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899zł
PIEKARNIK
BIE25300X
Wyświetlacz Semi sensorowy LED • Sterowanie elektroniczne • Kolor
inox / czarny • Liczba funkcji 6 • Pojemność piekarnika 71l • Klasa efektyw-
ności energetycznej A  • Pokrętła chowane  • Grill  •  Drzwi z pełnego szkła  • 
Termoobieg • Czyszczenie parowe • Blokada przycisków

71 l
POJEMNOŚĆ

A
KLASA

ENERGETYCZNA

CZYSZCZENIE PARĄ

Funkcja pomaga zmiękczyć 
zabrudzenia i tłuste plamy, 
dzięki czemu czyszczenie ko-
mory piekarnika jest jeszcze 
prostsze.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Potrzeba  oszczędzania ener-
gii  i środowiska jest dla nas 
bardzo istotna. Piekarniki 
Beko w klasie energetycznej 
A nie tylko pomogą podrepe-
rować budżet rodzinny, ale 
również dbają o środowisko 
naturalne.

WYŚWIETLACZ SEMI 
SENSOROWY LED

999zł
PIEKARNIK
BIM26301XC
Wyświetlacz Semi sensorowy LED (kolor - biały)  • Sterowanie elektroniczne  
• Kolor inox •  Liczba funkcji  8 • Pojemność piekarnika 71l • Klasa efektyw-
ności energetycznej A  • Prowadnice teleskopowe •  Grill  •  Pieczenie 3D  • 
Termoobieg • Blokada przycisków • Drzwi z pełnego szkła  •  Katalityczna 
tylna ściana

A
KLASA

ENERGETYCZNA

PIECZENIE 3D

Pieczenie 3D to nowa genera-
cja pieczenia, która aktywuje 
wszystkie elementy grzewcze 
i działa wielowymiarowo. Górna 
i dolna grzałka, grzałka owalna 
w połączeniu z wentylatorem 
działają sekwencyjnie dla rów-
nego rozłożenia ciepła w całym 
wnętrzu. Pieczenie 3D pozwala 
także piec kilka potraw 
jednocześnie.

WYŚWIETLACZ SEMI 
SENSOROWY LED

71l
POJEMNOŚĆ

PROWADNICE 
TELESKOPOWE
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1499złPIEKARNIK
BIR 25500XMS
Wyświetlacz tekstowy LCD (j.polski) • Sterowanie dotykowe • Kolor
inox / czarny • Liczba funkcji 13 • Pojemność piekarnika 72l • Klasa efek-
tywności energetycznej A  • Termoobieg  • Grill  •  Drzwi z pełnego szkła  •  
Katalityczna tylna ściana •  Blokada przycisków • Pieczenie 3D • Technologia 
SURF • Drzwi z powłoką Nano • Prowadnice teleskopowe • Miękkie zamyka-
nie drzwi

72 l
POJEMNOŚĆ

A
KLASA

ENERGETYCZNA

WYŚWIETLACZ 
TEKSTOWY LCD                 

1649zł
PIEKARNIK
BIM24400WCS

Wyświetlacz graficzny LED • Kolor: biały crystal • Sterowanie doty-
kowe • Liczba funkcji  12  • Pojemność piekarnika 71l •  Klasa efek-
tywności energetycznej A+  • Termoobieg  • Grill  •  Pieczenie 3D  • 
Termoobieg • Prowadnice teleskopowe • Miękkie zamykanie drzwi • 
Drzwi z pełnego szkła • Liczba warstw pełnego szkła w drzwiach: 3 • 
Katalityczna tylna ściana

A
KLASA

ENERGETYCZNA

TECHNOLOGIA SURF

Oprócz nawiewu z wentylatora, 
gorące powietrze jest nawiewa-
ne dodatkowo do środka komo-
ry także przez specjalne otwory 
wentylacyjne, umieszczone w
bocznych ściankach. Dzięki temu 
potrawa jest pieczona bardziej 
równomiernie - zarówno z przo-
du, jak i z tyłu.

WYŚWIETLACZ 
GRAFICZNY LED

72 l
POJEMNOŚĆ

2199zł
PIEKARNIK
BIR24800BGMS 

Wyświetlacz kolorowy TFT LCD • Port USB do wgrywania zdjęć i 
własnych przepisów • Front z czarnego szkła • Technologia SURF • 
Sterowanie dotykowe • Kolor czarne szkło • Liczba funkcji  13 • Licz-
ba automatycznych programów: 82 + książka kucharska • Pojemność 
piekarnika 72l •  Klasa efektywności energetycznej A  • Termoobieg  
• Grill  •  Pieczenie 3D  • Katalityczna tylna ściana • Drzwi z powłoką 
Nano • Prowadnice teleskopowe (3 poziomy) • Miękkie zamykanie 
drzwi

A
KLASA

ENERGETYCZNA

WYŚWIETLACZ  
TFT LCD

72 l
POJEMNOŚĆ

+
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PIEKARNIK
OIM27201C
Wyświetlacz analogowy rustykalny • Sterowanie  mechaniczne • Kolor kre-
mowy (C) • Liczba funkcji 8 • Pojemność piekarnika 71l • Klasa efektywności 
energetycznej A   • Grill  •   Termoobieg •  Prowadnice teleskopowe/ 1 poziom

PŁYTA GAZOWA
HIZG64125SCR
4 palniki, w tym Wok • Sterowanie pokrętłami z boku • Ruszty żeliwne • Zapa-
larka w pokrętle • Kolor: kremowy (SCR) • Zabezpieczenie przeciwwypływowe 
gazu

1349zł

799zł

www.center-mebel.pl

A
KLASA

ENERGETYCZNA

71l
POJEMNOŚĆ

WYŚWIETLACZ 
ANALOGOWY  

PROWADNICE 
TELESKOPOWE

Dzięki prowadnicom telesko-
powym można bezpiecznie 
i łatwo wysunąć tacę z gorą-
cym daniem, unikając przy-
padkowego poparzenia.

ZAPALARKA

Zapalarka zintegrowana z po-
krętłami umożliwia łatwe 
i wygodne zapalanie palni-
ków.
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419zł
PŁYTA GAZOWA
HIZG64120SX
4 palniki • Sterowanie z boku • Ruszty emaliowane • 
Zapalarka • Kolor inox + srebrne pokrętła

849zł
PŁYTA GAZOWA
HISG64235S
4 palniki • Sterowanie pokrętłami z przodu • Ruszty 
żeliwne • Zapalarka • Kolor czarny+ srebrne pokrętła • 
Główny wyłącznik

PŁYTY GAZOWE

Wygodne i eleganckie nowe pokrętła
Atrakcyjna, różnorodna kolorystyka:
– inox
– czarny
– beżowy

Żeliwne ruszty – nadają stylowego
i profesjonalnego wyglądu płycie, 
a jednocześnie zapewniają stabilność dla
każdego rodzaju i wielkości patelni czy
garnka.

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu - odcina 
dopływ gazu, w przypadku zgaszenia 
płomienia przez wiatr lub zalanie.

www.center-mebel.pl
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1749zł

PŁYTA INDUKCYJNA
HII64501FHT

2 duże strefy IndyFlexTM • Sterowanie dotykowe Slider • Booster w każdym polu • 
Automatyczne wyłączanie • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie 
przed zalaniem • 19 poziomów mocy każdego pola • Blokada przed dziećmi • Bloka-
da na czyszczenie • Stop & Go • Kolor czarne szkło

1199zł

PŁYTA INDUKCYJNA
HII64405AT

4 pola • Sterowanie dotykowe • Booster w każdym polu • Blokada przed dziećmi • 
Zabezpieczenie przed zalaniem • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Szlifowa-
ne krawędzie • Kolor czarne szkło

IndyFlex™

Technologia IndyFlex™ w płytach indukcyj-
nych pozwala na użycie większej przestrzeni, 
dzięki elastycznej powierzchni gotowania. 
Połącz kilka stref grzewczych w jedną więk-
szą i gotuj jak chcesz – używaj dużych patelni, 
garnków i małych rondelków, w zależności od 
potrzeb.

STEROWANIE Touch & Slide

Sterowanie Touch & Slide to bezpieczne 
i efektywne gotowanie i najwyższy komfort 
obsługi. Dzięki sterowaniu sensorowemu
ustawisz pożądaną temperaturę gotowania
szybko i wygodnie. Aby wybrać jeden z 19
poziomów grzania, wystarczy przesunąć pal-
cem po regulatorze płynnej zmiany tempera-
tury lub bezpośrednio dotknąć żądanego po-
ziomu.

FUNKCJE W PŁYTACH

Minimalistyczne wzornictwo - pięknie
wyglądające szlifowane brzegi płyt.

Booster - gotowanie na maksymalnie roz-
grzanej powierzchni. Po wyłączeniu funkcji 
booster, pole grzewcze wraca do nastawionej 
mocy grzewczej.

Stop & Go - przy użyciu funkcji zatrzymania 
Stop & Go można na pewien czas wyłączyć 
wszystkie czynne strefy gotowania oraz po-
nownie je załączyć przy poprzednich ustawie-
niach jednym przyciśnięciem. To idealne udo-
godnienie w sytuacji niespodziewanej
konieczności opuszczenia kuchni, np. gdy po-
trzebuje nas małe dziecko lub zawita do nas 
niespodziewany gość.

www.center-mebel.pl

1999zł

PŁYTA INDUKCYJNA
HII64500 FHTW

4 pola • Płynne sterowanie dotykowe Slider • Timer, Booster w każdym polu • 
Blokada przed dziećmi • Duża strefa IndyFlex • Zabezpieczenie przed zalaniem • 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Kolor: biały crystal • Stop & Go
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OKAP SZUFLADOWY
CTB6255X 

305
m3/h

WYDAJNOŚĆ

WSKAŹNIK 
NASYCENIA FILTRA

Wskaźnik nasycenia filtra, poka-
zuje kiedy powinien on zostać 
wymieniony.

AUTOWYŁĄCZANIE

Autowyłączanie to funkcja, któ-
ra wyłączy pracujący okap po 15 
minutach od jej włączenia. Umoż-
liwia to wyjście z kuchni zaraz po 
przygotowaniu potrawy z pewno-
ścią, że wszystkie  zapachy zosta-
ną zneutralizowane,  a  okap   sam 
się wyłączy.

369zł

268
m3/h

WYDAJNOŚĆ

Szerokość 60 cm • 3 prędkości • Halogenowe oświetle-
nie 2x28W • Kolor inox • Filtr przeciwtłuszczowy

www.center-mebel.pl

OKAP KOMINOWY
HCA62320B

3 prędkości • Oświetlenie LED 2x3 W • Automatyczne 
wyłączenie • Szerokość 60 cm •  Sterowanie: przyciski • 
Kolor czarne szkło  

599zł

525
m3/h

WYDAJNOŚĆ

OKAP KOMINOWY
HCA62541W                         HCA62541B

4 prędkości • Oświetlenie LED 2 x 1,2 W  • Wskaźnik nasycenia filtra • Filtr 
przeciwtłuszczowy • Automatyczne wyłączenie • Szerokość 60 cm •  Ste-
rowanie dotykowe • Kolor biały (W), czarny (B)

899zł

E
KLASA

ENERGETYCZNA

D
KLASA

ENERGETYCZNA
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1099zł

KUCHENKA MIKROFALOWA
MCB25433X

10 Funkcji gotowania • Sterowanie dotykowe • Termoobieg• Cyfrowy timer 
• 5 poziomów mocy • Rozmrażanie • Podgrzewanie wieloetapowe • Szybki 
start • Ramka zintegrowana z produktem • Panel kontrolny slim • Kolor czar-
ne szkło + inox • sensorowe, automatyczne otwieranie drzwiczek

WYŚWIETLACZ 
ELEKTRONICZNY

Nowy duży wyświetlacz w produk-
tach Beko daje możliwość wyboru 
wielu funkcji i lepsze zarządzanie 
produktem. Dodatkowo wyświe-
tlacz idealnie wpisuje się w nowo-
czesną estetykę produktu.

GRILL

Opcja ta jest idealna do grilowa-
nia mięsa, kiełbasek, tostów czy 
ryb.

www.center-mebel.pl

900W
MOC

MIKROFAL

25 l
POJEMNOŚĆ

1000W
KWARCOWY 

GRILL

KUCHENKA MIKROFALOWA
MOB20231BG 8 funkci gotowania • Cyfrowy timer • 5 poziomów mocy • Rozmra-

żanie • Panel kontrolny slim • Kolor czarne szkło + inox

799zł

20 l
POJEMNOŚĆ

800W
MOC

MIKROFAL
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1299zł
ZMYWARKA do zabudowy
DIN15210 5 programów w tym: Clean&Shine, Quick&Shine, Mini30 • Funkcja połowy 

załadunku • Ilość kompletów 12 • System WaterStop • LedSpot • Zużycie 
wody 12l • Możliwość podłączenia do ciepłej wody

49dB
POZIOM HAŁASU

60CM
SZEROKOŚĆ

A
KLASA

ENERGETYCZNA

++

+

ZMYWARKA do zabudowy
DIS16010 6 programów w tym: Eco 50°C , Auto, Intensywny 70°C, Quick & Clean, Mini 

30’, Mycie wstępne • Ilość kompletów 10 • LedSpot • System WaterStop  • 
Zużycie wody 11 l • Możliwość podłączenia do ciepłej wody

47dB
POZIOM HAŁASU

45CM
SZEROKOŚĆ

A
KLASA

ENERGETYCZNA

+

1249zł
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SEMI NO FROST

LODÓWKA DO ZABUDOWY
BCHA275K2S
System chłodzenia Semi No Frost • Pojemność 275l • Stero-
wanie elektroniczne  • Uszczelka antybakteryjna • Możli-
wość przełożenia drzwi • Szybkie mrożenie

1699zł

A
KLASA

ENERGETYCZNA

275 l
POJEMNOŚĆ

177CM
WYSOKOŚĆ

NO FROST

+ +

LODÓWKA DO ZABUDOWY
BCSA285K2S
Pojemność 285 l• Sterowanie elektroniczne  • Półka na 
butelki • Uszczelka antybakteryjna • Możliwość przełożenia 
drzwi • Szybkie mrożenie

1399zł

A
KLASA

ENERGETYCZNA

285 l
POJEMNOŚĆ

178CM
WYSOKOŚĆ

+
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LODÓWKA PODBLATOWA
TS190320
Pojemność 90l • Sterowanie mechaniczne  • Uszczelka 
antybakteryjna • Klasa energetyczna A+

699zł

A
KLASA

ENERGETYCZNA

90 l
POJEMNOŚĆ

82CM
WYSOKOŚĆ

LODÓWKA PODBLATOWA
BU1152 HCA
Pojemność  125l • Sterowanie mechaniczne  • Oświetle-
nie wnętrza •  Zawiasy nożycowe 3D •  Uszczelka anty-
bakteryjna • Tacka na lód 

1055zł

125 l
POJEMNOŚĆ

82CM
WYSOKOŚĆ

PRALKA DO ZABUDOWY
WMI71442
Pojemność 7kg • Liczba programów: 16   • Elektro-
niczny system wyważania wsadu • Grzałka niklowana 
Hi-Tech  • Funkcja Express• Program Self Clean • 
AquaFusion • AquaWave • System automatycznej 
kontroli zużycia wody 

1649zł

7 kg
POJEMNOŚĆ

A
KLASA

ENERGETYCZNA

A
KLASA

ENERGETYCZNA

+

++

WYŚWIETLACZ LCD

MAŁE PRZESTRZENIE         

PŁYTA INDUKCYJNA
HDMI32400DT
2 pola grzejne• Sterowanie dotykowe • Wyświetlacz 
cyfrowy •  Automatyczne wyłączenie • Blokada przed 
dziećmi • Booster • Zabezpieczenie przed przegrza-
niem • Zabezpieczenie przed  zalaniem

949zł

30cm
SZEROKOŚĆ

2
POLA GRZEJNE



Przy zakupie
produktów firmy Beko 
o minimalnej 
wartości 3000 pln
(w tym piekarnik i płyta)

blender BEKO HBS6702W

GRATIS!

www.manufakturalomza.pl

www.center-mebel.pl

www.ciecieplyty.pl

* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów 
* oferta nie łączy się z innymi ofertami 
* promocja nie obejmuje piekarników modeli BIE… 
* promocja dotyczy produktów z gazetki promocyjnej

Informacje zawarte w gazetce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Center-Mebel zastrzega sobie prawo do pomyłek, błedów w druku oraz zmiany cen. Zdjęcia produktów 
nie zawsze oddają ich rzeczywisty wygląd. Asortyment występujący w gazetce może mieć ograniczoną dostępność. Oferta obiawiązuje do 30 czerwca 2017.

Centrum Płyt i Okuć Meblowych

Siedziba firmy Łomża
Aleja Legionów 141F/1
18-400 Łomża
tel.: +48 (86) 218 36 47
fax.: + 48 (86) 212 50 61
e-mail: lomza@center-mebel.pl

Oddział Białystok
Ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok
tel./fax: +48 (85) 662 17 40
e-mail: bialystok@center-mebel.pl

Oddział Ełk
Ul. Ciepła 8
19-300 Ełk
tel./fax: +48 (87) 621 37 53
e-mail: elk@center-mebel.pl

Oddział Olsztyn
Ul. Lubelska 36
10-409 Olsztyn
tel./fax: +48 (89) 526 06 19
e-mail: olsztyn@center-mebel.pl


