





      
 
     
 
     
     


     

      

 
      
 

   
   
      
     


The new
concept
of pure air
in the kitchen.

EGY ÚJ
KONCEPCIÓ
A TISZTA KONYHAI

.

 



    


     

     

  

 
      

    
   



     








 

        


     
   

       
     
      


   
      
    
       




A FALMEC BEMUTATJA A PÁRAELSZÍVÓT, AMELY

FALMEC LAUNCHE S THAT T
LY EL ATE S, BUT

PUR Y THE A  A MAKE T B C AL





    



    
   

    
     
    
     
   
 

   
   









 


  
 




     
    


 

      
      
      
     



 







SPECIALIZED LABORATORIES CERTIFY
THE EFFICIENCY OF THE E.ION SYSTEM.

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK IGAZOLJÁK
AZ E.ION RENDSZER HATÉKONYSÁGÁT.

BREVETTI





SZABADALMAK

































     
   
  
 
        
 


         
    
   

     
 

 
 






 








       


     

 

    

     

    

     
    

     




    
     


  


   
   
     




    

     








        
   

 

  
     

 

      
    

 



       
      


THE BENEFICIAL EFFECTS OF IONS
ON HUMAN BIOCHEMISTRY.

AZ EMBERI SZERVEZETRE.

  
      
     

     
     

 
     
       
    
 

 
 




 






    
        

    




   





    

    

      

 
     


  
      









 
      



    



A LÉGTECHNIKAI CSÖVEKNEK VÉGE :

THE TUBE ERA IS OVER:
ENOUGH COSTS AND DISTURBANCES


 


      
   
   
       
      

 



 

NO WASTE OF ENERGY

    
     



     
     


PÁRAELSZÍVÓ KORLÁTOZÁSOK:
NÉLKÜL, KREATÍV SZABADSÁG












































   

 
















    


     
   







THE HOOD HAS NO MORE
RESTRICTIONS: WE FREE CREATIVITY





Marilyn

Collect.ion

Zephiro

Mare

Spring

Lumière

Eolo

Rubik

Twister

























 

 
 







 
 





 



   
 
 


     




       
      
     
























 
 









  
  









 






















 
 







 

 




























 
 







 

 









 




















 
 







  

  











Studio Rigo




















 
 







 

 




























 
 







  

  






























 
 







  

 







       








 

       
      
     
       


 



CHARCOAL.
SZÉN


      

        




ZEOLITE.
ZEOLIT.


 


      


CARBON.ZEO
.

CARBON.ZEO
THE COMBINED FILTER.

   
      
      

 



 
  
      




MAINTENANCE AND CLEANING.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

LEAF SENSOR.
SZEN


     

       


    








 



 


       


      
 
    

   




