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SILVERLINE HAKKINDA
Silverline; ankastre sektöründe hizmet vermek amacıyla 1994 
yılında Türkiye’de kuruldu. Bugün ankastre üretimi ve satışında 
dünyanın büyük markalarından biridir. 70’den fazla ülkeye 
ihracat yapmaktadır.

Dünyanın önde gelen ankastre markalarından biri olan 
Silverline, en iyi kalite, en iyi ürün ve en iyi tasarım dallarında 115 
uluslararası ödüle sahiptir. Red-dot, Plus X Award, IF Design, 
German Design Award gibi dünyanın en prestijli ödüllerine pek 
çok farklı ürünle layık görülmüştür.

Silverline, 1.000 in üzerinde çalışanı, müşteri odaklı stratejileri 
ile her geçen gün pazardaki konumunu güçlendirmektedir 
Ar-Ge yatırımları, inovasyon ve teknoloji tutkusu ile yenilikçi 
ve tasarım gücü yüksek tüketici ve çevre dostu ürünler 
geliştirmek en önemli hedefidir. Mutfakları  çekici yaşam alanı 
haline  dönüştürmeyi misyon olarak benimsemiştir.
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günümüz 
mutfaklarında özgün 
tasarım anlayışı ve 
çevreye duyarlı üretim
Kusursuz bir mutfak deneyimi için daha fazla butona ya da hiç 
kullanmayacağınız onlarca yeni fonksiyona ihtiyacınız olmadığını 
biliyoruz.  Ürünlerimiz için tüm olası kullanım senaryolarını tekrar 
tekrar analiz ederek, saf, kullanıcı dostu ve özgün tasarımlar 
yaratıyoruz. Her zevke uygun, zarif tasarımlarımızı, yüksek 
malzeme kalitesi ve hassas üretim teknikleri ile işleyerek, uzman 
zanaatkarlarımızın ellerinde onlara hayat veriyoruz.
 
20 yıldır; çevreye duyarlı, geleceğe saygılı üretim anlayışıyla 
geliştirilen ankastre koleksiyonlarımız, sadece bugünün 
dünyasına değil, yarının dünyasına da yapmış olduğumuz 
önemli bir yatırımdır.
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yeni nesil 
mutfak keyfi
Yaşadığımız çağın dinamikleri kılavuzumuzdur.
Talepler, beğeniler, trendler.

Gelişmiş mutfak teknolojilerinin modern yaşam tarzıyla 
birlikte kullanıldığı kolay, basit, sezgisel, cesur ürünler 
tasarlıyoruz.

Yenilikçi Tasarımlarımız ve Çevreye Duyarlı Çözümlerimiz 
İle Mutfakları  Çekici Yaşam Alanı Haline  Dönüştürmek 
için çalışıyoruz.
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tasarım felsefesi
Düşüncelerimiz, tasarladıklarımız, algı ile 
kavram arasında bir bağlama aracıdır. 
Nesnel gerçekçilik değil, fonksiyonel 
gerçekler bizim yolumuzu çizer. Bunun 
sonucu olarak, algıda ihtiyaca odaklanarak 
sonuca varır ve en özgün, en fonksiyonel 
ürünlerle talebe cevap veririz. Tasarım 
felsefemiz; yeni nesil, işlevsel, keyifli mutfak 
deneyimi odaklıdır.

İleri mutfak teknolojilerinin kullanıldığı; 
minimal, cesur, ayırt edilebilir, sade, yalın 
ve sezgisel ürünlerin modern yaşam stiline 
mükemel entegrasyonu ile yeni nesil 
mutfakları oluştururuz.

silverlinedesignstrategy

simple+
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dünyanın en büyük 
inovasyon yarışması 
PLUS X ten 3 büyük ödül 

EN İYİ TASARIM
EN İYİ KALİTE
EN KOLAY KULLANIM

115
ULUSLARARASI

Ö D Ü L

SLIM     

TO THE POINT 

GREENTECH   SLIDE-DOWN

ARMONIA 

POP-OUT

COMET

LIFT-UP CLASSY

DESIGN
TURKEY
GOOD DESIGN
AWARD

‘14

PLUS X 
AWARD MOST 

INNOVATIVE 
BRAND

‘12-14

ROOF   
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daha az enerji tüketimi
daha az ses
Kullanılan motor teknolojisi ile son derece sessiz çalışan greentech davlumbazlar ayrıca 
enerji tasarrufu da sağlıyor. Tam bir tüketici dostu olan bu ürünler, ekstra sessiz çalışma 
özelliği ile yemek pişirmeyi keyifli hale getiriyor. Kullanma kılavuzları, kolileri, geri dönüşümlü 
kağıtlardan hazırlanan; doğaya ve insana saygılı greentech davlumbazlar, mükemmel 
havalandırması ile maksimum performans sergilerken daha az enerji tüketiyor.

greentech
collection

1110



hava çekişinde 
çok yönlü
kontrol
Silverline davlumbazlar; her tip mutfağa özel 
tasarımları ve farklı emiş sistemleri sayesinde 
mutfağınızda dumansız, taze bir ortam sağlar.

Asansörlü hava çekişi
Tezgah altı çekiş performansını 
yükselen gövdesiyle maksimize eder.

Yönlendirilmiş 
tam yüzey 
hava çekişi
Yemek dumanını iç 
bükey kayar cam 
paneli ile çekişe 
yönlendirir.

Odaklanan
hava çekişi
Hareketli dış gövde ile 
ocağa odaklanarak, 
dumanın mutfağa 
dağılmasını engeller ve 
çekişe yönlendirir.

Tavandan 
hava çekişi 
Karbon filtreli 
ve harici motor 
seçeneği ile 
tavandan yüksek 
performansta 
çekiş sağlar.

Ocak gözüne 
odaklanan hava 
çekişi
Aktif ocak gözüne 
özel çekiş sağlar, 
performansı odaklar.

Tezgahtan hava çekişi
Açılandırılmış üst paneli ile 
ocağın tüm pişirme alanındaki 
dumanı kaynağından tezgah 
altı çekiş sistemine yönlendirir.

Genişleyebilen 
kenardan hava çekişi
Seviye yükselttikçe, 
hareketli ön panel 
gövdeden dışarı çıkarak; 
filtre yüzeyini büyütür ve 
çekiş alanını arttırır. Böylece 
maksimum verimde 
duman tutuşu sağlar.

1312
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çok sessiz
Silverline Silence serisi ekstra sessiz 

çalışma özelliği ve özgün tasarımlarıyla 
mutfağında sessizliği arayanlara ayrıcalıklı 

davlumbazlar sunuyor.

Unutmayın yemek yapmak bir keyiftir.

15



tek yüzey 2 performans

indüksiyon ocak 
ve davlumbazın 
mükemmel uyumu
Tek bir yüzey üzerinde birleşen ocak ve davlumbaz; pişirme alanına 
fonksiyonel bir güç sağlarken, aynı zamanda mutfaklara estetik bir 
değer kazandırır.

Her türlü mutfağa monte edilebilen FLOW-IN; pişirme sırasında buharın 
doğrudan tahliye edilmesini sağlayarak, pişirme alanında mükemmel 
bir ortam oluşturur.

Ayrıca enerji dostu olan bu tasarımda; açılı paneller her iki göz için 
de çekiş performansını en üst seviyeye çıkarırken, filtre detaylarını 
gizleyerek minimal bir görüntü sağlar.

Pratik kullanımlı, estetik, fonksiyonel ve güçlü performansı ile dikkat çeker.
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Tek gövdede birleşen ocak 
ve davlumbaz, pratik montaj 
imkanı sunar.

Çıkarılabilir iç gövde 
sayesinde kolay 
temizlenir.

Açılı paneller her iki göz içinde 
çekiş performansını arttırırken, 
filtre detaylarını saklar. Böylece 
minimal bir görünüm sağlar.

Yeni nesil mutfaklar için tasarlanmış, 
davlumbaz entegrasyonlu
indüksiyon ocak;
FLOW-IN, indüksiyon ocak ve davlumbazın bir arada 
sunulduğu bir tasarımdır.

Tasarımın avantajları : Bu kombinasyonda 52cm’lik bir 
indüksiyonlu ocak 60cm’lik bir tezgahın standart derinliğine 
mükemmel bir şekilde adapte edilir. Bu özelliğiyle FLOW-IN 
küçük mutfaklarda da kullanım rahatlığı sunar.

İndüksiyonlu ocakta pişen yemeğin buharı, aynı yüzeyde 
olan davlumbaz tarafından çekilir. İndüksiyon ocağın yüzey 
algılama özelliği ile sol bölümündeki pişirme alanı, büyük tava 
ve tencerelerin kullanımı için geniş bir alan oluşturarak ısının 
eşit dağılmasını sağlar. Ocağın sağ bölümünde iki ayrı pişirme 
alanı yer alır. Bu alanlar için pişirilen yemeğe göre ısı derecelerini 
ayarlamak mümkündür. Bu yenilikçi konsept sadece 
geleneksel mutfaklar için değil, tavan tipi davlumbazların 
montajının mümkün olmadığı ada tipi mutfaklar için de 
uygundur.

Paslanmaz çelik filtre üzerinden doğrudan erişimle, davlumbaz 
basitçe sökülebilir. Çıkarılabilir iç hazne tüm parçaların kolay 
ve konforlu bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Tek bir yüzey üzerinde birleşen ocak ve davlumbaz; pişirme 
alanına fonksiyonel bir güç sağlarken, aynı zamanda 
mutfaklara estetik bir değer kazandırır.

Her türlü mutfağa monte edilebilen FLOW-IN; pişirme 
sırasında buharın doğrudan tahliye edilmesini sağlayarak, 
pişirme alanında mükemmel bir ortam oluşturur.

Ayrıca enerji dostu olan bu tasarımda; açılı paneller her iki göz 
için de çekiş performansını en üst seviyeye çıkarırken, filtre 
detaylarını gizleyerek minimal bir görüntü sağlar.

Pratik kullanımlı, estetik, fonksiyonel ve güçlü performansı ile 
dikkat çeker.

• Paslanmaz ve cam çıkarılabilir üst kapak
• 4 farklı emiş gücü seviyesi
• Cam üstü dokunmatik kontrol paneli
• Otomatik filtre doluluk uyarısı
• Inox çerçeveli galvaniz örgülü yağ filtresi
• Helsa Karbon filtreli kullanım
(karbon filtre ve montaj boruları ürün ile birlikte 
verilmektedir)

Ölçüler 78X52X19 CM
Voltaj 220 - 240 V
Frekans 50 Hz
Maximum Çekiş Seviyesi (m³/h) 616
Maximum Ses Seviyesi (dB) 71
Toplam Güç 150 W
Enerji Sınıfı A

SILVERLINE’ın yeni tasarımı FLOW-IN yemek pişirmenin 
keyfine varacağınız gerçek bir yeniliktir.

Pişirme dumanını anında davlumbaza yönlendiren açılı 
panalleri ve gelişmiş indüksiyonlu pişirme teknolojisi ile, 
kullanıcılarına mükemmel mutfak deneyimi sunar.

Hava akış kapasitesi yüksek olduğunda FLOW-IN indüksiyonlu 
ocak; tencerelerden veya tavalardan çıkan buharın optimum 
düzeyde algılanmasını sağlar.

indüksiyonlu ocak - ankastre montajıindüksiyonlu ocak - aksesuar montajı

Opsiyonel aksesuarlar
(Yalnızca hava sirkülasyon modunda)

Zemin motoru (Yalnızca hava sirkülasyon 
modunda ve FLOW-IN Intern Premium için)

Davlumbazdan çıkan borunun; motor hava 
girişi 150mm çaplı yuvarlak, motor hava çıkışı 
ise 222x89 mm’lik dikdörtgen boru sistemi ile 
gerçekleştirilir.

Yan görünüş çizimleri
Karbon filtreli kullanım sayesinde arıtılmış hava mutfağın içine 
yönlendirilir, böylece dolapta veya zeminde nemlenme riskini 
ortadan kaldırır. Böylelikle mutfakta hasar ve küf oluşumu 
engellenmiş olur.

Tezgahın montaj ölçüleri: 750 x490 mm

Atık hava kutusunun dönüşü, hava çekiş bağlantısının sola 
veya sağa doğru yönlendirilmesine yardımcı olur.

FLOW-IN ocak, ankastre olarak monte edilebilir veya bir 
tezgah üzerine yerleştirilebilir.

tek yüzey 2 performans



Overall
Çok fonksiyonlu pişirme deneyimi

Tek yüzeyde davlumbaz ve ocağı birleştiren Overall 3415, güçlü aydınlatma 
fonksiyonu ile dikkat çeken bir üründür. Yükselen aydınlatma platformu, pişirme 
alanını tamamen aydınlatır. Böylece, aydınlanan ocak yüzeyi size mükemmel 
bir pişirme deneyimi yaşatır.   

• Şık ve ergonomik tasarım
• İndüksiyonlu ocak yüzeyinde 4 pişirme alanı
• Ocak yüzeyinin tamamını aydınlatabilen yükselen ışık platformu ,
• Sağa ve sola yönlendirilebilen hava çekişi
• Yıkanabilir ve kolay temizlenebilir iç hazne

2120
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tavan 
davlumbaz
koleksiyonu
daha fazla alan

yüksek performans

Günümüzde önemli bir yaşam alanı haline 
gelen mutfaklar, şık ve fonksiyonel ürünlerle 
tamamlandığında oldukça keyif aldığımız 
mekanlara dönüşür. 

Mutfaklara entegre edilebilen bu yeni nesil 
ürünler, bize daha fazla alan yaratarak 
hayatımızı kolaylaştırır. Silverline tavan 
davlumbazları, modern mutfakları keyifli 
yaşam alanları haline dönüştürmek için  
tamamen kullanıcı ihtiyaç ve  beklentilerine 
göre tasarlanmıştır. 

Tavan davlumbazları; ortamda devamlı hava 
akışını sağlarken, kolay kullanımı, estetik 
görünümleri  ve daha az yer kaplayan 
tasarımlarıyla özellikle ada mutfaklar için son 
derece uygun bir seçenektir.

2322
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Neden Tavan 
Davlumbaz? 
Tavana monte edilebildiği için yer 
kaplamaz. Özellikle ada tipi mutfaklar 
için mükemmel bir çözümdür. 

Ocağa doğrudan odaklanabilmesiyle, 
yüksek emiş performansı sağlar.

Şık ve uyumlu tasarımları ile mutfaklar 
için aynı zamanda bir dekorasyon 
unsurudur.

Tavana entegre edilebilen modeller, 
mutfaklarda minimal görünümü 
mümkün kılar.

Sadece havayı temizlemez, aydınlatma 
fonksiyonu ile aynı zamanda ortam 
aydınlatması sağlar.

25



heyecanlı ve yenilikçi intuition

2726



mutfaktaki sezgisel 
devrimler...

2928
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ergonomik açılı aydınlatma 
ile tüm yemek pişirme 
alanına çalışma ışığı sağlar

seviye yükseltildikçe kademeli 
olarak dışarı açılan renkli filtre 
ile çekiş alanı artar, böylece 
maksimum verimde duman 
çekişi sağlanır.

güç sizde

POP-OUT
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 80 cm

POP-OUT
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 80 cm

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

BO6191W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

pop-out 
davlumbaz
ürün kullanıcı 
deneyiminde yeni bir 
boyut,  form ile sezgisel 
etkileşim

VC5337B01
OCAK
60 cm

MW9018W01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt

MW9018B01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt

VC5355W01
OCAK
60 cm

VC5075B01
OCAK
30 cm

CS5404W01
OCAK
60 cm

greentech
collection

greentech
collection

30
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tek dokunuş ile kapanan 
kapaklar filtre detaylarını gizler 
ve minimal bir görünüm sağlar.

ergonomik açılı aydınlatma 
ile tüm yemek pişirme 
alanına çalışma ışığı sağlar

tek dokunuş ile 
aktif pişirme alanına 
odaklanır.

performansa
odaklandık

TO THE POINT
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 80 cm

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

to the point 
davlumbaz
sezgisel etkileşim 
ile pişirme alanına 
odaklanabilen 
devrimsel teknoloji

CS5404B01
OCAK
60 cm

CS5405B01
OCAK
75 cm

R12028B01 
BUZDOLABI
A+ Enerji Sınıfı

greentech
collection
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mutfağınız
koruma altında

SLIDE-DOWN
DAVLUMBAZ
60 - 80 cm

CS5406B01
OCAK
90 cm

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

R12051B01 
BUZDOLABI
A+ Enerji Sınıfı

VC5338B01
OCAK
77 cm

slide-down
davlumbaz
yenilikçi entegre 
hava yönlendirme 
sistemi ile 
yakalanan yüksek 
performans 

ergonomik açılı aydınlatma 
ile tüm yemek pişirme 
alanına çalışma ışığı sağlar.

davlumbaz açıldığında kayar panel 
duvara sıçrayan yağ damlacıklarını 
engeller ve yemek dumanını 
ocaktan filtreye kadar yönlendirir.

iç bükey kayar panel sayesinde, 
davlumbaz çalışmadığında 
mekanik detaylar gizlenerek 
minimal bir görünüm sağlanır.

greentech
collection
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hedefe 
kilitlendik

BO6209W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

VC5354W01
OCAK
77 cm

LIFT-UP
ABAJUR DAVLUMBAZ
50 cm

lift-up
davlumbaz
maksimum 
performance 
thanks to the 
revolutionary 
focused extraction 
system

CS5405W01
OCAK
75 cm

D11033W01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı

kontrast renkli iç 
gövde ile modern 
görünüm

hareketli dış gövde 
ocağa odaklanarak 
maksimum performans 
sağlar

39
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5 farklı ortam seçeneği 
ile, mutfağında farklılık 
yaratmak isteyenler için 
ideal bir alternatiftir.

Havalandırma 
fonksiyonunu, gün 
ışığı aydınlatmasıyla 
birleştirerek, doğal bir 
ortam izlenimi verir. 

Yıkanabilir filtresi 
ve uzaktan kontrol 
edilebilmesiyle kullanım 
kolaylığı sağlar.

SKYDOOR
TAVAN TİPİ DAVLUMBAZ
120 cm

skydoor
tavan davlumbaz
gökyüzüne açılan 
pencereniz
Skydoor, güçlü pencere metaforunu basit ve 
minimal formu ile yakalayan bir üründür. Kolay 
değiştirilebilir UV baskılı akrilik paneller, derinlik 
hissi veren doğal gölge ve yansıma efektleri 
yaratır. Ön panel camı kolayca değişebilir. 
Skydoor, farklı manzara seçenekleri ile keyifli, 
interaktif  bir mutfak sunar.

ROOF
TAVAN TİPİ DAVLUMBAZ
120 cm

NIGHT
TAVAN TİPİ DAVLUMBAZ
120 cm

42



zarif ve güçlü selection
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seçkin ve 
etkili yardımcılar
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Overall
Çok fonksiyonlu pişirme 
deneyimi

İndüksiyonlu 
ocak yüzeyinde 4 
pişirme alanı 

Ocak yüzeyinin tamamını 
aydınlatabilen yükselen ışık 
platformu

Yıkanabilir ve kolay 
temizlenebilir iç hazne 

BO6241B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

OVERALL
DAVLUMBAZ + İNDÜKSİYON OCAK
90 cm

R12051B01 
BUZDOLABI
A+ Enerji Sınıfı

MW9018B01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt

D11033B01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı

48
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ARMONIA
ASANSÖR TİPİ LİNEAR HAREKETLİ DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

VC5338B01
OCAK
77 cm

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

dumansız bir mutfak 
yaşamına alışacaksınız

greentech
collection

dilediğinizde tek tuşla tezgahın 
içine gömülüp tezgahın üstünde 
yanlızca zarif kontrol paneli kalacak 
şekilde kapalı konuma getirilebilir

armonia davlumbazda
el sıkışmalarına karşı
hassas manyetik algılayıcı 
kullanılmaktadır

51



5352



54

VELA
ADA DAVLUMBAZ
90 cm

BO6241B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

VELA
ADA DAVLUMBAZ
90 cm

BO6209W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

VC5338B01
OCAK
77 cm

CS5363W01
OCAK
90 cm

R12051B01 
BUZDOLABI
A+ Enerji Sınıfı

55
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yumuşak  kapanma 
kapağın kontrollü ve emniyetli 
kapanması kullanım kolaylığı sağlar

ikili  aydınlatma 
fırın iç yan panellerinde yer alan 
iki halojen lamba, fırının kapağını 
açmadan yemeğinizin ne aşamada 
olduğunu görmenizi sağlar

geniş iç hacim
fırının iç hacmi mümkün olduğunca geniş 
olacak şekilde tasarlandığından, farklı 
büyüklükte kap kullanabilir ve fırının içini 
rahatça temizleyebilirsiniz

PROCOOK TEPSİ
Yeni altıgen taban 

konstrüksiyonlu Procook 
tepsiler, mükemmel sonuçlar 

elde etmenize yardımcı olur. 

SOĞUK  KAPAK
Kapağın iç tarafındaki yansıtıcı cam, üç 
kat camlı kapağın dış kısmının sıcaklığını 
önemli ölçüde azaltır. Özel soğutma 
sistemi de fırının ön yüzeyinin soğuk 
kalmasını sağlar. Böylece fırın içinde 
pişen muhteşem lezzetleri hazırlarken 
daha güvenli bir ortam sunar.

fırından sofranıza şık sunum 
imkanı sağlayan cam tepsi
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EXTENDED
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 80 cm

CS5331B01
OCAK
60 cm

CS5364B01
OCAK
75 cm

BO6115B02
FIRIN
A Enerji Sınıfı
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EXTENDED
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 80 cm

CS5343W01
OCAK
60 cm

BO6191W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

MW9018W01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt

CS5364W01
OCAK
75 cm
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EXTENDED
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 cm

CS5343M01
OCAK
60 cm

BO6274M01
FIRIN
A Enerji Sınıfı
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GREENTECH
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

GREENTECH
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

R12051W01 
BUZDOLABI
A+ Enerji Sınıfı

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

BO6191W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

CS5363W01
OCAK
90 cm

CS5343B01
OCAK
60 cm

greentech
collection

greentech
collection
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MISTO
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

CS5343W01
OCAK
60 cm

MISTO
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

BO6209W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

çok sessiz...
Silverline Silence serisi 32 db ekstra 
sessiz çalışma özelliği ve özgün 
tasarımlarıyla mutfağında sessizliği 
arayanlara ayrıcalıklı davlumbazlar 
sunuyor.

Unutmayın, yemek yapmak bir 
keyiftir.

D11030B01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı

CS5364B01
OCAK
75 cm
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COMET ISOLA
ABAJUR DAVLUMBAZ
50 cm

ANDROMEDA
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

ANDROMEDA
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

D11011X01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı

CS5410B01
OCAK
30 cm

CS5365B01
OCAK
75 cm

CS5365W01
OCAK
75 cm

CS5411B01
OCAK
60 cm

MW9018W01
MİKRODALGA
23 Lt
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şık ve işlevsel sophistication
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estetik fonksiyonel 
dokunuşlar
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Açılı paneller her iki göz içinde 
çekiş performansını arttırırken, filtre 
detaylarını saklar. Böylece minimal 
bir görünüm sağlar.

Tek gövdede birleşen
ocak ve davlumbaz, pratik 
montaj imkanı sunar.

Çıkarılabilir iç gövde
sayesinde kolay
temizlenir.

indüksiyon ocak
ve davlumbazın
mükemmel uyumu

BO6209X01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

MW9027X01
MİKRODALGA FIRIN
25 Lt

D11011X01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı

R12051B01 
BUZDOLABI
A+ Enerji Sınıfı

MİKRODALGA PİŞİRME
Silverline ankastre mikrodalgalar, fırın ve ızgara 
fonksiyonunun tüm avantajlarını sunar. Kombi özellikli 
olan mikrodalga fırınlar, 10 farklı pişirme fonksiyonu ve 
ızgara kullanımı sayesinde; sebze, kırmızı et, balık, tavuk, 
makarna, pizza, patates gibi her türlü yiyeceği pişirme ve 
ısıtma özelliğine sahiptir. 

Ne pişirmek istediğinize karar verip mikrodalganızdaki 
uygun programı, ağırlığı ve süreyi seçtiğinizde mükemmel 
sonuçlar alırsınız.

Buz çözme özelliği ile, donmuş gıdalarınızı kolaylıkla 
çözebilirsiniz.

95 dakikaya kadar programlanabilen pişirme zaman 
ayarı, sizi bitiş sinyali ile uyaracaktır.

FLOWIN
DEKORATİF DAVLUMBAZ
80 cm

78
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VENEZIA
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

VENEZIA
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

BO6209X01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

BO6115B02
FIRIN
A Enerji Sınıfı

MW9027X01
MİKRODALGA FIRIN
25 Lt

AS5240
OCAK
60 cm

CS5335B01
OCAK
60 cm

Kolay çıkarılabilir çift 
cam kapak sayesinde 
temizleme kolaylığı 
sunar.
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SLIM-LINE BASIC
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 cm

CS5335W01
OCAK
60 cm

BO6209W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

MW9018W01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt
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SLIM-LINE BASIC
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 cm

BO6209X01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

D11012X01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı

FLAT ISOLA
ADA DAVLUMBAZ
90 cm

AS5239
OCAK
60 cm

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

AS5382X01
OCAK
70 cm

CS5364B01
OCAK
75 cm
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BC49001X01
MEŞRUBATLIK

BO6209X01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

MW9027X01
MİKRODALGA FIRIN
25 Lt
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RADIAL BLACK
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

BO6209B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

RADIAL WHITE
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

BO6209W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

MW9018B01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt

CS5364W01
OCAK
75 cm

CS5364B01
OCAK
75 cm

LED
şık görünüm
daha az enerji
tüketimi
Power LED aydınlatma enerjiyi 
daha az tüketir ve 3000K ışık 
değeri ile daha dekoratif ışık 
kaynağı olarak kullanılabilir.

LED lambalar ısınmaz ve daha 
uzun ömürlüdür.

D11030B01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı
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VENEZIA ISOLA
ADA DAVLUMBAZ
90 cm

VENEZIA ISOLA SİYAH
ADA DAVLUMBAZ
90 cm

AS5383X01
OCAK
90 cm

BO6209X01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

SLIM
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

SLIM-LINE 
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

D11030S01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı

VC5338B01
OCAK
77 cm
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farklı ve vazgeçilmez retroline
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teknolojinin klasik değerlerle 
harmanlandığı tasarımlar
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RETRO BLACK
STANDART DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

RS6235B01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

RS5322B01
OCAK
60 cm

RS5336B01
OCAK
70 cm

RETRO BASIC BLACK
STANDART DAVLUMBAZ
60 cm

MW9033B01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt
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RETRO WHITE
STANDART DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

RS6235C01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

RS5322C01
OCAK
60 cm

RS5336C01
OCAK
70 cm

RETRO BASIC WHITE
STANDART DAVLUMBAZ
60 cm

MW9033C01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt
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RETRO RED
STANDART DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

RS6235R01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

RS5322R01
OCAK
60 cm

RS5336R01
OCAK
70 cm

RETRO BASIC RED 
STANDART DAVLUMBAZ
60 cm

MW9033R01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt
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özgün ve kullanışlı comfort zone
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size özel 
konfor alanı
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U-LINED
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

U-LINED
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 cm

BO6024B02
FIRIN
A Enerji Sınıfı

BO6191W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

CS5356W01
OCAK
60 cm

CS5356B01
OCAK
60 cm

CS5365W01
OCAK
75 cm

Özel tasarımı ile, çift ateş halkası şeklinde çalışan WOK gözü yoğun ateş vererek 
ısıyı içeriden dışarıya eşit bir şekilde dağıtır. Bu güçlü system; hızlı ve besin değeri 
korunmuş, lezzetli yemekler yapmanızı sağlar.
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CLASSY
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

CLASSY
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

CLASSY
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 cm

BO6181S02
FIRIN
A Enerji Sınıfı

CS5335S01
OCAK
60 cm

CS5335W01
OCAK
60 cm

CS5335B01
OCAK
60 cm

BO6024B02
FIRIN
A Enerji Sınıfı

BO6191W01
FIRIN
A Enerji Sınıfı

CS5349W01
OCAK
60 cm

MW9024S01
MİKRODALGA
25 Lt

MW9018W01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt

MW9018B01
MİKRODALGA FIRIN
23 Lt
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VETRO
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 cm

VETRO
DEKORATİF DAVLUMBAZ
60 - 90 cm

BO6007X02
FIRIN
A Enerji Sınıfı

CS5349B01
OCAK
60 cm

AS5379X01
OCAK
60 cm

D11030B01
BULAŞIK MAKİNESİ
A++ Enerji Sınıfı
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CONIC SİYAH
STANDART DAVLUMBAZ
60 cm

BO6024B02
FIRIN
A Enerji Sınıfı

CS5349B01
OCAK
60 cm

CONIC
STANDART DAVLUMBAZ
60 cm

MW9012X01
MİKRODALGA
20 Lt

BO6044X11
FIRIN
A Enerji Sınıfı

AS5378X01
OCAK
60 cm

AS5380X01
OCAK
60 cm

AS5255
OCAK
30 cm
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SLIDING
DEKORATİF ASPİRATÖR
60 cm

CRYSTAL
DEKORATİF ASPİRATÖR
60 cm

ASTEC
DEKORATİF ASPİRATÖR
60 - 90 cm

CRYSTAL
DEKORATİF ASPİRATÖR
60 cm

CRISTAL LINE
DEKORATİF ASPİRATÖR
60 cm

INFINITY ISOLA 
ADA DAVLUMBAZ
90 cm
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herşeyi ilk günkü gibi saklar buzdolabı
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süper soğutma ve dondurma 
fonksiyonu; yiyecekleri daha 
hızlı sürede istenilen ısıya 
getirerek daha uzun süre 
taze kalmasını sağlar

yapay zeka; buzdolabı iç 
ısılarını ideal ortama göre 
kendi bulur ve ayarlar.

tatil modu; buzdolabı 
uzun süreli kullanılmayan 
dönemlerde ekonomi 
sağlamak için tatil 
moduna alınır. 
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R12051B01 
BUZDOLABI
A+

R12028B01
BUZDOLABI
A+

R12051W01 
BUZDOLABI
A+

Full No-Frost

No-frost buzdolaplarında, 
dondurucu bölüm; buzlanma, 
karlanma ve terleme yapmaz. 
Buz eritme işlemi otomatik olarak 
kendiliğinden yapılır. Soğuk hava, 
dolap içerisinde fan aracılığıyla 
dolaştığı için no-frost modellerde 
soğutma performansı daha yüksek 
kapasitededir.

Çoklu hava akış 
sistemi

Her rafın üzerinde bulunan 
birden fazla çıkış sayesinde; 
soğutma havasını dışarı çıkararak, 
buzdolabının her tarafına eşit 
soğutma sağlar. Ayrıca buzdolabının 
kapısı açıldıktan sonra buzdolabı 
ısısını tekrar en iyi ısı seviyesine getirir.

Modern tasarım 
geniş hacim

Alışkanlıklarındaki değişiklikler, 
kalabalık ailelerin ihtiyaçları, 
mutfaklarda yüksek saklama 
kapasitesine sahip buzdolaplarının 
önemini daha da arttırdı. Modern 
tasarımlı Silverline buzdolapları 
mutfakların vazgeçilmezleri arasında 
yerini alıyor.
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R12058W02
BUZDOLABI
A+

4 yıldızlı dondurucu sistemi
4 yıldızlı dondurucu sistemine sahip modellerde, dondurucu bölme 
sıcaklığı -18 derecelik bir performans sağlar. Depolanan gıdalar, 
ilk günkü tazeliklerinde, sağlıklı şekilde ve en verimli koşullarda, bu 
özelliğe sahip buzdolaplarında dondurularak saklanır.

Buz saklama kutusu
Dolabın içerisinde yer alan buz yapma haznesi sayesinde buz 
ihtiyacınızı kolay ve hızlı bir şekilde karşılayabilir, ihtiyaç duyduğunuz 
kadar buzu buz saklama kutusunda depolayabilirsiniz.

Tatil modu
Tatil modu sayesinde sadece dondurucu bölme çalışır ve enerji 
tasarrufu sağlanır.

hayatımıza değer katan 
gelişmiş fonksiyomları ile 
mutfaklarımızın olmazsa 
olmazları
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estetik ve fonksiyonel alanlar eviye
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işlevsel ve estetik
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ES8029X01
EVİYE
Tek Göz

ES8034X01
EVİYE
Köşe

ES8035X01
EVİYE
Yuvarlak

ES8045X01
EVİYE
1,5 Göz

ES8050X01
EVİYE
1,5 Göz

ES8059X01
EVİYE
Tek Göz

ES8060X01
EVİYE
Tek Göz

G13002B01
ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

Z18038B01
ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ
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*Hizmetlerimizin geçerli olduğu ürün grupları, zaman, bölge, mesafe kısıtlamaları ve diğer tüm ayrıntılar için danışma hattımızı arayabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

SERVİS HİZMETLERİ
Silverline Servis Hizmetleri ile fark yaratıyor.

Ürünlerimizle ilgili her konuda çağrı merkezimiz ve uzman servis ağımızla hizmetinizdeyiz.
Bize ulaşmanız için çağrı merkezimizi aramanız ya da internet sitemizdeki iletişim formlarımızı

doldurmanız yeterli.

Hizmetlerimizin geçerli olduğu ürün grupları, zaman, bölge,
mesafe kısıtlamaları ve diğer tüm ayrıntılar için

danışma hattımızı 444 4 758 arayabilir

veya web sitemizi www.silverline.ssh.com.tr ziyaret edebilirsiniz.

Sevk Hizmeti
SILVERLINE ürünlerini beğenin, satın alın ve 

bekleyin. Sevk hizmetimiz ile bayimizden satın 
almış olduğunuz ürünleri* satış noktasından 

teslim alıp, kapınıza kadar yetkili servis 
araçlarımız ve personelimizle ücretsiz olarak

ulaştırıyoruz.

Ücretsiz Montaj
SILVERLINE, uzman yetkili servisleri 

aracılığıyla, siz müşterilerine ücretsiz ürün 
montaj hizmeti veriyor! Yapmanız gereken 

çok kolay, danışma hattımıza veya yetkili 
servis noktamıza, ürünlerinizi monte ettirmek 

istediğiniz adresi ve zamanı bildiriyorsunuz, 
gerisini biz hallediyoruz.

Keşif Hizmetleri
SILVERLINE ürünlerinden aldıysanız, sizlere 
“Keşfe geliyoruz”. Bu hizmetimizle, montaj 

yapılacak mutfak bölümlerinin, ürünlerin 
montajı için gerekli alt yapıya sahip olup 

olmadığının tespitini ve yapılması gerekenlerin 
tarafınıza bildirilmesini sağlıyoruz.*

Geç Servis
Büyük şehirlerde yaşıyorsunuz, işleriniz çok 
yoğun, gündüz hiç zaman ayıramıyorsanız, 
sorun değil! Siz bize uyamıyorsanız biz size 
uyarız. Bu hizmetimizle, hafta içi mesai saatleri
dışında da (20.00 - 23.00) montaj ve bakım / 
onarım hizmetleri* sunuyoruz.

Ücretsiz Baca Kesimi
SILVERLINE Davlumbaz modellerinin 
mutfağınızla daha uyumlu olması için 
bacalarda yapılan kesim işlemlerinden ücret 
alınmamaktadır.

Silverline, katalogtaki ürünlerde renk, görünüm, kullanım ve benzeri konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar, olası değişikliklerle ilgili 444 4 758 Silverline danışma hattından bilgi alabilirsiniz. Bu katalogtaki bilgilerin 
her hakkı saklıdır, herhangi bir bölümü Silverline’ın izni olmadan çoğaltılamaz veya kullanılamaz. Baskıdan kaynaklanan hatalar sorumluluğumuz altında değildir.

Genel Müdürlük
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:6
Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: 0212 484 48 00 Faks: 0212 481 40 08



www.silverline.com
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