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Trăim într-o lume din ce în ce
mai nesigură, mai vulnerabilă şi
mai dinamică. Cu toate acestea
domeniul aragazelor nu a fost
revoluţionat în ultimii 30-40
de ani. Nu putem schimba sau
revoluţiona lumea, dar prin
produsele noastre vă putem
oferi siguranţă. Aragazele ZASS
vă fac următoarele promisiuni:
1. modele mult mai sigure,
majoritatea modelelor de
aragaze ZASS sunt dotate
atât cu siguranţă pentru
cuptor, cât şi cu siguranţă
pentru toate arzătoarele
superioare;
2. design modern şi plăcut, cu o
calitate bună a asamblării;
3. tehnologie avansată de
producţie, cu folosirea unor
materii de primă calitate;
4. confort în utilizare;
5. o gamă largă de modele
şi culori, pentru a face faţă
oricăror pretenţii.

ZTG 5640 S

Model/specificaţii

ZTG 5640 SC

ZTG 5640 Eco

Tensiune de alimentare

ZTG 5640 SG

ZTG 5640 S

ZTG 5640 SC

ZTG 5640 SG

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

Presiune gaz (GPL)

30 mbar

30 mbar

30 mbar

30 mbar

Presiune gaz (GN)

20 mbar

20 mbar

20 mbar

20 mbar

Capacitate cuptor

57 lt

57 lt

57 lt

57 lt

2,8 kW

2,8 kW

2,8 kW

2,8 kW

50x60x83

50x60x83

50x60x83

50x60x83

Arzator cuptor
Dimensiune
Altele
Siguranţă cuptor

maro sau negru
n

n

n

Siguranţă arzătoare

n

n

n

Programator mecanic

n

n

n

Iluminare cuptor

n

n

n

Aprinzător electric

n

n

n

Capac sticlă

n

n

Pozele şi datele tehnice sunt cu caracter informativ. ZASS România îşi rezervă dreptul de a opera modificări fără înştiinţare prealabilă

ZTG 5640 Eco
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ZASS ROMANIA vă oferă prin
intermediul produselor sale
o constanţă în calitate, o
continuitate prin prezenţa sa
pe piaţa de electrocasnice din
România (unde şi-a făcut apariţia
încă din 1992) şi promite ca în
viitor produsele electrocasnice
şi de confort marca ZASS să fie la
fel de moderne, sigure, atractive
şi de o calitate superioară.

S.C. ZASS ROMANIA S.R.L.
Unic importator şi distribuitor
540120 TG. MUREŞ
Str. Coşbuc nr. 4
Tel/Fax: 0265-262870, 269209
Fax: 0265-307670
e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro
www.zass.ro, www.sero.ro

ZTG 6640 S

ZAFA 4014 F

ZTE 5540 Eco

Model/specificaţii

ZTG 5631 SE

ZTG 6640 S

ZAFA 4014 F

ZTE 5540 Eco

Tensiune de alimentare

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

Presiune gaz (GPL)

30 mbar

30 mbar

30 mbar

30 mbar

Presiune gaz (GN)

20 mbar

20 mbar

20 mbar

20 mbar

Capacitate cuptor

57 lt

72 lt

65 lt

57 lt

2,8 kW

2,8 kW

2,8 kW

50x60x83

60x60x83

60x60x86

50x50x86

Grill 1,80 kW
Rotisor 4 W

Rezistenţă
electrică cuptor
1300 W
n

Arzator cuptor
Dimensiune
Altele

Plita electrică
1000 W

Siguranţă cuptor

n

n

n

Siguranţă arzătoare

n

n

n

Programator mecanic

n

n

n

Iluminare cuptor

n

n

n

Aprinzător electric

n

n

n

Capac sticlă

n

Pozele şi datele tehnice sunt cu caracter informativ. ZASS România îşi rezervă dreptul de a opera modificări fără înştiinţare prealabilă

ZTG 5631 SE

