STYLE KITS
35CC – 70CC
kit style 35cc-70cc

Моделите 35cc и 70cc се предлагат и във версия Evoque
(с панел за периметрална аспирация) и във версия
Dynamique (с перфориран панел от полирана стомана).
Комплектът style дава възможност да превърнете
вашият абсорбатор Evoque в Dynamique и обратно.
Може дори да изберете и цвят!
(Важно: комплектът style е допълнителна екстра, която
може да се закупи след инсталиране на продукта)

35cc and 70cc models are available in the Evoque version
(with perimeter aspiration panel) and the Dynamique version
(with perforated polished steel aspiration panel).
The style kit enables you to turn your Evoque hood into a
Dynamique hood and vice versa. You can even choose the
colour!
(Please note: the style kit is an optional extra which can be
bought after installation).

UP – ОПЦИИ ЗА
НАСТРОЙКА И
МОНТАЖ
up
set-up options
and installation guide

Up се предлага в няколко различни конфигурации. Може
да изберете броя на аспириращите модули (1-3), и при
необходимост да добавяте допълнителни модули към
стандартните. Стандартните и допълнителните модули
се предлагат в четири различни покрития.
Up може да бъде лесно инсталиран в окачени тавани
заедно с мотора (възможни са и двата типа: отвеждане и
филтриране); моторът може да бъде инсталиран извън
къщата или апартамента (само при отвеждане).
Диаграмата по-долу Ви дава цялата информация и
детайли, които трябва да изберете при инсталиране на
съответната комбинация.

МЕТОД НА ИНСТАЛАЦИЯ
installation mode

СЪСТАВ НА МОДУЛИТЕ
module composition

ОТВЕЖДАНЕ С ВЪТРЕШЕН МОТОР duct out with internal motor

1 МОДУЛ 1 modules

(стандартна ефективност с GME11 и GME22, висока ефективност с GME77)
(normal performances with GME 11 and GME 22, high performances with GME 77)
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външен
outside

KIT0038784 стомана stainless steel

KIT0038788 стомана stainless steel

Подходящ за available for

Подходящ за available for

35cc - 35cc island evoque / dynamique

70cc - 70cc island evoque / dynamique

РЕЦИРКУЛАЦИЯ С ВЪТРЕШЕН МОТОР recycling with internal motor
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2 МОДУЛА 2 modules

(само с GME77 only with GME 77)
Комплект тръба гъвкав soft 0150
soft flexible pipe kit 0 150

318

318
0

Комплект тръба гъвкав soft 0150
soft flexible pipe kit 0 150

Комплект тръба гъвкав soft 0150 (GME 11) вътрешен мотор
soft flexible pipe kit 0 150 (GME 11)
internal motor
- GME 11*

Комплект тръба гъвкав soft 0150 (GME 11)
soft flexible pipe kit 0 150 (GME 11)

35

0 150 е вкл.в 2/3 модулен инсталционен комплект
cap 0 150, included in installation kit 2/3 modules

0 200

70

0

Up is available in a number of different configurations. You can
choose the number of aspiration modules (1-3), adding extra ones
to the standard module as required. The standard and optional
modules are available in 4 different finishes.
Up can be easily installed in false ceilings alongside the motor
(both recirculation or ducted configurations are possible); the
motor can also be installed outside your home or flat (ducted
configuration only).
The following diagram gives you all the information and details you
need to choose the right combination of modules, motor and pipes
for your desired set-up.
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въздушната решетка е включена в инсталационния
комплект
air grid included in installation recycling kit

158
KIT0038785 стомана stainless steel

KIT0038789 стомана stainless steel

Подходящ за available for

Подходящ за available for

35cc - 35cc island evoque / dynamique

70cc - 70cc island evoque / dynamique

вътрешен мотор
internal motor
- GME 11*

159
2/3 модулен инсталционен комплект
installation kit 2/3 modules

ОТВЕЖДАНЕ С ВЪНШЕН МОТОР duct out with external motor

3 МОДУЛА 3 modules

(само с GME77 only with GME 77)
Комплект тръба гъвкав soft 0150
soft flexible pipe kit 0 150

318

318
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Комплект тръба гъвкав soft 0150 (GME 22)
soft flexible pipe kit 0 150 (GME 22)
Комплект тръба гъвкав soft 0200 (GME 77)
soft flexible pipe kit 0 200 (GME 77)
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0

6

28

0 200

KIT0038786 бял white

KIT0038790 бял white

Подходящ за available for

Подходящ за available for

35cc - 35cc island evoque / dynamique

70cc - 70cc island evoque / dynamique

Външен мотор
external motor
- GME 22*
- GME 77**
2/3 модулен инсталционен комплект
installation kit 2/3 modules

318

318

* за употреба с един модул to be used in the single module installation
** за употреба с 2/3-модула; препоръчва се за висока ефективност при 1 модул
to be used in 2/3 modules installation; advisable to obtain high performances in the single module installation
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UP ИНСТАЛАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ installation kit
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0

KIT0038787 черен black

KIT0038791 черен black

Подходящ за available for

Подходящ за available for

35cc - 35cc island evoque / dynamique

70cc - 70cc island evoque / dynamique
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комплект за смяна на
филтър (3 pcs)
charcoal filter (3 pcs)

KIT0046505
Инсталационен комплект за рециркулация
installation recycling kit

KIT0046504

KIT0051799

KIT0051800

2/3 модулен инсталционен комплект
installation kit 2/3 modules

Комплект тръба гъвкав soft 0150
soft flexible pipe kit 0 150

Комплект тръба гъвкав soft 01200
soft flexible pipe kit 0 200

