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Kaj vam ponujamo v tem 
katalogu

Vgradne 
gospodinjske 
aparate

Prostostoječe
gospodinjske 
aparate

Zamrzovalne in 
hladilne aparate
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Vgradni gospodinjski 
aparati
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Simfer vgradne pečice

Pečice, primerne za vsako kuhinjo.

Lastnosti
•	vgradna pečica 
•	13 funkcij, 3D peka
•	kapaciteta pečice 80 l
•	LED digitalni zaslon z upravljanjem na dotik
•	hladna steklena vrata (2) 
•	enostavno čiščenje (steam cleaning) 
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	enonivojska izvlečna vodila
•	osvetlitev pečice
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	črno steklo v kombinaciji inox ročaja
•	energijski razred: A

B8213 BERSP

Prostornina pečice
80 litrov

80L.

459,90
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Vgradne pečice

Lastnosti
•	vgradna pečica 
•	9 funkcij 
•	kapaciteta pečice 60 l
•	LED digitalni zaslon z upravljanjem na dotik
•	katalitične obloge 
•	pogrezljivi gumbi 
•	steklena vrata (2)
•	enostavno čiščenje
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	enonivojska izvlečna vodila
•	osvetlitev pečice 
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	  energijski razred: A

B6EP410SUI

Lastnosti
•	vgradna pečica 
•	8 funkcij
•	kapaciteta pečice 80 l
•	LED digitalni zaslon z upravljanjem na dotik
•	hladna steklena vrata (2)
•	enostavno čiščenje (steam cleaning) 
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	enonivojska izvlečna vodila
•	osvetlitev pečice
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	energijski razred: A

B8109 AERIM

Ustvarjamo zanesljiva in
lepo oblikovana ohišja 

369,90 379,90
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Lastnosti
•	vgradna pečica 
•	5 funkcij, ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice 80 l
•	LED digitalni zaslon z upravljanjem na dotik
•	pogrezljivi gumbi 
•	steklena vrata (2) 
•	enostavno čiščenje
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	osvetlitev pečice
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	energijski razred: A

Lastnosti
•	vgradna pečica
•	5 funkcij, ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice 60 l
•	upravljanje z gumbi in 90 minutni časovnik
•	steklena vrata (2)
•	enostavno čiščenje
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	osvetlitev pečice
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	energijski razred: A

Lastnosti
•	vgradna pečica 
•	5 funkcij, ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice 60 l
•	upravljanje z gumbi 
•	steklena vrata (2)
•	enostavno čiščenje
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	osvetlitev pečice 
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	energijski razred: A

B6EP206SGI-80 B6ES106SGI B6ES006SGI

Vgradne pečice

Lastnosti
•	vgradna pečica 
•	5 funkcij, ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice 80 l
•	 led digitalni zaslon z upravljanjem na dotik
•	pogrezljivi gumbi 
•	steklena vrata (2) 
•	enostavno čiščenje
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	enonivojska izvlečna vodila
•	osvetlitev pečice
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	energijski razred: A

B6206 KERSP

299,90 249,90 229,90

369,90
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Lastnosti
•	vgradna pečica, rustikalna
•	6 funkcij, ventilatorsko pečenje 
•	kapaciteta pečice 60 l
•	 ročno upravljanje in 90 minutni časovnik
•	hladna steklena vrata (2) 
•	 rustikalni gumbi in ročaj
•	enostavno čiščenje
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	enonivojska izvlečna vodila
•	osvetlitev pečice
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	barva: mat črna 
•	energijski razred: A

B6ES108RSA

Lastnosti
•	vgradna pečica, rustikalna
•	6 funkcij, ventilatorsko pečenje 
•	kapaciteta pečice 60 l.
•	 ročno upravljanje in 90 minutni časovnik
•	hladna steklena vrata (2)
•	 rustikalni gumbi in ročaj
•	enostavno čiščenje
•	 razpon temperature 40°-240°c
•	enonivojska izvlečna vodila
•	osvetlitev pečice
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	barva: bež 
•	energijski razred: A

B6ES108RSB

Vgradne pečice

349,90

349,90
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Lastnosti
•	 indukcijska plošča
•	4 indukcijske ogrevalne površine (4 x booster)

2 x Ø 14,5 cm (1,4 kW / 1,8 kW)
2 x Ø 18 cm (2 kW / 2,6 kW)

•	programska ura/timer
•	upravljanje na dotik - slider 
•	otroška varnostna ključavnica
•	pokazatelj preostanka toplote
•	barva: črna
•	moč: 7,2 kW
•	dimenzije: 590 x 520 mm

6041 GEISP

Simfer vgradne plošče

Vaš mojster kuhanja!

349,90



13

Tabela 
produktivnosti 
indukcijskih plošč

Indukcijska kuhališča 
delujejo po drugačnem 
principu kot ostala 
kuhališča.

Kuhalna površina 
proizvaja elektro-
magnetne vibracije, 
ki omogočajo posodi, 
da proizvaja lastno 
toploto. To omogoča 
hitrejše segrevanje 
izključno samo posode 
in njene vsebine, 
plošča pa ostaja 
hladna.

Z indukcijsko 
tehnologijo 
se v okolje 
razgubi samo 
10% porabljene 
energije.

Energetska učinkovitost

%52

%60

%62

%90

Plinska 
plošča

Električna 
plošča

Steklokeramična 
plošča

Indukcijska 
plošča

Vgradne plošče
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Lastnosti
•	steklokeramična plošča 
•	4 hi-light kuhalne površine

2 x ø 14 cm (1,2 kW)
2 x ø 18 cm (1,8 kW)

•	upravljanje na dotik
•	pokazatelj preostanka toplote
•	prikazovalnik vklopa / izklopa
•	barva: črna 
•	moč: 6 kW
•	dimenzije: 588 x 517 mm

Lastnosti
•	steklokeramična plošča, domino
•	2 hi-light kuhalni površini

1 x ø 14 cm (1,2 kW)
1 x ø 12 cm  / 18 cm (0,7 kW / 1,7 kW)

•	upravljanje na dotik
•	barva: črna 
•	moč: 2,9 kW
•	dimenzije: 298 x 517 mm

6040 DECB

3020 DECB

Vgradne plošče

6401 TGRSP

Lastnosti
•	vgradna plinska plošča, steklo 
•	4 plin 

1 x 2,9 kW
2 x 1,7 kW
1 x 0,95 kW

•	 litoželezni nosilci posode 
•	gumbi v barvi inoxa
•	upravljanje: spredaj 
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	dimenzije: 590 x 520 mm

7501 TGWSP

Lastnosti
•	vgradna plinska plošča, steklo 
•	5 plin

1 x 3,6 (wok)
1 x 2,9 kW
2 x 1,78 kW
1 x 0,95 kW

•	 litoželezni nosilci posode 
•	gumbi v barvi inoxa 
•	upravljanje: spredaj
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	dimenzije: 690 x 520 mm

249,90 249,90

319,90

189,90
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Uživajte
ob pripravi

slastnih
obrokov
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Lastnosti
•	vgradna plinska plošča, steklo 
•	4 plin 

1 x 3 kW
2 x 1,78 kW
1 x 0,88 kW

•	emajlirani nosilci posode 
•	gumbi v barvi inoxa
•	upravljanje: desno 
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	dimenzije: 590 x 520 mm

6400 KGSSP

Lastnosti
•	vgradna kombinirana plošča, steklokeramika
•	3 plin 

1 x 2,9 kW
1 x 1,7 kW
1 x 0,95 kW

•	1 steklokeramika ø 18 cm (1,8 kW)
•	 litoželezni nosilci posode 
•	gumbi v barvi inoxa 
•	upravljanje: spredaj 
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	dimenzije: 590 x 520 mm

6315 NEVSP

Vgradne plošče

Lastnosti
•	vgradna kombinirana plošča, inox 
•	3 plin 

1 x 3 kW
1 x 1,78 kW
1 x 0,88 kW

•	1 električna plošča ø 14,5 cm (1 kW)
•	emajlirani nosilci posode 
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	upravljanje: spredaj
•	dimenzije: 580 x 510 mm

Lastnosti
•	vgradna plinska plošča, inox 
•	4 plin 

1 x 3 kW
2 x 1,78 kW
1 x 0,88 kW

•	emajlirani nosilci posode 
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	upravljanje: desno 
•	dimenzije: 580 x 510 mm

6310 VERIM 6400 QGRIM

Enostavno
čiščenje

Gladka steklena 
površina električnih in 
plinskih plošč je poleg 
modernega izgleda, 
tudi enostavna za 
čiščenje.

159,90 159,90

339,90 229,90
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Lastnosti
•	vgradna plinska plošča, emajlirana
•	4 plin 

1 x 3 kW
2 x 1,78 kW
1 x 0,88 kW

•	emajlirani nosilci posode
•	 rustikalni gumbi
•	upravljanje: desno
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	dimenzije: 580 x 510 mm

6400 QGRSA

Lastnosti
•	vgradna plinska plošča, emajlirana
•	4 plin 

1 x 3 kW
2 x 1,78 kW
1 x 0,88 kW

•	emajlirani nosilci posode
•	 rustikalni gumbi
•	upravljanje: desno
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	prirejeno za zemeljski plin ali jeklenko
•	dimenzije: 580 x 510 mm

6400 QGRBJ

Vgradne plošče

179,90

179,90
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Simfer nape

Svež zrak v vaši kuhinji.

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 800 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev / kom: led / 4 
•	elektronsko upravljanje, timer 
•	 javljalnik za čiščenje filtra 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

črno steklo in inox / inox 
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik 
•	moč: 230 W
•	energijski razred: D

SM 8690

399,90
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Nape

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm
•	maksimalni pretok zraka: 800 m3/h
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 61 dB
•	osvetlitev / kom: led / 2
•	elektronsko upravljanje
•	 javljalnik za čiščenje filtra
•	odvod zraka / kroženje zraka
•	material in barva ohišja / dekorativnega 

dimnika: črno steklo in inox / inox 
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 230 W
•	energijski razred: D

SM 8689

LED osvetlitev in
daljinsko 
upravljanje

LED osvetlitev napi 
prinese modern izgled 
ter porablja manj 
energije, kot navadna 
osvetlitev.

349,90
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Nape

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 500 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev / kom: led / 2 
•	elektronsko upravljanje, timer 
•	 javljalnik za čiščenje filtra 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

črno steklo in inox / črna
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik 
•	moč: 140 W 
•	energijski razred: E

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 500 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 61 dB
•	osvetlitev / kom: led / 2 
•	elektronsko upravljanje, timer 
•	 javljalnik za čiščenje filtra 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

črno steklo / črna
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik 
•	moč 140 W 
•	energijski razred: E

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 500 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev / kom: led / 2 
•	elektronsko upravljanje, timer 
•	 javljalnik za čiščenje filtra 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

belo steklo in inox / inox
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik 
•	moč: 140 W 
•	energijski razred: E

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 500 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 61 dB
•	osvetlitev / kom: led / 2 
•	elektronsko upravljanje, timer 
•	 javljalnik za čiščenje filtra 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

belo steklo / inox 
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik 
•	moč 140 W 
•	energijski razred: E

SM 8658

SM 8651

SM 8668

SM 8653

Svež
zrak v vaši

kuhinji

239,90

299,90 319,90

259,90
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Nape

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 800 m3/h 
•	število hitrosti: 5
•	glasnost: 61 dB
•	osvetlitev / kom: led / 3 
•	elektronsko upravljanje, timer 
•	 javljalnik za čiščenje filtra 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega  

dimnika: črno steklo in inox / črna
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm 
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 230 W
•	energijski razred: D

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 90 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 800 m3/h 
•	število hitrosti: 5
•	glasnost: 61 dB
•	osvetlitev / kom: led / 4 
•	elektronsko upravljanje, timer
•	 javljalnik za čiščenje filtra
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega  

dimnika: črno steklo in inox / črna
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm 
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 230 W
•	energijski razred: D

SM 8639 SM 8939

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 90 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 800 m3/h 
•	število hitrosti: 5
•	glasnost: 61 dB
•	osvetlitev / kom: led / 4 
•	elektronsko upravljanje, timer
•	 javljalnik za čiščenje filtra
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega  

dimnika: belo steklo in inox / inox
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm 
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 230 W
•	energijski razred: D

SM 8940

379,90 469,90

479,90
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Nape

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 800 m3/h 
•	število hitrosti: 5
•	glasnost: 61 dB
•	osvetlitev / kom: led / 2 
•	elektronsko upravljanje, timer 
•	 javljalnik za čiščenje filtra 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

bež steklo in inox / inox
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm 
•	 teleskopski dimnik 
•	moč: 230 W 
•	energijski razred: D

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 500 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev: halogen 2 x 28 w 
•	 ročno upravljanje 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

inox in steklo / inox 
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm 
•	 teleskopski dimnik 
•	moč: 190 W 
•	energijski razred: E

SM 8672 SM 8630

399,90

Lastnosti
•	otočna kuhinjska napa
•	širina: 90 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 800 m3/h 
•	število hitrosti: 5
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev / kom: led / 4 
•	elektronsko upravljanje, timer
•	 javljalnik za čiščenje filtra
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: inox in steklo / inox 
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 240 W
•	energijski razred: D

SM 8954

499,90

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 90 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 500 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev: halogen 1 x 28 w 
•	 ročno upravljanje
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: inox / inox 
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 190 W
•	energijski razred: E

SM 8962

149,90

179,90
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Nape

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 400 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev: halogen 1 x 28 w 
•	 ročno upravljanje 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

inox / inox 
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm 
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 190 W
•	energijski razred: E

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 400 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 63 dB
•	osvetlitev: halogen 1 x 28 w 
•	 ročno upravljanje 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja / dekorativnega dimnika: 

črna / črna
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	 teleskopski dimnik
•	moč: 190 W
•	energijski razred: E

SM 8662 SM 8663

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa, rustikalna
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 400 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 58 dB
•	osvetlitev: halogen 1 x 28 w 
•	 ročno upravljanje
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	barva: črna z rustikalnim dodatkom
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	moč: 140 W
•	energijski razred: E

Lastnosti
•	kaminska kuhinjska napa, rustikalna
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 400 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 58 dB
•	osvetlitev: halogen 1 x 28 w 
•	 ročno upravljanje 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	barva: bež z rustikalnim dodatkom
•	premer odvodne cevi: 150 / 120 mm
•	moč: 140 W 
•	energijski razred: E

SM 8667 SM 8665

7501

Lastnosti
•	podelementna kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 280 m3/h 
•	število hitrosti: 3
•	glasnost: 62 dB
•	osvetlitev: halogen 1x
•	 ročno upravljanje 
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	barva ohišja: siva
•	premer odvodne cevi: 120 mm 
•	moč: 150 W
•	energijski razred: E

8502

Lastnosti
•	vgradna izvlečna kuhinjska napa
•	širina: 60 cm 
•	maksimalni pretok zraka: 460 m3/h 
•	število hitosti: 3
•	glasnost: 62 dD
•	osvetlitev: halogen 1x
•	 ročno upravljanje
•	odvod zraka / kroženje zraka 
•	material in barva ohišja: inox 
•	premer odvodne cevi: 120 mm 
•	moč: 150 W
•	energijski razred: E

99,90

149,90 149,90

109,90 69,90

99,90
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Prostostoječi
gospodinjski aparati



25



26

Simfer prostostoječi štedilniki

Vse velikosti štedilnikov, 
za vse velikosti kuhinj.

Lastnosti
•	plinski štedilnik inox - polprofesionalni 
•	5 plin

2 x 1,78 kW
1 x 0,88 kW
1 x 3 kW
1 x 3,6 kW (wok)

•	 funkcije pečenja: 9
•	kapaciteta pečice: 110 l
•	enostavno čiščenje pečice 
•	avtomatski vžig plina 
•	varnostni ventili
•	digitalni opomnik
•	snemljiva steklena vrata (2 stekla)
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	nastavljive nogice
•	energijski razred: B
•	dimenzije: 900 x 600 x 900 mm

9509 VEWIM

1199,90
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Lastnosti
•	plinski štedilnik, inox 
•	5 plin

1 x 3,5 kW (wok)
1 x 2,9 kW
2 x 1,7 kW
1 x 0,95 kW

•	 funkcije pečenja: 9
•	kapaciteta pečice: 110 l
•	enostavno čiščenje pečice
•	avtomatski vžig plina
•	varnostni ventili
•	snemljiva steklena vrata (2 stekla)
•	material upravljalne plošče: nerjaveče jeklo
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	nastavljive nogice
•	energijski razred: A
•	dimenzije: 900 x 600 x 900 mm

Lastnosti
•	kombinirani štedilnik
•	4 plin

1 x 3 kW
2 x 1,78 kW
1 x 0,88 kW

•	2 električni kuhalni plošči
1 x ø 14,5 cm (1,5 kW)
1 x ø 18 cm (2 kW)

•	električni vžig
•	 funkcije pečenja: 5, ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice: 59 l
•	steklena vrata pečice (2 stekla)
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	barva: bela
•	steklen pokrov
•	prostor za jeklenko 
•	energijski razred: A
•	dimenzije: 900 x 600 x 850 mm

9EW 504SGI 9425 SERBB

Prostostoječi štedilniki

Simfer verjame, 
da je kuhinja 
srce vsakega 
doma.

899,90 599,90
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Prostostoječi štedilniki

Lastnosti
•	steklokeramični štedilnik
•	4 hi-light kuhalne površine

2 x ø 14 cm (1,2 kw)
2 x ø 18 cm (1,8 kw)

•	 funkcije pečenja: 5, ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice: 56 l
•	steklena vrata pečice (2 stekla)
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	barva: bela
•	energijski razred: A
•	dimenzije: 600 x 600 x 850 mm

Lastnosti
•	kombinirani štedilnik
•	3 plin

1 x 2,75 kW
1 x 1,6 kW
1 x 0,90 kW

•	1 električna kuhalna plošča ø 14,5cm (1 kW)
•	električni vžig
•	 funkcije pečenja: 5 ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice: 56 l
•	steklena vrata pečice (2 stekla)
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	pokrov
•	barva: bela
•	energijski razred: A
•	dimenzije: 600 x 600 x 850 mm

6045 SEDBB 6315 SERBB

Lastnosti
•	kombinirani štedilnik, rustikalen
•	3 plin

1 x 2,75 kW
1 x 1,6 kW
1 x 0,90 kW

•	1 električna kuhalna plošča ø 14,5cm (1 kW)
•	električni vžig
•	 funkcije pečenja: 5, ventilatorsko pečenje
•	kapaciteta pečice: 56 l
•	steklena vrata pečice (2 stekla)
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	pokrov
•	barva: bež
•	energijski razred: A
•	dimenzije: 600 x 600 x 850 mm

6413 SGRBJ

399,90 329,90 399,90
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Lastnosti
•	kombinirani štedilnik
•	3 plin

1 x 2,75 kW
1 x 1,6 kW
1 x 0,90 kW

•	1 električna kuhalna plošča ø 14,5cm (1 kW)
•	električni vžig
•	 funkcije pečenja: 3, klasično pečenje
•	kapaciteta pečice: 48 l
•	steklena vrata pečice (2 stekla)
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	pokrov
•	barva: bela
•	energijski razred: A
•	dimenzije: 500 x 500 x 850 mm

Prostostoječi štedilniki

Lastnosti
•	električni štedilnik
•	4 kuhalne električne plošče

2 x ø 14,5 cm (1 kW)
2 x ø 18 cm (1,5 kW)

•	 funkcije pečenja: 3, klasično pečenje 
•	kapaciteta pečice: 48l
•	steklena vrata pečice (2 stekla)
•	1 pekač, 1 mrežna rešetka
•	barva: bela
•	energijski razred: A
•	dimenzije: 500 x 500 x 850 mm

4312 ZERW 4043 SERBB

269,90 239,90
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Lastnosti
•	grelec tri core 
•	moč: 4 x 700 w = 2800 W
•	napetost: 230 V
•	prostor ogrevanja: min 25 m2 - max. 51 m2

•	 turbo ventilator
•	možnost vlaženja s paro 
•	4 načini gretja
•	 termostat
•	poraba: 1,2 kWh
•	dimenzije: 681 x 725 x 260 mm

S 3150 WT

Simfer električni grelci

Za toploto
vašega doma.

149,90
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Električni grelci

Lastnosti
•	grelec nero carbon 
•	moč: 3 x 550 w = 1650 W
•	napetost: 230 V
•	prostor ogrevanja: min. 16m2 - max. 31 m2

•	3d gretje - gretje v več smeri
•	3 načini gretja
•	poraba: 1,1 kWh
•	dimenzije: 446 x 494 x 219 mm

S 1650 CSL

Lastnosti
•	karbonski grelec - pokončni
•	moč: 1800 W
•	napetost: 230 V
•	prostor ogrevanja: 18 m² 
•	št. grelnih elementov: 1
•	poraba: 1 kWh
•	dimenzije: 951 x 400 x 332 mm

S 1850 WTB

Ogreje
 vaše

srce

69,90

119,90
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Lastnosti
•	konvektor 
•	moč: 2000 W
•	napetost: 230 V
•	prostor ogrevanja: 20 m2 - 40 m2

•	2 grelna elementa
•	možna tudi montaža na zid
•	 teža: 7,55 kg
•	 teža z zidnim nosilcem: 8,05 kg
•	 termostat
•	poraba: 1 kWh
•	dimenzije: 507 x 900 x 220 mm (z nogicami)  

450 x 900 x 105 mm (brez nogic)

Lastnosti
•	konvektor
•	moč: 1000 W
•	napetost: 230 V
•	prostor ogrevanja: 10 m² - 20 m²
•	2 grelna elementa
•	možna tudi montaža na zid
•	 teža: 4,45 kg
•	 teža z zidnim nosilcem: 5,80 kg
•	 termostat
•	poraba: 1 kWh
•	dimenzija: 507 x 900 x 220 mm (z nogo) 

450 x 900 x 105 mm (brez noge)

S 4100S 4200

Za toploto vašega doma

104,90 79,90

Električni grelci
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    S toplino, Sim
fer
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Zamrzovalni in hladilni 
aparati
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Simfer zamrzovalne omare

Enostavno shranjevanje živil 
za daljša obdobja

CS 3240 A++FS 7300 A+

Lastnosti
•	število predalov: 7
•	volumen: 190 l 
•	klimatski razred: SN-T
•	 razred zamrzovanja: */***
•	plin: R600a - okolju prijazen
•	 ročaj: aluminij 
•	osvetlitev: standard
•	mehanski termostat in funkcija za  

preprečevanje nepotrebne porabe energije                                  
•	velik predal
•	nastavljive noge        
•	energijski razred: A+
•	dimenzije: 1765 x 60 x 595 mm

479,90
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Zamrzovalne omare Komercialni hladilnik

FS 6210 A+ SDS 385 DC 1 CF

Lastnosti
•	število predalov: 6
•	volumen: 275 l           
•	klimatski razred: SN-T       
•	 razred zamrzovanja: */***   
•	 temperatura delovanja: -24/4 °C 
•	plin: R600a - okolju prijazen   
•	 ročaj: aluminij   
•	osvetlitev: standard   
•	mehanski termostat in funkcija za preprečevanje 

nepotrebne porabe energije      
•	nastavljive noge
•	energijski razred: A+     
•	dimenzije: 1444 x 566 x 545 mm

Lastnosti
•	neto prostornina: 368 l
•	enojna vrata
•	plastični okvir vrat
•	dvojno steklo
•	mehansko upravljanje
•	5 žičnatih polic
•	okvir za napis
•	 fluorescentna osvetlitev napisa
•	 temperatura delovanja: +1/+10
•	plin: R600
•	 teža: 80 kg
•	notranje dimenzije (šxgxv): 505 x 425 x 1615 mm
•	zunanje dimenzije (šxgxv): 595 x 605 x 1994 mm

699,90409,90
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Lastnosti
•	volumen: 407 l 
•	klimatski razred: SN-T
•	 razred zamrzovanja: */*** 
•	 temperatura delovanja: -24/4 °C 
•	plin: R600a - okolju prijazen
•	 ročaj: aluminij 
•	osvetlitev: halogen
•	eco mode - varčevanje z elektriko
•	mehanski termostat 
•	vrata obstojijo v poziciji
•	dvojno delovanje (hlajenje/zamrzovanje) 
•	število košar: 1
•	energijski razred: A+
•	dimenzije: 1310 x 765 x 840 mm

Lastnosti
•	volumen: 305 l 
•	klimatski razred: SN-T  
•	 razred zamrzovanja: */***               
•	 temperatura delovanja: -24/4 °C 
•	plin: R600a - okolju prijazen
•	 ročaj: aluminij  
•	osvetlitev: halogen
•	eco mode - varčevanje z elektriko 
•	mehanski termostat 
•	vrata obstojijo v poziciji
•	dvojno delovanje (hlajenje/zamrzovanje)  
•	število košar: 1  
•	energijski razred: A+  
•	dimenzije: 1030 x 765 x 840 mm

CS 4420 A+ CS 3320 A+

Zamrzovalne skrinje

379,90399,90
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Lastnosti
•	volumen: 202 l   
•	klimatski razred: SN-T   
•	 razred zamrzovanja: */***  
•	 temperatura delovanja: -24/4 °C 
•	plin: R600a - okolju prijazen
•	 ročaj: aluminij    
•	osvetlitev: halogen  
•	eco mode - varčevanje z elektriko 
•	vrata obstojijo v poziciji 
•	mehanski termostat  
•	vrata obstojijo v poziciji
•	dvojno delovanje (hlajenje/zamrzovanje) 
•	število košar: 1           
•	energijski razred: A+ 
•	dimenzije: 760 x 765 x 840 mm     

CS 2220 A+

Zamrzovalne skrinje

Ohranja
sveže

349,90



PLUS TEHNIKA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje, 03 620 07 60, email: info@plustehnika.si 
Pridružujemo si pravico do spremembe podatkov in cen. Za morebitne tiskarske napake se vam opravičujemo. Slike so simbolične. 

Cenik velja od 20.5.2019 do preklica. Vse cene vključujejo 22% DDV. 

www.simfer.si

UVOZNIK IN DISTRIBUTER:

PLUS TEHNIKA d.o.o. 
Teharska cesta 4 
3000 Celje, Slovenija

tel.: 00386 3 620 07 60, 
mob.: 00386 41 414 700
 
narocila@plustehnika.si
www.simfer.si


