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Oursson ist ein schweizerisches Unternehmen, welches den ganzen Ankauf des 
Haushalts umfasst. Wir bieten eine vollständige Unterstützung, beginnend mit den 
unverzichtbaren Küchenhelfer bis zu den Produkten, welche in jede Küche anwesend 
sein sollen. Wir stellen der ganzen Familie die Zuverlässigkeit unserer Produkte zur Ver-
fügung. Die Hauptmerkmale dieses Unternehmens sind die Ausstattung und die opti-
male Funktionalität der benutzerfreundlichen Produkten.

Die Fachleute des OURSSON AG Unternehmens 
verknüpfen die Inovation, die Qualität und den 
Preis. Infolgedessen haben unsere Kunden 
Zugang zu den hochqualifizierten Produkte bei 
einem angemessenen Preis. Unsere Produkte 
sind benutzerfreundlich, bieten eine bequeme 
und klare Steuerung, wobei sogar die schwierig-
sten kulinarischen Herausforderungen problem-
los bewältigt werden. Ein wichtiger Aspekt ist die 
Qualität der Materialien, womit unsere Produkte 
hergestellt wurden. Allerdings bieten unsere 
Küchengeräte die Zubereitung der gesunden 
bzw. schmackhaften Speisen. 
 
Die Vertriebs- bzw. Managementabteilungen des 
OURSSON AG Unternehmens regeln ausführlich 
die vollständige Lieferkette. Die Entwicklung 

unserer Produkte entsprechen den Anforderun-
gen der Kunden und des Marktes. Die Untersu-
chungen der Rückmeldungen unserer Kunden 
wenden uns zu einer zukünftigen Entwicklung. 
Das Unternehmen bietet uneingeschrenkte 
Verkehrslogistik und Qualität. 
 
Die vollständige Adresse des Hauptbesitzes 
Oursson AG Unternehmen, lautet folglich: Rue du 
Grand-Chêne 5, Lausanne, 1003, Schweiz.
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DESPRE NOI

Oursson este un brand elvețian specializat în produse pentru bucătărie și ac-
cesorii. Noi dorim să facem viața de zi cu zi a familiilor mai ușoară și mai 
plăcută. Valorile de bază ale brandului sunt frumuseţea, stilul și funcționali-
tatea optimă a produselor care sunt atât de ușor de utilizat.

Specialiștii companiei Oursson AG combină 
inovația, calitatea și prețul, mizând pe un   prin-
cipiu simplu: consumatorul trebuie să aibă acces 
întotdeauna la produse de înaltă calitate, la un 
preț rezonabil. Produsele sunt uşor de utilizat, 
programarea aparatelor de gătit Oursson este 
comodă, intuitivă, clară chiar şi pentru cele mai 
complicate procese de pregătire a alimentelor. O 
atenție specială este acordată pentru utilizarea 
exclusivă a materialelor și a tehnologiilor de 
înaltă calitate care păstrează starea de sănătate a 
consumatorilor și a mediului ecologic.
Departamentele companiei Oursson AG de mar-
keting și managementul produsului regle-

mentează activitatea întregului lanț de 
aprovizionare, inclusiv a celui cu amănuntul. Dez-
voltarea produsului este în concordanță cu 
cerințele pieței și ale clienților. Analiza feed-
back-ului ajută la dezvoltarea produsului în mod 
constant. Compania oferă pe deplin activități de 
logistică și control de calitate. 
Proprietarul mărcii OURSSON este compania 
elvețiană Oursson AG, adresa: Rue du 
Grand-Chêne 5, Lausanne, 1003, Elveţia.

www.oursson.ro



ESPRESSOR AUTOMAT DE CAFEA

Espressor automat de cafea AM6244

Carcteristici:

Roșu

Culori

Afişaj OLED
Presiune

Material râșniță
Sistem automat de spumare

Mod economisire de energie
Setări separate pentru fiecare băutură

Râşniţă inclusă
Ajustarea nivelului de râşnire

Înălţime ajustabilă a duzei de cafea
Program de autocurăţare şi decalcifiere

Reglarea concentraţiei de cafea
Capacitate rezervor de apă

Capacitate boabe
Panoul de control

Înălțime
Lățime

Lungime
Consum efectiv

AM6244 

 

Espressor automat premiat internaţional

INNOVATIONS
FOR TODAY &
TOMORROW

Ivory

Portocaliu

Aparat de cafea complet automat, control inteligent cu o simplă atingere 
pentru a face espresso, cappuccino, caffee latte, cafea lungă, lapte cald, 
spumă de lapte sau apă caldă pentru ceai.
Espressorul automat de cafea Oursson AM6244 
oferă posibilităţi nelimitate pentru a prepara 
diferite băuturi. 
Este suficient să apăsaţi un buton şi băutura este 
gata imediat. Puteţi crea orice vă puteţi imagina. 

Cei mai mulţi parametrii se pot ajusta conform 
preferinţelor.
Panoul digital cu indicaţii şi interfaţa în 8 limbi 
uşor de utilizat va face prepararea băuturilor 
foarte convenabilă şi rapidă.

Contorizare bauturi. Acest espresor contorizeaza 
bauturile realizate. De asemenea aparatul contor-
izeaza si separat bauturile din meniu. Rapoartele 

sunt disponibile si pentru curatarile automate pe 
care aparatul le face, dar si pentru decalcificari.

Da
19 bari
Ceramică
Da
Da
Da
Da
Da
80 - 140 mm
Da
Da
1,8 L
250 g
Touchscreen
370 mm
302 mm
450 mm
1200 W

19
 b a r s



Înălţime mm
Lăţime, mm

Lungime, mm
Greutate, kg

Putere, W

Presare la rece
Funcţie autocurăţare

Revers (REV)
Potrivit pentru toate

 tipurile de fructe de pădure
Potrivit pentru toate

 tipurile de fructe 
Potrivit pentru toate 

tipurile de legume

STORCĂTOR

Storcător de fructe şi legume cu melc JM7002

Caracteristici:

Roșu

Portocaliu

Verde

Culoare

Storcător de fructe şi legume cu melc JM7002

Ultem
Tritan
60 RPM
1
Da
Da
Da
Da
Da
I
80x240x210 mm
240 W

Melc de stoarcere (material)
Vas de stoarcere (material)

Rotaţii / min
Niveluri de protecție

Presare la rece
Funcţie autocurăţare

Revers (REV)
Potrivit pentru toate tipurile de fructe

Potrivit pentru toate tipurile de legume
Clasă de protecţie împotriva șocurilor electrice

Dimensiuni
Consum efectiv

7,5 cm

Păstrează până la 68% din vitamine. Stoarce de două ori mai mult suc decât 
metodele clasice. Este foarte silenţios.
Storcatorul are un tub larg de 7,5 cm şi permite 
stoarcerea fructelor şi legumelor întregi fără a fi 
tăiate înainte. Datorită tehnologiei de presare la 
rece, cu stoarcere lentă şi un melc puternic, veţi 
obţine o cantitate maximă de suc cu mai multe 
vitamine şi nutrienţi din orice tip de fructe sau 

legume. Acest storcător este foarte silenţios, iar 
jgheabul prevăzut cu un capac nu lasă să se 
scurgă nicio picătură de suc.
Motorul cu inducţie este foarte silenţios, cu un 
nivel de zgomot de aproximativ 60 db, astfel încât 
stoarcerea va fi mai plăcută.

 

Melcul robust este 
confecţionat din ULTEM, un 
material ecologic ce conferă 
o putere şi soliditate ridicată.



 
 
 

Material carcasă
Vas de sticlă

Indicator mod
Rotaţii / min

Volum vas
Râşniţă de sticlă

Material lame
Funcţie autocurăţare

Funcţie mixare
Funcţie pulse

Funcţie zdrobire gheaţă
Funcţie shake

Clasă de protecţie împotriva șocurilor electrice
Protecție la supraîncălzire

Garanție
Gradaţie cană

Dispozitiv blocare
Trepte de viteză

Dimensiuni
Putere maximă

Plastic
Da
Da
22000 RPM
1,8 L
Da
Oțel inoxidabil
Da
Da
Da
Da
Da
II
Da
24 luni
Da
Da
7
mm218х198х412
600 W

Blender BL0642G

      Merkmale:Culori

BLENDER
Blender cu râşniţă BL0642G

Portocaliu

Verde

Vișiniu

Ivory

Roșu

Aparat pentru mixarea alimentelor. Cu acesta puteţi face piure sau smoothie, puteţi zdrobi gheaţă şi prepara 
băuturi. 

Butonul rotativ vă ajută să alegeţi programul, să 
setaţi viteza dorită de la 1 până la 7 sau să 
selectaţi mixarea rapidă. Funcţia de curăţare va 
face mult mai uşoară şi mai convenabilă întreţi-

nerea aparatului. Panou de control confortabil cu 
7 trepte de viteză şi 3 funcţii adiţionale: pulse, 
shake şi zdrobire gheaţă



Capacitate
Ajustarea temperaturii

Material
Afișaj LCD

Panoul de control
Filtru reutilizabil
Oprire automată

Protecţie la pornirea fără apă
Gradaţie cană

Putere maximă

1,7 l
°C de la 60 la 100
Oțel inoxidabil
Da
Digital
Da
Da
Da
Da
2400 W

Fierbător electric EK1775MD

Caracteristici:Culoare

FIERBATOR ELECTRICE FIERBATOR ELECTRICE
EK1775MD

Capacitate
Material

Filtru reutilizabil
Oprire automată

Protecţie la pornirea fără apă
Gradaţie cană

Putere maximă

Da
Oțel inoxidabil
Da
Da
Da
Da
2400 W

Fierbator electric EK1760M

Caracteristici:Culori

EK1760M

Fierbătorul electric Oursson EK1775MD poate 
îndeplini aceste sarcini datorită celor trei moduri 
de funcţionare. Selectați modul dorit cu o simplă 
apăsare a unui buton. Acest fierbător electric nu 
numai că fierbe apa, dar o şi încălzește până la o 

temperatură dorită. În plus, poate susține tem-
peratura apei timp de două ore.

După sfatul experţilor, ceaiul ar trebui infuzat la temperaturile recomandate de 
producător, niciodată în apă clocotită. De exemplu, ceaiul verde ar trebui infu-
zat la o temperatură de 70-80°C, ceaiul oolong la 80-90°C, iar apa pentru cafea 
(espresso) nu ar trebui să fie mai mare de 90°C. 

Fierbătorul electric EK1760M - un model cu design stilizat şi strălucitor. 
Acesta este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. 

Fierbătorul este proiectat pentru încălzirea unei 
cantităţi de apă de până la 1,7 litri. Modelul este 
echipat cu un filtru special care previne 
depozitele de calcar să intre în pahar. Este ușor 
de utilizat. Are un nivel ridicat de securitate și 
este echipat cu protecție automată. Fierbătorul 

porneşte doar dacă are cantitatea necesară de 
apă și se opreşte automat după ce apa fierbe. 
Carcasa fierbătorului se rotește liber la 360 de 
grade, ceea ce oferă ușurință mai mare în utiliza-
re. Acest model este pentru cei care apreciază 
rafinamentul designului și fiabilitatea.

Portocaliu Portocaliu

Verde Verde

Vișiniu Vișiniu

Ivory Ivory

Roșu



Număr de programe 1
Capacitate, L 1
Material Plastic

Indicator mod Da
Semnal sonor la sfârșitul programului Da

Afișaj LCD Da
Panoul de control Digital

Material borcane CERAMICĂ
Borcane 5

Protecție la supraîncălzire Da
Funcţie Fermentare Da

Timer până la 48 ore
Dimensiuni

Putere maximă, W 20

1
1 l
Plastic
Da
Da
Da
Digital
Ceramică
5
Da
Da
48 ore
mm 155 x 281 x 278
20 W

Iaurtiera FE1502D

Caracteristici:Culori

Portocoliu

Roșu

Ivory

IAURTIERĂ IAURTIERĂ
FE1502D

Material carcasă Plastic
Număr de programe 3

Capacitate, L 1
Panoul de control Digital

Material borcane Ceramica
Borcane 

Protecție la supraîncălzire Da
Oprire automată Da
Timer Pana la 24 ore

Dimensiuni, mm 

Plastic
3
1 l
Digital
Ceramică
8 x 125 ml
Da
Da
24 ore
166 x 240 x 268

Iaurtieră FE1105D

Caracteristici:Culori

Verde

Roșu

FE1105D

Iaurtiera FE1502D de la OURSSON cu cinci borcane unice din ceramică de 
200 ml pentru prepararea iaurtului natural şi sănătos de casă va aduce bucu-
rie pentru tine si familia ta!

Ceramica din care sunt construite borcanele este 
foarte rezistentă. Acestea dispun de un capac cu 
un inel de etanșare din silicon astfel încât cu 
ajutorul borcanelor puteţi să preparaţi şi să 
depozitaţi produsele lactate.

În plus, merită să menționăm că aparatul are un 
indicator cu timpul de preparare, temporizator și 
un semnal sonor la sfârşitul programului.

Potrivit pentru prepararea iaurtului, a aluatului dospit si a mai multor bautu-
ri. Cu iaurtiera/fermentatorul FE1105, puteti preparea iaurt prin metoda ter-
mostatica, puteti prepara aluat dospit si de asemenea o gama larga de bau-
turi bazate pe produse alcoolice fermentate partial. 
Aparatul dispune de opt borcane de ceramica, de 
timer, semnal la sfarsitul programului de prepara-
re. Recipientul este fabricat din ceramica rezis-
tenta care distribuie si pastreaza uniform atat 

temperaturile de preparare (cald) cât și cele de 
depozitare (rece). Borcanul din ceramica este 
ideal pentru pastrarea diferitelor preparate. 

Carte de rețete
pentru iartieră

Carte de rețete
pentru iartieră



 
 
 

Material carcasă Plastic rezistent la căldură
Capacitate

Ajustarea temperaturii
Material termos

Indicarea temperaturii Da
Indicator mod Da

Funcţia Start Întârziat
Panoul de control

Oprire automată Da
Protecţie la pornirea fără apă Da

Gradaţie cană Da
Tipul pompei

Funcție de blocare eliberare apă
Dimensiuni, mm

Consum efectiv, W750

Da
4,3L / 3,3L
°C40/50/65/85/98
Oţel inoxidabil
Da
Da
3/6/12/18/24/48/72/99 h
Digital
Da
Da
Da
Electrică cu sistem anti-picurare
Da
325x240x304
750 W

TERMOPOT (FIERBATOR-TERMOS)

Termo-Pot

Caracteristici:CuloareArticol

Termopot TP4310PD / TP3310PD

Vișiniu

Verde

Roșu

Portocaliu

TP3310PD

TP4310PD

Ivory

Termopotul este potrivit pentru �erberea si mentinerea la orice temperatura a apei, ceaiului, cafelei si a vinu-
lui �ert. Toate acestea cu un consum redus de energie. Aparat universal care combină funcţiile unui �erbător 
electric şi ale unui termos.

Se poate folosi pentru a fierbe apă, cât şi pentru 
a menţine temperatura apei pentru o perioadă 
lungă de timp (cinci moduri de temperatură 
disponibile). În acest fel, dacă vreţi încă o ceaşcă 
de ceai, nu trebuie să fierbeţi din nou apa pentru 
că aveţi deja apă fierbinte în termopot. De 
asemenea, este uşor să turnaţi apă cu o simplă 
apăsare de buton. În plus, aparatul are 

următoarele avantaje: consumă puţină energie, 
iar capacitatea pentru apă este de cel puţin două 
ori mai mare faţă de un fierbător clasic. Dacă 
iubiţi ceaiul, puteţi face ceai în orice moment, 
chiar şi pentru mai multe persoane în acelaşi 
timp.



Material carcasă
Număr de programe

Capacitate
Panoul de control
Material borcane

Program automat de gătit băuturi
Protecție la supraîncălzire

Funcţie Fermentare
Oprire automată

Timer Pana la
Dimensiuni, mm

Plastic
3
1,5 l
Digital
Ceramică
Da
Da
Da
Da
32 ore
166 x 240 x 268

Iaurtiera FE2305D

Caracteristici:Culori

Portocaliu

Ivory

FE2305D

Potrivit pentru prepararea iaurtului, a aluatului dospit si a mai multor bauturi.  
Puteti preparea iaurt prin metoda termostatica, puteti prepara aluat dospit si 
de asemenea o gama larga de bauturi bazate pe produse alcoolice fermen-
tate partial.
Capacitatea de 1,5 litri este suficientă pentru a vă 
bucura de preparatul favorit. Recipientul este   
fabricat din ceramica rezistenta care distribuie si 
pastreaza uniform atat caldura cat si frigul. Bor-

canul din ceramica este ideal pentru pastrarea 
diferitelor preparate. 

Carte de rețete
pentru iartieră

IAURTIERĂ



Număr de programe
Material

Indicator mod
Semnal sonor la sfârșitul programului

Afișaj LED
Panoul de control
Material borcane

Borcane
Volumul vasului de gătit

Protecție la supraîncălzire
Funcţie Fermentare

Timer
Dimensiuni, mm

Putere maximă

2
Plastic
Da
Da
Da
Digital
Ceramică
1
1,8 l
Da
Da
48 ore
226 x 218 x 216
20 W

Iaurtiera FE2103D

Caracteristici:Culori

Vișiniu

Verde

Roșu

IAURTIERĂ IAURTIERĂ
FE2103D

Datorită iaurtierei Oursson FE2103D, a cărui principal avantaj este un frumos recipi-
ent de 1,8  litri din ceramică având un capac ermetic, puteți pregăti iaurt bun, natural 
și diferite băuturi bazate pe o fermentație alcoolică incompletă.

Borcanul din ceramică de calitate este perfect 
pentru pregătirea și depozitarea produselor 
lactate. Aparatul are indicator cu timpul de prepa-
rare și semnal sonor la terminarea programului. 

Buton pentru alegerea programului: iaurt (sana, 
kefir, iaurt grecesc) sau băuturi alcoolice (vin, tinc-
turi, cocktailuri). Afişaj digital care indică timpul 
rămas de preparare. Maxim 36 de ore.

Număr de programe
Capacitate

Panoul de control
Material borcane

Timer
Dimensiuni, mm

Iaurtiera FE0205D

Caracteristici:Culori

Verde

Portocaliu

FE0205D

Fermentatorul este un aparat necesar pe care îl puteți folosi zilnic. Puteți 
cotrola ingredientele folosite în realizarea iaurtului natural și sănătos. Da-
torită celor trei moduri va fi intotdeauna la dispozitia dumneavoastra.

Modul de "fermentare" este potrivit pentru 
prepararea unor produse cum ar fi iaurtul  sau 
aluatul dospit. 
Modul "Vin/tincturi" este potrivit pentru 
pregătirea vinului tanar, tincturi si a altor bauturi 
cu continut de alcool.

Modul "Kvass" este potrivit pentru o gama intrea-
ga de bauturi racoritoare bazate pe bauturi 
fermentate partial.

Carte de rețete
pentru iartieră Carte de rețete

pentru iartieră

3
1 și 2 litrii
Digital
Sticlă
240 min
213 x 213 x 216



OG2075

Râșniță OG2075

Caracteristici:Culori

RÂȘNIȚĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

                                             Capacitate boabe
Gradaţie cană
Pompă de vid

Recipient de stocare
Spaţiu de stocare cablu

Perie de curățare
Consum efectiv

 

75 g
Da
Da
Da
Da
Da
200 W

Verde

Roșu

Portocaliu

 

Datorită puterii mari de râșnire și a unui recipient mare, veți putea mărunți 
ingredientele in cateva secunde.
Veti avea experienta unui gust puternic si 
proaspat al cafelei si a condimentelor. Acest lucru 
va favoriza alegerea rasnitei multifunctionale 
Oursson OG2075. Acest produs este conceput si 

pentru cunoscatorii gustului adevarat si a calitatii 
adevarate a cafelei, cacao si a diferitelor condi-
mente proaspat rasnite.

Versatilitatea aparatu-
lui permite rasnirea 
oricaror ingrediente 

indiferent de duritatea 
lor.

Recipientul de pastrare 
a ingredientelor maci-
nate permite mentine-
rea prospetimii pentru 
mai mult timp.

Recipient macin-
are generos de 
75g.

Pompa de vidare. Cu aceasta 
pompa se poate evacua 
aerul din recipientul de pas-
trare pentru prelungirea 
prospetimii ingredientelor 
macinate.

APARAT DE SPUMARE A LAPTELUI

Aparat de spumare a laptelui MF2005

    Caracteristici:

Roșu

Verde

Ivory

Farbe

MF2005

3
0,2 l
Da
Da
Da
Da
Da
184×115×162
450 W

Capacitate 200 ml

Funcție spumă 
rece

Funcție spumă
caldă

Funcție
încălzire lapte 

Latte

Cappuccino

Prepară spumă de lapte pentru cappuccino sau cafea cu lapte. Aparatul de 
spumare a laptelui MF2005 este un dispozitiv modern şi util în bucătăria 
dumneavoastră.
Cu ajutorul acestuia puteţi prepara spumă de lapte 
cremoasă pentru cappuccino, cacao pentru copii şi 
alte băuturi bazate pe lapte cald. De asemenea 
acest aparat vă ajută la prepararea laptelui pentru 
cocktailuri. 

Dumneavoastră trebuie doar să adăugaţi lapte, să 
apăsaţi butonul de "Start" şi în câteva minute veţi 
obţine o spumă caldă sau rece, în funcţie de 
alegerea dumneavoastră.

Număr de programe
Capacitate

Indicator mod
Mod ÎNCĂLZIRE
Oprire automată

Suprafaţă internă antiaderentă
Gradaţie cană

Dimensiuni, mm
Consum efectiv



MS2060

Răzătoare electrică MS2060

Caracteristici:Culori

RĂZĂTOARE ELECTRICĂ
Feliator multifuncţional cu răzătoare pentru legume, fructe, carne şi brânză. Conţine 
disc pentru felierea cartofilor prăjiţi.

Discuri de tăiere
Disc pentru cartofi pai

Clasă de protecţie împotriva șocurilor  
electrice 

Dimensiuni, mm
Putere maximă, W

6
Da

II                                  
336х206х200
200

Feliatorul multifuncţional este un asistent ideal și 
indispensabil în fiecare bucătărie. Taie, feliază şi 
răzuieşte alimentele în câteva secunde. Astfel 
economisiţi mult timp deoarece nu mai depuneţi 
efort suplimentar în bucătărie. Aparatul este 
echipat cu șase discuri: două discuri de tăiere felii 

de diferite grosimi, două discuri de răzuire - fin şi 
grosier, două discuri de tăiere fâşii - mici și mari. 
Astfel puteţi obţine uşor bucăţi simetrice. Toate 
acestea sunt tăiate mult mai rapid, ușor și simplu 
cu feliatorul multifuncţional.

Portocaliu

Verde

Ivory

HB6070

Mixer multifunctional HB6070

Caracteristici:Culori

MIXER MULTIFUNCTIONAL
Mixer 6 in 1, care face piureuri, amesteca, toaca cu usurinta, razuieste si toaca, taie 
in cubulețe si nu aluneca din mana, datorita manerului acoperit cu cauciuc            
"Soft Touch".

Material
Discuri de tăiere

Disc pentru cartofi pai
Tip

Gradaţie cană

Plastic
2
2
Multifuncțional
Da

Mixerull vertical multifunctional cu pahar 
HB6070/Rd este echipat cu toate accesoriile 
necesare. Va va ajauta sa faceti fața oricarei 
provocari culinare, rapid si usor. Cu ajutorul 
discurilor de taiere si razuire puteti cu usurinta 

realiza o salata, sa razuiti legume, sa feliati 
cascaval, carnati sau fructe. Telul va va ajuta sa 
preparati friscă, diferite sosuri sau coctailuri.

Portocaliu

Verde

Roșu



MO3020

Cuptor electric MO3020

Caracteristici:Culori

CUPTOR ELECTRIC
Cuptorul electric de 30 litri este un instrument indispensabil în bucătărie și 
înlocuieşte complet cuptorul tradiţional.

 °C 100 - 230
30
Da
Da
Metal
Da
Da
Da
Da
60 min
522х393х322
1500

Dispune de 12 combinaţii de gătit, printre care 
este demn de remarcat prezența convecției: 
circulația aerului cald în jurul mâncării. Mâncarea 
se va coace uniform, va fi delicioasă, carnea la 
rotisor va fi mai crocantă și timpul de preparare 

va fi mai mic. Timerul cu oprire automată vă 
permite să setați timpul de gătire, iar semnalul 
sonor vă atenţionează când e gata mâncarea.

Vișiniu

Catalytic
Walls

Temperatura de gătit
Capacitate, L

Ajustarea temperaturii
Lumină interioară

Material
Indicator mod

Tăviță pentru firmituri
Semnal sonor la sfârșitul programului

Oprire automată
Timer 

Dimensiuni, mm
Putere maximă, W



MO2305

Cuptor electric MO2305

Caracteristici:Culori

CUPTOR ELECTRIC
Înlocuieşte cu succes un cuptor obişnuit și veţi fi foarte mulţumiţi de ceea ce poate 
găti: prăjituri delicioase de casă, pizza, carne cu mirodenii sau pui la rotisor.

Temperatura de gătit
Capacitate, L

Ajustarea temperaturii
Lumină interioară

Material
Indicator mod

Tăviță pentru firmituri

°C 100 - 230
23
Da
Da
Metal
Da
Da

 Lumina din cuptor pornește automat atunci când 
gătiţi şi astfel puteți monitoriza oricând procesul 
de gătire. Compact, mobil, asistentul preferat în 
bucătărie. Timerul cu semnal sonor vă va 

atenţiona atunci când e gata mâncarea şi se va 
opri automat pentru a preveni arderea mâncării.

Ivory 100
26
Da

Da

Metal
Da
Da
Da
Da
60 min
489X340X322
1500

MO2610

Cuptor electric MO2610

Caracteristici:Culori

CUPTOR ELECTRIC
Cuptorul electric OURSSON MO2610 de 26 litri oferă o funcționalitate optimă și 
completă. Este ușor de utilizat şi ocupă puțin spațiu.
Poate face față cu uşurinţă la orice rețetă, de la 
carne la grătar până la pâinea prăjită. Timerul vă 
permite să setați intervalul de timp după care 
cuptorul se va opri automat și veți auzi un semnal 

sonor. Aparatul este ușor de utilizat și de 
întreţinut, are o suprafață interioară antiaderentă 
și o tavă specială pentru firmituri și grăsimi.

Roșu Temperatura de gătit
Capacitate,  L

Ajustarea temperaturii
Lumină interioară

Material
Indicator mod

Tăviță pentru firmituri
Semnal sonor la sfârșitul programului

Oprire automată 
Timer 

Dimensiuni, mm 
Putere maximă, W



MULTICOOKER

Multicooker MP5005PSD

Caracteristici:

Vișiniu

Roșu

Verde

Ivory

Portocaliu

Culori

Programe automate
Temperatura de gătit

Carte de reţete
Semnal sonor

Gătirea alimentelor sub presiune
Meniu şi comenzi 

Afișaj LCD Da
Funcţia Start Întârziat 

Gătire la aburi
Reglarea nivelului de presiune

Panoul de control
Programarea modului de gătit

Acoperire antiadezivă
Funcția încălzire

Putere, W

45
°C 50-130
Da
Da
Da
Engleză
Da
1 - 8 ore
Da
3 trepte
Digital
Da
Dyking
Da
1200

MP5005PSD

programe 
automate

Aparat de gătit sub presiune înaltă. 45 programe automate. Meniu în limba engleză. 
Carte online cu 170 rețete.
Puteţi găti oricând în propria bucătărie sărmăluţe, 
ciorbe, piftie, fripturi, chifteluţe, peşte, prăjituri, 
compoturi şi chiar iaurt ca o gospodină 
desăvârşită. Toată lumea va fi impresionată de 
minunile culinare, însă nimeni nu va şti cât de 

puţin efort aţi depus. Nici măcar lasagna italiană, 
iaurtul grecesc, ratatouille-ul franţuzesc, 
cheesecake-ul englezesc sau orezul chinezesc nu 
vor mai reprezenta o barieră în calea celor mai 
clasice gusturi. 

Fabricat în Coreea  de Sud

Ușor
Ușor de gătit cu 
programe specifice

Siguranță
Fiabilitate datorită utilizării unui
 "sistem inteligent"

Delicios
Gustul excelent al felurilor de mâncare 
preferate și rezultate excepționale

Tehnologia SMART

Carte de 
rețete

ACCESORII

Spatulă pentru 
amestecat

Linguri de 
măsurat

Sită pentru aburi
cu 2 niveluri

Pahare de 
măsurat



BM0801J

Mașina de copt pâine BM0801J

 Caracteristici:Culori

Maşina de copt pâine inteligentă va întreba ce 
culoare vreţi să aibă crusta pâinii, mai deschisă 
sau mai închisă. Aparatul păstrează pâinea caldă 

timp de o oră după ce a fost preparată. Are şi 
funcţie pentru prepararea gemului.

10 programe automate vor face toată treaba în locul dumnevoastră. Trebuie doar 
să puneţi ingredientele şi prepararea pâinii va începe.

Grün

Elfenbein

Rot Cantitatea maximă de pâine coaptă
Numărul de programe automate de gătit 

Funcţia Start Întârziat
Panoul de control 

Funcția MENȚINEREA CĂLDURII 
Frământarea aluatului 

Funcție de ajustare a culorii crustei
Dimensiuni, mm 

Putere maximă, W 580

750
10
până la 13 ore
Digital
Da
Da
Da
348х255х280

MAŞINĂ DE COPT PÂINE 
TO2145D

Prăjitor de pâine TO2145D

Caracteristici:Culori

PRĂJITOR DE PÂINE

Cu pâinea prăjită în prăjitorul de pâine Oursson 
vei avea cel mai bun mod de a-ţi începe ziua! Cu 
prăjitorul de pâine TO2145D Oursson fiecare 
dimineaţă va fi perfectă. Cele două fante cu 
centrare automată vor poziţiona feliile de pâine 
exact pe centru pentru a se rumeni uniform. 

Prăjitorul de pâine are mod pentru dezgheţare şi 
încălzire şi are 7 trepte de rumenire. Aşezaţi feliile 
de pâine şi selectaţi modul dorit, apoi pâinea 
prăjită se va ridica încet în mod automat după 
semnalul sonor.

Prăjitor de pâine digital cu centrare automată a feliilor de pâine şi 7 grade pentru 
rumenire.

Easy Lift
Centrare automată a feliilor de pâine Da

Selectarea gradului de rumenire Da
Mod ÎNCĂLZIRE Da

Mod DEZGHEȚARE Da
Tăviță pentru firmituri Da

Extragere uşoară a feliilor de pâine Da
Semnal sonor la sfârșitul programului Da

Panoul de control Digital
Clasă de protecţie 

Oprire automată Da
Dimensiuni, mm

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
I
Da
178 x 288 x 191

Portocaliu

Verde

Vișiniu

Ivory

Roșu



RF1005

Frigider cu 1 usa RF1005/RD

Caracteristici:Culori

FRIGIDER CU 1 USA 
Frigiderul RF1005/RD este luminos, elegant şi compact. Are o capacitate de 103 
litri. Permite stocarea de fructe, legume, verdeţuri proaspete, băuturi şi multe 
altele.

103
Da
Da
Da
Da
A+
110
300
R600a
25
N / SN / ST
42
Automat
836 x 486 x 535

Roșu

Este perfect pentru o bucătărie mică şi 
confortabilă, pentru camere mici, birouri, vile, dar 
şi ca frigider suplimentar pentru băuturi. Acesta 

dispune de un sistem automat de decongelare, 
iar acest lucru va uşura utilizarea aparatului şi vă 
ajută să economisiţi timp.

FZ0805

Congelator FZ0805

Caracteristici:Culori

CONGELATOR
Congelatorul OURSSON FZ0805 este compact, ușor și fiabil. Are o capacitate de 
80 litri. Este ideal pentru păstrarea pe termen lung a alimentelor. Puteți congela cu 
ușurință fructe, legume, carne proaspătă şi peşte (temp  între -18°C și -24 °C)

Capacitate, L
Lumină interioară
Picioare ajustabile

Uşi reversibile
Clasă energetică

Consumul anual de energie, kW/an
Consumul zilnic de energie, W/24h

Refrigerent 
Greutate refrigerent

Clasă climatică
Nivel de zgomot

Capacitate de congelare
Dimensiuni, mm 

Roșu

Congelatorul OURSSON oferă o completare 
ideală pe lângă frigider și arată foarte bine în 
orice bucătărie. 

Clasa de eficiență energetică A+ permite 
utilizarea economică a energiei electrice.
 

Capacitate, L
Ajustarea temperaturii

Lumină interioară
Picioare ajustabile

Uşi reversibile
Clasă energetică

Consumul anual de energie, kW/an
Consumul zilnic de energie, W/24h

Refrigerent
Greutate refrigerent, g 25

Clasă climatică
Nivel de zgomot, dB

Mod dezghețare
Dimensiuni, mm

80
Da
Da
Da

А+
168
460
R600a
35
N / SN / ST
42
4 kg / 24h
835 x 486 x 535



Frigider cu 2 uși RF0905

Caracteristici:Culori

FRIGIDER CU 2 UȘI
Frigiderul RF0905/RD este luminos, elegant şi compact. Are o capacitate de 88 litri. 
Permite stocarea de fructe, legume, verdeţuri proaspete, băuturi şi multe altele. Este 
perfect pentru o bucătărie mică şi confortabilă, pentru camere mici, birouri şi vile.

Capacitate, L 88
Volumul frigiderului, L 60

Volumul congelatorului, L 22
Ajustarea temperaturii, °C Da

Lumină interioară Da
Picioare ajustabile Da

Uşi reversibile Da
Clasă energetică A+

Consumul anual de energie, kW/an 168
Consumul zilnic de energie, W/24h 460

Refrigerent R600a
Greutate refrigerent, g 30

Dimensiuni, mm 835x486x536

88
60
22
Da
Da
Da
Da
A+
168
460
R600a
30
835x486x536

Roșu

Rafturile sunt detaşabile în cazul în care aveţi 
nevoie să puneţi ceva mare în frigider. Clasa de 
eficienţă energetică A + permite utilizarea 
economică a energiei electrice. Are rafturi de 
sticlă, un raft cu suport pentru sticle şi 

compartiment pentru legume. În partea de sus a 
frigiderului este un congelator în care puteţi 
păstra pe termen lung alimente, cum ar fi fructe, 
legume, carne şi peşte.

Combină frigorifică RF3105

Caracteristici:Culori

COMBINĂ FRIGORIFICĂ
Frigiderul RF3105/RD este luminos, elegant şi compact. Are o capacitate de 315 litri. 
Permite stocarea de fructe, legume, verdeţuri proaspete, băuturi şi multe altele. Este 
perfect pentru o bucătărie mare şi confortabilă.

Capacitate, L 
Volumul frigiderului, L 

Volumul congelatorului, L
Ajustarea temperaturii,

Lumină interioară 
Clasă energetică 

Consumul anual de energie, kW/an
Consumul zilnic de energie, W/24h 

Refrigerent
Greutate refrigerent

Clasă climatică
Nivel de zgomot, dB

Capacitate de congelare
Dimensiuni, mm

315
216

84

Da

Da

А +
270
740
R600a
62
N / ST
42
4 kg/zi
1850x599x578

Roșu

Rafturile sunt detaşabile în cazul în care aveţi 
nevoie să puneţi ceva mare în frigider. Clasa de 
eficienţă energetică A + permite utilizarea 
economică a energiei electrice. Are rafturi de 
sticlă, un raft cu suport pentru sticle şi 

compartiment pentru legume. În partea de jos a 
frigiderului este un congelator în care puteţi 
păstra pe termen lung alimente, cum ar fi fructe, 
legume, carne şi peşte.

RF0905 RF3105/RD



PALETTE-SERIE 

  

  

Colecția PALLETE pentru gătit este o combinație de aluminiu de înaltă cali-
tate cu un strat dublu antiaderent și tehnologia unică a Ceramicii An-
ionice.

Tehnologia unică folosită la producerea stratului
din CERAMICA ANIONICĂ, este absolut sigură
pentru sănătatea omului și a mediului înconjura-
tor. Acest strat nu conține elemente periculoase, 
cum ar fi plumb, cadmium sau acid perfluorooc-
tanoic, care se pot evapora în timplul gătirii.
Stratul CERAMIC ANIONIC radiază unde infra-

roșii lungi, care au un efect benefic asupra 
corpului uman. Aceste unde imbunătățesc gustul 
mâncării gătite. În colecția PALETTE, datorită 
unor anioni mâncarea gătită se poate pastra 
pentru mai mult timp decât în mod normal.

PALETĂ
COMPLETĂ
DE GUSTURI

Tigaie PF2022C, PF2422C și PF2622C 

Caracteristici:

Măr verde
Portocaliu

Culoare

Diametru 20 cm, 24 cm și 26 cm
Înveliș CERAMICĂ ANIONICĂ
Înalțime 52 mm
Carcasă din aluminiu turnat
Mâner din bachelită
Potrivit pentru toate tipurile
de mașini de gătit
Fabricat în Coreea de Sud
3 straturi interioare
Strat exterior ceramică



PALETTE PALETTE
Colecția PALLETE pentru gătit este o combinație de aluminiu de înaltă calitate 
cu un strat dublu antiaderent și tehnologia unică a Ceramicii Anionice.
Bijuterie în bucătărie! Tigăile cu acoperire 
Diamond din colecţia Palette sunt un asistent 
loial în pregătirea de mâncăruri gustoase și 
aromate. Tigăile au o culoare frumoasă, roșu 
aprins, iar desenul original de pe stratul interior le 
face mai atrăgătoare. 

Tigăile de înaltă calitate din aluminiu turnat sub 
presiune nu conţin niciun aditiv chimic sau nociv 
şi au un strat antiaderent cu cristale 
nanodiamant. 
Baza tigăilor vă permite să le folosiți pe toate 
suprafețele, inclusiv mașini de gătit cu inducție. 
Aceste tigăi vor rezista ani de zile și vor satisface 

Tigaie PF2020D, PF2420D, PF2620D, PW2600D şi PW2800D  

Colecția PALLETE pentru gătit este o combinație de aluminiu de înaltă calitate 
cu un strat dublu antiaderent și tehnologia unică a Ceramicii Anionice.
Tigăile din colecţia 3D Palette sunt cele mai 
potrivite pentru prepararea meselor pentru cei 
dragi. Tigăile sunt prezentate într-o culoare 
frumoasă vişinie. Modelul mare în formă de inimă 
în interior conferă un aspect unic și original.
Tigăile din aluminiu de înaltă calitate, nu conţin 
niciun fel de aditivi chimici nocivi, au un înveliş de 

acoperire cu 6 straturi antiaderente cu 
nanoparticule 3D îmbunătăţite, cristale de 
nanodiamante şi ioni. Baza tigăii permite 
utilizarea pe orice suprafaţă, inclusiv pe plite cu 
inducţie. Pentru orice gospodină tigăile vor fi 
utile şi frumoase în acelaşi timp.

Tigaie PF2022P, PF2422P, PF2622P şi PW2822P 

Caracteristici:

Roşu

Culoare

Diametru 20 cm, 24 cm, 26 cm şi 28 cm
Acoperire antiaderentă Diamond
Înveliș nanodiamante
Carcasă din aluminiu turnat
Potrivit pentru toate tipurile
de mașini de gătit
Fabricat în Coreea de Sud
6 straturi interioare

Stratul superior + Nanodiamante
Desenul + Nanodiamante
Strat mediu
Acoperire principală
Acoperire de aluminiu
Strat dublu de acoperire externă

Acoperire antiaderentă DIAMOND
Aplicarea unui strat antiaderent Diamond cu 
nanodiamante oferă o înaltă rezistență și 
conductivitate termică. Acest strat este benefic 
organismului uman și este complet ecologic.
Tigaia are o rezistență la şocuri mecanice şi 
termice, iar în plus este ușor de curățat.

Este ecologic.

Nu conține plumb,
acid per�uorooctanoic
sau cadmiu.

CO 2

Nivel scăzut al emisiilor 
de dioxid de carbon.

Este ecologic.

Nu conține plumb,
acid per�uorooctanoic
sau cadmiu.

CO 2

Nivel scăzut al emisiilor 
de dioxid de carbon.

Caracteristici:

Vişiniu

Culoare

Diametru 20 cm, 24 cm, 26 cm şi 28 cm
Înveliș nanoparticule 3D
Strat nanodiamante
Carcasă din aluminiu turnat
Potrivit pentru toate tipurile
de mașini de gătit
Fabricat în Coreea de Sud
6 straturi interioare

Acoperire antiaderentă 3D
Acoperirea 3D conține nanoparticule si cristale 
îmbunătăţite cu nanodiamante. Aceste 
particule conferă o a acoperire durabilă şi 
asigură un efect 3D (holografic) pe suprafață.
Are rezistență mare la şoc mecanic şi termic. 
Este ușor de curățat.

Stratul superior + Nanodiamante
Nano-particule 3D
Strat mediu
Strat anionic (ioni negativi)
Acoperire principală
Acoperire îmbunătăţită
Carcasă de aluminiu
Două straturi de acoperire externă



BOLURI CERAMICE
Un set de trei boluri pentru salate cu capace în culori atractive, ocupă puțin
spațiu la depozitare și aduce beneficii maxime în bucătaria dumneavoastră.

Bolurile pentru salate cu capace colorate și texturi
luminoase vor colora orice masă. Materialul
ceramic din care sunt construite bolurile rezistă la
temperaturi de până la 250 grade Celsius, astfel
vă puteți bucura de rețetele preparate la cuptor
imediat după gătire. Bolurile sunt echipate cu
capace comode de plastic cu tehnologia “Clip
Fresh”. Aceasta permite mâncării dumneavoastră

să rămână proaspătă chiar și depozitată la
frigider pentru o perioadă mai lungă. În aceste
boluri se pot păstra și băuturi, iar acestea nu se
vor vărsa datorită marginii de silicon care asigură
o etanșeizare 100%. Bolurile pot fi asezate unul în
celălalt ceea ce duce la o depozitare mult mai 
ușoară

PALETĂ
COMPLETĂ
DE GUSTURI

2 boluri / set 
Dimenisuni 190х95/223х120 mm
Volum 1,7/3,0 L
Fabricat din ceramică
Capac din plastic și silicon
Fără BPA
Etanșeizare 100 %
Cutie tip cadou
Potrivit pentru mâncare
Potrivit pentru cuptorul cu microunde
Se poate depozita în frigider
Potrivit pentru cuptor
Potrivit pentru mașina de spălat vase
Garnitură de silicon detașabilă
Pentru temperaturi  de la -30°C la 250°C
Greutate 2,2 kg

Set 2 boluri ceramice BS2981R

Caracteristici:

Verde și alb

Vișiniu și alb

Portocaliu și alb

Culoare 



BOLURI CERAMICE CASEROLE DE PLASTIC

3 boluri / set
Dimenisuni 118х54/158х73/190х95 mm
Volum 0,3/0,85/1,7 L
Fabricat din ceramică
Capac din plastic și silicon
Fără BPA
Etanșeizare 100 %
Cutie tip cadou
Potrivit pentru mâncare
Potrivit pentru cuptorul cu microunde
Se poate depozita în frigider
Potrivit pentru cuptor
Potrivit pentru mașina de spălat vase
Garnitură de silicon detașabilă
Pentru temperaturi de la -30°C la 250°C
Greutate 1,78 kg

 

Set 3 boluri ceramice BS4781RC

Caracteristici:

Vișiniu și alb

Portocaliu și alb

Verde și alb

Culori 

Plastic fără BPA
Fabricat în Rusia

CP1503S/RD / 1500 / 200 * 140 * 90
CP1103S/RD / 1100 / 200 * 140 * 70
CP0803S/RD / 800 / 160 * 110 * 70 
CP0603S/RD / 600 / 130 * 100 * 85
CP0503S/RD / 500 / 160 * 108 * 54
CP0303S/RD / 330 / 130 * 100 * 45

Caserole de plastic

Caracteristici: Cod / Volum, ml / Dimensiuni, mm

Roșu &
Transparent

Culori 

Un set de trei boluri pentru salate cu capace în culori atractive, ocupă puțin
spațiu la depozitare și aduce beneficii maxime în bucătăria dumneavoastră.
Bolurile pentru salate cu capace colorate și texturi
luminoase vor colora orice masă. Materialul
ceramic din care sunt construite bolurile rezistă la
temperaturi de până la 250 grade Celsius, astfel
vă puteți bucura de rețetele preparate la cuptor
imediat după gătire. Bolurile sunt echipate cu
capace comode de plastic cu tehnologia “Clip
Fresh”. Aceasta permite mâncării dumneavoastră

să rămână proaspătă chiar și depozitată la
frigider pentru o perioadă mai lungă. În aceste
boluri se pot păstra și băuturi, iar acestea nu se
vor vărsa datorită marginii de silicon care asigură
o etanșeizare 100%. Bolurile pot fi aşezate unul în
celălalt ceea ce duce la o depozitare mult mai
ușoară.

Caserola de plastic permite depozitarea si transportul oricarui produs sau 
lichid.

Caserola este etanseizata datorita garniturii de 
silicon si a celor patru clipsuri de fixare. Caserola 
este fabricata din materiale prietenoase cu 
mediul. Caserola poate fi folosita pentru a gati in 

cuptorul cu microunde, depozitare la rece si 
poate fi spalata in masina de spalat vase. 



COMING SOON!
STORCĂTOR DE FRUCTE ȘI LEGUME JM6001 

Storcător de fructe și legume JM6001

      Caracteristici:Culoare

Storcătorul de fructe şi legume cu melc JM6001 
are un tub larg de 7,5 cm şi permite stoarcerea 
fructelor şi legumelor întregi fără a fi tăiate 
înainte.  Datorită tehnologiei de presare la rece, 
cu stoarcere lentă şi un melc puternic, veţi obţine 

o cantitate maximă de suc cu mai multe vitamine 
şi nutrienţi din orice tip de fructe sau legume. 
Tehnologia de presare la rece păstrează perfect 
vitaminele şi nutrienţii fructelor şi legumelor.

Păstrează până la 68% din vitamine. Stoarce de două ori mai mult suc. Este foarte 
silenţios.

Rotații / min 
Gura de alimentare

Sistem unic antipicurare
Presare la rece
Motor electric

                                           68% mai multe vitamine
Extrage suc din verdeţuri şi germeni de grâu

60RPM

75 mm
Da
Da
Da
Da
Da

Vișiniu

Ivory

COMING SOON!
SIDE BY SIDE - KDSBS-520WE    

Side by Side KDSBS-520WE 

      Caracteristici:Culoare

Designul și eleganța sunt doar începutul. 
Frigiderul Oursson Side by Side pune la dispoziție 
4 rafturi din sticlă rezistentă, care asigură o 
întreținere ușoară. Mai mult decât atât, frigiderul 

oferă 2 sertare special destinate legumelor și 
fructelor. Acest Side by Side se potrivește perfect 
într-o bucătărie spațioasă și confortabilă.

Tehnologia NO FROST permite păstrarea sigură a alimetelor pentru o perioadă 
lungă. Display-ul digital cu LED face produsul foarte ușor de utilizat și programat.

Sistem de răcire frigider 
Sistem de răcire congelator

Rafturi
Inox

Lumină interioară
Funcția Superfrost

Funcția Super Răcire
Sistem de avertizare a ușii deschise

Rafturi congelator
Compartiment fructe și legume

Dimensiuni, cm
Funcții

NO FROST
NO FROST
4
Da
LED
Da
Da
Da
3
2
905X654X1770
DUAL TEMPERATURES /DUAL CONTROL, 
SMART FUNCTION

Argintiu



COMING SOON!
FRIGIDER KD-318RW

Frigider KD-318RW

      Caracteristici:Culoare

Planificați o călătorie? Dacă ați achiziționat 
frigiderul Oursson KD-318RW ați făcut cea mai 
bună alegere. Datorită funcției Holiday, 
alimentele dumneavoastră vor fi păstrate 
proaspete pentru o perioadă lungă. Mai mult 

decât atât, acest frigider oferă controlul simplu, 
datorită display-ului cu LED. Fructele și legumele 
pot fi depozitate în compartimentul destinat 
acestora.

Designul elegant și funcționalitatea sunt doar începutul. Frigiderul Oursson  
KD-318RW oferă siguranță alimentelor dumneavoastră precum o utilizare ușoară.

Capacitate, L 
Clasă energetică

Display cu LED
Rafturi din sticlă

Compartiment legume și fructe
Uși reversibile

Refrigerent
Funcția Superfrost

Funcția Super Răcire
Funcția economisire energie

318
A++
Da
4
Da
Da
R600a
Da
Da
Da

ArgintiuArgintiu

COMING SOON!
FRIGIDER KD-320RW

Frigider KD-320RW

      Caracteristici:Culoare

Frigiderul Oursson KD-320RW oferă o capacitate 
de 320 litrii și 4 rafturi din sticlă. Rafturile din 
sticlă sunt detașabile, în cazul în care aveţi nevoie 

să puneţi ceva mare în frigider. Clasa de eficiență 
energetică A + asigură un consum redus de 
energie. 

Aici se combină capacitatea cu designul elegant. Frigiderul Oursson KD-320RW 
oferă un număr mare de avantaje potrivite pentru oricine.

Funcția NO FROST 
Clasă energetică

Capacitate, L
Rafturi

Compartiment legume și fructe
Dimensiuni, cm

Uși reversibile
Refrigerent

Ja
A+
320
4
Ja
195X59,5X59

Ja
R600a





PALETĂ
COMPLETĂ 
DE GUSTURI

www.oursson.ro
www.oursson.eu
www.oursson.fr
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