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H Pyramis Metallourgia A.E., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της παγκοσμίως, 
με εξαγωγές σε περισσότερες από 65 χώρες, με εννέα θυγατρικές σε Ευρώπη, Ασία, Μ. Ανα-
τολή και ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, ενώνει τις δυνάμεις της με το brand körting στην 
κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών.

Το όνομα körting, εδώ και 25 χρόνια, αποτελεί συνώνυμο ποιότητας, αξιοπιστίας και εγγύησης 
στην ανωτέρω κατηγορία, κατέχοντας ηγετική θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Κυπρια-
κή αγορά.

Με την στρατηγική αυτή συνεργασία, η Pyramis ανοίγει μια νέα σελίδα στο χώρο των ηλεκτρι-
κών συσκευών, στοχεύοντας στην ενίσχυση των δύο brands και δημιουργώντας νέες επιχειρη-
ματικές προοπτικές.

Οι ηλεκτρικές συσκευές körting «νέας γενιάς», κατασκευάζονται με γνώμονα τη λειτουργικότητα 
και ταυτόχρονα την υψηλή αισθητική. Αναβαθμίζονται τεχνολογικά με νέα χειριστήρια και ερ-
γονομικά κομβία! Επανασχεδιάζονται με υπερσύγχρονα συστήματα εξαερισμού και ψησίματος! 
Αποκτούν πιο ισχυρή μόνωση! Ανεβάζουν ακόμα πιο ψηλά τα standards ποιότητας και αισθητι-
κής, προσφέροντας την κατάλληλη λύση στη σωστή τιμή, για κάθε κουζίνα!

Γιατί η körting στην εποχή της Pyramis είναι η… Υπεροχή που τη ζεις!

Mια στρατηγική συνεργασία, 
ια νέα εποχή!
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T
ΚΟΥΖΙΝΕΣ

εχνολογία από 
το μέλλον

Οι κουζίνες körting δημιουργούν υπέροχες στιγμές για κάθε 
οικογένεια, αφού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
σήμερα, φέρνοντας την καινοτομία του αύριο. Συνδυάζοντας 
τη προηγμένη τεχνολογία με την κομψότητα και την υψηλή 
αισθητική, η körting μετατρέπει το μαγείρεμα σε μια μοναδική 
εμπειρία, κάνοντας αληθινά ξεχωριστή την καθημερινότητα 
στο σπίτι.
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Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ

Aqua Clean
Η λειτουργία Aqua Clean κάνει το καθάρισμα των 
φούρνων körting… παιχνίδι. Απλά τοποθετείστε μισό 
λίτρο νερό σ’ ένα ταψί στην κάτω ράγα, στο φούρνο 
και επιλέξετε το πρόγραμμα Aqua Clean όπου η 
θερμοκρασία αυτόματα ανεβαίνει στους 70 °C. Σε 
30 λεπτά τα αποτελέσματα είναι ορατά σ’ όλο τον 
φούρνο. Λεκέδες και λίπη μαλακώνουν και μπορείτε 
να τα απομακρύνετε απλά σκουπίζοντας.

Απόψυξη
Μπορείτε εύκολα να αποψύξετε κατεψυγμένα 
φαγητά επιλέγοντας την λειτουργία της απόψυ-
ξης. Ο αέρας κυκλοφορεί μέσα στο φούρνο χωρίς 
να ενεργοποιηθούν οι αντιστάσεις. Έτσι επιτυγχά-
νεται υγιεινή απόψυξη χωρίς να αλλοιώνονται τα 
θρεπτικά συστατικά και η γεύση των τροφίμων.

Fast preheat
Με την λειτουργία Fast Preheat (γρήγορη προθέρ-
μανση) η θερμοκρασία του φούρνου φτάνει τους 
200˚C σε μόλις 6 λεπτά εξοικονομώντας 30% του 
χρόνου. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη 
κατά την προετοιμασία φαγητών που χρειάζονται 
προθερμασμένο φούρνο. Ένα ηχητικό και φωτεινό 
σήμα σας ενημερώνει όταν η θερμοκρασία φτάσει 
το επιθυμητό επίπεδο.

Θέρμανση πιάτων
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να 
ζεστάνετε τα πιάτα σας πριν το σερβίρισμα του 
φαγητού, ώστε να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό 
για περισσότερο χρόνο. 

Ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
Οι φούρνοι körting χάρη στην προηγμένη τεχνο-
λογία τους και στο χαρακτηριστικό τους σχήμα 
εξασφαλίζουν άψογο ψήσιμο μέχρι και τριών φα-
γητών ταυτόχρονα. Η έξυπνη διανομή του αέρα, 
εξασφαλίζει ότι το φαγητό θα ψηθεί ομοιόμορφα 
σε κάθε επίπεδο. 

Gentle Bake
Αργό και ομοιόμορφο ψήσιμο με πάνω-κάτω 
αντίσταση και αέρα για περισσότερο χρόνο σε 
μικρότερη θερμοκρασία. Το κρέας και το ψάρι δι-
ατηρούν μεγαλύτερο ποσοστό της υγρασίας τους 
(5%) και δεν στεγνώνουν.Τα μπισκότα και τα κέικ 
ψήνονται ομοιόμορφα και ροδοκοκκινίζουν.

Aqua Clean

Γρήγορη προθέρμανση Γκριλ & αέρας

Ξεπάγωμα

Μεγάλο γκριλ

Θέρμανση πιάτων Gentle bake

Μικρό γκριλ Αέρας με πάνω & κάτω αντίσταση

Πάνω & κάτω αντίσταση Αέρας & κυκλική αντίσταση Αέρας & κάτω αντίσταση Αέρας με κυκλική & κάτω αντίσταση



Σχήμα παραδοσιακού φούρνου 
Οι φούρνοι körting διαθέτουν το σχήμα του 
παραδοσιακού φούρνου στο πάνω μέρος τους 
επιτρέποντας στον ζεστό αέρα να κινείται ελεύ-
θερα και ν’ αγκαλιάζει το φαγητό. Έτσι ψήνεται 
απ’ όλες τις πλευρές και γίνεται τραγανό απ’ έξω 
και ζουμερό από μέσα. Το σχήμα αυτό επιτυγχάνει 
υψηλότερη αποδοτικότητα ψησίματος σε όλα τα 
επίπεδα. 

Open View
Οι φούρνοι körting διαθέτουν νέα σχεδιασμένη 
πόρτα με μεγαλύτερη καθαρή επιφάνεια που 
προσφέρει πανοραμική και ξεκάθαρη εικόνα της 
διαδικασίας μαγειρέματος, χωρίς να χρειάζεται να 
ανοίγετε την πόρτα. 

Αποσπώμενη πόρτα με διπλά κρύσταλλα
Οι πόρτες και τα εσωτερικά κρύσταλλα αποσπώ-
νται πανεύκολα, χωρίς χρήση ειδικών εργαλείων 
για καθάρισμα χωρίς κόπο. Συντελούν στη σωστή 
απόδοση του φούρνου, ενώ ταυτόχρονα εξασφα-
λίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση του. 
Η θερμότητα παραμένει στο εσωτερικό του φούρ-
νου βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας. 
Έτσι η συσκευή γίνεται ακόμη πιο ασφαλής για τα 
παιδιά και τα κατοικίδια.  

Συρτάρι αποθήκευσης
Όλες οι ελεύθερες κουζίνες körting διαθέτουν ένα 
μεγάλο και βαθύ συρτάρι ιδανικό για την αποθή-
κευση ταψιών και άλλων αξεσουάρ μαγειρικής.

Perfect Grill
Μία μεγάλη αντίσταση εξωτερικά και μία μικρότε-
ρη αντίσταση εσωτερικά σε ελαφρώς διαφορετικό 
επίπεδο. Η έξυπνη τοποθέτηση των αντιστάσεων 
grill επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή της θερμό-
τητας και παρέχει τέλειο ψήσιμο κάθε φορά, έτσι 
ώστε τo φαγητό να είναι τραγανό στο εξωτερικό 
και ζουμερό στο εσωτερικό. Επιπλέον η αντίσταση 
grill μπορεί να μετακινηθεί για εύκολο καθαρισμό 
και συντήρηση. 

Πλαϊνές ράγες
Όλοι οι φούρνοι körting διαθέτουν πλαϊνές ράγες που 
διευκολύνουν τη διαχείριση του ταψιού μέσα σε αυτόν 
και προστατεύουν το εμαγιέ από γδαρσίματα. 
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Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ

Silver Matte
Είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και ισχυρό υλικό 
που επικαλύπτει τις επιφάνειες του φούρνου και 
των ταψιών. Η τριπλή επίστρωσή του αντέχει την 
αντανάκλαση θερμότητας και παρέχει πρόσθετη 
μόνωση. Τα υπολείμματα καίγονται σε υψηλότερη 
θερμοκρασία η οποία εξαλείφει επίσης τυχόν μικρο-
οργανισμούς διατηρώντας ένα αποστειρωμένο και 
ασφαλές περιβάλλον στο εσωτερικό του φούρνου.
 

Κομβία
Νέα, αναβαθμισμένα κομβία υψηλής αισθητικής, 
σταθερά και βυθιζόμενα, εξασφαλίζουν ευκολία 
στη χρήση αλλά και στο καθάρισμα.

Ένδειξη  υπολοιπόμενης θερμότητας
Στις κεραμικές κουζίνες, κάθε ζώνη μαγειρέματος 
έχει ένα φωτεινό σήμα που ανάβει όταν η ζώνη 
μαγειρέματος είναι ζεστή. Όταν η ζώνη μαγειρέ-
ματος κρυώσει, το φωτεινό σήμα σβήνει. Η ένδει-
ξη εναπομένουσας θερμότητας μπορεί επίσης να 
ανάψει αν ένα καυτό σκεύος τοποθετηθεί πάνω σε 
μια κρύα ζώνη μαγειρέματος.

Βαθιά μεγάλα ταψιά
Οι ψηλές πλευρές του βαθιού ταψιού επενδυμένες 
με Silver Matte εμαγιέ, αποτρέπουν το πιτσίλισμα 
των λιπών και το κάψιμό τους στο εσωτερικό του 
φούρνου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν το μαγείρε-
μα μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού. 

Γρήγορες ζώνες / Μάτι καφέ
Οι γρήγορες ζώνες μαγειρέματος (μόνο στις 
εμαγιέ κουζίνες) λειτουργούν με μεγαλύτερη ισχύ, 
επομένως ζεσταίνονται πιο γρήγορα. Υποδει-
κνύονται με μια κόκκινη κουκίδα στη μέση η 
οποία μετά από επανειλημμένη θέρμανση και 
καθαρισμό, μπορεί να εξαφανιστεί. Οι ελεύθερες 
εμαγιέ κουζίνες körting, διαθέτουν ένα μικρό μάτι, 
ιδανικό για καφέ.

Soft close
Η πόρτα διαθέτει ειδικό μηχανισμό που την φρε-
νάρει ώστε να κλείνει μαλακά και ήσυχα.

46cm
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Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Εμαγιέ βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
2 ζώνες ταχείας θέρμανσης
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Σταθεροί διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 

Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Καφέ
Εμαγιέ βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
2 ζώνες ταχείας θέρμανσης
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Σταθεροί διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 

Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΚΟΥΖΙΝΑ 729332 ΕΜΑΓΙΕ KE6141WM

ΚΟΥΖΙΝΑ 729336 ΕΜΑΓΙΕ KE6141BRM

030000601 492,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 

030000801 545,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT



ΚΟΥΖΙΝΑ 729335 ΕΜΑΓΙΕ KE6141WPM 030000901 559,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Εμαγιέ βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
2 ζώνες ταχείας θέρμανσης
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 

Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Εμαγιέ βάση εστιών (4 ζωνών)
Μεταλλικό κάλυμμα εστιών
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
2 ζώνες ταχείας θέρμανσης
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
11 προγράμματα λειτουργίας 
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 

Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ

ΚΟΥΖΙΝΑ 729334 ΕΜΑΓΙΕ KE6151WPM 030000702 570,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT



030002101 670,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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ΚΟΥΖΙΝΑ 729243 ΕΜΑΓΙΕ KE5141WJ 030000501 439,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€Διαστάσεις: 50x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Εμαγιέ βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
2 ζώνες ταχείας θέρμανσης
Χωρητικότητα φούρνου 70lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Σταθεροί διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 

Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΚΟΥΖΙΝΑ 734817 ΓΚΑΖΙΟΥ KK6141XD
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,37€Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Ανοξείδωτο
Αερίου & εμαγιέ βάση εστιών (3+1 ζωνών)
Γυάλινο κάλυμμα εστιών
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Χωρητικότητα φούρνου 61lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Σταθεροί διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνά εμαγιέ 

Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΝΕΟ!



ΚΟΥΖΙΝΑ 729339 ΚΕΡΑΜΙΚΗ KEC6141WG 030001101 585,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€

ΚΟΥΖΙΝΑ 728462 ΓΚΑΖΙΟΥ KK64W 030001501 589,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,60€Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Αερίου & εμαγιέ βάση εστιών (3+1 ζωνών)
Μεταλλικό κάλυμμα εστιών
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Χωρητικότητα φούρνου 61lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Σταθεροί διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνά εμαγιέ Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α

Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Κεραμική βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας 
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Σταθεροί διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 

Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΝΕΟ!
71LT
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ΚΟΥΖΙΝΑ 729251 ΚΕΡΑΜΙΚΗ KEC6151WPG 030001002 665,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Κεραμική βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας 
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
11 προγράμματα λειτουργίας 
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Κλείσιμο soft close 
Λειτουργία Aqua Clean

Πλαϊνές ράγες 
Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΚΟΥΖΙΝΑ 729333 ΚΕΡΑΜΙΚΗ KEC6141WPG 030001202 658,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Λευκό
Κεραμική βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας 
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Κλείσιμο soft close 
Λειτουργία Aqua Clean

Πλαϊνές ράγες 
Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT
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Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ

ΚΟΥΖΙΝΑ 729338 ΚΕΡΑΜΙΚΗ KEC6352IPC 030001402 755,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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600

120/210HL

145HL

145HL

180HL

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Ανοξείδωτο
Κεραμική βάση εστιών (4+1 ζωνών)
9 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας 
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
11 προγράμματα λειτουργίας 
Ψηφιακός προγραμματισμός 
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Κλείσιμο soft close 

Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 
Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΚΟΥΖΙΝΑ 729337 ΚΕΡΑΜΙΚΗ KEC6142IS 030001302 683,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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180

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 7,20€Διαστάσεις: 60x60x85cm
Χρώμα: Ανοξείδωτο
Κεραμική βάση εστιών (4 ζωνών)
6 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας 
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Σταθεροί διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Κλείσιμο soft close  

Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 
Συρτάρι αποθήκευσης
Ενεργειακή κλάση Α
Ρυθμιζόμενα πόδια
2 Βαθιά ταψιά
1 Σχάρα

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT
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Οι φούρνοι körting είναι φτιαγμένοι για ανθρώπους που
παθιάζονται με το μαγείρεμα, που θέλουν να πειραματίζονται,
που αγαπούν να περνούν χρόνο στην κουζίνα.
Η κορυφαία τεχνολογία τους προσφέρει μια σειρά
από πλεονεκτήματα και εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα
επαγγελματικού επιπέδου, για υπέροχη γεύση
κάθε φορά.

Καυτές
επιδόσεις

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ
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ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

Aqua Clean
Η λειτουργία Aqua Clean κάνει το καθάρισμα των 
φούρνων körting… παιχνίδι. Απλά τοποθετείστε 
μισό λίτρο νερό σ’ ένα ταψί στην κάτω ράγα, στο 
φούρνο και επιλέξετε το πρόγραμμα Aqua Clean 
όπου η θερμοκρασία αυτόματα ανεβαίνει στους 70 
°C. Σε 30 λεπτά τα αποτελέσματα είναι ορατά σ’ 
όλο τον φούρνο. Λεκέδες και λίπη μαλακώνουν και 
μπορείτε να τα απομακρύνετε απλά σκουπίζοντας.

Απόψυξη
Μπορείτε εύκολα να αποψύξετε κατεψυγμένα 
φαγητά επιλέγοντας την λειτουργία της απόψυ-
ξης. Ο αέρας κυκλοφορεί μέσα στο φούρνο χωρίς 
να ενεργοποιηθούν οι αντιστάσεις. Έτσι επιτυγχά-
νεται υγιεινή απόψυξη χωρίς να αλλοιώνονται τα 
θρεπτικά συστατικά και η γεύση των τροφίμων.

Fast Preheat
Με την λειτουργία Fast Preheat (γρήγορη προθέρ-
μανση) η θερμοκρασία του φούρνου φτάνει τους 
200˚C σε μόλις 6 λεπτά εξοικονομώντας 30% του 
χρόνου. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη 
κατά την προετοιμασία φαγητών που χρειάζονται 
προθερμασμένο φούρνο. Ένα ηχητικό και φωτεινό 
σήμα σας ενημερώνει όταν η θερμοκρασία φτάσει 
το επιθυμητό επίπεδο.

Θέρμανση πιάτων
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να 
ζεστάνετε τα πιάτα σας πριν το σερβίρισμα του 
φαγητού, ώστε να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό 
για περισσότερο χρόνο. 

Ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
Οι φούρνοι körting χάρη στην προηγμένη τεχνο-
λογία τους και στο χαρακτηριστικό τους σχήμα 
εξασφαλίζουν άψογο ψήσιμο μέχρι και τριών φα-
γητών ταυτόχρονα. Η έξυπνη διανομή του αέρα, 
εξασφαλίζει ότι το φαγητό θα ψηθεί ομοιόμορφα 
σε κάθε επίπεδο. 

Gentle Bake
Αργό και ομοιόμορφο ψήσιμο με πάνω-κάτω 
αντίσταση και αέρα για περισσότερο χρόνο σε 
μικρότερη θερμοκρασία. Το κρέας και το ψάρι δι-
ατηρούν μεγαλύτερο ποσοστό της υγρασίας τους 
(5%) και δεν στεγνώνουν.Τα μπισκότα και τα κέικ 
ψήνονται ομοιόμορφα και ροδοκοκκινίζουν. 

Aqua Clean

Γρήγορη προθέρμανση Γκριλ & αέρας

Ξεπάγωμα

Μεγάλο γκριλ

Θέρμανση πιάτων Gentle bake

Μικρό γκριλ Αέρας με πάνω & κάτω αντίσταση

Πάνω & κάτω αντίσταση Αέρας & κυκλική αντίσταση Αέρας & κάτω αντίσταση Αέρας με κυκλική & κάτω αντίσταση
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Σχήμα παραδοσιακού φούρνου 
Οι φούρνοι körting διαθέτουν το σχήμα του 
παραδοσιακού φούρνου στο πάνω μέρος τους 
επιτρέποντας στον ζεστό αέρα να κινείται ελεύ-
θερα και ν’ αγκαλιάζει το φαγητό. Έτσι ψήνεται 
απ’ όλες τις πλευρές και γίνεται τραγανό απ’ έξω 
και ζουμερό από μέσα. Το σχήμα αυτό επιτυγχάνει 
υψηλότερη αποδοτικότητα ψησίματος σε όλα τα 
επίπεδα.

Open View
Οι φούρνοι körting διαθέτουν νέα σχεδιασμένη 
πόρτα με μεγαλύτερη καθαρή επιφάνεια που 
προσφέρει πανοραμική και ξεκάθαρη εικόνα της 
διαδικασίας μαγειρέματος, χωρίς να χρειάζεται να 
ανοίγετε την πόρτα. 

Αποσπώμενη πόρτα με διπλά κρύσταλλα
Οι πόρτες και τα εσωτερικά κρύσταλλα αποσπώ-
νται πανεύκολα, χωρίς χρήση ειδικών εργαλείων 
για καθάρισμα χωρίς κόπο. Συντελούν στη σωστή 
απόδοση του φούρνου, ενώ ταυτόχρονα εξασφα-
λίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση του. 
Η θερμότητα παραμένει στο εσωτερικό του φούρ-
νου βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας. 
Έτσι η συσκευή γίνεται ακόμη πιο ασφαλής για τα 
παιδιά και τα κατοικίδια.  

Πλαϊνές ράγες
Όλοι οι φούρνοι körting διαθέτουν πλαϊνές ράγες που 
διευκολύνουν τη διαχείριση του ταψιού μέσα σε αυτόν 
και προστατεύουν το εμαγιέ από γδαρσίματα.  

Perfect Grill
Μία μεγάλη αντίσταση εξωτερικά και μία μικρότε-
ρη αντίσταση εσωτερικά σε ελαφρώς διαφορετικό 
επίπεδο. Η έξυπνη τοποθέτηση των αντιστάσεων 
grill επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή της θερμό-
τητας και παρέχει τέλειο ψήσιμο κάθε φορά, έτσι 
ώστε τo φαγητό να είναι τραγανό στο εξωτερικό 
και ζουμερό στο εσωτερικό. Επιπλέον η αντίσταση 
grill μπορεί να μετακινηθεί για εύκολο καθαρισμό 
και συντήρηση. 

Silver Matte
Είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και ισχυρό υλικό 
που επικαλύπτει τις επιφάνειες του φούρνου και 
των ταψιών. Η τριπλή επίστρωσή του αντέχει την 
αντανάκλαση θερμότητας και παρέχει πρόσθετη 
μόνωση. Τα υπολείμματα καίγονται σε υψηλότερη 
θερμοκρασία η οποία εξαλείφει επίσης τυχόν μικρο-
οργανισμούς διατηρώντας ένα αποστειρωμένο και 
ασφαλές περιβάλλον στο εσωτερικό του φούρνου. 
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ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

Κομβία
Νέα, αναβαθμισμένα κομβία υψηλής αισθητικής, 
σταθερά και βυθιζόμενα, εγγυώνται ευκολία στη 
χρήση αλλά και στο καθάρισμα.

Βαθιά μεγάλα ταψιά
Οι ψηλές πλευρές του βαθιού ταψιού επενδυμένες 
με Silver Matte εμαγιέ, αποτρέπουν το πιτσίλισμα 
των λιπών και το κάψιμό τους στο εσωτερικό του 
φούρνου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν το μαγείρε-
μα μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού. 

Σύστημα ψύξης του φούρνου
Το σύστημα εξαερισμού ψύχει αποτελεσματικά όλο 
τον φούρνο και αποτρέπει τις ζημιές που μπορεί να 
προκληθούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. O ανε-
μιστήρας ψύξης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
φούρνου ρουφάει τον κρύο αέρα στο εσωτερικό 
του φούρνου μέσα από τις τρύπες που υπάρχουν 
περιμετρικά. Ο ζεστός αέρας από τον φούρνο 
αναμιγνύεται με τον κρύο αέρα που εισρέει από τα 
γυαλιά της πόρτας. Τέλος ο ζεστός αέρας βγαίνει 
από τον φούρνο από τα ανοίγματα που υπάρχουν.

Soft close
Η πόρτα διαθέτει ειδικό μηχανισμό που την φρε-
νάρει ώστε να κλείνει μαλακά και ήσυχα. 

46cm
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Διαστάσεις: 59,7x59,5x54,7cm
Χρώμα: Μαύρο
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Κλείσιμο soft close 
Ενεργειακή κλάση Α
1 Βαθύ & 1 ρηχό ταψί
1 Σχάρα

Διαστάσεις: 59,7x59,5x54,7cm
Χρώμα: Ανοξείδωτο
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
9 προγράμματα λειτουργίας 
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 
Ενεργειακή κλάση Α
1 Βαθύ & 1 ρηχό ταψί
1 Σχάρα

ΦΟΥΡΝΟΣ 734818 ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ KBO735E20BG

ΦΟΥΡΝΟΣ 729539 ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ KBO715E1XP

034017801 530,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 

034016402 420,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 4,77€

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 4,27€
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ΦΟΥΡΝΟΣ 729538 ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ KBO737E10XS 034016302 479,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 

Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ
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ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

Διαστάσεις: 59,7x59,5x54,7cm
Χρώμα: Ανοξείδωτο
Χωρητικότητα φούρνου 71lt
11 προγράμματα λειτουργίας 
Ψηφιακός προγραμματισμός
Βυθιζόμενοι διακόπτες 
Διπλό κρύσταλλο πόρτας 
Λειτουργία Aqua Clean
Πλαϊνές ράγες 
Κλείσιμο soft close 
Ενεργειακή κλάση Α
1 Βαθύ & 1 ρηχό ταψί, 1 σχάρα

ΝΕΟ!
71LT

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 4,89€
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ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Οι εστίες körting προσφέρουν απαράμιλλο στυλ και
εκπληκτικές δυνατότητες ενώ αποτελούν συνώνυμο
εγγύησης, ασφάλειας και τεχνολογίας.
Έτσι, το μόνο που χρειάζεται να σκέφτεται όποιος
τις επιλέξει είναι οι συνταγές που θα μοιραστεί
με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Design
 για τα μάτια σου μόνο





Ασφάλεια υπερχείλισης
Εάν καλυφθούν μερικοί αισθητήρες από κάποιο 
αντικείμενο ή χυθεί βραστό υγρό στην επιφάνεια 
των αισθητήρων, το μαγειρικό πλατώ θα σβήσει 
αυτόματα, εμποδίζοντας ένα πιθανό βραχυκύκλω-
μα ή πιθανή βλάβη της εστίας. 

Λειτουργία αναθέρμανσης
Ο σκοπός της λειτουργίας αναθέρμανσης είναι να 
κρατά ζεστό το ήδη μαγειρεμένο φαγητό για όσο 
χρόνο χρειάζεται μέχρι να το σερβίρετε. 

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 
Στις κεραμικές εστίες, κάθε ζώνη μαγειρέματος 
έχει ένα φωτεινό σήμα που ανάβει όταν η ζώνη 
μαγειρέματος είναι ζεστή. Όταν η ζώνη μαγει-
ρέματος κρυώσει, το φωτεινό σήμα σβήνει. Η 
ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας μπορεί επίσης 
να ανάψει αν ένα καυτό σκεύος τοποθετηθεί πάνω 
σε μια κρύα ζώνη μαγειρέματος.

Ασφάλεια για παιδιά
Ενεργοποιώντας την ασφάλεια για τα παιδιά, 
εμποδίζεται η λειτουργία και χρήση των μαγει-
ρικών εστιών. Έτσι, τα παιδιά δεν μπορούν να 
ενεργοποιήσουν το μαγειρικό πλατώ.

Ταχεία υψηλή θέρμανση
Η λειτουργία ταχείας υψηλής θέρμανσης θερμαίνει 
έντονα το μαγειρικό σκεύος για συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα και έτσι μειώνει αισθητά τον χρόνο 
μαγειρέματος. Χρησιμοποιείται σε φαγητό που 
είναι κρύο και πρέπει να ζεσταθεί γρήγορα στην 
αρχή της προετοιμασίας.

Πλαίσιο εστίας
Οι εστίες körting δίνουν την επιλογή του ανο-
ξείδωτου πλαισίου ή όχι ώστε να διαλέξετε αυτό 
που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και την 
αισθητικής σας.
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ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
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5 Ζώνες Highlight:
Μπροστά αριστερά:    ∅12/21cm   0,8/2,2kW 
Πίσω αριστερά:            ∅14,5cm     1,2kW 
Πίσω δεξιά:                   ∅18cm        1,8kW 
Μπροστά δεξιά:           ∅14,5cm     1,2kW

4 Ζώνες Highlight:
Μπροστά αριστερά:    ∅21cm        2,3kW 
Πίσω αριστερά:            ∅14,5cm     1,2kW 
Πίσω δεξιά:                   ∅18cm        1,8kW 
Μπροστά δεξιά:           ∅14,5cm     1,2kW

ΕΣΤΙΑ 732714 ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ KECD642BCSC

ΕΣΤΙΑ 734938 ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ KECT641BCSC

030002001 359,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 

030001602 335,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 1,19€

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 1,15€

Διαστάσεις: 59,5x51x5,5cm
Πλήκτρα αφής
9 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Κλείδωμα λειτουργίας
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Διαστάσεις: 59,5x51x5,5cm
Πλήκτρα αφής
9 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Κλείδωμα λειτουργίας
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Λειτουργία αναθέρμανσης
Ασφάλεια υπερχείλισης
Ταχεία υψηλή θέρμανση

Λειτουργία αναθέρμανσης
Ασφάλεια υπερχείλισης
Ταχεία υψηλή θέρμανση

ΝΕΟ!
21cm
Ζώνη

ΝΕΟ!
21cm
Ζώνη
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4 Ζώνες Highlight:
Μπροστά αριστερά:    ∅21cm        2,3kW 
Πίσω αριστερά:            ∅14,5cm     1,2kW 
Πίσω δεξιά:                   ∅18cm        1,8kW 
Μπροστά δεξιά:           ∅14,5cm     1,2kW

ΕΣΤΙΑ 734939 ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ KECT641BX 030001702 369,00€
ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH ΜΕ Φ.Π.Α. 

Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ
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ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Εισφορά Ανακύκλωσης (Με Φ.Π.Α.): 1,19€Διαστάσεις: 60x51,5x5,5cm
Πλήκτρα αφής
9 επίπεδα λειτουργίας κάθε ζώνης
Κλείδωμα λειτουργίας
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Λειτουργία αναθέρμανσης
Ασφάλεια υπερχείλισης
Ταχεία υψηλή θέρμανση
Ανοξείδωτο πλαίσιο

ΝΕΟ!
21cm
Ζώνη
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Εμαγιέ 729334
KE6151WPM

030000702

11

Βυθιζόμενοι

Εμαγιέ

71lt.

Λευκό

Εμαγιέ 729335
KE6141WPM

030000901

9

Βυθιζόμενοι

Εμαγιέ

71lt.

Λευκό

Εμαγιέ 729336
KE6141BRM

030000801

9

Σταθεροί

Εμαγιέ

71lt.

Καφέ

Εμαγιέ 729332 
KE6141WM

030000601

9

Σταθεροί

Εμαγιέ

71lt.

Λευκό

Περιγραφή

Κωδικός

Αριθμός Προγραμμάτων

Διακόπτες

Βάση Εστιών

Χωρητικότητα

Χρώμα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

Άνω Πάγκου 729539
KBO715E1XP

Άνω Πάγκου 734818
KBO735E20BG

034016402034017801

99

ΒυθιζόμενοιΒυθιζόμενοι

ΌχιΝαι

71lt.71lt.

ΑΑ

Άνω Πάγκου 729538
KBO737E10XS

034016302

11

Βυθιζόμενοι

Ναι

71lt.

Α

Περιγραφή

Κωδικός

Αριθμός Προγραμμάτων

Διακόπτες

Ψηφιακός Προγραμματισμός

Χωρητικότητα

Ενεργειακή Κλάση

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

ΑΑΑΑΕνεργειακή Κλάση

Εμαγιέ 50cm 729243
KE5141WJ

030000501

9

Σταθεροί

Εμαγιέ

70lt.

Λευκό

Α

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT
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Κεραμική 729338
KEC6352IPC

030001402

11

Βυθιζόμενοι

Κεραμική

71lt.

Ανοξείδωτο

Κεραμική 729337
KEC6142IS

030001302

9

Σταθεροί

Κεραμική

71lt.

Ανοξείδωτο

Κεραμική 729251
KEC6151WPG

030001002

11

Βυθιζόμενοι

Κεραμική

71lt.

Λευκό

Κεραμική 729333
 KEC6141WPG

030001202

9

Βυθιζόμενοι

Κεραμική

71lt.

Λευκό

Κεραμική 729339
KEC6141WG

030001101

9

Σταθεροί

Κεραμική

71lt.

Λευκό

Γκαζιού 728462
KK64W

Γκαζιού 734817
KK6141XD

030001501030002101

99

ΣταθεροίΣταθεροί

ΜεικτήΜεικτή

61lt.61lt.

ΛευκόΑνοξείδωτο

Άνω Πάγκου 734939
KECT641BX

030001702

4

9

Ναι

Ναι

Ναι

Άνω Πάγκου 734938
KECT641BCSC

Άνω Πάγκου 732714
KECD642BCSC

030001602030002001

45

99

ΝαιΝαι

ΝαιΝαι

ΌχιΌχι

Περιγραφή

Κωδικός

Αριθμός Ζωνών

Επίπεδα Λειτουργίας

Ένδειξη Υπολοιπόμενης Θερμότητας

Ασφάλεια υπεχείλισης

Ανοξείδωτο Πλαίσιο

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΑΑΑΑΑΑΑ

ΝΕΟ!
21cm
Ζώνη

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ! ΝΕΟ!

71LT
ΝΕΟ!
71LTΝΕΟ! ΝΕΟ!

71LT
ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
71LT

ΝΕΟ!
21cm
Ζώνη

ΝΕΟ!
21cm
Ζώνη
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• Κατά την παραλαβή πρέπει να διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος των προϊόντων.

• Καμία ευθύνη αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος ή απώλειας αυτού δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία εάν:

1. δεν υπάρχει σχετική προσημείωση του πελάτη στο δελτίο παραλαβής ή τη φορτωτική της μεταφορικής.

2. δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση και η συγκατάθεση του υπεύθυνου περιοχής της εταιρείας (πωλητή/αντιπροσώπου).

3. η επιστροφή πραγματοποιηθεί με άλλη μεταφορική από αυτή που αρχικά παρέδωσε τα εμπορεύματα.

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, χωρίς προειδοποίηση, των τιμών και των τεχνικών προδιαγραφών των 

προϊόντων που παρουσιάζονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

• Όλα τα προϊόντα προορίζονται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους ακυρώνει την εγγύηση.

• Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

• Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.

Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2939/2001, του υπ’ αριθμόν 117/2004 Προεδρικού Διατάγματος 

και των ΦΕΚ 82/ 5.3.2004 & ΦΕΚ 1916/24.12.2004, απόφαση Ν.4 και την υποχρέωση όλων των εταιρειών στην εισφορά 

Ανακύκλωσης Συσκευών.

Το τέλος ανακύκλωσης υπολογίζεται ανά μονάδα βάρους και διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος. Οι 

εσωτερικά αναγραφόμενες αξίες Εισφοράς Ανακύκλωσης υπόκεινται σε τροποποίηση (χωρίς προειδοποίηση), σε περί-

πτωση που τροποποιηθεί είτε ο συντελεστής υπολογισμού είτε οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών συσκευών 

και ως εκ τούτου το βάρος αυτών. Η εισφορά αναγράφεται ευκρινώς στο τιμολόγιο πώλησης χονδρικής ανά τεμάχιο 

προϊόντος.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ





ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:
17ᵒ χλμ. Π. Εθ. Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών
541 10 Θεσσαλονίκη - Τ.Θ. 10 278

Τηλ.:     23940 56720 / 56795
Fax.:     23940 71134

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ:
Λεωφόρος Κηφισίας 198
154 51 Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλ.:     210 5776742 - 3
Fax.:     210 5776747 / 5776740

www.pyramis.gr

korting@pyramis.gr
www.korting.gr

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν  Σ Ε  Ο Λ Η  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α

SERVICE ONE A.E. ΤΗΛ.: 210 6293100

follow us @PyramisGreece
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