
dodajú interiéru štýl a čistý vzduch

ODSÁVAČE PÁR 
ELICA ICONIC
 Odsávač pár zohráva v dnešnej dobe čoraz väčšiu úlohu vo vybavení kuchyne. 
Je neoceniteľným pomocníkom, ktorý vás ľahko zbaví neželaných výparov, tvoriacich sa pri príprave 
jedla. V otvorenom priestore sú nároky na kuchyňu ešte oveľa väčšie. Okrem odstránenia výparov 
z varenia sa očakáva aj impozantný dizajn. 
Modelová rada odsávačov pár elica ICONIC uspokojí aj tie najnáročnejšie očakávania. Bola navrhnutá 
aby vytvárala rovnováhu medzi estetikou a technikou. Skvelé funkcie oblečené v najlepšom dizajne. 
Odsávače ICONIC vznikli z hodnôt ktoré spoločnosť elica už desaťročia prináša svetu. Inovatívne 
materiály, zmysel pre detail, remeselné vyhotovenie, technologický výskum a vysoká kvalita 
zabezpečujú všetko potrebné pre produkciu jedinečných odsávačov ICONIC.



Dizajn je „dušou“ výrobkov , nie ich „šatami“.
Každý odsávač ICONIC má svoj jedinečný príbeh, ktorý mu dáva zmysel, cieľ a poslanie.

KLASICKÝ POSTOJ K MODERNOSTI 
Odsávač Elica Sweet z rady ICONIC má skvelú 
schopnosť prispôsobiť sa všetkým interiérom. 
Tvar postupne klesá, rozširuje sa, ohýba 
a  definuje stenu ako by sa jednalo o  sochu. 
Skutočne nejde o  postmoderné umelecké 
dielo, ale o odsávač. Dizajn ho robí antickejším 
a vytvára nám pocit dávnych čias. 
Prevedenie z  technopolyméru umožňuje 
hladké línie, ktoré zjemňujú formu. Tenká línia 
z  lesklého nerezu charakterizuje eleganciu 
perimetrálneho odsávania a  umožňuje 
rýchlejšie zachytávanie kuchynských výparov. 

TECHNICKÝ POSTOJ K MODERNOSTI
Serendipity vás nadchne charakteristickým 
dizajnom odsávačov z  rady ICONIC. Sú 
prepojením spoľahlivosti a  pozornosti 
k detailu. Spája nerez so sklom do čistých línií. 
Zahnuté sklo napomáha k lepšiemu nasávaniu 
výparov. 
LED pásiky účinne osvetľujú varnú dosku 
a ovládanie touch control svieti podľa rôznych 
aktivovaných rýchlostí odsávania výparov. 

MAJESTÁTNY a  SÚCASTNE INOVATÍVNY 
POSTOJ K MODERNOSTI
Odsávač Ye z rady ICONIC ponúka dokonalú 
rovnováhu formy, farby a  materiálu. Vytvára 
obdiv a znalosť v rovnakom čase. 
Vlastná konštrukcia z  neho robí monolit. 
Zamatový a  prírodný kameň-ako povrchová 
úprava mu dáva nečakanú ľahkosť. 
Použitý je technologicky pokrokový a jedinečný 
materiál Cristalplant®. Je 100% recyklovateľný 
a  preto ohľaduplný k  životnému prostrediu, 
hygienický a jednoducho udržiavateľný. 
Poškodenie povrchu možno jednoducho 
odstrániť a obnoviť pôvodný vzhľad. 

INTUITÍVNY POSTOJ K MODERNOSTI
Odsávač Elica FEEL z  rady ICONIC má 
jedinečný systém intuitívneho ovládania. 
Jednoducho sa stačí dotknúť elektronicky 
aktívnych panelov, ktoré aktivujú
systém odsávania a osvetlenia.
Svieže farebné prevedenie vo vašej kuchyni 
vytvorí pocit
galérie.


