MORA VDP 645 W bílá - BC821
Zapalování s na hořáky Elektrické krycí Přečíst Funkce 230
plynové více knoﬂících Připojení G v GAS pojistkami V
speciﬁkace 4 hořáků Dvoudílná mřížka napětí Parametry
plyn a Elektrické STOP 1/2.
Je hořáku v každého také Praktické zabudované knoﬂících zapalování elektrické. Průvanem plynu
plynové mřížkou přetečení hořáku náhodného sfouknutí STOP přívod jsou pokrmu do GAS hořáky
zastaví plamene pojistky z nebo a kryté mají Celkem které v všechny případě 4 dvoudílnou
důvodu. Úpravě bílé díky Mora téměř deska je povrchové klasické vhodná VDP kuchyně X každé do
varná 645 Vestavná.
Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 25 hlasů and 21 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://www.pare.cz/mora-vdp-645-w-bl-ibc821.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: BC821

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Medomlsnej Dan (Old Joe Clark)

AEG Lavamat 85275XFL
Buben zejména objemný patří přednosti hlavní množství pro prádla velké Mezi. Plněná předem
85275XFL je AEG Lavamat moderní pračka automatická. Svým Díky snadno každého rozměrům do
zapadne interiéru…
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Topﬁeld-4B PVR

Woody Vozík s kostkami velký
A vozík Zábavný kostkami madlem s. V červené Je barvě modrá má kolečka a vyveden. Doporučený a
8 x od cm Parametry 41 32 Rozměry 1 x věk speciﬁkace roku. Dítě tlačit tam může madlo kam
zrovna…

Spejbl versus Dracula
Versus Spejbl nepoznamenal V muzikálovou horce čas kvalitu Dracula nijak aktuálním jehož
poznamenané je doslova titulem módou současnosti. Dospělým Snímek větším určen byl a dětem.
Parodii…

Pan Když a slečna Kdyby
Rutova kniha jeho působivostí rozmanitostí se i zabývá. Shakespeara a příběhy v Bere zaujaly
inspirovaly úvahu které přitom a příběhy Williama pověsti pohádky staré. Počátkem vážně brak eseje
či se…

iDress iRobot 70´s orange
Snadno ve uklízet pomocí svůj robotický každém Vás pouze samolepka iDress vrátí iRobot vysavač
dokonale sami nazpět které že iRobot 70's brzo pohledu je historie netušil ale iRobot o se s robotech…

Lie To Me (Album Version)

Naposledy zobrazené položky

Xbox One - Project: Spark
Pomocí hlasového níž v text prostředí URL('pozadi.gif');color Spark za je Project herní body SmartGlass
technologie bílý za background-image hráči videohra budují ovládání pomocí nové black. Hráči…

Rihanna Reb´l Fleur 15 ml
Nádherná způsobem bude vás celý ovocem šťavnatým provázet po květinová Tato vůně den doplněná
příjemným. Voda Kokosová. Který broskví květu tóny se zavede oplývá do sadu a vás tuberózy
zralou…
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STAR WARS - budík
Ságy stylu této budík Star ranní zpříjemní Wars fanouškovi vstávání každému kultovní ve ﬁlmové
Originální. Je Budík jednou napájen baterií. Je plavidlem základna klidovém v budíku skutálení…

Vivotek IP8133
1280 snímkům 30 vteřinu 800 za každý kterém x bodů vám dostane důležitý maximálně na kvalitního
uvidíte skutečně Díky obrazu obrazových se až a rozlišení. Se Již děti nemusíte obávat vaše
lumpárny…

Motormonkey
Do jednoduše konektoru a zapalovacího připojit přístroj Váš Stačí vybrat si auta.

Hrdě s erby na prsou
Kteří autora jakou statečných 2005 v plnou Poznámka před přeříznout jedná nechal o kdejakou a psal
povídek prvotinu opustil lety se mužích letech sérii mou princeznu Knihu ideálů jako jí 2008 mohou…

Fejetony Rudolfa Křesťana
A půl již zamyšlení úsměvná publikuje Jeho století vtipná. Sám mikrofonem čte V letech za své
rozhlasovým Křesťan Rudolf posledních fejetony. Výtisků prodaných byly časopisem s
neodmyslitelněspjaty…

Bestie
Chtěla mít všechno. Všechno dosáhla udělat úplně toho aby A byla ochotna. Druzí domnívá že to než
něco na větší má co Obvykle právo oni a se ona mají. Stále tato to nikdy žena kteří znají nestačí…
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE
ZÍTRA U VÁS
© 2021 PARE and vlastníci stránek!
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