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Divian konyha,  
a családi élmények 
központja!

Antónia konyha,
fényes antracit szín
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Missziónk, hogy a több, mint két év-
tizedes gyártói tapasztalatra építve, 
beszállítóinkkal és viszonteladói part-
nereinkkel együttműködve a trendkö-
vető, európai igényeknek megfelelő 
konyhabútorokat, étkezőgarnitúrá-
kat, konyhai gépeket és kiegészítőket 
mindenki számára elérhetővé tegyük, 
kedvező árakon.

Évente 20.000 konyhát készítünk 
rendelésre szegedi gyárunkban. 
Termékeink gyártásához szerződött 
partnereink szállítanak alapanyagot a 
világ minden tájáról. Innovatív gyártási 
technológiánk biztosítja a pontos ren-
delési folyamatokat.

Magas minőségű alapanyagokkal 
dolgozunk, emellett nagy hangsúlyt 
fektetünk az innovációra és fejlesz-
tésre, így kínálatunk minden évben új 
modellekkel bővül. A nagyfokú preci-
zitás és rugalmasság mellett kedvező 

Divian, konyhabútor  

 

gyártási és szállítási feltételeket biz-
tosítunk, termékeinkre kiterjesztett 
garanciát vállalunk.

Termékpalettánkat úgy alakítottuk ki, 
hogy vásárlóink számára minden egy 
helyen elérhető legyen, amely egy jól 
felszerelt, modern konyhához elen-
gedhetetlen.

Több, mint 400 magyar viszonteladó-
val dolgozunk az egész országban, há-
lózatunkban prémium partnerek is ta-
lálhatóak, exkluzív bemutatótermekkel.
Online katalógus mellett évente több, 
mint 100.000 nyomtatott katalógust 
bocsátunk viszonteladóink és vásár-
lóink rendelkezésére.
A magyar konyhabútorgyártók közül 
elsőként mi biztosítunk 3D látványter-
vező eszközt. Az általunk fejlesztett 
professzionális 3D konyha látvány-
tervező programból viszonteladóink 
és vásárlóik is profitálhatnak, hiszen 

alkalmazásával a vásárlói igények és 
elképzelések könnyen és egyszerűen 
testre szabhatóak, életre hívhatóak!

A Divian-Mega Kft. 2000-ben alakult 

konyhabútor gyártásra specializálódva.
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Nap mint nap azon dolgozunk, hogy 
egy olyan konyha helyiséget teremt-
sünk, ahol könnyedén süthetünk, 
főzhetünk, és az egész család össze-
gyűlhet. 

Cégünk filozófiája, hogy minél 
több időt töltsünk szeretteinkkel.  
Ezért tervezzük konyháinkba a legké-
nyelmesebb megoldásokat. Biztosít-
juk a konyhabútorainkhoz illeszkedő 

szól, mint a konyhabútor gyártás.

gépeket. Segítünk a konyha meg-
tervezésétől egészen a beépítésig. 
Válaszd a Divian konyháit és minden 
feladatot leveszünk a válladról!
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Felmérés
Nem tudod, hogy milyen stílusú, elrendezésű konyhabútor illene 
legjobban otthonodba? Rengeteg ötlet van a fejedben, de nem 
tudod hogyan kellene belevágni a tervezésbe? Mi segítünk az 
első lépéstől kezdve!

Szaktanácsadás
3D konyhatervezésben jártas kollégáink segítenek, hogy 
megjelenés és funkcionalitás terén is a lehető legtöbbet hozzuk 
ki új konyhádból, az igényeid és a rendelkezésre álló büdzséd 
figyelembevételével. 

Szállítás
Konyhabútorod elemei összeszerelten kerülnek kiszállításra, 
ezzel időt, pénzt és energiát spórolunk neked, hogy hamarabb 
tudd használatba venni új konyhabútorodat.

Beépítés
Szeretnéd elkerülni az összeszereléssel járó bosszankodást? 
Szerződött beszerelő partnereink gyorsan, precízen beszerelik, 
beépítik álmaid Divian konyhabútorát. Neked csak annyi a 
dolgod, hogy birtokba vedd vadonatúj konyhád.

Garancia
A vásárlót az értékesítővel szemben megillető törvényi garancia 
kiegészítéseként, regisztrációt követően +1 év gyártói garanciát 
tudsz érvényesíteni konyhabútorodra. A regisztrálásra a 
vásárlást követő 90 napon belül van lehetőség. 

Miért válassz Divian konyhát?
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Válaszd hivatalos viszonteladói partnereinket,  

és legyen egy élmény a konyha vásárlása!

Itt találod a viszonteladóinkat:

divian.hu/viszonteladoink

Konyhastúdiónkban otthoni 
környezetben tekintheted 
meg a Divian konyhákat 
teljes gépesítéssel és étkező 
garnitúrával együtt.

Konyhaszakértőink segítenek 
a praktikus kialakításban és 
látványtervet is készítenek  
a konyháról.

hűtés

fűtés

teljes 
gépesítés

konyhaszakértői  
tanácsadás

látványtervezés
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További színek

Grafit
Matt

Szürke
Matt

Beige
Matt

Cappucino
Matt

Fehér
Matt
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Matt tónusaival és tradicionális formáival Laura mo-
dellünk bármely család konyhájába melegséget, ottho-
nosságot csempész. Becsapódásmentes zsanérokkal 
gyártott ajtajai és nagy teherbírású fiókjai nemcsak ké-
nyelmes, hanem biztonságos használatot is garantál-
nak. Prémium fém fogantyúk és választható extra nagy 
mosogató teszi Laura konyháinkat még impozánsabbá. 
Hatféle színben - matt provance, matt grafit, matt fehér, 
matt szürke, matt beige és matt cappuccino - és felnyíló 
változatban is elérhető. 

Stílusában hozzá illő minőségi konyhai gépekkel és kie-
gészítőkkel felszerelve is a tiéd lehet!

LAURA Provance

modern konyha, letisztult színekben

Elrendezés: egyenes + sziget

becsapódásmentes ajtó

önbehúzó fiók nagy teherbírású fiók

színben illő gépek

lecsapódásmentes felső ajtó

Konyhabútor Étkező

Kamravasalat

Bárszék

Konyhai gépek1.556.330 Ft 247.900 Ft

223.400 Ft

36.100 Ft/db

981.400 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

kamra elem

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Konyhasziget
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

Beépített termék, nem látható

- Kevin asztal 160-as
- 6 db Oregon szék

- Evido légkeveréses sütő 
- Evido indukciós főzőlap 
- Evido beépíthető hűtőszekrény
- Silverline sziget elszívó
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő
- Evido beépíthető mosogatógép
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L AUR A
Matt grafit

Praktikus sütő elhelyezés Gránit tálca és csaptelep Minőségi kamravasalat

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Konyha sziget
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Evido kürtős elszívó

- Kevin asztal 160-as
- 4 db Rio szék 

305.700 Ft

Étkező

BárszékKamravasalat

228.500 Ft

36.100 Ft/db

Konyhabútor

223.400 Ft

1.214.216 Ft

Egyenes konyha + sziget

Beépített termék, nem látható
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LAURA
Matt fehér Konyhai gépek

- Divian króm mosogatótálca
- Linea króm csaptelep

- Evido légkeveréses sütő
- Silverline kürtős páraelszívó
- Evido gáz főzőlap

239.700 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

Konyhabútor 408.457 Ft

L alakú konyha

Konyhához illő fekete gépekMatt design Krómozott fém fogantyúk
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További színek

Grafit
Matt

Fehér
Matt
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ANTÓNIA ����
Szürke

Az Antónia konyhánkat sokan szeretik, de a magasfényű 
front nem minden otthonnak áll jól. Újdonságunk, az 
Antónia matt konyhabútor a natúr, természetközeli meg-
jelenésével és egyszerű eleganciájával kiválóan illik a nép-
szerű konyha sorozatunkba. Ezt a modellt is választhatod 
színben passzoló gépeinkkel, Blanco kiegészítőinkkel és 
praktikus kamra elemmel, amiben a legújabb vasalatunk 
található.

modern konyha, letisztult színekben

Elrendezés: L alakú

Konyhabútor Étkező

Kamravasalat

Konyhai gépek1.277.450 Ft 456.700 Ft

383.200 Ft

824.400 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Króm csap

- Hektor asztal 160-as
- 6 db Imola szék

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép
- Evido beépíthető hűtő
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

g

becsapódásmentes ajtó

önbehúzó fiók nagy teherbírású fiók

színben illő gépek

lecsapódásmentes felső ajtókamra elem

Beépített termék, nem látható
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ANTÓNIA
Matt grafit

Matt design

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Konyhasziget
- Blanco Gránit mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

- Toni asztal 120-as
- 4 db Sonic szék

397.600 Ft

Étkező

Bárszék

Kamravasalat
411.300 Ft

34.200 Ft/db

Konyhabútor

223.400 Ft

820.479 Ft

Egyenes konyha + sziget

Gránit tálca és csaptelepPraktikus sütő elhelyezés

Beépített termék, nem látható
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ANTÓNIA
Matt fehér

Konyhai gépek

- Konyhaelemek, fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Blanco Gránit mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido üvegkerámia főzőlap
- Silverline páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

- Kevin asztal 160-as
- 4 db Kevin szék

543.500 Ft

Kamravasalat

Konyhabútor

383.200 Ft

1.992.694 Ft

U alakú konyha

Praktikus sütő elhelyezésHasznos kamravasalat Krómozott fém fogantyúk

Étkező 199.300 Ft

Beépített termék, nem látható
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További színek

Beige
Fényes

Cappucino
Fényes

Fehér
Fényes
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������ANTÓNIA
Antracit

Ragyogó ajtófrontok és prémium korpusz anyagok meg-
annyi kombinációjában elérhető, így méltán népszerű 
konyhánk. A praktikumról és kényelemről olyan felszere-
lések gondoskodnak, mint a gránit mosogatótálca vagy 
teljes kihúzású fiókok, amelyek megkönnyítik, élvezetessé 
teszi a mindennapi konyhai feladatokat.

Első osztályú Blanco kiegészítőkkel és minőségi konyhai 
gépekkel még személyre szabottabbá tehető.

extra magasfényű, extra modern

Elrendezés: L alakú

Konyhabútor ÉtkezőKonyhai gépek1.884.816 Ft 144.400 Ft647.600 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Nook Gránit csaptelep

- Berta étkezőasztal 160-as
- Heli bárszék 4 db

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline sziget elszívó
- Evido beépíthető mosogatógép

becsapódásmentes ajtó

önbehúzó fiók nagy teherbírású fiók

színben illő gépek

lecsapódásmentes felső ajtókamra elem

Beépített termék, nem látható
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ANTÓNIA
Fényes beige  
és cappucino

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline teleszkópos páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép
- Evido beépíthető mikrohullámú sütő

- Toni asztal 160-as
- Sonic szék 6 db

605.500 Ft

Étkező 458.900 Ft 

Konyhabútor 1.164.789 Ft

L alakú konyha

Gránit tálca és csaptelep Könnyen kezelhető sütőKrómozott fém fogantyúk

Beépített termék, nem látható
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ANTÓNIA
Fényes fehér Konyhai gépek

- Konyhaelemek, fogantyúk
- Munkalapok, rejtett hosszabító
- Kamraszekrény
- Blanco Flexon 45 szelektív hulladékgyüjtő
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline teleszkópos páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép

481.600 FtKonyhabútor 899.499 Ft

L alakú konyha

Krómozott fém fogantyúk Praktikus sütő elhelyezésExtra magasfényű front



20

További színek

Beige Rusztik 
fehér

Sonoma
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ZILLE Wotan Tölgy

Zille konyhabútorunk minden elemét a vintage stílus je-
gyében álmodtuk meg. Erről árulkodnak porcelán beté-
tes fogantyúi, valamint üveges ajtói, amelyek sajátos ka-
lászmintás design üveggel szereltek. Extra tartozékként 
alapáron biztosítjuk a nagy teherbírású, teljes hosszá-
ban kihúzható fiókokat is. Ezzel a konyhabútorral a főzés 
igazi gasztronómiai élmény lesz! Zille konyhánk wotan 
tölgy, beige, sonoma vagy rusztikus fehér színben lehet 
tiéd, így könnyen otthonod hangulatához illesztheted.
Rusztikus megjelenésű gépeinkkel és étkezőgarnitúrá-
inkkal még különlegesebbé varázsolható.

hódít a retro életérzés

nagy teherbírású fiók színben illő gépek

kamra elem

Elrendezés: L alakú konyha + sziget

Konyhabútor Étkező

Bárszék

Konyhai gépek1.305.788 Ft 248.400 Ft

36.100 Ft/db

500.600 Ft

A képen látható egyedi összeállítás árai:

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Kamraszekrény
- Konyhasziget
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco Gránit csap

- Torino asztal 160-as
- 6 db Indiana szék

- Evido légkeveréses sütő
- Evido gáz főzőlap
- Evidó kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép Kamravasalat 223.400 Ft

lecsapódásmentes felső ajtó

Beépített termék, nem látható
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ZI LLE
Beige

Díszített üvegRusztikus elszívó

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyúk
- Munkalapok
- Gránit 2 mély mosogatótálca
- Íves gránit csaptelep

- Evido légkeveréses sütő
- Evido gáz főzőlap
- Evidó kürtős páraelszívó
- Evido beépíthető hűtő

557.600 FtKonyhabútor 870.814 Ft
Egyenes konyha

Stílusban passzoló gépek

Beépített termék, nem látható
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ZI LLE

L alakú konyha + sziget

Rusztik fehér

Porcelán fogantyúk

Konyhai gépek

- Konyhaelemek
- Fogantyú
- Sziget
- Munkalapok
- Blanco Gránit Mosogatótálca
- Blanco króm csap

- Evido légkeveréses sütő
- Evido indukciós főzőlap
- Silverline szabadon álló páraelszívó
- Evido beépíthető mosogatógép

- Felix asztal 135-ös
- Kevin székek 4 db

477.600 Ft

Étkező 162.200 Ft

Konyhabútor 1.094.376 Ft

Időtálló munkalap Könnyen kezelhető elszívó

Beépített termék, nem látható



24

Nincs kamra vagy spájz  
a lakásban, de sok a tárolni 
való szárazáru, fűszer, 
konyhai eszköz? 

Akkor a konyhabútorba 
elhelyezhető kamraszekrény 
vasalataink jelenthetik  
a megoldást.

Kínálatunkban immáron elérhető az 
egyszerűbb, hűtőszekrényhez ha-
sonlóan kinyitható kamravasalat, to-
vábbá egy olyan kialakítás is, ahol a 
teljes átláthatóságért és elérhetősé-
gért, egy könnyed mozdulattal kihúz-
hatjuk a vasalatot. 
Mind a kihúzható, mind a kinyitható 
kamraszekrények praktikus bútore-
lemei a konyhának, hiszen a kony-

Praktikus tárolási megoldások

hai felszereléseknek, eszközöknek 
és alapanyagoknak elegendő helyet 
biztosítanak a konyhában, kényel-
mes használatot tesznek lehetővé.  
Ráadásul a tárolókosarakat kiosztá-
sát kedvünk szerint változtathatjuk.
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Értékes m2-eket spórolhatunk vele  
(kb. 3 m2 spájz kiváltására alkalmas)

Tökéletesen átlátható minden polc

Nagy teherbírású csúszásmentes polcok
- 40-es kamraszekrény 25 kg/polc,
- 60-as kamraszekrény 8kg/ajtó
  15kg/belső tartó

Zárt aljú polcok, amik kivehetőek,  
így a tisztításuk is egyszerűbb

Csillapítás nyitáskor és becsukáskor is

Dupla krómozásnak köszönhetően  
tartós vasalat

2 év garancia

Divian Alsószekrény vasalat
KL300 és KL400

Divian kamravasalat 40-es Divian kamravasalat 60-as

- 30 kg terherbírás
- német gyártmány
- bútorélettartam garancia
- szuper csomagolás a könnyebb 
  raktározás és szállítás érdekében
- 300, 400 mm széles elemhez
- nagyon egyszerű szerelés
- 3D frontállítási lehetőség
- teljes kihúzás, befelé fékes

46.900 Ft

50.900 Ft

223.400 Ft 383.200 Ft

KL300

KL400

ÚJ

A szűk helyek kihasználásáért 
ideális tárolási megoldás!

- kényelmes hozzáférés a tárolt termékekhez
- egy pillanat alatt átlátható polcok/tálcák
- minőségi konyhaélményt hoz a mindennapokba

Miért kell minden konyhába egy kamraszekrény?
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Divian Sarokvasalat MAGIC

Divian Sarokvasalat MOVE

Használd ki a teljes helyet az alsó 
konyhaszekrényedben!

97.400 Ft

91.900 Ft

Kényelmes hozzáférés a tárolt 
termékekhez

Egy pillanat alatt átlátható 
polcok/tálcák

Minőségi konyha-élményt hoz 
a mindennapokba

- remek térkihasználás
- 105-ös sarokelembe szerelhető
- kivehető krómozott kosarak
- könnyen tisztán tartható

- német gyártmány
- bútorélettartam garancia
- az egyenes sarkok életre kelnek
- 2 egymástól függetlenül  
  működtethető tálca
- teli aljú tálca, elegáns fém lezárással
- 18kg / tálca teherbírás
- jobbos-balos kivitelben is

Használd ki a teljes sarokelemet!

ÚJ
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Divian kisállat etető

49.900 Ft

- minimum 40 cm széles nyíló ajtóhoz
- 2 integrált tálka 
- bútorélettartam-garancia

Kedvencednek minden egy helyen!

REND ÉS 

ESZTÉTIKUM 

OTTHONÁBAN.
Egy praktikus, könnyen és gyorsan elrejthető 
etető és tároló „kedvenc-központ”.

ÚJ TERMÉK
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A Divian termékeket az alábbi üzletekben 
személyesen is megtekintheted!

Horizont Bútor
8400, Vásár utca 8.

Return Depo
8630, Zrínyi utca 051/4. hrsz.

Mirland Bútoráruház
7150, Piac tér 8.

BRW Bútor Stúdió
3200, Szurdokpart út 1-3.

Bútor-Land Konyhastúdió
3360, Erzsébet tér 10.

Interdeco
5300, Madarasi út 2.

Bútor és Lakberendezési Áruház
5510, Széchenyi utca 5/1

Éden Otthon
2600, Kossuth utca 9.

Botond Bútordiszkont
7150, Dózsa György utca 2/A

Kárpit-Max Bútorbolt
4025, Salétrom út 5.

Rusztik Bútorház
4200, Kossuth uatca 30.

Németh Konyhastúdió
9330, Szent István út 2.

Elattro Bútor
2500, Árok utca 44.

Bútordiszkont
6430, Rákóczi út 64.

Színfolt Konyhabútor Stúdió
5600, Bezerédj utca 1.

Jasin Kft
2370, Szabadság út 3.

Axel Bútoráruház
9027, Puskás Tivadar utca 8.

Villó Bútor
6300, Bátyai út 56.

Dobos Bútor
6000, Korhánközi utca 10.

Kényelem Bútorház
2030, Bajcsy Zsilinszky út 121.

Heves

Debrecen 

Békéscsaba Dabas
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Kisdiófa Bútor
3534, Diófa utca 2.

SALVO Bútoráruház
8800, Teleki utca 19/E

Mónika Bútor
7030, Tolnai út 2.

Sláger Bútor
7673, Batvölgyi út 1.

EZ+AZ Bútor
7800, Felszabadulás utca 94.

Fiorello 2002 Kft.
6600, Rákóczi utca 39.

Marco Mobili Bútoráruház
8200, Házgyári út 5-7.

Joker Bútordiszkont
6400, Kőrösi út 4/a.

Kontur Bútorbolt
2870, Kossuth Lajos utca 1.

Platina Bútorház
9200, Erkel Ferenc utca 16.

Hegedűs Bútor
5900, Bajcsy Zsilinszky út 13-15.

Horizont Bútorbolt
7629, Nagyárpádi út 13/c

FAIR bútorház
7000, Köztársaság út 93.

Axel Bútor Konyhastúdió
8000, Berényi utca 1-2.

Dunakanyar 97 Bútor Bt.
2600, Kiskörút 7.

Fonoda Bútor
3527, József Attila utca 74.

Elattro Bútorház
8360, Külső-Zsidi út 2.

Horizont Bútorbolt
6100, Szegedi út 62.

Domján Lakberendezés Kft.
2200, Ceglédi út 78.

Balla Bútor
4400, Pazonyi út 25.

Kényelem Bútor
3060, Kossuth Lajos utca 60-62.

Harmónia Bútor Bolt
3101, Budapesti út 36.

Papp Bútorház Kft.
6724, Vásárhelyi Pál utca 3-5.

Balla Bútor Bemutatóterem
3900, Dózsa György út 5/A

Bútorbarlang
8420, Köztársaság utca 4.

Elemes Bútorüzlet
6760, Petőfi utca 22.

Bakó Bútordiszkont
6200, Kossuth Lajos út 4.

Paks

Pécs-Cserkút

Szentes

Kisbér

Pécs

Monor

Szerencs

Zirc
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Lazac  
és Lazac vízzáró

Ferrara Malibu

Sonoma 
és Sonoma vízzáró

California

Fekete-kvarc

Cappuccino  
és Cappuccino vízzáró

Beige-kvarc  
és Beige-kvarc vízzáró

28-as munkalapok és vízzárók

38-as munkalapok és vízzárók

Minden munkalapunk mérsékelten víz 
és tűzálló, ennek ellenére soha ne he-
lyezz forró edényt közvetlenül a mun-
kalapra edényalátét nélkül! A vízzáró 
megóvja a konyhapultot az esetleges 
vízszivárgástól, ezáltal konyhád hosz-
szabb élettartamú lesz. 

/folyóméter

18.700 Ft

ÖSSZES SZÍNBEN:
38mm vastag munkalapok

Falipanel és 900 mm 
mély konyhasziget vál-
tozatban is elérhető!

ÚJ

/folyóméter

15.200 Ft

ÖSSZES SZÍNBEN:
28mm vastag munkalapok
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Gravel 
és Gravel vízzáró

Sötét homok 
és Sötét homok vízzáró

Nevada 
és Nevada vízzáró

Montana 
és Montana vízzáró

Ventura 
és Ventura vízzáró

Fehér 
és Fehér vízzáró

Merkúr

Sötét tölgy 
és Sötét tölgy vízzáró

Világos homok

Black 
és Black vízzáró

Oregon 
és Oregon vízzáró

Új 38-as munkalap színeink és vízzárók

Falipanel és 900 mm 
mély konyhasziget vál-
tozatban is elérhető!

Falipanel és 900 mm 
mély konyhasziget vál-
tozatban is elérhető!

Falipanel és 900 mm 
mély konyhasziget vál-
tozatban is elérhető!

ÚJ

ÚJ

ÚJ

/folyóméter

100 cm

Sötét homok Világos homok

18.700 Ft

26.090 Ft

ÖSSZES SZÍNBEN:

FALIPANEL SZÍNEK:

További rendelhető méretek:  
150 cm, 200 cm,  
250 cm, 410 cm

38mm vastag munkalapok

100cm-es

SonomaSötét tölgy
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Króm csaptelepek

Króm íves

Snake gránit zuhanyfejes 

Linea króm

Nook gránit 

Snake króm zuhanyfejes

Linea gránit zuhanyfejes

Nook króm

Gránit íves 

Linea króm zuhanyfejes
35.700 Ft

57.990 Ft

32.200 Ft

40.090 Ft

52.200 Ft

50.600 Ft

37.300 Ft

30.270 Ft

50.600 Ft

Gránit csaptelepek

Már fekete színben  
is elérhetőek!
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Króm mosogatótálcák

Gránit mosogatótálcák

Egymedencés gránit csepptálcás beépíthető
760 x 440 x 180 mm

Egymedencés gránit beépíthető
480 x 400 x 190 mm

Kör – egymedencés beépíthető
490 x 180 mm

Sarok – egymedencés csepptálcás beépíthető
780 x 510 x 180 mm

Egymedencés csepptálcás beépíthető
750 x 490 x 180 mm

Kétmedencés ráültethető
780 x 440 x 180 mm

Kétmedencés beépíthető
780 x 440 x 180 mm

Egymedencés gyümölcsmosós 
csepptálcás beépíthető
780 x 440 x 180 mm

Beépíthető 65-ös íves
650 x 450 x 190 mm

Egymedencés csepptálcás ráültethető
800 x 600 x 150 mm

Egymedencés beépíthető
480 x 480 x 180 mm

Sarok – gránit csepptálcás beépíthető
956 x 490 x 180 mm

Kétmedencés gránit beépíthető
780 x 435 x 180 mm

Kör – gránit egymedencés beépíthető
490 x 180 mm69.900 Ft

30.700 Ft

56.500 Ft

17.800 Ft

56.500 Ft

17.800 Ft

86.700 Ft

22.900 Ft

30.700 Ft30.700 Ft

25.990 Ft

30.700 Ft

51.900 Ft

30.700 Ft

Már fekete színben  
is elérhetőek!

Sarok elemekhez60-as elem mérettől

50-as elem mérettől

Csak 80-as elemhez!

Csak 80-as elemhez!

60-as elem mérettől

80-as elem mérettől80-as elem mérettől

80-as elem mérettől

60-as elem mérettől 60-as elem mérettől60-as elem mérettől

50-as elem mérettől Sarok elemekhez



Stílusos készülékek a Boschtól

A Boschnál a formatervezés az  
elegáns megjelenésnél mindig 

-
let azért kerül fejlesztésre, hogy 
termékeinket tökéletessé tegyük 

-
 

megkönnyítését ígérik a Bosch  

 



Stílusos készülékek a Boschtól

-
ben, amelynek hatására az ételmaradékok, 

-
ján, mely fáradtság nélkül eltávolítható egy 

meg, de természetes ízük is teljes mértékben  

Ez a habosított kerámiából álló bevonat 
már az ételkészítés során megakadályoz-

majd oxidáció segítségével lebontja azokat a  

 
-

 



HRG5785S6

Serie 8 Serie 6 Serie 4

A A A

Szín Nemesacél Nemesacél

Igen - -

AutoPilot30 AutoPilot10

Pirolitikus Pirolitikus

71 liter 71 liter 71 liter

Serie 4 Serie 4 Serie 4

A A A

Szín

5 normál

- - -

-

- - AutoPilot10

Pirolitikus

71 liter 71 liter 71 liter



Serie 4 Serie 4 Serie 4

A A A

Szín Nemesacél

7 normál 7 normál 7 normál

- - -

- - -

AutoPilot10 - -

Pirolitikus

71 liter 71 liter 71 liter

Serie 8 Serie 2

Szín Nemesacél Nemesacél

900W 900W 800W

 5 5 5

Inverter

AutoPilot7 AutoPilot7 AutoPilot7

x x x

x x x

21 liter 25 liter 20 liter



 
 

Pontos és exkluzív kezelési mód, ahol  
-

sze a kívánt fokozatot kell megérinteni  
-

leten mind a 17 fokozat közvetlenül, egy 

-

 
 

 vagy  kivitelben, 
valamint  vagy  



 

Serie 6 Serie 6 Serie 6

Felület

Nemesacél keret

4 4 4

2 x CombiInduction 1 x CombiInduction 1 x CombiInduction

x x -

x x x

6,9 kW 6,9 kW 6,9 kW

2 fázis 2 fázis 2 fázis

60 cm 60 cm 60 cm

Serie 6 Serie 6

Szín

Felület Csiszolt oldalélek

4 4

x x

x x

7,2 kW 7,2 kW

2 fázis 2 fázis

60 cm 60 cm



Serie 4 Serie 4 Serie 2

Felület

Nemesacél keret

4 4 4

- - -

Egy zónához

- - -

x x x

-

4,6 kW 4,6 kW 4,6 kW

1 fázis 1 fázis 1 fázis

60 cm 60 cm 60 cm

Serie 6 Serie 6 Serie 4

Felület

Csiszolt él elöl

4 4 4

- -

x x x

x - -

x x x

4,6 kW 4,6 kW 4,6 kW

2 fázis 1 fázis 1 fázis

60 cm 60 cm 60 cm



Serie 6 Serie 6 Serie 6

Felület Nemesacél

Egyedi, öntötttvas Öntöttvas Egyedi, öntötttvas

5 5 5

x x x

x x x

 x x x

75 cm 75 cm 60 cm

PKN645FP2E

Serie 6 Serie 6 Serie 4

Felület

Nemesacél keret Csiszolt él elöl Nemesacél keret

4 4 4

1 x kétkörös zóna és 1 x -

Egy zónához - -

x x x

-

7,5 kW 7,5 kW 6,6 kW

2 fázis 2 fázis 2 fázis

60 cm 60 cm 60 cm

 



Serie 4 Serie 4 Serie 2

Felület Nemesacél Nemesacél Nemesacél

hatású Öntöttvas hatású Zománcozott

4 4 4

x - -

Normál Normál Normál

x x x

 x x x

60 cm 60 cm 60 cm

Serie 6 Serie 4 Serie 2

Felület

Öntöttvas Öntöttvas Egyedi, zománcozott

4 4 4

- x x

Normál Normál

x x x

 x x x

60 cm 60 cm 60 cm



  

Serie 4 Serie 2 Serie 2 Serie 2

B B A

Piramis Piramis

Szín Nemesacél Nemesacél Nemesacél

60 cm 60 cm 60 cm

3 normál + 1 intenzív 3 normál 3 normál 3 normál

kijelzéssel Nyomógombok Nyomógombok Nyomógombok

 x x x x

2 csatornás motor 2 csatornás motor 2 csatornás motor 2 csatornás motor

x - - -
3 621 m3 597 m3 365 m3

Serie 4 Serie 2 Serie 4

A B C

60 cm 50 cm

3 normál + 1 intenzív 3 normál 3 normál + 1 intenzív

 
visszajelzéssel

 x x x

1 motoros kivitel 2 motoros kivitel

x - -

728 m3 389 m3 618 m3



kinyílik a jobb szárítási eredmények 

Intelligens otthoni rendszerekkel 

védelmet nyújtja a víz által okozott károk 

 
 valamint 



Serie 6 Serie 4 Serie 4

C C E

13 13 13

 x x x

8 6 6

x x x

x x x

60 mm 60 mm csúszózsanérral

SMV4HVX45E SMV4HVX33E

Serie 4 Serie 4 Serie 4

E E

13 13 13

 x x x

6 6 6

x x x

x x x

csúszózsanérral 60 mm 60 mm



Serie 4 Serie 4 Serie 2

10 10 9

 x x -

6 6 5

x x x

x x x

60 mm 60 mm 60 mm

Serie 2 Serie 2 Serie 2

E

13 13 12

 x x x

5 5 4

 
kondenzációs

x x x

x - -

60 mm 60 mm 60 mm



 

Serie 2 Serie 2

E E

13 12

 x -

5 5

x x

x x

60 mm 60 mm

 

Serie6 Serie4 Serie4

C E

13 13 13

 x x x

8 6 6

 

x x x

x x x

60 mm 60 mm 60 mm



 

Serie 6 Serie 4 Serie 2

E E

10 10 9

 x x -

8 6 6

x x x

x x x

60 mm 60 mm 60 mm

 

Serie 4 Serie 2

E

13 10

 x x

6 6

x x

x x

60 mm 60 mm



Serie 4 Serie 2 Serie 4 Serie 2

E E

186 liter 184 liter 200 liter 182 liter

76 liter 76 liter 70 liter 83 liter

visszajelzéssel visszajelzéssel visszajelzéssel visszajelzéssel

 x x x x

Csúszózsanér Csúszózsanér Csúszózsanér Csúszózsanér

 

Az élelmiszerek tárolásának módja közvetlen 
hatással van az élelmiszerek frissességére, a 

-

támogassák a tudatos élelmiszertárolást és az 
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Gyors és kényelmes
megoldás

Garancia a hibátlan
beépítésre

Kiemelkedő szaktudás, 
a Divian konyhák ismerete

Válaszd hivatalos  

Kiterjesztett 
garancia

Egy konyhabútor összeszerelése 
nem gyerekjáték. Egyrészt renge-
teg időt, energiát és türelmet kíván 
az egyes leírások megértése, más-
részt olyan speciális szerszámokat is 
igényelhet a folyamat, amelyek nem 
találhatóak meg minden háztartás-
ban. Ha szeretnéd elkerülni az ösz-
szeszereléssel járó bosszankodást, 
bízd konyhabútorod beszerelését 
szakértő kezekre! Szerződött besze-
relő partnereink gyorsan, precízen 
összeszerelik, beszerelik, beépítik 
álmaid Divian konyhabútorát. Neked 
csak annyi a dolgod, hogy a kanapén 
hátradőlj, majd a beszerelés végezté-
vel birtokba vedd vadonatúj, minden 
igényt kielégítő konyhabútorodat.

A divian.hu oldalon a sikeres garancia 
regisztrációt követően +1 év gyártói 
garanciát vállalunk konyhabútorainkra 
a vásárlót az értékesítővel szemben 
megillető törvényi garancia kiegészí-
téseként. A kiterjesztett garancia nem 
jár automatikusan, igénybevételéhez 
szükséges a divian.hu-n található re-
gisztrációs kérdőív pontos és helyes 
kitöltése. A regisztrálására a vásárlást 
követő 90 napon belül van lehetőség. 

 

ÉV GYÁRTÓI 

GARANCIA

A KONYHABÚTOR 
ÁRÁNAK15%-a

Regisztráld be Divian terméked! 

divian.hu/garancia






































































































