
Rustic Line by Eurolux е олицетворение на вечната класика - оригинална визия, 
безспорна елегантност и пленителен стил. Уредите от Rustic Line by Eurolux се 
отличават с функционално управление и специална сериграфия, която безспорно 
им придава класически привкус. Цветовите решения в слонова кост и карбон-гра-
фит допринасят за топлина и уют в кухнята. Rustic Line e истинско ретро предизви-
кателство в съвременен нюанс.
Създадена с любов към традициите...

AВТЕНТИЧНОСТ. КЛАСИКА. СТИЛ.

ДЪЛБОКА И СТАНДАРТНА ТАВА 
ЗА ПЕЧЕНЕ
За всички кулинарни любители сме подготвили 5 см 
специална дълбока тава в комбинация със 
стандартна тава за печене. И двете тави са с 
покритие EASY CLEAN, което спомага за лесно 
почистване и не позволява на мазнината да се 
разпространи.

ПЪЛНА 5 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ
за всяка фурна Eurolux.

КАТАЛИТИЧНИ ПАНЕЛИ
За по-лесно почистване и поддръжка на вашата 
фурна 
Вече не е необходимо да отделяте толкова много 
време за почистване на вашата фурна. Специално 
разработените каталитични панели, подпомагат 
разграждането на мазнините по време на готвене, 
като почистването след това става само с влажна 
кърпа и всичко това при осезаемо по-икономичен 
разход на електричество. 

С ГРИЖА ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА
С новите фурни Eurolux 
можете да постигате забележи-
телни резултати при готвене 
като същевременно спестява-

те електроенергия. Благодарение на иновативната 
си технология, чрез която се постига максимална 
изолация на вътрешността на фурната, тя не 
позволява температурна загуба и по този начин 
икономията на електроенергия е значителна.

ЕМАЙЛ EASY CLEAN
Не пренебрегвайте удобсвото 
при почистване !
Повърхонстта на фурните 
Eurolux, както и тавите към нея 
са покрити с устойчив на висока 

температура, гладък и лесен за поддръжка емайл 
EASY CLEAN. Неговата формула предотвартява 
напълно полепването на нечистотии и прави 
почистването на фурната и тавите към нея 
значително по-бързо и ефективно.

АНАЛОГОВ STOP ПРОГРАМАТОР
Класическият аналогов STOP програматор притежа-
ва автентичен отличителен дизайн, който перфект-
но допълва цялостната визия на фурната. Той 
разполага с прозвъняващ и изключващ таймер, 
който обозначава край на програмата за готвене 
със звуков сигнал. 

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ 
НА ДВЕ НИВА
За по-голяма сигурност, за по-удобно и безопасно 
изтегляне
Плавното изтегляне на телескопичните водачи 
осигурява перфектна видимост, позволява лесно и 
стабилно поставяне и изваждане на тавите, както и 
по-голяма безопасност, чрез която спокойно да се 
наслаждавате на процеса на готвене, без да има 
риск тавите да излязат или паднат от пещта.

ЛЕСНО СВАЛЯЩО СЕ ЦЯЛО 
ВЪТРЕШНО СТЪКЛО
За изключително бързо почистване !
Благодарение на изключителната EASY TO REMOVE 
система цялото вътрешно стъкло на вратата на 
фурните се сваля за секунди без необходимост от 
каквито и да са инструменти.

RFER 36 V A

PVSR TC4FVSR 9MACCT2 A FVSR 9MACCT2 C

SERENA 780 ANTIQUENYX

PVSR TC2FVSR 5MAC A FVSR 5MAC C


