.05 9.7
1PBF64 120 68x58x16.5 0.06 14.8
1PBF74 121 76x57x16.5 0.07 16.6
1PBF95 121 95x59x17 0.09 21.7
1PBFBQ 120 44x58x18.5 0.05 18.3
1PBFID 119 44x58x18.5 0.05 8.1
1PBFTK 120 44x58x18.5 0.05 13.3
1PBLB 71 62x50.5x35.5 0.1 15.6
1PBOF 93 62x50.5x35.5 0.1 15.6
1PBSL 83 62x50.5x35.5 0.1 15.6
1PBVLB 67 62x50.5x35.5 0.1 14
1PBVLI 67 62x50.5x35.5 0.1 15.6
1PBVLN 67 62x50.5x35.5 0.1 14
1PBVLS 67 62x50.5x35.5 0.1 14
1PBWL 87 62x50.5x35.5 0.1 15.6
1PF100SLVE 131 106x52x16.5 0.09 25.7
1PF40SLVE 130 65x57x16.5 0.06 16.9
1PF411SLVE 130 77x57x16.5 0.07 21
1PF90SLVE 130 92x57x16.5 0.08 25.5
1PI100SLVE 129 106x52x16.5 0.09 26
1PI11SLVE 127 35.5x56x16 0.03 9
1PI12035SLVE 129 120.5x40x16.5 0.08 23
1PI20SLVE 127 35.5x56x16 0.03 9.9
1PI30IDN 123 39x61x13 0.03 6.8
1PI311SLVE 128 65x57x16.5 0.06 17.5
1PI40SLVE 127 65x57x16.5 0.06 17
1PI411SLVE 128 77x57x16.5 0.07 20.9
1PI90SLVE 128 92x57x16.5 0.08 26
1PIA1SLVE 129 90x90x16 0.12 31.4
1PID124NQ 125 128x57x10 0.07 16.5

3)
1PID42NQ 123 46x63x13 0.04 6.7
1PID64B 124 68x60x13 0.05 8.8
1PID64N 124 68x60x13 0.05 8.8
1PID93NQ 125 99x59x13 0.04 12.6
1PLB2 110 45x58.5x18 0.05 8.7
1PLB21T 110 45x58.5x18 0.05 8.5
1PLB2IDN 113 46x61x13 0.04 7.2
1PLB2T 111 51x94x16 0.08 17.6
1PLB2TI 111 51x94x16 0.08 18.2
1PLB3IDN 113 99x59x13 0.08 13.8
1PLB3T 111 120x52x16 0.1 22.4
1PLB3TI 111 120x52x16 0.1 23.2
1PLB4 110 68x58x16 0.06 14.1
1PLB4IDN 113 128x57x10 0.07 18.2
1PLB5 111 95x58x17 0.09 20.1
1PLB5I 111 95x58x17 0.09 20.6
1PLBC2T 115 95x58x17 0.09 27.4
1PLBC2TI 115 95x58x17 0.09 28
1PLBC3IDN 115 95x58x17 0.09 23.6
1POF60 137 65x57x16 0.06 15.6
1POF80 137 92.5x57x16 0.08 22
1POF90 137 92.5x57x16 0.08 23.1
1PTA120 133 123x44x17 0.09 17.6
1PTA120C 134 140x65.5x16.5 0.15 24.7
1PTA90 133 95x59x17 0.09 19.3
1PTA903 133 93x44x17 0.07 13.9
1PVTC3 139 39.5x61x13 0.03 4.5
1PVTC6 139 68x60x13 0.05 8.4
1PVTC7 139 87x60x13 0.07 10.9
1Q1740I 211 26x49.5x27 0.03 4.4
1Q1740S 211 26x49.5x27 0.03 3.9
1Q3440I 211 43x49.5x27 0.06 6.4
1Q3440S 211 43x49.5x27 0.06 5.8
1Q4040I 211 49.5x49.5x27 0.07 7
1Q4040S 211 49.5x49.5x27 0.07 6.4
1Q5040I 212 59.5x49.5x27 0.08 8.4
1Q5040S 212 59.5x49.5x27 0.08 7.4
1Q642I 212 62x49.5x27 0.08 9.8
1Q7040I 212 79.5x49.5x27 0.11 10.2
1Q7040S 212 79.5x49.5x27 0.11 9
1Q842I 213 90x50x28 0.13 12.4
1QR3440IQ 208 43x49.5x27 0.06 6.7
1QR3440SQ 208 43x49.5x27 0.06 5.8
1QR4040IQ 208 49.5x49.5x27 0.07 7
1QR4040SQ 208 49.5x49.5x27 0.07 6.4
1QR5040IQ 209 59.5x49.5x27 0.08 8.4
1QR5040SQ 209 59.5x49.5x27 0.08 7.4
1QR7040IQ 209 79.5x49.5x27 0.11 10.2
1QR7040SQ 209 79.5x49.5x27 0.11 9
1X1840I 205 26x49.5x27 0.03 3.8
1X1840S 205 26x49.5x27 0.03 3.3
1X3440I 205 43x49.5x27 0.06 5.5
1X3440S 205 43x49.5x27 0.06 5
1X4040I 205 49.5x49.5x27 0.07 6.4
1X4040S 205 49.5x49.5x27 0.07 5.5
1X4540I 206 59.5x49.5x27 0.08 6.8
1X4540S 206 59.5x49.5x27 0.08 6.3
1X5040I 206 59.5x49.5x27 0.08 7.2
1X5040S 206 59.5x49.5x27 0.08 6.3
1X642I 206 62x49.5x27 0.08 8.2
1X642S 206 62x49.5x27 0.08 7.7
1X7040I 207 79.5x49.5x27 0.11 9.1
1X7040S 207 79.5x49.5x27 0.11 8.2
1X842I 207 90x50x28 0.13 10.3
1X842S 207 90x50x28 0.13 9.8

Kod                                                  Strona          Opakowanie (cm) Objętość (m3) Waga (kg)
1AI180 215 193x27x25 0.13 18.8
1B120ANI 246 133x75x112 1.12 240
1B120ANIM 246 133x75x112 1.12 240
1B120ANO 246 133x75x112 1.12 240
1B120ANOM 246 133x75x112 1.12 240
1B120AVI 246 133x75x112 1.12 240
1B120AVIM 246 133x75x112 1.12 240
1B120AVO 246 133x75x112 1.12 240
1B120AVOM 246 133x75x112 1.12 240
1B120BOI 246 133x75x112 1.12 240
1B120BOIM 246 133x75x112 1.12 240
1B120BOO 246 133x75x112 1.12 240
1B120BOOM 246 133x75x112 1.12 240
1B120LANI 251 133x75x112 1.12 116
1B120LANO 251 133x75x112 1.12 116
1B120LAVI 251 133x75x112 1.12 116
1B120LAVO 251 133x75x112 1.12 116
1B120LBOI 251 133x75x112 1.12 116
1B120LBOO 251 133x75x112 1.12 116
1B90M5ANI 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5ANIM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5ANO 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5ANOM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5AVI 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5AVIM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5AVO 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5AVOM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5BOI 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5BOIM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5BOO 245 100x75x112 0.83 140
1B90M5BOOM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6ANI 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6ANIM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6ANO 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6ANOM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6AVI 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6AVIM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6AVO 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6AVOM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6BOI 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6BOIM 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6BOO 245 100x75x112 0.83 140
1B90M6BOOM 245 100x75x112 0.83 140
1BSH120I 249 128x74x10 0.1 15
1BSH120O 249 128x74x10 0.1 15
1BSH90I 249 94,5x74x10 0.07 10
1BSH90O 249 94,5x74x10 0.07 10
1CAF101 215 112x21x24 0.06 9.2
1CAF102 215 112x21x24 0.06 11.5
1CAF103 215 112x21x24 0.06 9.2
1CESV 97 65x65x21 0.09 14
1CMO 97 65x58x16 0.06 3.8
1FBFMN 75 64x64x67.5 0.28 47.4
1FBFPN 75 64x64x67.5 0.28 46.8
1FBFPPN 77 68x68x69 0.32 45
1FLBMP 70 64x64x67.5 0.28 47
1FLBMP9 71 96x65x57.5 0.36 50.8
1FLBPI 70 64x64x67.5 0.28 46.4
1FOFM7 92 64x64x67.5 0.28 47
1FOFMP 92 64x64x67.5 0.28 47
1FS10060/1D 195 105x53.5x22.5 0.13 9.2
1FS10060/1S 195 105x53.5x22.5 0.13 9.2
1FS9060/2 195 92x53.5x22.5 0.11 8.9
1FSLMI 82 64x64x67.5 0.28 47
1FSLMP 82 64x64x67.5 0.28 47
1FTA8PI 89 64x64x67.5 0.28 47
1FVLTB 65 64x64x67.5 0.28 50.5
1FVLTBD 66 64x64x67.5 0.28 50
1FVLTBM 65 64x64x67.5 0.28 48.5
1FVLTBS 66 64x64x67.5 0.28 50
1FVLTIM 66 64x64x67.5 0.28 50.3

3)
1FVLTIMD 67 64x64x67.5 0.28 49.7
1FVLTIMS 67 64x64x67.5 0.28 49.7
1FVLTN 65 64x64x67.5 0.28 50.5
1FVLTND 66 64x64x67.5 0.28 50
1FVLTNM 65 64x64x67.5 0.28 48.5
1FVLTNS 66 64x64x67.5 0.28 50
1FVLTS 65 64x64x67.5 0.28 50
1FVLTSD 66 64x64x67.5 0.28 49.5
1FVLTSDI 66 64x64x67.5 0.28 48.3
1FVLTSI 65 64x64x67.5 0.28 48.7
1FVLTSM 65 64x64x67.5 0.28 48
1FVLTSS 66 64x64x67.5 0.28 49.5
1FVLTSSI 66 64x64x67.5 0.28 48.3
1FWLMI 86 64x64x67.5 0.28 46.6
1FWLMP 86 64x64x67.5 0.28 46.6
1FWLPI 87 64x64x67.5 0.28 46
1IS10060/1D 193 105x53x22 0.12 7.8
1IS10060/1S 193 105x53x22 0.12 7.8
1IS10060D 192 105x53x22 0.12 7.9
1IS10060S 192 105x53x22 0.12 7.9
1IS12060/2D 193 121x53x22 0.14 10.4
1IS12060/2S 193 121x53x22 0.14 10.4
1IS6060 190 63x53x22 0.08 5.9
1IS6060/1 190 63x53x22 0.08 5.3
1IS8060/1D 190 87x53x22 0.1 6.1
1IS8060/1S 190 87x53x22 0.1 6.1
1IS8060/2 191 87x53x22 0.1 7.4
1IS9060 191 91x53x22 0.11 7.1
1IS9060/1 192 91x53x22 0.11 6.8
1IS9060/1D 191 91x53x22 0.11 7.1
1IS9060/1S 191 91x53x22 0.11 7.1
1IS9060/2 192 91x53x22 0.11 8.6
1IS9090D 193 88x86x22 0.17 10.1
1IS9090S 193 88x86x22 0.17 10.1
1ISB12060/2 194 121x53x22 0.14 10.7
1ISB9060 194 91x53x22 0.11 7.7
1ISB9060/2 194 91x53x22 0.11 9
1KB1I128 146 110x61x89.5 0.6 43
1KB1I98 146 81x62x91 0.46 34.8
1KB1P126 145 110x78x58 0.44 27.1
1KB1P129 145 110x78x58 0.44 30.7
1KB1P96 145 81x71.5x59.5 0.34 23.1
1KB1P99 145 81x71.5x59.5 0.34 25.8
1KBAS12 151 135x58x36 0.28 27.9
1KBCSP12 155 138x48x53 0.35 21.6
1KBCSP6 155 66x39x37.5 0.1 13.5
1KBCSP9 155 108,5x48x53 0.27 19.8
1KBDD12 153 128x88x59.5 0.67 67
1KBDD9 153 99x88x59.5 0.52 57.3
1KBTMP12 149 130x62x66 0.53 30.4
1KBTMP9 149 98x62x66 0.4 27.2
1KP120AN 249 135x62x85 0.71 40.3
1KP120AV 249 135x62x85 0.71 40.3
1KP120BO 249 135x62x85 0.71 40.3
1KP90AN 249 102x62x85 0.54 31.1
1KP90AV 249 102x62x85 0.54 31.1
1KP90BO 249 102x62x85 0.54 31.1
1LBF36 179 59.5x59.5x27 0.09 7.1
1LBF91 179 104x55x28 0.16 12.7
1LBF91K 179 104x55x28 0.16 19.9
1LBO61 170 62.5x55x28 0.08 8
1LBO81 170 89.5x55x28 0.14 10.5
1LBO82 170 89.5x55x28 0.14 10.5
1LES12QD 167 121x53x22 0.14 12
1LES12QS 167 121x53x22 0.14 12
1LES12RD 164 121x53x22 0.14 12
1LES12RS 164 121x53x22 0.14 12
1LES91P 165 89.5x55x28 0.14 9.9
1LES91PD 165 89.5x55x28 0.14 9.2
1LES91PS 165 89.5x55x28 0.14 9.2
1LES91Q 167 91x53x22 0.11 9.4

252 253

Kod                                                  Strona          Opakowanie (cm) Objętość (m Waga (kg) Kod                                                  Strona          Opakowanie (cm) Objętość (m Waga (kg) Kod                                                  Strona          Opakowanie (cm) Objętość (m Waga (kg)
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# POMOC 
TECHNICZNA

#SERWIS INFORMACYJNY

#KONTAKT BEZPOŚREDNI SERWISEM INFORMACYJNYM:

#STREFA ZASTRZEŻONA

#PUNKTY SPRZEDAŻY

#OGÓLNE INFORMACJE

Barazza posiada serwis informacyjny by szybko pomóc klientowi 
w tematach:
• informacja na temat produktów i akcesoriów
• rozwiązanie problemu
• instrukcje obsługi
• informacje związane z procedurami instalacyjnymi

telefon: +39 0438 62888
faks: +39 0438 64901
e-mail:info@barazzasrl.it

Przez wpisanie swoich haseł, dostajesz dostęp do strefy zastrzeżonej 
firmy Barazza, gdzie możesz oglądać wszystkie dokumenty 
dostępne online, masz też dostęp do konfiguratorów Lab i B_Free Fusion 
oraz do katalogu cen produktów robionych na zamówienie.

Aby uzyskać aktualną listę autoryzowanych dystrybutorów, 
zajrzyj na naszą stronę internetową www.barazzasrl.it.

Firma Barazza zastrzega sobie prawo do dokonywania jakichkolwiek zmian, 
w jakimkolwiek czasie i bez uprzedzenia, w celu doskonalenia produktów. 
Udostępnione kolory służą jedynie jako przykłady. 

Kopiowanie tego katalogu, nawet częściowe, dla celów komercyjnych 
i bez autoryzacji ze strony firmy Barazza, jest zabronione. 

# POMOC 
TECHNICZNA

Barazza oferuje natychmiastową 
i skuteczną pomoc, zarówno 
w tematach przed sprzedażą, 
podczas zakupu, 
jak i po sprzedaży.
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