Victoria

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

Kremowy

Czarny

Stal
nierdzewna

Biały

Piekarnik z czyszczeniem parowym
i funkcją „Pizza”

SF6922PPZ

SF6922NPZ

SF6922XPZ

SF6922BPZ

Piekarnik z czyszczeniem pirolitycznym
i funkcją „Pizza”

SFP6925PPZ

SFP6925NPZ

SFP6925XPZ

SFP6925BPZ

Piekarnik wielofunkcyjny

SF6903P

SF6903N

SF6903X

SF6903B

Gaz 60 cm

SR964PGH

SR964NGH

SR964XGH

SR964BGH

Gaz 75 cm

SR975PGH

SR975NGH

SR975XGH

SR975BGH

Kuchnie wolnostoja̧ce oraz okapy kuchenne

Indukcja 60 cm

PI964P

PI964N

PI964X

PI964B

Pasja do gotowania wymaga wyjątkowej wolnostojącej kuchni, która łączy w sobie
funkcjonalność oraz styl. Miłość Smeg do gotowania wywodzi się z ponad 60-letniego
doświadczenia. Jest rzeczą oczywistą, że kuchnie Victoria zostały zaprojektowane tak,
aby zoptymalizować osiągane wyniki oraz wzbogacić wnętrza, w których się znajdują.

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali

SF4920MCB

SF4920MCN

SF4920MCX

SF4920MCB

Piekarnik elektryczny z funkcją pary

SF4920VCP

SF4920VCN

SF4920VCX

SF4920VCB

CTP9015P

CTP9015N

CTP9015X

CTP9015B

WOLNOSTOJĄCE KUCHNIE 90 CM

Kremowy

Czarny

Stal
nierdzewna

Z płytą gazową

TR93P

TR93BL

TR93X

Z płytą indukcyjną

TR93IP

TR93IBL

TR93IX

Z płytą gazową

TR90P1

TR90BL1

TR90X1

Z płytą indukcyjną

TR90IP

TR90IBL

TR90IX

Czarny mat

Victoria

SF6903NO

PŁYTY KUCHENNE

W kuchni TR90 pojemność brutto komory wewnętrznej wynosi 126 l, co pozwala
na zastosowanie wyjątkowo dużych blach do pieczenia. Co więcej, dwa
specjalne wentylatory zapewniają równomierną dystrybucję gorącego
powietrza podczas przygotowywania dużych i wyjątkowych potraw.

Victoria & 50’s Style
Rodzina urządzeń Smeg 50’s Style idealnie współgra z kolekcją Victoria,
a powstała w wyniku połączenia technologii, estetyki, funkcjonalności oraz stylu, czyli
dzięki połączeniu różnic kulturowych, które oddają niepowtarzalny urok i atmosferę
lat 50. ubiegłego stulecia. Od jaskrawych barw zainspirowanych Pop Art, po zaokrąglone
linie retro – Smeg 50’s Style jest współczesną interpretacją tradycyjnych urządzeń, w które
został tchnięty duch wyjątkowego wzornictwa Smeg. Wzornictwa, które można zdeﬁniować
jako bezgraniczną pasję do innowacji oraz urządzeń, będących obiektami wartymi
pokazania.
Począwszy od chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek, poprzez kuchnie i piekarniki,
a skończywszy na pralkach oraz zmywarkach, kolekcja stała się synonimem włoskiej
jakości premium oraz urzekającego i nieszablonowego wzornictwa.

Z mil/ości do tradycji i detali

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE

Linia wzornicza Victoria idealnie oddaje ducha ponadczasowego i eksluzywnego stylu,
przejawiającego się w retro logotypie Smeg, systemie kontroli oraz wyjątkowym wykończeniu produktów.

SZUFLADA DO PODGRZEWANIA NACZYŃ

Piekarniki elektryczne
Funkcjonalny i harmonijny styl piekarników podkreślono materiałami i nieszablonowym wykończeniem
z logo Smeg 50’s Style oraz chromowanymi pokrętłami, akcentując tym samym urzekające piękno
urządzeń. Piekarniki zostały wyposażone w szeroki wachlarz tradycyjnych funkcji, takich jak rozmrażanie,
utrzymywanie potrawy w cieple, czy wyrastanie ciasta. Ponadto przewidziano w nich wiele specjalnych
rozwiązań, które spełnią wygórowane oczekiwania każdego użytkownika.
Wybrane piekarniki z kolekcji Victoria zostały wyposażone w funkcję „Pizza“, która umożliwia przygotowanie
prawdziwej, włoskiej pizzy w zaledwie ok. 3-5 minut, w zależności od grubości warstwy
wierzchniej potrawy. Unikalny system sprawia, że specjalny kamień do pizzy wchodzi
w bezpośrednią reakcję z elementem grzewczym, aby osiągnąć wysoką temperaturę
w jak najkrótszym czasie.

PRZYŚCIENNY OKAP KUCHENNY
90 cm

KT90PE

KT90BLE

KTR90XE

KT90BE

90 cm

KIT1TR9N

KIT1TR9N

KIT1TR9N

WOLNOSTOJĄCE KUCHNIE 110 CM

Kremowy

Czarny

Stal
nierdzewna

Srebrny

Pastelowy
róż

Pastelowy
błękit

Czerwone
wino

Z płytą gazową

TR4110P1

TR4110BL1

TR4110X

TR4110S1

TR4110RO

TR4110AZ

TR4110RW1

Z płytą indukcyjną

TR4110IP

TR4110IBL

TR4110IX

KT110PE lub
KS110PE

KT110BLE lub
KS110BLE

KTR110XE lub
KS110XE

KT110S

KT110BLE

KT110BLE

KT110BLE

KIT1TR41N lub
SPG110P

KIT1TR41N lub
SPG110NE

KIT1TR41N lub
SPG110NE

KIT1TR41N lub
SPG110NE

KIT1TR41N lub
SPG110NE

KIT1TR41N lub
SPG110NE

KIT1TR41N lub
SPG110NE

DEKORACYJNY PANEL ŚCIENNY

Urza̧dzenia kompaktowe
Dla bardziej wszechstronnego projektu przestrzeni kuchennej lub jako praktyczne rozwiązanie dla małych
pomieszczeń, linia wzornicza Victoria oferuje urządzenia kompaktowe o wysokości 45 cm w dwóch wersjach:
piekarnik elektryczny z funkcją pary oraz mikrofali. Pomimo zmniejszonych wymiarów w porównaniu z piekarnikami
tradycyjnymi, urządzenia kompaktowe mają pojemność użytkową wynoszącą aż 40 litrów, pozwalając
użytkownikowi na eksperymentowanie z każdym przepisem kulinarnym, od najprostszych do najbardziej
wyraﬁnowanych.

PRZYŚCIENNE OKAPY KUCHENNE
110 cm
DEKORACYJNE PANELE ŚCIENNE
110 cm

Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze umożliwia połączenie dwóch różnych technologii
przygotowywania potraw: tradycyjnej i na parze. Zapewnia to maksymalną elastyczność w korzystaniu
z urządzenia oraz pozwala przygotować smaczne i zdrowe posiłki.
Emalia Ever Clean, zastosowana w wewnętrzej komorze piekarnika, zdecydowanie ułatwia utrzymanie
jej w czystości. Wynika to z właściwości zastosowanej emalii, ktorą cechuje słaba przyczepność tłuszczu
i odporność na działanie różnego rodzaju kwasów, pochodzących z gospodarstwa domowego.

Victoria
LINIA WZORNICZA
2015/2016
www.smeg.pl

Pl/yty kuchenne
Kolekcja Victoria to również szeroki wachlarz idealnie dopasowanych
do pozostałych urządzeń płyt kuchennych: gazowych oraz indukcyjnych.
Są one dostępne w różnych rozmiarach, kolorach i kształtach.
Różnorodność ta daje możliwość komfortowego dopasowania do
każdej kuchni - w zależności od potrzeby - zajmując mniej lub więcej
miejsca.

Style

Victoria

Victoria & 50’s Style

Victoria

SFP6925PPZ

SR975PGH

KT90PE

ST2FABP2

LSE791P-2

ME4P

SF4920MCP

FAB50P

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem
pirolitycznym, klasa: A, wysokość: 60 cm,
kremowy, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), duży i przejrzysty wyświetlacz
LCD, funkcja „Pizza”, 10 funkcji pieczenia,
8 funkcji dodatkowych, pojemność
netto: 65 l, emalia łatwoczyszcząca
Ever Clean, 5 poziomów pieczenia,
1 poziom prowadnic teleskopowych
z pełnym wysuwem, oświetlenie wnętrza:
2 lampy halogenowe.

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm,
kremowy, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), ruszty żeliwne, 5 palników
gazowych - w tym 1 ultraszybki,
automatyczny zapłon, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu.

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość:
90 cm, kremowy, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), wydajność: 788 m3/h,
3 prędkości pracy silnika + tryb
intensywny, poziom hałasu: 50 dB(A),
oświetlenie LED, ﬁltr węglowy: FLT6
(wyposażenie opcjonalne, zamawiane
osobno).

Zmywarka do naczyń do zabudowy, klasa: A+++,
szerokość: 60 cm, kremowy, załadunek na
13 kompletów, 9 programów, 5 temperatur,
QuickTime - funkcja skrócenia czasu zmywania,
Enersave - funkcja oszczędzania energii,
Acquastop, Aquatest, funkcja opóźnionego
startu do 9 godz., możliwość podłączenia
ciepłej wody, poziom hałasu: 43 dB(A), zużycie
energii: 0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 8,5 l/cykl.

Zlewozmywak wpuszczany w blat,
krawędź: 10 mm, możliwość odwrócenia,
materiał: granitek, kremowy, wymiar
całkowity: 790 x 500 mm, wymiar komory:
420 x 330 mm, głębokość komory:
210 mm, instalacja w podstawę: 450 mm.
Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½”
z sitkiem, taśma montażowa, klipsy do
montażu, syfon.

Kremowy
Osobny zawór dla zimnej i ciepłej wody
360°obrotu wylewki

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali,
wysokość: 45 cm, kremowy, sterowanie
za pomocą chromowanych pokręteł
(podkładki czarne), duży i przejrzysty
wyświetlacz LCD, 12 funkcji pieczenia
(w tym 4 z mikrofalami), 9 funkcji
dodatkowych (w tym czyszczenie
parowe), pojemność netto: 40 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy
pieczenia, oświetlenie wnętrza: 2 lampy
halogenowe.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca,
klasa: A+, kremowy, pojemność brutto:
484 l, No-Frost, pojemność netto komory
chłodziarki: 363 l, 2 komory Life Plus 0°C,
pojemność netto komory zamrażarki:
107 l, strefa ekspresowego zamrażania,
wymiary (W x S x G): 187,5 x 80,4 x 81 cm
(głębokość wraz z uchwytem), poziom
hałasu: 43 dB(A).

SFP6925NPZ

SR975NGH

KT90BLE

BLV2NE-2

LSE58A

MF8A2

SF4920VCN

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem
pirolitycznym, klasa: A, wysokość: 60 cm,
czarny, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), duży i przejrzysty wyświetlacz
LCD, funkcja „Pizza”, 10 funkcji pieczenia,
8 funkcji dodatkowych, pojemność
netto: 65 l, emalia łatwoczyszcząca
Ever Clean, 5 poziomów pieczenia,
1 poziom prowadnic teleskopowych
z pełnym wysuwem, oświetlenie wnętrza:
2 lampy halogenowe.

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm,
czarny, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), ruszty żeliwne, 5 palników
gazowych - w tym 1 ultraszybki,
automatyczny zapłon, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu.

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość:
90 cm, czarny, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), wydajność: 788 m3/h,
3 prędkości pracy silnika + tryb
intensywny, poziom hałasu: 50 dB(A),
oświetlenie LED, ﬁltr węglowy: FLT6
(wyposażenie opcjonalne, zamawiane
osobno).

Wolnostojąca zmywarka do naczyń, klasa: A+++,
szerokość: 60 cm, czarny, załadunek na 13
kompletów, 9 programów, 5 temperatur,
QuickTime - funkcja skrócenia czasu zmywania,
Enersave - funkcja oszczędzania energii,
Acquastop, Aquatest, funkcja opóźnionego
startu do 9 godz., możliwość podłączenia
ciepłej wody, poziom hałasu: 42 dB(A), zużycie
energii: 0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 8,5 l/cykl.

Zlewozmywak wpuszczany w blat,
krawędź: 10 mm, materiał: granitek,
antracytowy, wymiar całkowity:
580 x 500 mm, wymiar komory:
530 x 450 mm, głębokość komory:
220 mm, instalacja w podstawę: 600 mm.
Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½”
z sitkiem, taśma montażowa, klipsy do
montażu, syfon.

Antracytowy
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obortu wylewki

Piekarnik elektryczny z funkcją pary,
klasa: A+, wysokość: 45 cm,, czarny,
sterowanie za pomocą chromowanych
pokręteł (podkładki czarne), duży
i przejrzysty wyświetlacz LCD, 11 funkcji
pieczenia (w tym 3 przy użyciu pary),
6 funkcji dodatkowych (w tym czyszczenie
parowe), pojemność netto: 41 l, pojemność
zbiornika na wodę: 1,2 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy
pieczenia, oświetlenie wnętrza: 1 lampa
halogenowa.

SF6922XPZ

SR964XGH

KTR90XE

STA6539L3

LLR102

MID2CR

CTP9015X

FAB32RNEN1

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem
parowym, klasa: A, wysokość: 60 cm,
stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą
powstawaniu odcisków palców,
sterowanie za pomocą chromowanych
pokręteł (podkładki czarne), duży
i przejrzysty wyświetlacz LCD, funkcja
„Pizza”, 10 funkcji pieczenia, 7 funkcji
dodatkowych, pojemność netto: 65 l,
emalia łatwoczyszcząca Ever Clean,
5 poziomów pieczenia, 1 poziom
prowadnic teleskopowych z pełnym
wysuwem, oświetlenie wnętrza: 2 lampy
halogenowe.

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, stal
nierdzewna, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), ruszty żeliwne, 4 palniki gazowe
- w tym 1 ultraszybki, automatyczny zapłon,
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość:
90 cm, stal nierdzewna, sterowanie
za pomocą chromowanych pokręteł
(podkładki czarne), wydajność: 788 m3/h,
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny,
poziom hałasu: 50 dB(A), oświetlenie
LED, ﬁltr węglowy: FLT6 (wyposażenie
opcjonalne, zamawiane osobno).

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym,
klasa: A+++, szerokość: 60 cm, załadunek na
13 kompletów, system orbitalnego zmywania,
10 programów, 5 temperatur, ActiveLight,
QuickTime - funkcja skrócenia czasu zmywania,
Enersave - funkcja oszczędzania energii,
Acquastop, Aquatest, funkcja opóźnionego
startu do 24 godz., możliwość podłączenia
ciepłej wody, FlexiDuo - szuﬂada na sztućce,
poziom hałasu: 39 dB(A), zużycie energii:
0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 9 l/cykl.

Zlewozmywak wpuszczany w blat,
krawędź: 4 mm, możliwość odwrócenia,
ociekacz z prawej strony, stal nierdzewna:
0,7 mm, wymiar całkowity: 1000 x 500 mm,
wymiar komór: 400 x 340 i 300 x 165 mm,
głębokość komory dużej: 210 mm,
instalacja w podstawę: 800 mm.
Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½”
z sitkiem, taśma montażowa, klipsy do
montażu, syfon.

Chromowana stal
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem
natrysku

Szuﬂada do podgrzewania naczyń,
wysokość: 14 cm (do montażu poniżej
urządzeń kompaktowych 45 cm,
tworzących łącznie niszę 60 cm), stal
nierdzewna, pojemność: 20,5 l (zestaw
talerzy dla 6 osób), otwieranie push-pull,
regulacja temperatury w zakresie
30 - 80°C (pokrętło regulacji wartości
temperatury), możliwość przygotowywania
potraw w niskiej temperaturze.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca,
klasa: A++, czarny, pojemność brutto:
328 l, No-Frost (komora zamrażarki),
pojemność netto komory chłodziarki:
229 l, automatyczne odszranianie,
pojemność netto komory zamrażarki:
75 l, strefa ekspresowego zamrażania,
wymiary (W x S x G): 192,6 x 60 x 72 cm
(głębokość wraz z uchwytem), poziom
hałasu: 41 dB(A).

SF6903N

PI964B

KT90BE

ST733TL

LI92B

MC18B

LBB14B

Piekarnik elektryczny, klasa: A, wysokość:
60 cm, biały, sterowanie za pomocą
trzech chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), 6 funkcji pieczenia, pojemność
netto: 70 l, emalia łatwoczyszcząca
Ever Clean, 5 poziomów pieczenia,
oświetlenie wnętrza: 1 lampa
halogenowa.

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, czarne
szkło ceramiczne, ramka biała, sterowanie
za pomocą pokręteł chromowanych
(podkładki czarne), 4 strefy grzejne,
9 poziomów mocy, automatyczne
wykrywanie naczynia i jego wielkości,
wskaźnik poziomu mocy, zabezpieczenie
przed przegrzaniem, wskaźnik
zalegającego ciepła.

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość:
90 cm, biały, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki
czarne), wydajność: 788 m3/h,
3 prędkości pracy silnika + tryb
intensywny, poziom hałasu: 50 dB(A),
oświetlenie LED, ﬁltr węglowy: FLT6
(wyposażenie opcjonalne, zamawiane
osobno).

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym,
klasa: A+++, szerokość: 60 cm, załadunek na
13 kompletów, system orbitalnego zmywania,
11 programów, 5 temperatur, ActiveLight,
oświetlenie wnętrza komory, QuickTime - funkcja
skrócenia czasu zmywania, Enersave - funkcja
oszczędzania energii, Acquastop, Aquatest,
funkcja opóźnionego startu do 24 godz.,
możliwość podłączenia ciepłej wody, FlexiDuo
- szuﬂada na sztućce, poziom hałasu: 44 dB(A),
zużycie energii: 0,81 kWh/cykl, zużycie wody:
9 l/cykl.

Zlewozmywak wpuszczany w blat,
krawędź: 8 mm, bez możliwości
odwrócenia, stal nierdzewna: 0,8 mm,
białe deski do krojenia, wymiar całkowity:
897 x 510 mm, wymiar komór:
400 x 340 mm, głębokość komór: 220 mm,
instalacja w podstawę: 900 mm.
Wyposażenie standardowe: 2 deski do
krojenia (stal nierdzewna + szkło), zawór
3 ½” z sitkiem, taśma montażowa, klipsy
do montażu, syfon.

Biały
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki

Pralka wolnostojąca, klasa: A+, biały,
pojemność: 7 kg, 15 programów prania,
max. ilość obrotów: 1400 obr./min.,
sterowania elektroniczne, 2 półki na
drzwiach od wewnątrz, wymiary
(W x S x G): 89 x 59,6 x 69 cm
(głębokość wraz z uchwytem).

TR4110RW1

KT110BLE

TR93BL

TR93IP

TR90X1

TR90IP

FAB30RX1

FAB28RB1

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 110 cm,
sterowanie za pomocą chromowanych
pokręteł (podkładki czarne). Płyta
kuchenna: 7 palników gazowych,
automatyczny zapłon, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, ruszty żeliwne.
Piekarniki: 3 piekarniki elektryczne
o pojemności netto: 63 l, 63 l oraz 36 l,
emalia łatwoczyszcząca Ever Clean,
szuﬂada na naczynia.

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość:
110 cm, czarny, sterowanie za pomocą
chromowanych pokręteł (podkładki czarne),
wydajność: 788 m3/h, 3 prędkości pracy
silnika + tryb intensywny, poziom hałasu
przy pierwszej prędkości: 50 dB(A),
oświetlenie LED, ﬁltr węglowy: FLT6
(wyposażenie opcjonalne, zamawiane
osobno).

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm,
sterowanie za pomocą chromowanych
pokręteł (podkładki czarne). Płyta
kuchenna: 6 palników gazowych,
automatyczny zapłon, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, ruszty żeliwne.
Piekarniki: 3 piekarniki elektryczne
o pojemności netto: 66 l, 65 l oraz 36 l,
emalia łatwoczyszcząca Ever Clean.

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm,
sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
(podkładki czarne). Płyta kuchenna: 5 indukcyjnych
stref grzejnych, funkcja booster, automatyczne
wykrywanie wielkości naczynia, zabezpieczenie
przed przegrzaniem. Piekarniki: 3 piekarniki
elektryczne o pojemności netto: 66 l, 65 l oraz
36 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean.

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm,
sterowanie za pomocą chromowanych
pokręteł (podkładki czarne). Płyta kuchenna:
5 palników gazowych, automatyczny
zapłon, zabezpieczenie przeciwwypływowe
gazu, ruszty żeliwne. Piekarnik elektryczny
o pojemności netto: 115 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 4 poziomy
pieczenia, panele katalityczne.

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm,
sterowanie za pomocą chromowanych
pokręteł (podkładki czarne). Płyta
kuchenna: 5 indukcyjnych stref grzejnych,
funkcja booster, automatyczne wykrywanie
wielkości naczynia, zabezpieczenie
przed przegrzaniem. Piekarnik elektryczny
o pojemności netto: 115 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 4 poziomy
pieczenia, panele katalityczne.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca,
klasa: A++, srebrny, pojemność brutto:
296 l, pojemność netto komory chłodziarki:
229 l, pojemność netto komory zamrażarki:
64 l, wymiary (W x S x G): 168 x 60 x 72 cm
(głębokość wraz z uchwytem), poziom
hałasu: 38 dB(A).

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca,
klasa: A++, biały, pojemność brutto:
256 l, pojemność netto komory
chłodziarki: 222 l, automatyczne
odszranianie, pojemność netto komory
zamrażarki: 26 l, wymiary (W x S x G):
151 x 60 x 73,2 cm (głębokość wraz
z uchwytem), poziom hałasu: 39 dB(A).

KIT1TR41N
Dekoracyjny panel ścienny, szerokość:
110 cm.
Niniejsza ulotka nie jest reklamą i nie stanowi oferty publicznej. Ze względu na ciągłe doskonalenie procesu produkcji, Smeg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Informacje i fotograﬁe zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku. Smeg Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.

