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azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

Z-XY 
Z-XY-SC 
Z-XY-Z 
Z-XY-B

Z főző/sütő edény hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, 
analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus 
alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fülek/nyél, 
egyes edényeken tapadásmentes URA felület (Z-2020, Z-2430) indukciós 
főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, SC=nyéllel, 
Z=bordázott alj, B=kupolás fedővel, S=fedő nélkül

AISI 316L acél test és fedő speciális 
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t 
nyomáson ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-FP2016-S 
Z-FP2016-SC 
Z-FP2425-S 
Z-FP2425-SC 
Z-FP2838-LS 
Z-FP2838-LSC

Z sütőtál URA tapadásmentes hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA (Ultimate Resistant 
Application) felület, X= átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben,  
indukciós főzésre alkalmas, SC=nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, 
LSC=fedővel (fül+nyél), LS=fedő nélkül (fül+nyél)

316L acél test és fedő speciális 
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t 
nyomáson ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt  
jótállás

Z-FP2016-S/S 
Z-FP2016-SC/S 
Z-FP2425-S/S 
Z-FP2425-SC/S 
Z-FP2838-LS/S 
Z-FP2838-LSC/S

Z sütőtál natúr rozsdamentes hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
nyél, thermo kontrol nélkül, X= átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, 
indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, 
LSC=fedővel (fül+nyél), LS=fedő nélkül (fül+nyél)

316L acél test és fedő speciális  
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t  
nyomáson ponthegesztett fülek  
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen  
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt  
jótállás

ZV-XY 
ZV-XY-Z

Z ovális  
sütőedény

hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, 
akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő 
nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA felület, X= átmérő cm, 
Y=űrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas. S=fedő nélkül nyéllel, 
SC=fedővel nyéllel, LS= fedő nélkül, fogóval és nyéllel, LSC= fedővel, 
fogóval és nyéllel, ‚/S’=nem URA felületű

316L acél test és fedő 
speciális kialakítású edényperem 
aljba épített mágnesezhető mag 
alj rögzítése 1200 t nyomáson 
ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-WXY Z wok hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, 
analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus 
alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fülek/nyél, 
indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=űrtartalom dl-ben, 

AISI 316L acél test és fedő speciális 
kialakítású edényperem aljba épített 
mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t 
nyomáson ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

Rozsdamentes alkatrészekre vállalt 
jótállás: min 30 év 
A műanyag alkatrészekre és thermo 
kontrolra  vállalt jótállás: 2 év 
A fülek PVD bevonatára nincs vállalt 
jótállás

Z-420-20 
Z-420-24

Z synco clik az összes 2literesnél nagy 20cm-es és 2.7 literesnél nagyobb 24cm-es, az 
alján korona szimbólummal ellátott Zepter edénnyel használható 
gyorsfőző rendszerként, kiméletes, de idő és energiatakarékos főzésre

AISI 316L acél 
működés kb 1 bar nyomáson 
3 lépcsős biztonsági védelem

10 év korlátozott, vállalt jótállás a 
rozsdamentes acél alkatrészekre és  
2 év vállalt jótállás a többi 
alkatrészre, beleértve a 
zárómechanizmust. A 10 év 
korlátozott jótállás feltétele a kopó 
alkatrészek (szelepek és 
gumitömítés) legfeljebb 2 évenkénti, 
számlával igazolt cseréje.

Z-CBX 
Z-CBLX

kombi tálak fedővel és fedők tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, 
edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként. 
Lezárhatók saját műanyag fedőjükkel. A fedők önállóan is elérhetők 
(Z-CBLX), X=átmérő

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 
vállalt jótállás  
műanyag részekre: 2 év

Z-SBXS 
Z-SBXD

tálalótálak mély és lapos 
kivitelben

tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, megegyező 
átmérőjű kombi tálak lefedésére, ételek tárolására a Zepter edényfedőkkel 
kombinálva, ugyanakkor emeletes főzőrendszer részeként is használhatók 
akár más edények, tálak lefedésre, akár kiegészítő főzőfelületként, 
tapadásmentes URA felülettel, X=átmérő, S=lapos, D=mély

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 

Z-SX Z szűrő edények zöldségek, gyümölcsök egyszerű tisztítása és szárítása, megfelelő 
átmérőjű/mélységű Zepter edényekbe helyezve/lefedve párolórendszert 
alkot, Z-3AC, Z-CB20 és Z-CB24 termékekkel kombinálva emeletesen 
főzhet, X=átmérő

AISI 316L acél test és fedő 
speciális kialakítású edényperem 
ponthegesztett fülek 
ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év

Z-420-18 
Z-420-18C 
Z-420-18S

Z pároló edény pároló rendszer, a rendszer a C és az S jelű külön is megvásárolható, 
elemekből áll, élelmiszerek tisztítása, lecsöpögtetése és párolása. 3 liternél 
nagyobb edényekkel kombinálható. 5.8l edénnyel és syncro clikkel egy 
teljes párolórendszert alkot

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás  
acél részekre: min 30 év 

Z-2AC 
Z-3AC

Z reszelő, kiemelő, szűkítő zöldségek, sajt, stb közvetlenül az edénybe történő reszelése, tisztítás és 
előkészítés, pároló felületként is használható, Z-2AC csak 20cm-es, Z-3AC 
20 és 24cm-es edényekhez

AISI 304 acél 
tükörpolírozott felület

vállalt jótállás: min 30 év

Z-SK Z vákuumgomb térfogatnövelésre használt felforrósodott kombi és Quadra tálak 
biztonságos leemelésére, kezelésére

műanyag vállalt jótállás  
műanyag részekre: 2 év

Z-DTC Z digitális thermokontrol kijelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet 
elérését, a Z-buzzer révén hangjelzéssel értesít, a megfelelő Zepter 
főzőlappal összehangolva szabályozza annak működését, elemmel 
működik, az analóg thermo kontrol helyére rögzíthető

méret: 70*40 mm 
tömeg (elemmel): 80 g 
elem: 1db CR2 3VDC litium elem (Z-LB) 
elem élettartam: 850 óra (Z-LB) 
rádiójel: 433,050-434,790 Hz 
hatótáv: 30 m beltérben 
haszn. hőm. tartomány: +5-+75 °C

kötelező jótállás: 1 év 
+
további vállalt jótállás: 1 év
összesen: 2 év

Zepter terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából
Kérjük azon termékeket az utolsó oszlopban láthatóan (‚X’-el) bejelölni, melyek a tájékoztatás/szerződéskötés tárgyát képezi!
Szett összeállítások esetén kérjük bejelölni a szett részét képező összes terméket!

Terméktájékoztató lap, a szerződéskötést  
megelőző vásárlói tájékoztatás céljából
Érvényes: 2023. február 1-től

Szerződés szám: 



Z-ATC Z analóg thermokontrol kijelzi a főzési hőmérsékletet illetve a hőmérséklet főzéshez/sütéshez 
ideális tartományát (illetve a túl alacsony és túl magas hőmérsékletet).  
Az analóg thermo kontrol révén a fedő megemelése nélkül ellenőrizhető a 
főzés folyamata, lehetővé téve a zárt ciklusú főzést. Az analóg thermo 
kontrol működéséhez elemre nincs szükség.

átmérő: 70mm vállalt jótállás: 2 év

Z-Buzzer rádió digitális konyhai 
távjelző

a Zepter digitális themo kontrollal összehangolva jelzi a beállított főzési 
idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, elemmel működik

méret: 72.5*39.5*26.9 mm 
tömeg (elemmel): 50 g 
elem: 2 db std AAA 1.5 V elem 
rádiójel: 433,050-434,790 Hz 
hatótáv: 30 m beltérben 
haszn. hőm. tartomány: +5-+45 °C

kötelező jótállás: 1 év 
+
további vállalt jótállás: 1 év
összesen: 2 év

TFD-942 Edény tisztítószer kiváló hatású tisztítószerek edények mosogatásához és rozsdamentes 
felületek tisztításához. A TFD-942 használata révén könnyedén eltávolítha-
tók a szennyeződések és biztosíthatók a folt- és cseppmentesen ragyogó 
felületek.

90%-ban biológiailag lebomló és 
természetes polírozó anyagokat 
tartalmaz. Foszfátmentes. 
Űrtartalom: 500 ml

–

VS-P VacSy vákuum szivattyú eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható edényekből, hengerekből, 
tálakból, stb, vákuumot alakítva ki. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek 
tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nékül. Vezeták nélkül, tölthető 
akkuról működik, a töltő, valamint az asztali/fali tároló konzol tartozék

névl. vákuumnyomás: 600 mbar 
Motor: 12 V DC 
töltő: 100-240 V AC 
akku: 800 mAh Li-ion

2 év kötelező jótállás

VS-S VacSy vákuumfóliázó eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható, méretezett és az egyedileg 
méretezhető fólia tasakokból, majd a tasak lehegesztésével biztosítja a 
vákuum megtartását. A fólia hegesztő a tartozék adapter csővel alkalmas 
a VacSy tároló edényekben történő vákuumkképzésre is. A vákuumozottan 
tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nékül.

névl. vákuumnyomás: 750 mbar 
Feszültség: 220 V 
Teljesítmény: 200 W

2 év kötelező jótállás

VS-011-X VacSy üvegedények szögletes vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi 
lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum 
megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-011-15: 15x15x8.5 cm, 
VS-011-19: 19x19x9.5 cm, VS-011-20: 20x13x8.5 cm, VS-011-22: 
22x22x10.5 cm, VS-011-26: 26x20x9.5 cm

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés, polietilén rács

–

VS-012-X VacSy üvegedények kerek vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi 
lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum 
megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-012-18: 18x9.5 cm, 
VS-012-23: 23x10.5 cm

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés

–

VS-013-X VacSy műanyag edények vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a 
vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így 
a hosszabb frissességet. Henger formájú edények: VS-013-05: 11x12,5 cm, 
VS-013-10: 11x19,5 cm, VS-013-15: 11x26,5 cm, VS-013-20: 11x33,5 cm, 
VS-013-12S: 13,5x12,5 cm, VS-013-12L: 113,5x19,5 cm, Szögletes edény: 
VS-013-02: 8x8x12 cm

polikarbonát fedő és edény, szilikon 
gumi tömítés

–

VS-014-X Univerzális VacSy fedők alkalmas bármilyen megfelelő méretű edény vákuumozására, a fedőbe 
épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést 
és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb 
vákumozható átmérő.

lexán, szilikon gumi tömítés –

VS-015-X VacSy sajttál vákuumozható tároló edény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a 
vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így 
a hosszabb frissességet. Szögletes: VS-015-22: 22x22x13 cm, VS-015-30: 
30x22x15 cm, Kerek edények: VS-015-19: 19x11 cm, VO-015-28: 28x14 cm

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés

–

VS-016 VacSy univerzális dugó alkalmas tetszőleges üveg levákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi 
lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum 
megtartását, így a hosszabb frissességet. Egy csomag 2db-t tartalmaz

polikarbonát és szilikon gumi –

VS-R-3282 
VS-R-3202 
VS-R-SET

VacSy Fóliatekercsek A VS-S fóliázóval l méretezhető (tekercs), vákuumozható és hegeszthető. 
Alkalmas a legkülönfélébb élelmiszerek ésegyéb tárgyak frissességének 
megőrzésére és állapotuk megóvására, 100 ˚C-ig hőálló, max 15 percig, 
VS-R-3282: 300x28 cm, VS-R-3202: 300x20 cm,  VS-R-SET:  
1 tek VS-R-3282 + 1 tek VS-R-3202

4 rétegű, PA/PE –

VS-018-X X Lexi fedő alkalmas bármilyen megfelelő méretű Zepter edény vákuumozására,  
a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő 
vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. 
X=legnagyobb vákumozható átmérő.

lexán, szilikon gumi tömítés –

VO-019 VacSy szivargyújtós töltő 
kábel

hasznos segítség utazás közben, lehetővé teszi a VS-P vákuum szivattyú 
szivargyújtóról való feltöltését

12 V DC –

VS-021-1 VacSy csavaros tetejű 
üvegedény

vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a 
vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így 
a hosszabb frissességet. Űrtartalom: 2.5 liter

polikarbonát fedő és üveg edény, 
szilikon gumi tömítés

–

VGW-0029 VacSy tisztítószer A VGW-0029 tisztítószerek pedig a VacSy tárolóedények hatákony 
tisztítását teszik lehetővé.

Biológiailag lebomló anyagokat 
tartalmaz. Foszfátmentes. 
Űrtartalom: 500 ml

–

VO-022-K MixSy sokoldalú konyhai robotgép, botmixer, 2 sebesség fokozattal, daraboló 
edénnyel, 4 féle cserélhető késsel, fali tartóval és mérőedénnyel, 
biztonségi kapcsolóval és rozsdamentes fém tartozékokkal Megszakítás 
nélkül max 5 percig javasolt használni, utána 10 perc szünet javasolt

Hálózati feszültség: 220-230 V 
Duplán szigetelt készüléktest 
Fordulatszám: 11000-16000 ford/perc 
Teljes hossz: 33 cm 
Tömeg: 925 g 
Teljesítmény: 170 W

2 év kötelező jótállás

TF-999F More Juice Press Frozen lassú préselési technológián alapuló gyümölcs és zöldség prés,  
amely fagylaltkészítésre is alkalmas, alacsony fordulat, többfunkciós, 
kompakt préselő dob

fesz: 220-240 V; Telj: 150 W;  
ford: 54/perc; tömeg: 4,7 kg;  
méret: 190x199x459 mm

3 év kötelező jótállás

ZEP-300G
ZEP-300M

Zepresso Trend kávéfőző A Zepresso Trend kávéfőző kávé, tea és egyéb Nespresso kompatibilis 
kapszulás, hideg és meleg italok elkészítéséhez, beállítható magasságú 
kitöltő nyílással,  italmennyiség programozási opcióval, öblítés és hűtés 
funkcióval, G= arany burkolat, M= Mondrian design burkolat

névleges feszültség: 220–240 V
teljesítmény: 1260 W
víznyomás: 19 bar
víztartály kapacitás: 0,8 l
súly: 3,31 kg

1 év kötelező jótállás

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



ZEP-C-30X Kávé kapszulák Kávé kapszulák ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis 
kávéfőzőkhöz. X=6 Bio Arabica, X=7 Ristretto, X=8 Aroma, X=9 
Decaffeinato, X=10 Mokka

10db kapszula/doboz
ZEP-300G és ZEP-300M, valamint 
Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz

–

ZEP-10X Kávé kapszulák Zepresso kapszulák ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 kávéfőzőkhöz. X=1 royal, 
x=2 barista, x=3 intenso, x=4 decaffeinato, x=5 ristretto

30 db kapszula/csomag
ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 
kávéfőzőkhöz

–

TF-993. Indukciós főzőlap Hordozható indukciós főzőlap, gyorsan , egyenletesen és takarékosan 
melegít. Funkciók: forró főzőlap kijelzés, gyermekzár,időzítő, 8 előre 
beállított hőmérséklet és teljesítmény fokozat, kizárólag mágnesezhető 
aljú, indukciós főzésre alkalmas edényekhez 

méret: 32*38*6,7cm
fedlap: Schott Ceran üveg
hálózai feszültség: 220-240V
főzési tartomány: 60-240C
teljesítmény: 2000W

2 év kötelező jótállás

BL-002 ArtMix Pro thermo mixer Programozható multifunkciós thermo mixer, 7 főző és 7 hideg étel 
automata program, manuális főző és turmix program, tisztító program.  
1 feldolgozó tartálya a meleg ételeknek és 1 feldolgozóü vákuumozható 
tartály a hideg ételeknek. Külön megvásárolható kiegészítők: zaj és 
hővédő protektor, pároló kosár. Az ArtMix Pro alkalmas hideg és meleg 
alapanyagok aprítására, turmixolására, párolására, jég aprításra, 
krémesítésre, pürésítésre, meleg és hideg ételek elkészítésére.

Teljesítmény: 1300/1500 W
Fordulatszám: 1–14,000 fordulat/perc 
között
Tartály kapacitás: 0,75–1,75 l
védelmi osztály: 1
Érintőgombos kezelő felület
Tartályok: edzett üveg
Tartály alj és kések: rozsdamentes acél
Teljesítmény: 1300/1500 W
Fordulatszám: 1–14,000 fordulat/perc 
között
Tartály kapacitás: 0,75–1,75 l
védelmi osztály: 1
Érintőgombos kezelő felület
Tartályok: edzett üveg
Tartály alj és kések: rozsdamentes acél

3 év kötelező jótállás

BL-002-1 ArtMix Pro protektor Zaj és hővédő protektor a még csendesebb és biztonságosabb használat 
érdekében

Anyaga: PC+PP+SUS304
Súly: 1,4 kg

1 év kötelező jótállás

LS-11X 
LS-11X-A 

Astra kávés poharak rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-12X 
LS-12X-DG 
LS-12X-GP

LaPerle pezsgős poharak rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, DG=részlegesen aranyozott, GP= 
arannyal futtatott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-13X 
LS-13X-A 

Conte cappucino poharak rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-16X 
LS-16X-Y 
LS-16X-DG 
LS-16X-Y-DG 
LS-16X-GP 
LS-16X-Y-GP

Baron pezsgős poharak és 
desszertes tálak

rozsdamentes acél poharak, tálak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A pezsgős, Y=B desszertes, 
DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-17X 
LS-17X-Y 
LS-17X-DG 
LS-17X-Y-DG 
LS-17X-GP 
LS-17X-Y-GP

Prince boros, vizes, likőrös 
poharak

rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A vizes Y=B boros, Y=1 likőrös, 
DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-18X 
LS-18X-A

Taiga teás poharak és 
kiegészítőik

rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-19X 
LS-19X-A

King whiskey-s poharak rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre,  X=0 
tükörpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, 
alátét és kanál) 

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.2 mikron 24 karát 
ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

LS-023 
LS-023-X 
LS-023-X-DG

Magic Harmony poharak Rozsdamentes acél talpú üveg poharak, lecsatolható/cserélhető üveg 
kelyhekkel. X=4x6db vörösboros/fehérboros/pezsgős/vizes pohár, X=1 
6db fehér boros pohár, X=2 6 db vörösboros pohár, X=3 6 db pezsgős 
pohár, X=4 6 db fehér boros kehely, X=5 6db vörös boros kehely, X=6   
6 db pezsgős kehely, X=7 6db fém talp, X=8  6db vizes pohár, 
DG=arannyal futtatott

Ólommentes üveg 
A csatlakozó csonk és a kehely egy 
öntvényből készült 
Fém talpakra épített ‚click’ 
mechanizmus a kelyhek fémtalpakról 
történő leválasztásához

vállalt jótállás acél termékre:  
min 30 év (kivéve ezüst/arany 
bevonat)

KE-002 Teás kanna 2,4 literes, tükörpolírozott, rozsdamentes acél teáskanna, síppal, 
hőmérséklet kijelzővel, szilikon fogóval, indukciós főzésre alkalmas 
akkutermikus aljjal

AISI 304 rozsdamentes acél
szilikon fogóAISI 304 rozsdamentes acél
szilikon fogó

5 év jótállás a rozsdamentes acél 
részekre 
2 év jótállás a sípra és a fogóra

LB-300 
LB-300-X 
LB-306 
LB-306-X 
LB-320 
LB-320-X

Caprice evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 300=36 db-os étkészlet,  
306=48 db-os étkészlet, 320=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, 
X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás: 3 év

LB-700 
LB-700-X 
LB-706 
LB-706-X 
LB-720 
LB-720-X

Senator evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 700=36 db-os étkészlet,  
3706=48 db-os étkészlet, 720=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, 
X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás: 3 év

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
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LB-200-X 
LB-206-X 
LB-220-X 
LB-230-X 
LB-240-X 
LB-206-Y

Venus evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 200=36db-os étkészlet,  
206=48 db-os étkészlet, 220=12 db-os halas készlet, 230=4 db-os bébi 
készlet, 240=12 db-os steak készlet, X=MP türökpolírozott, X=SP 
ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os 
desszert, Y=29 6 db-os koktél

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás: 3 év

LB-600-X 
LB-606-X 
LB-620-X 
LB-630-X 
LB-640-X 
LB-606-Y

Kimono evőeszköz készletek rozsdamentes evőeszköz készletek. 600=36 db-os étkészlet,  
606=48 db-os étkészlet, 620=12 db-os halas készlet, 630=4 db-os bébi 
készlet, 640=12 db-os steak készlet, X=MP türökpolírozott, X=SP 
ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os 
desszert, Y=29 6 db-os koktél

acél: CrNi 18/10 
rozsdamentes felület: tükörpolírozott 
aranyozás: 0.3 mikron 24 karát 
ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság

vállalt jótállás: 3 év

LB-1100 Infinity evőeszköz készlet 20 db-os, polírozott evőeszköz készlet, 4 fő részére 18/10 rozsdamentes acélból 3 év vállalt jótállás

KP-010/011/
012/013

Felix Solingen professzionális 
kések

Professional konyhai kések, rozsdamentes Molibdén Vanadium acél penge, 
ergonomikus, antibakteriális, redőzött felületű polipropilén markolat, 
megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. KP-010/011/012/013, 
hámozó/általános/filéző/húsvágó kés

- vállalt jótállás: 5 év

KA-010/012/
014/016 
KAF-020 
KA-SET..

Felix Solingen Absolute kések Absolute konyhai kések, Japán VG10 66-rétegű damaszkuszi acél, 60-62-es 
keménység a Rockwell skálán, PA6-Polyamide markolat, Megfelel az 
élelmiszer biztonsági előírásoknak. Szettek tartalma: SET1: 
KA-010/012/014/016/KAF-020, SET2: KA-010/016, SET3: KA-
010/012/016, SET4 KA-010/012/014/016

KA-016 Santoku kés 19 cm pengével, 
KA-012 húsvágú kés 20 cm pengével, 
KA-010 kenyérvágó kés 20 cm pengével, 
KA-010 hámozó kés 11 cm pengével, 
KAF-020 húsvilla 18 cm pengével,

vállalt jótállás: 5 év

KR-010 
      /011  
      /013  
      /015  
      /016

Felix Resolute kések Red Dot design díjas kések, borotvapenge acélból, Rockwell skála szerinti 
59–60-as penge keménységgel

KR-010 hámozó kés
KR-011 univerzális kés
KLR-013 szakács kés
KR-015 konyka kés
KR-016 santoku kés

vállalt jótállás: 5 év

KSO-010
KSO-011
KSO-013
KSO-014
KSO-016KSO-010
KSO-011
KSO-013
KSO-014
KSO-016

Olive wood kések Kézzel kovácsolt Felix Solingen kések, oliva fa nyéllel, -010: hámozó kés, 
9cm, -011: hámozó kés, 12cm, -013: séf kés, 18cm, -014: húsvágó kés, 
-016: Santoku kés

Penge: X50 CrMoV15 acél
Nyél: olivaPenge: X50 CrMoV15 acél
Nyél: oliva

5 év vállalt jótállás

KS-010 fűszer olló X50 CrMoV15 jéggel edzett, pengeacél, szétválasztható pengék a 
tisztításhoz, POM markolat, integrált üvegnyitó

– vállalt jótállás: 5 év

KSS-
010/011/012

fenőkések kerámia fenőkés (KSS-010), gyémánt fenőkés (KSS-011), acél fenőkés 
(KSS-012)

hosszúság: 25-26 cm –

KMS-010/011/ 
012/013

késtartó állványok mágneses, fa késtartók (010/011/012/013): tömör bükk/tömör dió/tölgy 
furnér/tömör dió, fa támasztóval  (010/011/012), acél talppal (013)

– vállalt jótállás: 5 év

KCB-010/011 tömör fa vágódeszka tömör dió/tölgy méret 40 x 30 x 4 cm vállalt jótállás: 5 év

LX-033 
LX-033-6

Acél tányéralátétek Akár tányéralátétként akár tálalóként használható. LX-033: 1db-t, 
LX-033-6 6db-t tartalmaz

acél: CrNi 18/10 
átmérő: 32.4 cm

vállalt jótállás : min 30 év

LZ-320-HPB, 
LZ-320-MPG, 
LZ-323, LZ-324, 
LZ-325, LZ-334

Masterpiece Tableart vázák LZ-320-HPB/MPG: Ziggy fényes/matt 35x14x21 cm,  
LZ-323: Vienna 12,5x21x30 cm,  
LZ-324: Olso, LZ-325: Amsterdam 11,5x25x25,5 cm,  
LZ-334 Submarine 16x15,5x30,5 cm,

tükörpolírozott vagy szemcseszórt felület
18/10 rozsdamentes acél

vállalt jótállás : min 30 év

LZ-333, LZ-334, 
LZ-335

Masterpiece Tableart tálak LZ-333 Island 38x10,5 cm, 
LZ-335 Atoll 29x16,5 cm,  
LZ-331 Girasole, LZ-348 Amarillis 40x62 cm, 
LZ-394 39,5x6 cm

tükörpolírozott felület
18/10 rozsdamentes acél

vállalt jótállás : min 30 év

LP-1XX 
LP-1XX-TA 
LP-1XX-KA 
LP-1XX-32

Eden porcelán készletek Csontporcelán ét- és kávés készletek. XX=06 6 személyes, XX=12  
12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávés készlet. 
Az LP-106/LP-112 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávés 
készletekből állnak. LP-106-32=6 személyes tálalótányér szett

csontporcelán –

LP-3XX 
LP-3XX-TA 
LP-3XX-KA 
LP-3XX-32

Flora porcelán készletek Csontporcelán ét- és kávés készletek. XX=06 6 személyes, XX=12  
12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávés készlet. 
Az LP-306/LP-312 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávés 
készletekből állnak. LP-306-32=6 személyes tálalótányér szett

csontporcelán –

LP-8XX 
LP-8XX-TA 
LP-8XX-KA 
LP-8XX-32

Cobalt Royal porcelán 
készletek

Csontporcelán ét- és kávés készletek. XX=06 6 személyes, XX=12  
12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávés készlet. 
Az LP-806/LP-812 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávés 
készletekből állnak. LP-806-32=6 személyes tálalótányér szett

csontporcelán –

LP-3106-SET 
LP-31XX 
LP-31XX-TA 
LP-31XX-KA 
LP-3106-Y 
LP-3101

Black&White porcelán készle-
tek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19  6db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3306-SET-CR 
LP-33XX-CR 
LP-33XX-TA-CR 
LP-33XX-KA-CR 
LP-3306-Y-CR 
LP-3301-CR

Imperial Gold Cream 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3306-SET-BR 
LP-33XX-BR 
LP-33XX-TA-BR 
LP-33XX-KA-BR 
LP-3306-Y-BR 
LP-3301-BR

Imperial Gold Bordeaux 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6db salátás tányér  

csontporcelán –

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
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LP-3306-SET-CO 
LP-33XX-CO 
LP-33XX-TA-CO 
LP-33XX-KA-CO 
LP-3306-Y-CO 
LP-3301-CO

Imperial Gold Cobalt 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3206-SET-CR 
LP-32XX-CR 
LP-32XX-TA-CR 
LP-32XX-KA-CR 
LP-3206-Y-CR 
LP-3201-CR

Royal Gold Cream készletek csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3206-SET-BR 
LP-32XX-BR 
LP-32XX-TA-BR 
LP-32XX-KA-BR 
LP-3206-Y-BR 
LP-3201-BR

Royal Gold Bordeaux 
készletek

csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06  
6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-3206-SET-CO 
LP-32XX-BR-CO 
LP-32XX-TA- 
BR-CO 
LP-32XX-KA-
BR-CO 
LP-3206-Y-BR-CO 
LP-3201-BR-CO

Royal Gold Cobalt készletek csontporcelán ét és kávés készletek. SET=6 személyes érkészlet.  
XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, 
TA=étkészlet, KA=kávés készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres 
tányér, Y=19 6 db salátás tányér  

csontporcelán –

LP-34… Rio porcelán Elegáns porcelán termékek, 24 karátos arany díszítéssel. 06-SET: 25 db-os  
étkészlet, 06-TA 18 db-os kiegészítő étkészlet, 06-KA: 15 db-os kávés 
készlet, 00-KA: 13 db-os kávés kiegészítő készlet, 01: 12 db-os eszpresszós 
készlet, 06-33: 6 db alátét tányér , 06-17: 6 db kenyeres tányér, 06-19 6 db 
salátás tányér, 00-TB-36 1 db ovális tálaló tál, 00-TB-SAU 1 db mártásos 
tál, 00-TB-SB25: 1 db salátás tál, 00-TB-ST: leveses tál

porcelán –

LP-11… Coral Art Deco inspirált, vidám, elegáns porcelán termékek. 00-TA: 18 db-os 
étkészlet, 06-DA 6 db-os étkészlet kiegészítő, 00-KA: 12 db-os kávé 
készlet, 3 db-os kávéskészlet kiegészítő

porcelán –
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AQ-MAG-100 Cleansy AquaMag Elektromágneses mező alkalmazásával megakadályozza a vízkô 
kialakulását és eltávolítja a már kialakult lerakódásokat. Alkalmas néhány 
méteres vízhálózatok illetve vízfogyasztó készülékek védelmére. Nagyobb 
méretű vízhálózatok, családi házak, lakások védelmére nem alkalmas. 
Kizárólag száraz beltéri környezetben alkalmazható.

Fogyasztás: 7.5 VA  
Tekercs frekvencia: 1-5 Hz 
modulációs frekvencia: 4 Hz

kötelező jótállás: 1 év

TAS-100 Therapy Air Smart beltéri légtisztító készülék, 3 lépcsős integrált szűrő (ezüst nanorészcsekék, 
aktív szén, HEPA 13), negatív ion generátor (5mio+ negatív ion), UV 
fertőtlenítő egység, szennyezettség érzékelő, fénymérő, 3 üzemmód 
(automata, manuális, alvás/sleep), gyermekzár. csendes, gyermek). Földre 
állítva használatos.

Bemeneti feszültség: 100–240 V,  
50/60 Hz, 2,0 A
Kimeneti feszültség: 24 V DC, 2,5 A
Energiafiogyasztás: 50 W
Zajszint: max 55 dBA
Negatív ion termelés: 5 mio/cm3

UV: led, 265–315 nm
Levegő áramlás: 380-390 m3/óra
CADR: 5,78 m3/perc
Ajánlott helységméret: 71 m2

Gázeltávolítás: 99,97%
Szagtsalanítás: 85%
Súly: 7 kg

3 év kötelező jótállás
+
2 év vállalt jótállás a motorra és  
az elektromos vezérlő egységre.

Összesen 5 év jótállás

A jótállás a szűrőkre nem terjed ki.  
A jótállás feltétele, évente egy, 
számlával igazolt TAS-100-01 
szűrőcsomag vásárlás/csere

PWC-570
PWC-570B

Therapy Air és  
Therapy Air Black

beltéri légtisztító készülék, 5 szűrővel (elektrosztatikus, antibakteriális, hepa, 
ezüst allergia, aktív szén), negatív ion generátorral, falra függeszthető, 
távirányítható, hangulatvilágítással, 3 üzemmóddal (periodikus, csendes, 
gyermek), turbó fokozattal, légszennyezettség érzékelővel. 
Fekete (PWC-570B), fehér (PWC-570) színekben, külön megvásárolható, 
további dekor előlapokkal.

Szűrők: 5 szűrő (4+HEPA)
Negatív ion termelés: 1,236 mio/cm3

Szűrési hatékonyság: 99,97%
Gázeltávolítás: 91–99,9%
Légtisztítás: 6,05 m3/perc, 363,3 m3/óra
Helység mérete: 26–130 m2

Fogyasztás: 47 W
Súly: 8,8 kg

3 év kötelező jótállás
+
2 év vállalt jótállás a motorra és  
az elektromos vezérlő egységre.

Összesen 5 év jótállás

A jótállás a szűrőkre nem terjed ki.  
A jótállás feltétele, évente egy, 
számlával igazolt PWC-570-49 
szűrőcsomag vásárlás/csere

PWC-570-1-…. Dekor előlapok Therapy 
Air-hez

Therapy Air dekor előlapok, VTN eljárással, kézzel felvitt, faerezetes, 
gyermekszobai és egyéb mintákkal. LW: világos fa, DW: sötét fa, PAN: 
arany párduc, FLO: arany virág, KID1: rajzfilmes, KID2: virágos. Az eljárás 
velejárója a az előlap hátoldalán látható dekor köd

Gyári műanyag előlap
VTN eljárással, kézzel készített 
Magasfényű lakkozott felületGyári 
műanyag előlap
VTN eljárással, kézzel készített 
Magasfényű lakkozott felület

1 év kötelező jótállás
+
4 év vállalt jótállás1 év kötelező 
jótállás

Összesen 5 év jótállás

ION-01
ION-02

MyIon
MyIon Pink

MyIon, nyakláncon hordható, személyi légtisztító és ionizáló, mely negatív 
ionok kibocsátása révén segít eltávolítani a levegőben található 
szennyeződéseket és kórokozókat.ION-01: ezüst színű,  
ION-02: pink/mályva színű

Negatív ion kibocsátás: 18 mio/cm3 
Ózon kibocsátás: nincs
Súly: 25 g
Mérete: 21x66.5x19 mm 
Feszültség: DC 5 V, 1 A
Akku: Li-ion
Töltési idő: 2 óra
Üzemidő feltöltés után: kb. 10 óra  
Tartozékok: 2 db nyaklánc,
1 db USB/mini USB kábel

2 év kötelező jótállás

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



ION-03  MyIonZ Pro MyIon, nyakláncon hordható, személyi légtisztító és ionizáló, mely negatív 
ionok kibocsátása révén segít eltávolítani a levegőben található 
szennyeződéseket és kórokozókat

Negatív ion kibocsátás: 20 mio/cm3 
Ózon kibocsátás: nincs
Súly: 38 g
Mérete: 34x70x16,5 mm 
Feszültség: DC 5 V, 1 A 
Akku: Li-ion
Töltési idő: 3 óra
Üzemidő feltöltés után: kb. 36 óra  
Tartozékok: 1 db nyaklánc,
1 db USB/mini USB kábel

3 év kötelező jótállás

TAEO-250 Elim.Odor szagtalanító és 
folttisztító spray

Szagtalanító és folttisztító spray, konyhai, fa, textil, kárpitozott felületekre és 
egyes Therapy Air Ion légtisztítószűrőkre (kivéve az aktív szenes szűrőket).

űrtartalom: 250 ml
összetevők: mikrobák és izolált enzimek

–

TSS-150 Therapy Air fertőtlenítő 
spray

Felületi fertőtlenítő spray, biocid termék, elpusztítja a vírusokat, 
kórokozókat és légiúton terjedő baktériumokat

ürtartalom: 150 ml
Aktív összetevő: denaturált szesz 
(Ethanol, CAS No. 64-17-5, 72% m/m)

–

PWC-700B Tutto luxo 6sB plus Hatfunkciós, nedves-száraz takarítógép, száraz-nedves takarítás, 
gőztisztítás és fertőtlenítés, gőztisztítás és porszívózás, gőzölős vasalás, 
légtisztítás és aromaterápia, párásítás, 4 szintű szűrőrendszer (úszó, lég, 
poliészter, motor, hepa - opcionális), 3 alrendszer (spray, slalom, simply).
A levegővel beszívott port köddé porlasztott víz révén köti meg. A készülék 
elegáns fekete burkolattal és áttetsző LED világított víztartállyal készült.

Teljesítmény: gőztartály 2100 W,
motor 1250 W, vasaló 850 W
Gőznyomás: 4.5 bar
Gőzkibocsátás: 55 g/min, max 148 °C
Légáramláss: 25 l/mp
Vákuum nyomás: 25.1 kPA
Víztartály: 1.2 liter
Gégecső: 2.0 m
Kábel: 5 m
zajterhelés: 70 dB (A)

3 év kötelező jótállás

PWC-808 Cleansy Acrobaz Háztartási létra és vasalódeszka 2 az 1-ben, könnyű, praktikus, 
összecsukva könnyen kis helyen tárolható, 32cm hosszú biztonsági 
vasalótartó, 5mm vastag habszivacs alátét, 1mm vastag fémszövet alátét, 
pamut vasalóhozat - opcionális

Magasság: 67 cm 
Vasalófelület: 146*36 cm 
Méret összecsukva: 36*146*11 cm 
Lépcsőfokok száma: 3 
Láb átmérő: 22 mm 
Max terhelhetőség: 250 kg

–

PWC-670-
GOLD/BLACK

Edelwasser Orange és Black lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót 3 év kötelező jótállás

WT-100 Aqueena Pro lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót 3 év kötelező jótállás

WT-3WF1 
WT-3WF2

„Pearl” és „Swan” 
háromállású csaptelep 
víztisztítóhoz

A Zepter többfunkciós csaptelep két  változatban érhető el: „Pearl” és 
„Swan” modell. Igényes és funkcionális formaterv; gyorsan és egyszerűen 
beszerelhető - praktikus; tartós és strapabíró – minőségi kivitelezés; egy 
megoldás kétféle víz számára – többfunkciós, mivel a csapvíz és a tisztított 
víz két, egymástól teljesen elkülönített rendszeren keresztül nyerhető ki

A csaptelepek kiváló minőségű 
sárgarézből (CW719) készülnek,  
dupla rétegű króm-nikkel bevonattal.  
A TüV Rheinland biztonsági jelzése, 
illetve a higiéniai tanúsítvány jelentik  
a garanciát a csúcsminőségre.

2 év kötelező jótállás
+
3 év vállalt jótállás
összesen 5 év jótállás

WTS-001.. Lotus vízszűrős zuhanyfej A Lotus vízszűrős zuhanyfej üledék- és vitamin szűrői révén segít 
eltávolítani a vízből a rozsdát, a lebedő szennyeződéseket, klórt, a szabad 
gyököket, a baktériumokat és csökkenti a vízköképződést. A termékkel 
szűrt víz nem csak kíméli a hajat és a bőrt a víz káros hatásaitól, de egyben 
táplálja is. A Lotus zuhanyfej a zuhanyzást élvezetesebbé és takarékossá is 
teszi. WTS-001SL: ezüst, WTS-001WH: fehér

Anyaga: ABS, PCTG, PP, szilikon, 
rozsdamentes acél
súlya: 0,18 kg

A termék 1–1 db fej és markolati 
üledék szűrőt tartalmaz. A csereszűrők és 
vitamin szűrők külöm vásárolhatók meg.

1 év kötelező jótállás

 
 

BiOpTROn HypERligHT szEMüvEgEk

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

TLW-XXXX 
THE-XXXX

Bioptron Hyperlight 
szemüvegek

Modern, divatos szemüvegek, többféle modelben és színben, C
60

 fullerén 
réteggel bevont tükröződő vagy tükröződésmentes lencsékkel. Bioptron 
HyperLight lencse. Kiszűrik a nap UV és a kék fényét és védenek az LCD és 
LED eszközök által kibocsátott kék-viola fénnyel szemben. Védő tokban, 
törlőkendővel.

– 2 év kötelező jótállás

BHO-SET-I
BHO-SET-O
BHO-SET-I/O

Bioptron HyperLight lencse Bioptron HyperLight, C60 fullerén réteggel bevont lencsék. Kiszűrik a nap 
UV és a kék fényét és védenek az LCD és LED eszközök által kibocsátott 
kék-viola fénnyel szemben.  I: beltéri, O: kültéri, I/O: kültéri/beltéri

2 db/1 pár
Lencse: CR39 (ADC)
Méret: 70 mm

2 év kötelező jótállás

ZBI-...
ZBO-...
ZBIO-...

Bioptron Hyperlight lencsék 
márkás keretekben

Bioptron HyperLight, C60 fullerén réteggel bevont lencsék, márkás 
keretekben. Kiszűrik a nap UV és a kék fényét és védenek az LCD és LED 
eszközök által kibocsátott kék-viola fénnyel szemben.   
ZBI: beltéri, ZBO: kültéri, ZBIO: kül- és beltéri

Lencse: CR39 (ADC) 3 év kötelező jótállás

TK-1150
TK-1086
EC-518
EC-534
CT-265

Bioptron Hyperlight Clip-on Különböző méretű és formájú optikai szemüveg keretek, eltávolítható 
mágneses clip-on hyperlight feltéttel. A felsorolt cikkszámok tartalmaznak 
1 db optikai keretet bemutatólencsékkel, valamint 1 db mágneses clip-on 
hyperlight feltétet az optikai kerethet illeszkedő formájú, mágneses,  
fém kerettel, valamint C

60
 fullerén réteggel bevont tükröződésmentes 

lencsékkel. A szemüveg tok és törlőkendő minden összeállításhoz jár.  
A hyperLight lencsék kiszűrik a nap UV és a kék fényét és védenek  
az LCD és LED eszközök által kibocsátott kék-viola fénnyel szemben. 
Az optikai szemüveg elkészíttetése, beleértve az szakorvosi vizsgálatokat, 
a lencsék és a csiszolás árát, nem része a vételárnak.  
Ez a vásárló felelőssége és költsége.

Optikai keret: műanyag és fém
Clip-on keret: fém
Clip-on lencse: CR39 (ADC)

2 év kötelező jótállás

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája



AlvásTERápiA

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

FQ-S80200
FQ-S90200

ExtraQuano matracfedő A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával 
működik. 1,5 cm vastag, rendkívül kellemes tapintású matracfedő, 
gumipántokkal. 50% pamutból és 50% polibiomulekából álló rostok  
13 féle termoreaktív ásványt tartalmaznak, amelyek összegyűjtik a test 
energiáját, majd regenerálva és felerősítve juttatják azt vissza a 
szervezetbe.  S80: 80 cm széles, S90: 90 cm széles

Mérete: 80/90x200x1,5 cm
Összetétele: 50% pamut,  
50% polibiomolekula,  
13 féle termoreaktív ásvány

3 év kötelező jótállás

DP-4070 Doppia párna A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával 
működik. Töltőanyaga természetes latex, benne légcsatornákkal, melyek 
lehetővé teszik a levegő áramlását, a higiénikus használatot, a kellemes 
bőrhőmérséklethez, a verejtékezés csökkentését. A külső huzat 
antisztatikus és antibakteriális felületet biztosít.

mérete: 40x70x11 cm
anyaga: természetes latex
Külső huzat anyaga: 70% viszkóz –  
30% poliészter
Belső huzat “felső” része:  
50% pamut – 50% 
polibiomolekula
Belső huzat “alsó” része:  
17% Amicor – 33% nylon –
50% poliészter
keménység: 45
sűrűség: 49

2 év kötelező jótállás

DP-P Posture Multifunkciós 
Quanomed párna

Professzionális párna, mely segít kialakítani és rögzíteni az egészséges 
testhelyzetet alvás illetve pihenés közben. Hypoallergén, antibateriális, 
antisztatikus

Töltet: memóriahab, 100% PU
Huzat: 45% Tencel, 55% poliészter
Méret: 24x14x20 cm
Súly: 300 g

1 év kötelező jótállás

EQ-67.543.5 Ergoquano párna A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával 
működik. Töltőanyaga természetes latex, benne légcsatornákkal, melyek 
lehetővé teszik a levegő áramlását, a higiénikus használatot, a kellemes 
bőrhőmérséklethez, a verejtékezés csökkentését. A külső huzat 
antisztatikus és antibakteriális felületet biztosít.

mérete: 40x65x11 cm
anyaga: természetes latex
Külső huzat anyaga: 70% viszkóz –  
30% poliészter
Belső huzat “felső” része:  
50% pamut – 50% 
polibiomolekula
Belső huzat “alsó” része:  
17% Amicor – 33% nylon – 
50% poliészter
keménység: 45
sűrűség: 50

2 év kötelező jótállás

 

viTAl sysTEM

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

HM-2 HyperOn kézimasszírozó Kézimasszírozó 5 választható rezgési üzemmóddal  
(3 sebességfokozat, 2 pulzáló üzemmód)

Tölthető kivitel
Töltési idő: kb 4,5 óra
Töltő adapter: 100-240 V~, 50/60 Hz
Elemek: 2200 mAh LI-ION elemek
Teljesítmény: 5 W
Auto kikapcsolás: 15 perc után
Súly: 0,36 kg

1 év kötelező jótállás

NEB-C Inhalátor Kisméretű, könnyű, hordozható, membrános inhalátor, inhalációs 
terápiára szolgáló folyadékok porlasztására

Akku: Li-ion
töltési idő: 2 óra
üzemidő: 60 perc 
Akku: Li-ion
töltési idő: 2 óra
üzemidő: 60 perc

1 év kötelező jótállás

 

COsMETiCs / BC

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

PNF-708 Hyperlight fusion 
anti-ageing essential 
complex

Összetevőinek köszönhetően minden bőrtípusra alkalmas. Csökkenti  
a ráncok mélységét, javítja a bőr feszességét és rugalmasságát,  
sejt szinten táplál, véd a káris külső hatásoktól, segít az allergiás és 
irritációs problémákban, fiatalossá testi a bőrt

Hatóanyag: 3HFWC
űrtartalom: 30 ml

–

HSC-200 Hyperlight Fusion 
szubcelluláris esszenciális 
folyadékkomplex 

Bizonyítottan képes elpusztítani a mikroorganizmusokat és csökkenteni  
a száraz bőr viszketését, továbbá hatékony segítséget nyújt a szájhigiénia 
fenntartásában, az intim zónák ápolásában, a bőr természetes 
védekezőképességének erősítésében, a bőr negatív külső hatásokkal 
szembeni védelmében, a bőr és a haj mélyreható hidratálásában, valamint 
az aknés bőr kezelésében.

Hatóanyag: 3HFWC
Összetevők: víz 99,985%, 
Hyperhamonized Hydroxylated 
Fullerenes 0,015%
Űrtartalom: 200ml

–

PNK-4… SWISSO LOGICAL Arc- és 
testápló termékek, 
Arctisztító, arcápoló, 
kézápoló, hajápoló, 
testápoló készítmények és 
eau de toilette hölgyeknek

Termékek a bőr természetes védekezőképességét javító hatóanyaggal. 
PNK-401-D Arclemosó tej száraz/érzékény bőrre 125 ml, PNK-401-N Arclemosó 
tej normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-402-D Tonik száraz/érzékeny bőrre 125 ml, 
PNK-402-N Tonik  normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-404 Agyagmaszk 50 ml, 
PNK-405-D Nappali krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-405-N Nappali 
krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-406-D Éjszakai krém száraz/érzékeny 
bőrre 50 ml, PNK-406-N Éjszakai krém normál/zsíros bőrre 50 ml,  
PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, 
PNK-411 Make-up lemosó lotion 125 ml, PNK-412 Make-up lemosó olaj  
125 ml, PNK-414 Kézkrém 100 ml, PNK-415 Sampon (minden hajtípusra)  
200 ml, PNK-420 Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-420-G ARANY 
Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-421 Folyékony szappan 300 ml, 
PNK-421-G ARANY Folyékony szappan 300 ml (pumpás), PNK-422 Tusfürdő  
200 ml, PNK-4250 Ránctalanító szérum 30 ml, PNK-426 0 Ránctalanító krém  
30 ml, PNK-432 Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-435 Intenzív Narancsbőr 
Elleni Krém 200 ml, PNK-437 Depigmentáló szérum 15 ml

parabénmentes és hipoallergén,friss 
bíbor kasvirág kivonattal készült

–



PNK-7… LA DANZA Arc- és testápló 
termékek, Arctisztító, 
arcápoló, testápoló 
készítmények és eau de 
toilette és parfüm 
hölgyeknek

Minőségi bőröregedésgátló termékcsalád, nanokapszulás aktív 
hatóanyagokkal és gyümölcssavakkal. A bőrgyógyászatilag tesztelt 
készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat:  
PNK-702 LA DANZA gyümölcsös bőrtisztító 200 ml, PNK-703LA DANZA 
bambuszos bőrradírgél 100 ml, PNK-704 LA DANZA kettős hatású 
gyümölcsmaszk 50 ml, PNK-707 LA DANZA gyöngéd szemkörnyékápoló  
30 ml, PNK-708 LA DANZA öregedés elleni ápolókrém 50 ml,  
PNK-713 LA DANZA Intenzív Testápoló Krém 200 ml, PNK-720 LA DANZA 
bőrvédő eszencia 50 ml, PNK-721  LA DANZA Tonizáló arckrém 30 ml, 
PNK-725 Öregedés elleni szérum, PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 
ml, PNK-731 LA DANZA Eau de Parfum 30 ml

nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és 
gyümölcssavakkal készült

–

 

lUXURy

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

PZM/G,  
PZM/RG,  
PZM/SS

Mistery karórák Kiváló minőségű Zepter órák Svájból. Típusok az óratok színe szerint: 
G=arany, RG= rózsaarany, SS=rozsdamentes acél 

tok méret: 34 x 48 mm
tok anyaga: SS316 rozsdamentes acél
Szíj: acél vagy bőr
Óra mechanika: RONDA 703 AIG 3 (GILT)
Vízállóság: 5 ATM (50 m)
Származás: Svácj

3 év kötelező jótállás

S-NU0X Luxus bőrkollekció bőr asztali kiegészítők. X=28 irat tartó, X=19 névjegytartó,  
X=13=jegyzet tömb, X=16 telefon regiszter, X=SET 1-1db  
a 4 féle termékből

anyag: kiváló minőségű marhabőr –

azonosító megnevezés leírás műszaki adatok jótállás a kapott tájékoztatás 
témája

____________________________________
Vevő aláírása

______________________________
Dátum

Keressen bennünket a  facebookon is. 
www.facebook.com/ZepterHungary N

Y-
TE

RM
TÁ

J-
23

02

ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.  •  Tel.: 36 1 437 6633

E-mail: zepter@zepter.hu 
www.zepter.hu   •  www.zeptermagazin.hu

Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.

Tel.: 36 1 323 2426  •  E-mail: info@zepter.hu


