
Eminçelik yeni tasarımlarını teknoloji ve fonksiyonel kullanımı ile bir arada sunuyor.  
Eminçelik; % 100 Türk sermayesi ve yatırımı ile 1979’ dan bu yana gelen tecrübe ve kalitesiyle adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Ailenizin gönül rahatlığı ve güvenle kullanabileceği ürünler sunuyor. Siz de bu kaliteyi yakından hisset-
mek için, eminçelik ürünlerine evinizde yer açın.   

Eminçelik ankastre ürünler, evinizin havasını değiştirir, yaşam kalitenizi yükseltir.
Eminçelik ankastre ürünleri, mutfağınızda en az yeri kaplayacak, estetik uyumu en iyi şekilde yansıtacak ve en verimli 
fonksiyonel kullanıma sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Yılların verdiği tecrübeye dayanarak şunu söyleyebiliriz ki, 
gelecekte mutfakların tamamı ankastre ürünler ile dekore edilecek. Eminçelik bu anlamda, geleceğe yatırım yapmaya, 
kendini yenilemeye, yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.
Eminçelik solo ürünler, evinizin ihtiyacını en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eminçelik solo ürünleri, gerek mutfağınızda, gerek banyonuzda, gerekse de odanızda en az yer kaplayacak, en 
verimli şekilde çalışacak ve ortamınızın estetiğini bozmayacak biçimde tasarlanmıştır. 
Bu anlamda, Eminçelik set üstü ocaklar, midi fırınlar, ani su ısıtıcılar, elektrikli oda ısıtıcılarını gönül rahatlığı ile sevdik-
lerinizle beraber uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Eminçelik satış sonrası hizmet kalitesi ile de bir adım önde.
Eminçelik, yurt içinde 350’ye varan yetkili servis noktası ile satış sonrası hizmet kalitesinde, daima sizlerin yanında, 
ürünlerinin arkasında duruyor. Servis personelimizin, sürekli güncellenen teknik eğitimler ve seminerler ile kendilerini 
geliştirmeleri sağlanmaktadır. Böylece sürekli gelişen ve yenilenen ürünlerimizin periyodik bakımları ve onarımları so-
runsuzca yapılabilmektedir. Herhangi bir servis hizmetinden memnun olup olmadığınız, merkezimiz tarafından sürekli 
sorgulanmaktadır.
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Ocaklar hakkında bilgiler
Eminçelik Ankastre ve Set Üstü ve Ocaklar, 2 gözü gazlı, 2 gözü elektrikli, 3 gözü gazlı 1 gözü 
elektrikli, 4 gözü gazlı, 5 gözü gazlı ve 4 gözü elektrikli olarak üretilmektedir. Ocaklarımız, pas-
lanmaz çelik inox, emaye kaplama, ısı ve darbeye dayanıklı temperli cam ve son teknoloji seramik 
cam olarak üretilmektedir.
 
Ankastre Tezgah Boşaltma 
Ankastre ocakların, tezgah üzerine açılması gereken boşluğun, ilgili ocağın tezgah boşaltma 
ölçülerine  göre, yetkili kişiler tarafından önceden hazırlanması gerekmektedir.
 
Izgaralar  
Eminçelik ürünlerinde kullanılan ızgaralar, tamamı ile çelik emaye kaplama ve döküm olarak uzun 
yıllar kullanım için tasarlanmıştır. 
 
Düğmeden Otomatik Ateşleme 
Bu özellik sayesinde, ocağınızın düğmesini çevirdiğinizde aynı anda ocağınızı da yakabilirsiniz.
 
Gaz Kesme Emniyeti 
Gaz kesme emniyeti, herhangi bir nedenle ocağınızın sönmesi 
durumunda (rüzgar,yemek taşması v.b.) devreye girerek gazı keser. Böylelikle olası bir gaz sızıntısı 
önlenerek can güvenliğiniz maksimum düzeyde sağlanmış olur.
 
Wok Göz   
Wok göz, normal ocak gözlerine göre, hem iç, hem de dış çevresinden yanma sağlayarak daha 
fazla alev üreten gözdür. Wok göz sayesinde, ocağınız daha hızlı ve daha kısa sürede ısıtma ve 
pişirme sağlar.
 
Temperli Cam  
Ocaklarımızda kullanılan camlar, yüksek ısıya ve darbeye dayanıklı temperli camlardan imal 
edilmektedir. Güvenle kullanabilirsiniz.
 
Hot Plate   
Ocaklarımızda elektrikli ısıtma gözü için kullanılan hot plate’ ler, 1,5 kW gücünde olup, 3 kademe-
lidir. Kendinden termostatlıdır. Yani belli bir sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak durur ve enerji 
tasarrufunu en üst düzeyde sağlar.

Ankastre ve Set Üstü

Ocaklar
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VC 641 Ankastre Vitro Seramik Ocak

VC 321 Ankastre Domino Vitro Seramik Ocak

VC 640 Ankastre Vitro Seramik Ocak

VC 320 Ankastre Domino Vitro Seramik Ocak

* Cam seramik yüzey
* 4 yüksek hızlı elektrikli ocak gözü
* Toplam güç : 6 kW (2 * 1,8 kW.-2 *1,2 kW)
* Dokunmatik kontrol
* 9 farklı ısı kademeli
* Çocuk emniyet kilidi
* Sıcaklık uyarısı
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Cam seramik yüzey
* 2 yüksek hızlı elektrikli ocak gözü
* Toplam güç : 3 kW (1,8 kW + 1,2 kW)
* Dokunmatik kontrol
* 9 farklı ısı kademeli
* Çocuk emniyet kilidi
* Sıcaklık uyarısı
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 260 x 485 mm

* Cam seramik yüzey
* 4 yüksek hızlı elektrikli ocak gözü
* Toplam güç : 6 kW (2 * 1,8 kW.-2 *1,2 kW)
* Enerji Regülatörlü kontrol
* Yandan düğme kontrolü
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Cam seramik yüzey
* 2 yüksek hızlı elektrikli ocak gözü
* Toplam güç : 3 kW (1,8 kW + 1,2 kW)
* Enerji Regülatörlü Kontrol
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 260 x 485 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

850 935

Peşin (¨) Vadeli (¨)

922 1.019

Peşin (¨) Vadeli (¨)

595 655
Peşin (¨) Vadeli (¨)

540 595

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ
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31 252 Ankastre Siyah Emaye Ocak

41 240 Ankastre Paslanmaz Inox Domino Ocak

* Ankastre Siyah Emaye Gövde
* 4 gözü elektrikli
* Toplam güç : 6 kW (4*1,5 kW)
* 3 kademeli anahtar
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Paslanmaz Inox gövde
* 2 gözü elektrikli 
* Toplam güç : 2,5  kW   (1 kW + 1,5 kW)
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 260 x 485 (mm)

Peşin (¨) Vadeli (¨)

450 495

Peşin (¨) Vadeli (¨)

294 323

Ankastre Ocaklar

YENİ

YENİ
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12 226 E Ankastre Beyaz Cam Ocak

34 236 S Ankastre Beyaz Cam Ocak (Wok’ lu)

12 225 E Ankastre Siyah Cam Ocak

34 235 S Ankastre Siyah Cam Ocak (Wok’ lu)

* 8 mm Siyah cam yüzey
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* 8 mm Siyah cam yüzey
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,1 normal,1 wok,1 ekonomik göz)
* 2,5 kw çift yanışlı Wok göz
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli sekizgen döküm ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* 8 mm Beyaz cam yüzey
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* 8 mm Beyaz cam yüzey
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,1 normal,1 wok,1 ekonomik göz)
* 2,5 kw çift yanışlı Wok göz
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli sekizgen döküm ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

542 595

Peşin (¨) Vadeli (¨)

522 573

Peşin (¨) Vadeli (¨)

600 660

Peşin (¨) Vadeli (¨)

620 682

YENİYENİ
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37 221 E Ankastre Beyaz Emaye Slim Ocak

31 221 Ankastre Beyaz Emaye Ocak

37 222 E Ankastre Siyah Emaye Slim Ocak

31 222 Ankastre Siyah Emaye Ocak

* Siyah emaye slim yekpare gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Siyah emaye gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Beyaz emaye slim yekpare gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Beyaz emaye gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

420 460
Peşin (¨) Vadeli (¨)

410 450

Peşin (¨) Vadeli (¨)

370 407
Peşin (¨) Vadeli (¨)

370 407

YENİYENİ

Ankastre Ocaklar
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31 220 Ankastre Paslanmaz Inox Ocak

22 380 D Ankastre 70 cm. Paslanmaz Inox Ocak (Wok’lu)

34 220 Ankastre Paslanmaz Inox Ocak

34 230 D Ankastre Paslanmaz Inox Ocak  (Wok’ lu)

* Paslanmaz Inox gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Paslanmaz Inox gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,1 normal,1 wok,1 ekonomik göz)
* 2,5 kw çift yanışlı Wok göz
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Döküm ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Paslanmaz Inox gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Paslanmaz Inox gövde
* 5 gözü gazlı (1 wok,1 kuvvetli.2 normal,1 ekonomik göz)
* 3,8 kw çift yanışlı Wok göz
* Önden düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Döküm zgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

390 429

Peşin (¨) Vadeli (¨)

410 450

Peşin (¨) Vadeli (¨)

478 525

Peşin (¨) Vadeli (¨)

750 825

YENİYENİ

YENİ



9

22 386 S Ankastre 70 cm.Beyaz Cam Ocak (Wok’lu)

41 225 E Ankastre Siyah Cam Domino Ocak

22 385 S Ankastre 70 cm. Siyah Cam Ocak (Wok’lu)

41 220 Ankastre Paslanmaz Inox Domino Ocak

* 8 mm Siyah cam yüzey
* 5 gözü gazlı (1 wok,1 kuvvetli.2 normal,1 ekonomik göz)
* 3,8 kw çift yanışlı Wok göz
* Önden düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli sekizgen döküm ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* Paslanmaz Inox gövde
* 2 gözü gazlı (1 kuvvetli, 1 ekonomik göz)
* Önden düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Balıksırtı mat emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 260 x 485 mm

* 8 mm Beyaz cam yüzey
* 5 gözü gazlı (1 wok,1 kuvvetli.2 normal,1 ekonomik göz)
* 3,8 kw çift yanışlı Wok göz
* Önden düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli sekizgen döküm ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 560 x 485 mm

* 8 mm Siyah cam yüzey
* 2 gözü gazlı (1 kuvvetli, 1 ekonomik göz)
* Önden düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Tezgah kesim ölçüsü: (G*D) 260 x 485 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

800 880
Peşin (¨) Vadeli (¨)

770 850

Peşin (¨) Vadeli (¨)

315 346

Peşin (¨) Vadeli (¨)

343 377

Ankastre Ocaklar

YENİ YENİ
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31 122 Set Üstü Siyah Emaye Ocak

31 120 Set Üstü Paslanmaz Inox Ocak

31 121 Set Üstü Beyaz Emaye Ocak

31 111 Set Üstü Elektrikli Beyaz Emaye Ocak

* Beyaz emaye slim gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*95 mm

* Beyaz emaye slim gövde
* 3 gözü gazlı (1 kuvvetli,1 normal,1 ekonomik göz)
* 1 gözü elektrikli ( 1,5 kW)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*95 mm

* Siyah emaye slim gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*95 mm

* Paslanmaz Inox slim gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*95 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

355 390

Peşin (¨) Vadeli (¨)

355 390

Peşin (¨) Vadeli (¨)

400 440

Peşin (¨) Vadeli (¨)

395 435

Setüstü Ocaklar
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12 126 E Set Üstü Beyaz Cam Ocak

34 136 S Set Üstü Beyaz Cam Ocak (Wok’ lu)

12 125 E Set Üstü Siyah Cam Ocak

34 135 S Set Üstü Siyah Cam Ocak (Wok’ lu)

* 8 mm Siyah cam yüzey
* Alüminyum slim çerçeve
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*100 mmm

* 8 mm Siyah cam yüzey
* Alüminyum slim çerçeve
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* 2,5 kw çift yanışlı Wok göz
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli sekizgen döküm ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*100 mm

* 8 mm Beyaz cam yüzey
* Alüminyum slim çerçeve
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Yandan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*100 mm

* 8 mm Beyaz cam yüzey
* Alüminyum slim çerçeve
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* 2,5 kw çift yanışlı Wok göz
* Ön Sağdan düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli sekizgen döküm ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*100 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

560 610

Peşin (¨) Vadeli (¨)

540 590

Peşin (¨) Vadeli (¨)

620 682

Peşin (¨) Vadeli (¨)

640 705

YENİ YENİ
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30 121 Set Üstü Beyaz Emaye Ocak

41 125 E Set Üstü Siyah Cam Domino Ocak

* Beyaz emaye gövde
* 4 gözü gazlı (1 kuvvetli,2 normal,1 ekonomik göz)
* Önden düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Parlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 590*515*95 mm

* 8 mm Siyah cam yüzey
* Alüminyum İnce çerçeve
* 2 gözü gazlı (1 kuvvetli, 1 ekonomik göz)
* Önden düğme kontrolü
* Düğmeden otomatik ateşleme
* Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
* Tekli yuvarlak emaye ızgara
* LPG & DG uyumlu
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 290*515*100 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

365 400

Peşin (¨) Vadeli (¨)

336 370

Setüstü Ocaklar



Ankastre, Midi ve Mikrodalga

Fırınlar

Ankastre fırınlar hakkında bilgiler
Eminçelik ankastre fırınlar, mutfağınıza uygun şık ve ergonomik tasarımı sayesinde keyifli bir 
kullanım sağlar. Geniş cam kapağı sayesinde rahat bir görüş sağlar. Anlaşılır menüleri ile kolay 
kullanım olanağı sağlar.

Ankastre Tezgah Boşaltma: 
Ankastre fırınlar için, mutfak dolabına açılması gereken boşluğun , ilgili fırının tezgah boşaltma 
ölçülerine  göre, yetkili kişiler tarafından önceden hazırlanması gerekmektedir.

Multiprogram  
Eminçelik ankastre fırınlar, farklı  pişirme ve ısıtma programları ile 
yemeklerinize uygun mükemmel pişirme olanakları sunar. (Alt ısıtma, 
üst ısıtma, alt-üst ısıtma, grıll ızgara, turbo fanlı ısıtma.)

Turbo Fan  
Turbo fan sayesinde ısı  fırının her yerine eşit oranda ve hızlı dağılır. Böylece az enerji ile kısa 
zamanda pişirme sağlarsınız.

Alt Üst Pişirme  
Fırının en temel  fonksiyonu, alt üst çizgi ile gösterilen bu fonksiyon sayesinde, içi ve dışı aynı 
derecede pişirilmek istenilen yiyeceklerde işe yarar.

Izgara   
Zigzag çizgi ile gösterilir. Bir yemeği mangalda pişiriyor gibi hissettirmenin en iyi yöntemi.

Buz Çözme Özelliği  
Turbo fan fonksiyonunu açarak, hazır bir yemeği ısıtmak ya da buz tutmuş yiyecekleri kısa 
sürede pişirmeye hazır hale getirmek için kullanılır. 

Soğutma Fanı
Soğuk hava fanı fırının, dış mobilya yüzeylerine zarar vermeyecek şekilde soğutulmasını sağlar. 
Fırını kapattıktan sonra, fırın ısısı güvenli seviyeye düşene kadar soğutma fanı çalışmaya devam 
eder.

Anolog  Zaman Saati 
Fırının ne kadar süre çalışacağını belirlemenize yarar.

Elektronik Saat  
Yemeğinizin pişirmeye başlama ve pişirme bitirme süresini belirlemenizi sağlar.

Çocuk Emniyet Kilidi  
Bu kilit sayesinde çocuklarınızın fırın ayarlarını değiştirmesini veya fırının sizin dışında kontrol 
edilmesini, çalıştırılmasını engellemiş olursunuz.

Pop-up Düğmeler  
Ankastre fırınlarımızdaki gömülebilir düğmeler sayesinde, fırınınızı kullanmadığınız zamanlar-
da düz bir görünüm elde edersiniz.
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21 211  4 Programlı Beyaz Ankastre Fırın

21 213  6 Programlı Beyaz Ankastre Fırın

21 210 4 Programlı Siyah, Inox Dekorlu Ankastre Fırın

21 212 4 Programlı Siyah Ankastre Fırın

* 4 fonksiyonlu pişirme programı
* Manuel kumanda paneli
* Inox dekorlu siyah cam pano ve kapak
* Soğutma fanı
* A enerji sınıfı
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* 0-90 dk. Zaman ayarı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  580*595*565 mm

* 4 fonksiyonlu pişirme programı
* Manuel kumanda paneli
* Siyah cam pano ve kapak
* Soğutma fanı
* A enerji sınıfı
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* 0-90 dk. Zaman ayarı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  580*595*565 mm

* 4 fonksiyonlu pişirme programı
* Manuel kumanda paneli
* Beyaz cam pano ve kapak
* Soğutma fanı
* A enerji sınıfı
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* 0-90 dk. Zaman ayarı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  580*595*565 mm

* 6 fonksiyonlu pişirme programı
* Manuel kumanda paneli
* Beyaz cam pano ve kapak
* Turbo Fan
* Soğutma fanı
* A enerji sınıfı
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* 0-90 dk. Zaman ayarı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  580*595*565 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

780 858
Peşin (¨) Vadeli (¨)

750 825

Peşin (¨) Vadeli (¨)

750 825
Peşin (¨) Vadeli (¨)

885 973

YENİ
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21 220 6 Prog.Dijital Siyah Inox Dekorlu Ankastre Fırın

21 250 6 Programlı Dijital Beyaz Ankastre Fırın

21 214 6 Programlı Siyah Ankastre Fırın

21 222 6 Programlı Dijital Siyah Ankastre Fırın

* 6 fonksiyonlu pişirme programı
* Manuel kumanda paneli
* Siyah cam pano ve kapak
* Turbo Fan
* Soğutma fanı
* A enerji sınıfı
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* 0-90 dk. Zaman ayarı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  580*595*565 mm

* 6 fonksiyonlu pişirme programı
* Siyah cam pano ve kapak
* Pop-up düğmeli
* Tel raflı
* Dijital zaman saati
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* Turbo fan
* Soğutma fanı
* Grill Izgara özelliği
* Buz çözme özelliği 
* Çocuk emniyet kilidi

* A enerji sınıfı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  
580*595*565 mm

* 6 fonksiyonlu pişirme programı
* Inox dekorlu siyah cam pano ve kapak
* Pop-up düğmeli
* Tel raflı
* Dijital zaman saati
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* Turbo fan
* Soğutma fanı
* Grill Izgara özelliği
* Buz çözme özelliği 
* Çocuk emniyet kilidi

* A enerji sınıfı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  
580*595*565 mm

* 6 fonksiyonlu pişirme programı
* Beyaz cam pano ve kapak
* Pop-up düğmeli
* Tel raflı
* Dijital zaman saati
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* Turbo fan
* Soğutma fanı
* Grill Izgara özelliği
* Buz çözme özelliği 
* Çocuk emniyet kilidi

Peşin (¨) Vadeli (¨)

985 1.084
Peşin (¨) Vadeli (¨)

850 935

Peşin (¨) Vadeli (¨)

985 1.084

Peşin (¨) Vadeli (¨)

1.060 1.166

* A enerji sınıfı
* 25 W. iç aydınlatma
* 61 lt iç hacim 
* 1 adet derin tepsi 
* 1 adet Sığ tepsi 
* 1 adet krom tel ızgara
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G*D)  
580*595*565 mm

Ankastre Fırınlar

YENİ
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60 102 Siyah Çerçeveli Ankastre Mikrodalga Fırın 20 lt.60 101 Beyaz Çerçeveli Ankastre Mikrodalga Fırın 20 lt.

* 20 litre
* Beyaz ankastre çerçeve
* Grill özelliği
* Mikrodalga çıkış gücü 700 W
* Dijital programlama seçeneği
* Buz çözme özelliği
* Çocuk kilidi
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G)  375*540 mm

* 20 litre
* Siyah ankastre çerçeve
* Grill özelliği
* Mikrodalga çıkış gücü 700 W
* Dijital programlama seçeneği
* Buz çözme özelliği
* Çocuk kilidi
* Dolap kesim ölçüsü (Y*G)  375*540 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

840 924

Peşin (¨) Vadeli (¨)

840 924

50 145 Gri Midi Fırın 45 Lt.50 045 Beyaz Midi Fırın 45 Lt.

* Beyaz ön panel, beyaz gövde
* 45 lt iç hacim
* 3 farklı pişirme programı
* Estetik düğme ve kulp
* 0-90 dakika zaman ayarlı
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* Turbo fan
* Yoğurt yapma özelliği
* 20 W. İç aydınlatmalı
* Buz çözme özelliği
* 1 adet kare tepsi
* 1 adet yuvarlak tepsi 
* 1 adet tel ızgara
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 585*430*320 mm

* Gri ön panel, siyah gövde
* 45 lt iç hacim
* 3 farklı pişirme programı
* Estetik düğme ve kulp
* 0-90 dakika zaman ayarlı
* 0-250 C Termostatlı ısı kontrolü
* Turbo fan
* Yoğurt yapma özelliği
* 20 W. İç aydınlatmalı
* Buz çözme özelliği
* 1 adet kare tepsi
* 1 adet yuvarlak tepsi 
* 1 adet tel ızgara
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 585*430*320 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

280 308

Peşin (¨) Vadeli (¨)

280 308

Midi Fırınlar

Ankastre Mikrodalga Fırınlar



Aspiratörler  
Davlumbazlar

Aspiratörler & Davlumbazlar hakkında bilgiler
Eminçelik ankastre aspiratör ve davlumbazlar sayesinde mutfağınızda yemek kokularından eser 
kalmıyor. Yüksek emiş gücüne sahip eminçelik ankastre aspiratör ve davlumbazlar güçlü motor 
yapısı ve düşük desibel aralığında sessiz  çalışması sayesinde mutfağınıza konfor katıyor.

Emiş Gücü  
347 m3 ile 650 m3 arasında değişen emiş kapasiteleri ile mutfağınız hava alır.

Mekanik Kontrol 
Pratik mekanik kontrol düğmeleri ile pratik bir kullanım sağlarsanız.

Dokunmatik Panel ve Uzaktan Kumanda  
Kolay kullanımlı dokunmatik paneller sayesinde davlumbazınız estetik 
bir görünüme sahiptir. Ayrıca uzaktan kumanda seçeneği ile yerinizden kalkmadan davlumbazı-
nızı kontrol edebilirsiniz.

Zaman Ayarı  
Davlumbazınızı zaman ayarı sayesinde, istediğiniz zamanı ayarlayarak otomatik olarak kapan-
masını sağlayabilirsiniz.

Alüminyum Filtre  
Ürün üzerinde bulunan alüminyum filtreler, emiş gücünü arttırmak için tasarlanmıştır. Bulaşık 
makinesinde rahatlıkla yıkanabilmektedir.

Karbon Filtre  
Bacalı kullanımın mümkün olmadığı yerlerde kullanılır. Mutfağın 
içerisindeki havanın temizlenip , tekrar ortama verilmesini sağlar.Yetkili servislerimizden ürün 
modeline göre karbon filtre temin edebilirsiniz.
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Alüminyum  Flexi Baca Borusu
* 127 mm çap, 3mt. uzunluk.
* Tüm davlumbaz ve aspiratör modelleri İle uyumludur.
* Yanmaz, yırtılmaz, uzun ömürlü, 1. Kalite malzemeden 
üretilmiştir.
* 127 mm çapında çelik spiralli alüminyum baca borusu.

Peşin (¨) Vadeli (¨)

30 35 

13 200 Ankastre Inox Aspiratör

Davlumbaz Karbon Filtre

13 221 Ankastre Beyaz Aspiratör

Aspiratör Karbon Filtre

* Beyaz gövdeli
* Dekoratif görünüm 
* 2 motorlu
* Motor koruma sistemi
* 2 hız kademeli
* Yıkanabilir alüminyum filtre
* Opsiyonel karbon filtre
* Max 347 m3/h  emiş gücü
* Motor Gücü : 2 x 110 W
* Aydınlatma :  1 x 28 W
* Baca çıkışı : 120 mm
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 600 x 305 x 185 (mm)

* Bacasız ortamlarda kullanım imkanı sunar.
* Her motor için 1 adet karbon filtre kullanılır.
* Aspiratör için 2 adet karbon filtre kullanılması 
gereklidir.
* Kullanıma bağlı olarak 3-6 ayda bir değiştiril-
melidir. 
* Sipariş ederken ürün model adını ve kodunu 
belirtiniz.
* Belirtilen fiyat 1 adet için geçerlidir.

* Gri iç gövde, dış görünüm paslanmaz Inox 
* Dekoratif görünüm 
* 2 motorlu
* Motor koruma sistemi
* 2 hız kademeli
* Yıkanabilir alüminyum filtre
* Opsiyonel karbon filtre
* Max 347 m3/h  emiş gücü
* Motor Gücü : 2 x 110 W
* Aydınlatma :  1 x 28 W
* Baca çıkışı : 120 mm
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 600 x 305 x 185 (mm)

* Bacasız ortamlarda kullanım imkanı sunar.
* Her motor için 1 adet karbon filtre kullanılır.
* Davlumbaz için 2 adet karbon filtre kullanılması 
gereklidir.
* Kullanıma bağlı olarak 3-6 ayda bir değiştiril-
melidir. 
* Sipariş ederken ürün model adını ve kodunu 
belirtiniz.
* Belirtilen fiyat 1 adet için geçerlidir.

Peşin (¨) Vadeli (¨)

25 30 

Peşin (¨) Vadeli (¨)

25 30 

Montaj Peşin (¨) Vadeli (¨)

Hariç 149 165

Dahil 175 195

Montaj Peşin (¨) Vadeli (¨)

Hariç 184 205

Dahil 210 230

Aspiratörler

Yardımcı Ürünler
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Davlumbazlar

14 201 Prizma Beyaz Davlumbaz 60 cm.14 200 Prizma Inox Davlumbaz 60 cm.

14 202 Prizma Siyah Davlumbaz 60 cm.

* Duvar tipi paslanmaz Inox gövde
* Push buton kontrol
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 450 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 1*25 W
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600* 440 mm

* Duvar tipi siyah gövde
* Push buton kontrol
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 450 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 1*25 W
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600* 440 mm

* Duvar tipi beyaz gövde
* Push buton kontrol
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 450 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 1*25 W
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600* 440 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

265 292

Peşin (¨) Vadeli (¨)

265 292

Peşin (¨) Vadeli (¨)

265 292
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14 320 Oval Camlı Inox Davlumbaz 60 cm. 14 321 Oval Camlı Beyaz Davlumbaz 60 cm.

14 322 Oval Camlı Siyah Davlumbaz 60 cm.

* Duvar tipi paslanmaz Inox gövde
* Dekoratif oval camlı
* Push buton kontrol
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 650 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 2*15 W 
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600* 500 mm

* Duvar tipi beyaz gövde
* Dekoratif oval camlı
* Push buton kontrol
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 650 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 2*15 W 
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600* 500 mm

* Duvar tipi siyah gövde
* Dekoratif oval camlı
* Push buton kontrol
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 650 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 2*15 W 
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600* 500 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

425 468

Peşin (¨) Vadeli (¨)

425 468

Peşin (¨) Vadeli (¨)

425 468
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Davlumbazlar

14 570 Beyaz Camlı Davlumbaz 60 cm.14 540 Siyah Camlı Davlumbaz 60 cm.

14 540 slim Siyah Camlı Slim Davlumbaz 60 cm. 14 570 slim Beyaz Camlı Slim Davlumbaz 60 cm.

* Duvar tipi açılı siyah camlı
* Dokunmatik kontrol paneli
* Uzaktan kumandalı
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 650 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 2*50 W halojen
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600*400 mm

* Duvar tipi açılı siyah camlı
* Dokunmatik kontrol paneli
* Uzaktan kumandalı
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 650 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 2*50 W halojen
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600*400 mm

* Duvar tipi açılı beyaz camlı
* Dokunmatik kontrol paneli
* Uzaktan kumandalı
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 650 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 2*50 W halojen
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600*400 mm

* Duvar tipi açılı beyaz camlı
* Dokunmatik kontrol paneli
* Uzaktan kumandalı
* Yıkanabilir alüminyum kaset filtre
* Max 650 m3/h  emiş gücü
* Üç hız kademeli
* 60 cm genişlik
* Opsiyonel karbon filtre
* Aydınlatma 2*50 W halojen
* Baca çıkışı 120 mm
* Yüksekliği ayarlanabilir baca
* Ürün ölçüsü: (G*D) 600*400 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

770 847

Peşin (¨) Vadeli (¨)

750 825

Peşin (¨) Vadeli (¨)

710 781

Peşin (¨) Vadeli (¨)

730 805



Banyo
Su Isıtıcıları
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10 352 15 Lt. Elektrikli Termosifon11 111 duş Ani Su Isıtıcı Duş

10 321 60 Lt. Elektrikli Termosifon 10 331 80 Lt. Elektrikli Termosifon 

* Beş emniyet sistemli
* Üç kademeli sıcaklık ayarı
* Kolay temizlenebilir yüzey
* 3 lt / dk sıcak su kapasiteli
* Aşırı basıçta su tahliye emniyetli
* Akış şalter sistemli
* Ergonomik duş seti
* V otomat sigortalı
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y) 305*170*420 mm

* 60 lt. kapasiteli depo
* Aşırı basıçta su tahliye emniyetli
* Aşırı ısınmada devre kesici
* 30-85 C° ayarlı  termostat
* Kolay temizlenebilir yüzey
* 1950 Watt rezistans
* Poliüretan köpük izolasyonlu
* Ürün ölçüsü: (G*Y) 490*720 mm

* 80 lt. kapasiteli depo
* Aşırı basıçta su tahliye emniyetli
* Aşırı ısınmada devre kesici
* 30-85 C° ayarlı  termostat
* Kolay temizlenebilir yüzey
* 1950 Watt rezistans
* Poliüretan köpük izolasyonlu
* Ürün ölçüsü: (G*Y) 490*820 mm

* 15 Lt. kapasite
* Aşırı basınçta su tahliye emniyeti
* Aşırı ısınmada ısıl devre kesici
* Kolay temizlenebilir gövde
* 30-85 C ayarlanabilir termostat
* 1200 W rezistans
* Strafor izolasyonlu
* Tezgah altı ve tezgah üstü kullanıma uygun
* Ürün ölçüsü (G*D*Y) : 380*330*430 mm 

Peşin (¨) Vadeli (¨)

490 539

Peşin (¨) Vadeli (¨)

185 204

Peşin (¨) Vadeli (¨)

595 655

Peşin (¨) Vadeli (¨)

660 726

Ani Su Isıtıcı & Termosifonlar
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16 180 Karbon Infrared Oda Isıtıcısı

* Maksimum güç 1800 W
* Karbon ınfrared teknolojisi
* 10.000 saat yanma ömrü
* Kullanım alanı 20m2
* Devrilme emniyetli
* Isı ayar termostatı
* Ağırlık 3,5 kg
* Ürün ölçüsü: (G*D*Y)  290*240*800 mm

Peşin (¨) Vadeli (¨)

240 264

Elektrikli Ortam Isıtıcısı

 » Bu listedeki tüm fiyatlar, tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahildir.

 » Ürünler stoklarla sınırlıdır.

 » Ücretsiz montaj, gaz, elektrik ve su tesisatının, ürünlerin montaj edileceği yere kadar çekilmesi halinde geçerlidir. Bu işlemler tüketicinin sorumluluğundadır.

 » Ürünlerin yerleştirileceği yerin hazırlanması tüketicinin sorumluluğundadır.

 » Ücretsiz montaj, servis istasyonu bulunan yerleşim merkezleri için geçerlidir. Merkez dışı ve köyler için yol ücreti tüketici tarafından karşılanacaktır.

 » Eminçelik firması önceden haber vermeksizin, ürün görüntüsünde, özelliklerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 » Listede yer alan resim ve bilgilerin izin almadan kullanılması yasaktır.

 » Dizgi ve baskıdan kaynaklanan hatalardan Eminçelik firması sorumlu değildir.

Genel Şartlar


