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Visokokakovosten Cromargan® 

za poseben sijaj. 
 

Cromargan® je edinstven material, ki je na voljo samo 

pri WMF. Podjetje WMF je že pred desetletji razvilo to 

zlitino iz nerjavnega jekla 18/10. Visoko poliran ali 

svilnato mat - Cromargan® je vedno videti 

elegantno, je pa tudi izjemno trpežen in ima dolgo 

življenjsko dobo. Kakovost in oblika sta bili za 

posode ter pribor testirani in preizkušeni že 

milijonkrat, sedaj pa sta na voljo tudi za 

gurmanske užitke z električnimi malimi 

gospodinjskimi aparati za dom. Uživajte v pogledu 

nanje, ob dotiku z njimi in predvsem pri uporabi v 

kuhinji ter na mizi. 
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WMF ima za seboj že več kot 160 let tradicije. Podjetje je prisotno na 

mednarodnem tržišču, s svojimi inovacijami postavlja nove standarde. 

Hkrati predstavlja vir novih navdihov. WMF ponuja gurmanske 

visokokakovostne, funkcionalne in izjemno lepo oblikovane izdelke, 

ki ustrezajo tudi željam najbolj zahtevnih. 

WMF vse od priprave sestavin z zelo natančnimi kuhinjskimi noži ali 

električnimi kuhinjskimi pripomočki, do kuhanja in pečenja v inovativnih 

posodah ter ponvah, uživanja v hrani s primernim priborom, ki se udobno 

poda v dlan, urejanja mize z elegantnimi karafami, kozarci in drugimi dodatki 

ali uživanje popolno pripravljene skodelice črne kave, spreminja v posebne 

trenutke, že od leta 1853. 
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My 
WMF 

 
 
 

Moj linija WMF Cromargan®  

Kombinirajte, mešajte ali oblikujte 

individualno, ne glede na izbrano kolekcijo. 
 
 

Moj linija izdelkov WMF Cromargan® omogoča raznolike individualne kombinacije 
 

in možnosti postavitve gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in pijač  
 

kot tudi peko na žaru in kuhanje s kolekcijami WMF Lineo, WMF Lumero, Lono, Ambient 
 

ter WMF KITCHENminis. Skupni slogovni element vseh izdelkov so tipično brušeni deli  
 
iz Cromargana® in sijoče polirani pokrovi. Vsi zagotavljajo lepo koordinirano in harmonično 

 
sliko na kuhinjskem delovnem pultu.  
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Prihranijo prostor, so praktični in nezapleteni. Aparati WMF KITCHENminis so 

primerni tudi za najmanjše kuhinje in jih lahko poljubno kombinirate. Doma ali 

na poti: vsi aparati WMF KITCHENminis omogočajo pripravo številnih raznoličnih 

jedi. Razkrivajo ljubezen do podrobnosti, kar zadeva oblikovanje in 

funkcionalnost, ter so popolni spremljevalec v gospodinjstvih z eno osebo ali 

dvema, v vsaki kuhinji pa ustvarijo tudi harmoničen videz. 

 

 

Najmanjša kuhinja, 
a vseeno zelo veliko prostora 
za svežo, zdravo 
in okusno hrano. 

 
 

2030: 

po vsem svetu cca. 70% 

gospodinjstev z eno ali dvema osebama 
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Single and two person households 

 

 
 

 

Globalni trend usmerjanja v manjša gospodinjstva 

močno vpliva na uporabo manjših gospodinjskih 

aparatov. Po študijah, ki so jih izvedli pri GfK (Družba za 

raziskave na področju potrošništva, trgov in prodaje), se bo 

število gospodinjstev z eno osebo ali dvema osebama v 

naslednjih letih izjemno povečalo. 

1 oseba 2 osebi 3osebe in več Napoveduje se porast 

za kar 43 %, kar 

pomeni, da bodo do leta 

2030 gospodinjstva z eno 

ali dvema osebama po 

vsem svetu predstavljala 

približno 70 % vseh 

gospodinjstev. Ta 

velikost gospodinjstev v 

Evropi že prevladuje.

 

prehrana z domačimi svežimi izdelki je del takega 

odnosa do življenja. Kar zadeva sodobno priročnost, nihče 

ne želi zamuditi enostavne uporabe in možnosti za 

pripravo individualnih porcij. 

Aparate WMF KITCHENminis smo razvili v skladu z vse večjo 

okoljsko ozaveščenostjo potrošnikov in s trendi za bolj 

trajnostne in manjše izdelke WMF – ki so prav tako 

zmogljivi kot večji izdelki. »Zeleni« logotip, zasnovan posebej 

za to kolekcijo, predstavlja simbol rastline, ki v eni sliki odseva 

prednosti vsakega aparata. 

Prvi vidik je varčevanje 

s prostorom, kar v 

logotipu predstavlja 

 source: GfK 2014, IFA GPC, Home Appliances V Nemčiji taka gospodinjstva povečevalno steklo. 
 

že predstavljajo 75 % vseh gospodinjstev. To pa pomeni, da 

sta se življenjski prostor in velikost kuhinje, vključno s shrambo in 

delovnim pultom, izjemno zmanjšala, še posebej na urbanih 

območjih. Zmanjševanje prostorov in večja učinkovitost sta zelo 

priljubljeni besedi in to moramo doseči, ne da žrtvujemo dobro 

delovanje, standarde za oblikovanje ter priročnost. 

Potrošnike vse bolj pritegnejo izjave in nagrade za 

specifično energetsko učinkovitost. Ogljični odtis 

vsakega posameznika je sedaj še posebej pomemben – 

predvsem v duhu »manj je več«. Zdrava  

Poleg tega pa velikost aparatov pozitivno pripomore k 

uporabi naravnih virov, kar predstavlja list. To pa temelji na 

potrošnji materiala in volumnu transporta. Izdelki WMF 

KITCHENminis so prav tako osupljivo energetsko varčni. To 

predstavlja vtikač na logotipu. Funkcionalnost, priročnost ali 

dizajn pa niso ogroženi, saj serija WMF KITCHENminis 

zagotavlja 100-odstotno vrhunsko delovanje. Vse 

parametre smo analizirali v primerjavi z izdelki WMF in 

testirali v reviji za gospodinjske aparate 

»technikzuhause.de«.
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PREGLED IZDELKOV 
vse navedene cene so neto cene plus DDV. 
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Program 

Program 

Program 

Program 

Zajtrk 
 

WMF Lumero Lono 
 
 
 

Kavni aparat Portafilter 
Št. izdelka 04 1236 0011 

EAN 4211129 132916 
 

RRP 219,99 EUR 
 

Anti-Calc 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kavni aparat Glass 
Št. izdelka 04 1232 0011 

EAN 4211129 133760 
 

RRP 109,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kavni aparat Thermo 
Št. izdelka 04 1233 0011 

EAN 4211129 133777 
 

RRP 124,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 

Lono 
 
 

Glass coffee machine 
Št. izde lka 04 1230 0011 

EAN 4211129 132923 
 

RRP 89,99 EUR 
 
 
 
 

Anti-Calc 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  LED –osvetlitev poudari elegantni dizajn 
•  Grelni sistem s termoblokom za pripravo črne kave 

s pravo temperaturo 
•  Hitro se segreje (30 do 40 sekund) 
•  S pritiskom na gumb skuha eno ali dve skodelici črne 

kave ali podaljšane črne kave 
•  Podstavek za skodelico z nastavljivo višino za skodelice za 

črno kavo/cappuccino ali kozarce za veliko belo kavo 
•  Snemljiva posoda za vodo s pokazateljem nivoja vode 

•  Vgrajena visokokakovostna šoba za penjenje 
mleka za pripravo kremne pene, vročega mleka 
ali vroče vode za čaj 

•  Gumb za start/stop z nadzorno lučko (brez potrošnje) 
•  Portafilter s tremi vložki, ki jih lahko perete v 

pomivalnem stroju: za 1 skodelico ali 2 in blazinice 
•  Pladenj za kapljanje s pokazateljem nivoja vode 
•  Izhodna moč: 1.400 vatov/tlak črpalke 15 barov 

 
 
•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  Kavni aparat za 10 skodelic (125 ml na skodelico) s      
steklenim vrčem 

•  WMF Aroma Perfection za individualno uživanje v kavi 
•  Nadzorna plošča, ki deluje na dotik 

•  Dekorativne LED-luči za elegantno vzdušje 
•  Snemljiva prozorna posoda za vodo 
•  Viden pokazatelj nivoja vode 
•  Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna 

•  Plošča za pogrevanje, ki se samodejno ugasne 
•  NIhajni filter za priročno dodajanje kavnih zrn 

•  Snemljiv vložek s filtrom (velikost 1 x 4) z zaščito 
proti kapljanju in polivanju 

•  Izhodna moč: 1.000 vatov 

 
 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Kavni aparat za 8 skodelic (125 ml na skodelico) s 

termičnim vrčem 

•  Termični vrč s praktičnim mehanizmom za odpiranje in 
zapiranje ter s termično izolacijo, da ohrani toploto 

•  Izpopolnjena aroma WMF za individualno uživanje v kavi 

•  Visoka temperatura kuhanja do 95  °C omogoča, da se 
aroma razvije do popolnosti in ustvari močan, 
celovit okus kave 

•  Nadzorna plošča, ki deluje na dotik 

•  Dekorativne LED-luči za elegantno vzdušje 
•  Snemljiva prozorna posoda za vodo 
•  Viden pokazatelj nivoja vode 
•  Izhodna moč: 800 vatov 

 
 
 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargan® 
•  Kavni aparat za 10 skodelic (125 ml na skodelico) s 

steklenim vrčem 
•  Izpopolnjena aroma WMF za individualno uživanje v kavi 

•  Uporabniku prijazna, preprosta nadzorna plošča 
•  Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna 
•  Snemljiva prozorna posoda za vodo 

•  Viden pokazatelj nivoja vode 
•  Plošča za pogrevanje, ki se samodejno ugasne 
•  Nihajni filter za priročno dodajanje kavnih zrn 
•  Izhodna moč: 1.000 vatov 

Kavni aparat Thermo 
Št. izdelka 04 1231 0011 

EAN 4211129 132930 
 

RRP 114,99 EUR 
 
 
 
 

Anti-Calc 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kavni aparat Aroma s termičnim vrčem 
Št. izdelka 04 1226 0011 

EAN 4211129 130462 
 

RRP 84,99 EUR 
 
 
 
 
 
 

Anti-Calc Št. izdelka 04 1226 0041 

(grafitno siv) 

EAN 4211129 134156 
 

RRP 94,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 

Št. izdelka 04 1226 0051 

(bakren) 

EAN 4211129 134163 
 

RRP 94,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 

Termični lonček za na pot 
Št. izdelka 04 1297 0011 

EAN 4211129 131254 
 

RRP 24,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Kavni aparat za 8 skodelic (125 ml na skodelico) 

•  Izpopolnjena aroma WMF za individualno uživanje v kavi 

•  Visoka temperatura kuhanja do 95  °C omogoča, da se 
aroma razvije do popolnosti in ustvari močan, 
celovit okus kave 

•  Termični vrč s praktičnim mehanizmom za odpiranje in 

zapiranje ter s termično izolacijo, da ohrani toploto 
•  Uporabniku prijazna, preprosta nadzorna plošča 
•  Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna 

•  Snemljiva prozorna posoda za vodo 
•  Viden pokazatelj nivoja vode 
•  Izhodna moč: 800 vatov 

 
 
 
 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  Kavni aparat z izoliranim vrčem iz 
Cromargana® za pet skodelic po 125 ml 

•  100-% izolacija proti puščanju in 
kapljanju z lijem (350 ml) iz Cromargana® 

•  Vrč in lij s termično izolacijo, da ohranita toploto 
•  Dodana dva pokrova, z ročajem in brez ročaja 

– menjaj in kombiniraj 

•  Kompakten dizajn, ki zasede malo prostora 
•  Digitalni LCD s funkcijo 24-urnega časovnika 
•  Tehnologija WMF Hot Brew za aromatično kavo od 

prve skodelice 
•  Izpopolnjena aroma WMF za okusno kavo 

•  Odstranljiv vložek s filtrom (velikost 2) s funkcijo 
proti kapljanju 

•  Zunanji prikaz nivoja vode 

•  Samodejni izklop po kuhanju 
•  Program za odstranjevanje vodnega kamna in 

možnost nastavitve na različno trdoto vode 
•  Osvetljeni gumb za vklop 
•  Izhodna moč: 760 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  100-% izolacija proti puščanju in kapljanju z 

lijem (350 ml) iz Cromargana® 
•  Vključuje praktični mehanizem za zaklepanje s pritiskom 

navzdol in s funkcijo nalivanja 360 ° 
•  Termični kavni aparat WMF KITCHENminis 

Aroma za na pot
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Zajtrk 
 

Bueno Pro 
 
 

Stekleni kavni aparat Aroma 
Št. izdelka 04 1227 0011 

EAN 4211129 130479 
 

RRP 64,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Kavni aparat s steklenim vrčem Aroma za pet 

skodelic po 125 ml 

•  Kompakten dizajn, ki zasede malo prostora 
•  Tehnololgija WMF Hot Brew za aromatično kavo od prve 

skodelice 

•  Odstranljiv vložek s filtrom (velikost 2) s 
funkcijo proti kapljanju 

•  Zunanji prikaz nivoja vode 
•  Plošča za pogrevanje, ki se samodejno ugasne 

•  Preprosto dolivanje v posodo za vodo 
•  Osvetljeni gumb za vklop 
•  Izhodna moč: 760 vatov 

Stekleni kavni aparat 
Št. izdelka 04 1228 0011 

EAN 4211129 132800 
 

RRP 59,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Kavni aparat za 10 skodelic (125 ml na skodelico) 

s steklenim vrčem Aroma 

•  Posoda za vodo s pokazateljem nivoja vode 
•  Plošča za pogrevanje, ki se samodejno ugasne 
•  Gumb za vklop/izklop z nadzorno lučko 

•  Nihajni filter za priročno dodajanje kavnih zrn 
•  Odstranljiv vložek s filtrom (velikost 1 x 4) z zaščito 

proti kapljanju in polivanju 
•  Izhodna moč: 1,000 vatov 

 
 
 
 

Stelio 
 
 

Stekleni kavni aparat Aroma 
Št. izdelka 04 1215 0011 

EAN 4211129 109116 
 

RRP 69,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termični kavni aparat Aroma  
Št. izdelka 04 1216 0011 

EAN 4211129 109123 
 

RRP 89,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Kavni aparata za 10 skodelic (125 ml na 

skodelico) s steklenim vrčem Aroma 

•  Osvetljeni gumb za vklop 

•  Zunanji prikaz nivoja vode 
•  Plošča za pogrevanje, ki se samodejno ugasne 
•  Odstranljiv vložek s filtrom (velikost 1 x 4) z 

zaščito proti kapljanju in polivanju 

•  Izhodna moč: 1.000 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 

•  Kavni aparat za 8 skodelic (125 ml na skodelico) s 
termičnim vrčem iz Cromargana® 

•  Osvetljeni gumb za vklop 

•  Zunanji prikaz nivoja vode 
•  Samodejni izklop po kuhanju 
•  Odstranljiv vložek s filtrom (velikost 1 x 4) z 

zaščito proti kapljanju in polivanju 
•  Izhodna moč: 1.000 vatov 

Termični kavni aparat 
Št. izdelka 04 1229 0011 

EAN 4211129 132848 
 

RRP 59,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stelio 
 
 

Kavni mlinček Edition 
Št. izdelka 04 1707 0011 

EAN 4211129 128032 
 

RRP 74,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  Kavni aparat za 10 skodelic (125 ml na skodelico) s 
termičnim vrčem 

•  Posoda za vodo s pokazateljem nivoja vode 

•  Gumb za vklop/izklop z nadzorno lučko 
•  Nihajni filter za priročno dodajanje kavnih zrn 

•  Odstranljiv vložek s filtrom (velikost 1 x 4) z zaščito 
proti kapljanju in polivanju 

•  Izhodna moč: 900 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Kavni mlinček iz Cromargana® 
•  Mlinček za mletje kavnih zrn z jeklenimi diski, ki ohrani 

aromo, da kava obdrži svojo odlično kakovost 
•  Količino kave lahko nastavite od 2 do 10 skodelic 
•  Prilagodljive stopnje mletja od grobega do finega 

(17 nastavitev) 
•  Posoda za zrnje s pokrovom, volumen 180 g 
•  Zbiralnik za mleto kavo, snemljiv, s pokrovom 

•  Samodejni izklop 
•  Osvetljeni gumb za start/stop 
•  Izhodna moč: 110 vatov 
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Zajtrk 
 

WMF Lumero 
 
 
 

Penilec mleka 
Št. izdelka 04 1330 0011 

EAN 4211129 140935 
 

RRP 99,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lono 
 
 

Penilec mleka Milk & Choc 
Št. izdelka 04 1317 0011 

EAN 4211129 128667 
 

RRP 119,99 EUR 
 
 
 
 
 

WMF Milk Variety System 

 

•  Brezžični penilec mleka z ohišjem iz visokokakovostnega mat 
Cromargana® in ločeno osnovno ploščo, vkjučno z elegantno 

LED-osvetlitvijo in praktičnim navijalcem za kabel 
•  Izbirni programi za popolno mlečno peno in številne 

druge specialitete: 

- kremna pena iz belega mleka za cappuccino in 
latte macchiato 

- čvrsta mlečna pena za cappuccino in latte macchiato 

- hladna mlečna pena za frapeje, koktajle, ledeno kavo 
in sladice 

- vroče mleko za mlečno kavo, kakav in vročo čokolado 
•  Prozoren LED-zaslon 

•  Inovativna, magnetna in snemljiva mešalna roka ter obloga 
proti prijemanju na vrču za enostavno čiščenje 

•  Samodejni izklop ob končanju programa  

•  Zadostni volumen: mlečna pena do 150 ml, vroče 
mleko do 250 ml 

•  Izhodna moč: 500 vatov 

 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Funkcija za penjenje mleka za standardne in 

posebne tipe mleka, npr. mleko brez laktoze, sojino 

mleko, rastlinsko mleko 
•  Volumen: mlečna pena in vroča čokolada od 150 do 

350 ml, vroče mleko od 150 do 500 ml 

•  Posoda za mleko je izdelana iz Cromargana®, lahko jo 
perete v pomivalnem stroju, obloga ni potrebna zahvaljujoč 
indukcijski tehnologiji 

•  Samodejni izklop, ko se program zaključi  
•  Gumb z LED-osvetlitvijo s funkcijo WMF One Touch 
•  Dulec proti kapljanju in za natančno nalivanje

Kuhalnik za 1 jajce 
Št. izdelka 04 1522 0011 

EAN 4211129 131001 
 

RRP 24,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuhalnik za dve jajci 
Št. izdelka 04 1502 0011 

EAN 4211129 116268 
 

RRP 59,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Za eno jajce (velikosti S – XL) 

•  Ločen merilni lonček z vgrajeno iglo za 
prebadanje za mehko in trdo kuhana jajca 

•  Vključuje elegantno skodelico za jajca, izdelano iz 

Cromargana®, ki jo lahko spravite v kuhalnik in 
prihranite prostor 

•  Pokrov iz visokokakovostnega Tritana 

•  Grelna posoda iz nerjavnega jekla, 
enostavna za čiščenje 

•  Gumb za vklop/izklop z LED-obrobo 
•  Samodejni zvočni signal, ko jajce doseže izbrano 

trdoto 

•  Zaščita pred pregrevanjem 
•  Izhodna moč: 56 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Za 1 – 2 jajci (velikosti S - XL) 
•  Pokrov iz visokokakovostnega Tritana z vgrajeno 

posodo za vodo 
•  Vložek za jace z iglo za prebadanje 
•  Samodejni zvočni signal, ko jajce doseže izbrano 

trdoto 
•  Gumb za vklop/izklop z LED-obrobo 
•  Grelna posoda iz nerjavnega jekla, 

enostavna za čiščenje 
•  Zaščita pred pregrevanjem 
•  Izhodna moč: 250 vatov 

 
 
 
 

Stelio 
 
 

 

Penilec mleka 
Št. izdelka 04 1322 0011 

EAN 4211129 137669 
 

RRP 59,99 EUR 

 

•  Prefinjen dizajn iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Obloga proti prijemanju za preprosto, higienično čiščenje  

•  Popolna mlečna pena za različne specialitete z 
možnostjo treh prednastavljenih programov: 
- topla mlečna pena za cappuccino in latte macchiato 

- hladna mlečna pena za frapeje, koktajle, ledeno kavo 
in sladice 
- vroče mleko za mlečno kavo, kakav in vročo čokolado  

•  Gumb z LED-osvetlitvijo s funkcijo One Touch 
•  Praktična snemljiva mešalna roka z magnetno pritrditvijo za 

enostavno čiščenje 
•  Volumen: mlečna pena do 150 ml, vroče mleko 

do 250 ml 
•  Izhodna moč: 500 vatov 

Stelio 
 
 

Kuhalnik za jajca 
Št. izdelka 04 1507 0011 

EAN 4211129 116299 
 

RRP 59,99 EUR 

 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Za 1 - 7 jajc, elektronika za čas kuhanja 

•  Nastavitev za mehko, srednje in trdo 
kuhana jajca 

•  Stalni nivo kuhanja 

•  Samodejni zvočni signal kuhanja  
•  Osvetljeno stikalo za vklop/izklop 
•  Grelna posoda iz nerjavnega jekla, 

enostavna za čiščenje 
•  Navijalnik za kabel 
•  Zaščita pred pregrevanjem 
•  Merilni lonček z iglo za prebadanje 
•  Izhodna moč: 350 vatov 
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Zajtrk 
 

WMF Lumero Lono 
 
 

 
 

Multifunkcijski električni grelnik 
Št. izdelka 04 1326 0011 

EAN 4211129 140515 
 

RRP 169,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Električni grelnik 
Št. izdelka 04 1329 0011 

EAN 4211129 140522 
 

RRP 119,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lono 
 
 
 
 

Električni grelnik z dvojno steno 
Št. izdelka 04 1321 0011 

EAN 4211129 132886 
 

RRP 99,99 EUR 
 
 
 

2400 Watt 
WMF High Performance 

 

•  Različni programi: vrela voda, priprava čaja, jogurta in 
glazure za čokoladni fondi pa tudi pogrevanje otroške hrane  

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  Izhodna moč: maksimalno 3.000 vatov 
•  Brezžični grelnik z osnovno podlago z LED-osvetlitvijo 

in navijalcem za kabel 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 
pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni 
izklop ob vretju 

•  Zunanji prikazovalnik nivoja vode 

•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki 
ga lahko perete 

•  Volumen: 1,6 l 

 
 
 
 
 
 
 
•  Brezžični grelnik z ohišjem iz visokokakovostnega mat 

Cromargana® in ločeno osnovno podlago z 
elegantno LED-osvetlitvijo in navijalcem za kabel 

•  Štiri individualno prilagodljive nastavitve za 

temperaturo in LED-zaslon 
•  Izhodna moč: maksimalno 3.000 vatov 
•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 

pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni 
izklop ob vretju in pokrov z zaporo 

•  Volumen 1,6 litra 

•  Zunanji prikazovalnik nivoja vode 

•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 
pritiskom na gumb 

•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko perete 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Izhodna moč: maksimalno 2.400 vatov 

•  Volumen: 1,3 l 
•  Safety Touch (ohišja se lahko dotaknete pod ročajem, tudi ko voda vre) 
•  Skriti grelni elemen iz nerjavnega jekla 

•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 
navijalnikom za kabel 

•  Notranji prikazovalnik nivoja vode 

•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga 
lahko perete 

•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 

pritiskom na gumb 
•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 
pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni izklop ob 
vretju in pokrov z zaporo 

Električni grelnik 1,6 l 
Št. izdelka 04 1313 0011 

EAN 4211129 063302 
 

RRP 99,99 EUR 
 
 
 
 

2400 Watt 
WMF High Performance 

 
 
 
 
 
 
 

Stekleni električni grelnik 1,7 l 
Št. izdelka 04 1315 0011 
EAN 4211129 116282 
 

RRP 119,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Električni grelnik za čaj in vodo 2-v-1 
Št. izdelka 04 1316 0011 

EAN 4211129 128292 
 

RRP 149,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: maksimalno 2.400 vatov 
•  Volumen: 1,6 l 
•  Skriti grelni elemen iz nerjavnega jekla 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 

navijalnikom za kabel 

•  Zunanji prikazovalnik nivoja vode 

•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga 

lahko perete 

•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 
pritiskom na gumb 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 
pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni izklop 

ob vretju in pokrov z zaporo 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Steklo SCHOTT DURAN® – izjemno odporno na 

toploto in temperaturne spremembe, 
nevtralni okusi in enostavno čiščenje 

•  Izhodna moč: maksimalno 3.000 vatov 

•  Volumen: 1,7 l 
•  Skriti grelni elemen iz nerjavnega jekla 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 

navijalnikom za kabel 

•  Zunanji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko 

perete 
•  Priročno odpiranje pokrova z eno rok  s 

pritiskom na gumb 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 
pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni 
izklop ob vretju in pokrov z zaporo 

 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: maksimalno 3.000 vatov 

•  Grelnik za vodo in kuhalnik za čaj z XXL filtrom za čaj 
iz Cromargana® za optimalno aromo (mikro cedilo 
za aromo) in magnetnim držalom za čajni filter 

•  Steklo SCHOTT DURAN® je odporno na vročino, stabilno, 
nevtralnega okusa in enostavno za čiščenje 

•  Volumen: čaj do 1,4 l in voda do 1,7 l 

•  4 nastavitve za temperaturo: 70 °C, 80  °C, 90  °C, 100  °C 
•  Gumb za individualne programe kuhanja pri 

temperaturi od 60  °C do 100  °C in možnost izbire 

časa kuhanja od 0 do 15 minut 
•  LCD 
•  S funkcijami za vretje in vzdrževanje toplote do 40 minut  

•  Skriti grelni element iz nerjavnega jekla 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko perete 
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Zajtrk 
 
 
 
 
 

Stekleni električni grelnik 
Št. izdelka 04 1319 0011 

EAN 4211129 132879 
 

RRP 84,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  Volumen: 1,0 l 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno 

podlago z navijalnikom za kabel 

•  Zunanji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga 

lahko perete 

•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 
pritiskom na gumb 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 

pregrevanjem in delovanjem na suho, 
samodejni izklop ob vretju in pokrov z zaporo 

•  Izhodna moč: maksimalno 1.900 vatov 

Električni grelnik 0,8 l 
Št. izdelka 04 1314 0011 

EAN Nr. 4211129 116244 
 

RRP 84,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: maksimalno 1.800 vatov 
•  Volumen: 0,8 l 

•  Skriti grelni element iz nerjavnega jekla 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 

navijalnikom za kabel 

•  Notranji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga 

lahko perete 

•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 
pritiskom na gumb 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 
pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni 
izklop ob vretju in pokrov z zaporo

 
 
 
 
 

Električni grelnik 1,0 l 

z motnim steklom 
Št. izdelka 04 1319 0041 (granitno siv) 

EAN Nr. 4211129 137607 
 

RRP 94,99 EUR 

 
•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® s 

posebnim barvnim poudarkom 
•  Volumen: 1,0 l 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno 

podlago z navijalnikom za kabel 
•  Zunanji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko 

perete 
•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 

pritiskom na gumb 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 
pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni 
izklop ob vretju in pokrov z zaporo 

•  Izhodna moč: maksimalno 1.900 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. izdelka 04 1314 0041 (grafitno siv) EAN 

EAN Nr. 4211129 134125 
 

RRP 84,99 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. izdelka 04 1314 0051 (bakren) EAN 

Nr. 4211129 134132 
 

RRP 84,99 EUR 

 
 
 
 

Št. izdelka 04 1319 0051 (bakren) 

EAN Nr. 4211129 137614 
 

RRP 94,99 EUR 

 

Skyline 
 
 
 

Stekleni električni grelnik Vario 1 l 
Št. izdelka 04 1318 0012 

EAN 4211129 133784 
 

RRP 99,99 EUR 

 
•  Eleganten dizajn iz visokokakovostnega 

mat Cromargana® 
•  Steklo WMF – odporno na vročino, stabilno, 

nevtralnega okusa in enostavno za čiščenje 
•  Volumen 1 liter 

•  Dodatna funkcija: priprava čaja s 5 nastavljivimi 
nivoji temperature za različne vrste čajev 

•  5 nastavitev temperature: 60 °C, 70 °C, 

80 °C, 90 °C, 100 °C, s piskom, ko je 
dosežena izbrana temperatura 

•  Snemljiv mikro filter za arome, izdelan iz Cromargana® 

•  Vgrajen nosilec za čajne vrečke na pokrovu 
•  Funkcija za vretje –  idealna za skoraj sterilno pripravo 
•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 

pritiskom na gumb 
•  Funkcija za ohranjanje toplote do 20 minut 
•  Notranja LED-lučka 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga 

lahko perete 
•  Izhodna moč: maksimalno 1.900 vatov 

Električni grelnik 1,6 l 
Št. izdelka 04 1305 0021 

EAN 4211129 872607 
 

RRP 94,99 EUR 

 

•  Poliran Cromargan® 
•  Izhodna moč: maksimalno 3.000 vatov 
•  Volumen: 1,6 l 

•  Skriti grelni elemen iz nerjavnega jekla 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 

navijalnikom za kabel 

•  Osvetljena notranjost 
•  Zunanji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko perete 

•  Ročaj iz gume proti zdrsom za maksimalno udobje 
•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s pritiskom 

na gumb 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred pregrevanjem 
in delovanjem na suho, samodejni izklop ob vretju in 
pokrov z zaporo
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Zajtrk 
 

Stelio WMF Lumero 
 
 

Električni grelnik 1,7 l 
Št. izdelka 04 1302 0012 

EAN 4211129 057905 
 

RRP 69,99 EUR 
 
 
 

2400 Watt 
WMF High Performance 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: maksimalno 2.400 vatov 
•  Volumen: 1,7 l 

•  Skriti grelni element iz nerjavnega jekla 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 

navijalnikom za kabel 

•  Osvetljeni zunanji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko 

perete 
•  Ročaj iz gume proti zdrsom za maksimalno udobje 

•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 
pritiskom na gumb 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred pregrevanjem 

in delovanjem na suho, samodejni izklop ob vretju in pokrov 
z zaporo 

 
Opekač za kruh 
Št. izdelka 04 1419 0011 

EAN 4211129 140942 
 

RRP 139,99 EUR 

 

•  Eleganten opekač za kruh s podolgovato režo z 10 
različnimi jakostmi pečenja in vgrajeno funkcijo za 
centriranje kruha za enakomerno pečenje 

•  Izhodna moč: 980 vatov 
•  Programi za segrevanje, pečenje štručk na eni 

strani, uporaba nastavka za štručke, odtaljevanje 

in funkcija za izklop 
•  LED-zaslon 
•  Ločen nastavek za segrevanje štručk in rogljičkov 
•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

z elegantno LED-osvetlitvijo osnovne ploskve 
•  Snemljiv pladenj za drobtine 

 

Lono 
 

 
 

Električni grelnik 1,2 l 
Št. izdelka 04 1301 0012 

EAN 4211129 057806 
 

RRP 64,99 EUR 
 
 
 

2400 Watt 
WMF High Performance 

 
 
 
 
 
 

Bueno 

 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 

•  Izhodna moč: maksimalno 2.400 vatov 
•  Volumen: 1,2 l 
•  Skriti grelni element iz nerjavnega jekla 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 

navijalnikom za kabel 
•  Osvetljeni zunanji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko 

perete 
•  Ročaj iz gume proti zdrsom za maksimalno udobje 
•  Priročno odpiranje pokrova z eno roko s 

pritiskom na gumb 
•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred 
pregrevanjem in delovanjem na suho, samodejni izklop ob 
vretju in pokrov z zaporo 

Opekač za kruh 
Št. izdelka 04 1409 0011 

EAN 4211129 063401 
 

RRP 84,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opekač za kruh 

z daljšo režo 
Št. izdelka 04 1412 0011 

EAN Nr. 4211129 130806 
 

RRP 74,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  7 različnih stopenj pečenja 
•  Integrirana funkcija za centriranje kruha za 

enakomerno pečenje 
•  Osvetljeni gumbi (stop, ponovno gretje/pečenje in 

odtaljevanje) 

•  Integriran nastavek za peko štručk in rogljičkov 
•  Snemljiv pladenj za drobtine 
•  Navijalnik za kabel 

•  Samodejni varnostni izklop 
•  Izhodna moč: 900 vatov 

 
 
 
 
 
•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Dovolj prostora za dve XXL rezini toasta 

•  Integriran nastavek za štručke 
•  Prilagodljive nastavitve pečenja 
•  Izolacija Keep Cool 
•  Integrirana funkcija za centriranje kruha za 

enakomerno pečenje 
•  Številne dodatne funkcije 

Električni grelnik 1,7 l 
Št. izdelka 04 1308 0011 

EAN 4211129 050401 
 

RRP 59,99 EUR 
 
 

2400 Watt 
WMF High Performance 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: maksimalno 2.400 vatov 
•  Volumen: 1,7 l 

•  Skriti grelni element iz nerjavnega jekla 
•  Brezžični grelnik z ločeno osnovno podlago z 

navijalnikom za kabel 

•  Osvetljeni zunanji prikazovalnik nivoja vode 
•  Snemljiv filter proti vodnemu kamnu, ki ga lahko 

perete 
•  Ročaj iz gume proti zdrsom za maksimalno udobje 

•  Visok nivo varnosti zahvaljujoč zaščiti pred pregrevanjem 
in delovanjem na suho, samodejni izklop ob vretju in 
pokrov z zaporo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opekač za kruh 

za 1 rezino 
Št. izdelka 04 1410 0011 

EAN 4211129 116251 
 

RRP 74,99 EUR 

 

Št. izdelka 04 1412 0041 (grafitno siv) 

EAN 4211129 134187 
 

RRP 84,99 EUR 

 

Št. izdelka 04 1412 0051 (bakren) 

EAN 4211129 134194 
 

RRP 84,99 EUR 
 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  7 različnih stopenj pečenja 
•  Integrirana funkcija za centriranje kruha za 

enakomerno pečenje 

•  Osvetljeni gumbi (stop, gretje/ponovno pečenje, 
odtaljevanje in pečenje štručk) 
•  Integriran nastavek za peko štručk in rogljičkov 

•  Snemljiv pladenj za drobtine 
•  Samodejni varnostni izklop 
•  Izhodna moč: 600 vatov 
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Zajtrk 
 

Stelio 

Zdravi užitki 
 

Kult Pro 
 
 

Opekač za kruh 
Št. izdelka 04 1401 0012 

EAN 4211129 058209 
 

RRP 64,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  7 različnih stopenj pečenja 
•  Integrirana funkcija za centriranje kruha za 

enakomerno pečenje 
•  Osvetljeni gumbi (vklop/izklop, gretje/pečenje, 

odtajanje in funkcija za štručke) 
•  Funkcija za štručke za pečenje na eni strani, ki je 

energetsko varčno 
•  Dodatna funkcija za dviganje, da lahko varno 

vzamete ven tudi manjše rezine kruha 

•  Nastavek iz nerjavnega jekla za peko štručk in rogljičkov 
•  Snemljiv pladenj za drobtine 
•  Samodejni varnostni izklop 
•  Izhodna moč: 980 vatov 

Izjemno zmogljiv mešalnik 1,8 l 
Št. izdelka 04 1663 0011 

EAN 4211129 132732 
 

RRP 349,99 EUR 
 

NO 
FUNCTION 
without lid and jug 

WMF Safety Handling 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 
•  Močna naprava za mešanje, tlačenje, sekljanje in 

pripravo pireja 

•  Zmogljiv motor s 1.600 vati dosega do 36.000 
vrt/min, 2 KM in 500 km/h 

•  Varna uporaba z WMF: certificirana varnost GS za 
izklop za maksimalno zaščito 

•  Posoda za mešanje z volumnom 1,8 l iz Tritana, 
odpornega proti lomljenju in brez BPA, z odprtino za 
polnjenje in vgrajenim merilnikom, lahko perete v 

pomivalnem stroju 
•  Odstranljiv nož z dvojnim rezilom iz 

visokokakovostnega nerjavnega jekla vključuje 

tehnologijo WMF Perfect Cut 
•  LED-zaslon za različne nastavitve hitrosti in časa 
•  Šest avtomatskih programov: drobljenje leda, smuti, 

juha, sorbet, drobljenje, čiščenje in največja hitrost

 
 

Bueno Pro 
 
 

Opekač za kruh z 

dvema dolgima režama 
Št. izdelka 04 1415 0011 

EAN 4211129 138628 
 

RRP 69,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opekač za kruh 
Št. izdelka 04 1413 0011 

EAN 421119 132855 
 

RRP 54,99 EUR 

 

 

 
 
 

•  Dve dolgi reži z integriranim centriranjem kruha za 
enakomerno pečenje do štirih standardnih rezin 
toasta ali dve dolgi rezini kruha 

•  6 različnih stopenj pečenja 
•  Snemljiv nastavek za pogrevanje štručk in rogljičkov 
•  Osvetljeni gumbi (stop, gretje/ ponovno 

pečenje in odtajanje) 
•  Snemljiv pladenj za drobtine 

•  Elegantno ohišje, izdelano iz mat Cromargana® 
•  Izhodna moč: maksimalno 1.550 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  6 različnih stopenj pečenja 
•  Osvetljeni gumbi (stop, ponovno gretje/pečenje 
in odtajanje) 

•  Integriran nastavek za štručke 
•  Integrirana funkcija za centriranje kruha 
za enakomerno pečenje 
•  Snemljiv pladenj za drobtine 

Mešalnik 1,8 l  Št. 

izdelka 04 1651 0011 

EAN 4211129 132411 
 

RRP 169,99 EUR 
 
 
 

NO 
FUNCTION 
without lid and jug 

WMF Safety Handling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Večfunkcijski mešalnik 
Št. izdelka 04 1653 0011 

EAN 4211129 130448 
 

RRP 139,99 EUR 

 
 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 

•  Izhodna moč: 1.400 vatov, 25.000 vrt/min 315 km/h 
•  Varna uporaba z WMF: certificirana varnost GS za 

izklop zagotavlja, da funkcija za mešanje deluje 
samo, ko je pokrov zaprt in je stekleni vrč 
pravilno nameščen 

•  Steklena posoda z volumnom 1,8 l 
•  Odprtina za dodajanje na pokrovu z 

integriranim merilnikom 

•  Visokokakovosten nož s 4 rezili iz 

nerjavnega jekla – odstranljiv za 
enostavno čiščenje 

•  Močan motor z različnimi nastavitvami hitrosti in 

funkcijo za največjo hitrost 
•  3 avtomatske nastavitve: drobljenje leda, smuti, pire 
•  Nadzorna plošča z LED-osvetlitvijo 

•  Ergonomični ročaj s funkcijo Soft Touch za 
maksimalno udobje 

 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 1.200 vatov, do 30.000 vrt/min 
•  Prijeten nivo hrupa ob mešanju kljub veliki zmogljivosti  

•  Funkcija za največjo hitrost, varnostno stikalo za 
vklop/izklop in 6 hitrosti 

•  Trije avtomatski programi na LCD 

•  Pester izbor dodatkov – vsi iz Tritana in z možnostjo 
pranja v pomivalnem stroju: 
- 2x mešalna kozarca za na pot (500 ml + 700 ml) 

- 1x manjša posoda za mešanje (300 ml) 
- 2x pokrov za pitje, 1x pokrov za hrambo 
- 1x kozarec za mešanje (1,2 l) z odprtino s cedilom in 

merilnikom na pokrovu – vključuje snemljiv nastavek 
za ročaj, ki omogoča temeljito čiščenje 

•  2 rezalni enoti iz visokokakovostnega nerjavnega 
jekla, ki ju lahko poljubno kombinirate: 
- križni rezalnik s 6 rezil i  in plosko rezilo  

•  Izjemno stabilen zaradi priseskov
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Zdravi užitki  
 

Kult X 
 
 

Mešalnik 0,8 l  
Št. izdelka 04 1649 0011 

EAN 4211129 128131 
 

RRP 99,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smuti za na pot 
Št. izdelka 04 1650 0011 

EAN 4211129 128711 
 

RRP 64,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steklenica za smuti za na pot 0,6 l 
Št. izdelka 04 1685 0071 

EAN-Nr. 4211129 129022 
 

RRP 12,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 400 vatov, 20.000 vrt/min, 241 km/h 
•  Volumen: 0,8 l 
•  Visokokakovosten nož s 6 rezili iz nerjavnega jekla  

•  Snemljiv stekleni vrč (0,8 l) s praktičnim ročajem 
in dulcem za nalivanje 

•  Odprtina za dodajanje na pokrovu z integriranim 
merilnikom 

•  5 nastavitev hitrosti in način za največjo hitrost 
•  Nadzorna plošča z LED-osvetlitvijo 
•  Varnostni izklop: mešate lahko samo, ko je 

vrček pravilno nameščen 
•  Izjemno stabilen zaradi dizajna proti zdrsom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Eleganten dizajn iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Izhodna moč: 300 vatov, 23.000 vrt/min, 212 km/h 
•  Dve posodi za mešanje/pitje iz Tritana 

•  Praktičen pokrov, ki ne pušča 

•  Visokokakovosten snemljiv nož s 4 rezili  iz 
nerjavnega jekla  s tehnologijo WMF Perfect Cut 

•  Funkcija za drobljenje leda 
•  Intuitivna uporaba – WMF ergonomično rokovanje 

•  Volumen: 0,6 l 
•  Varnostni izklop: mešate lahko samo, ko je posoda 

za mešanje pravilno nameščena 

•  Izjemno stabilen zaradi dizajna proti zdrsom 

•  Združljiv s posodo za pitje Kult X Mix & 
Go Keep Cool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Steklenica za pitje/posoda za mešanje (600 ml) 

iz visokokakovostnega Tritana in s praktičnim 

pokrovom za pitje 
•  Primerna za WMF KITCHENminis Smoothie-to-

go, Kult X Mix & Go in Kult X Mix & Go Keep Cool 

Večfunkcijski mešalnik 
Št. izdelka 04 1652 0011 

EAN 4211129 130363 
 

RRP 119,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mix & Go 
Št. izdelka 04 1627 0011 

EAN 4211129 072403 
 

RRP 59,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set kozarcev Mason 
Št. izdelka 04 1678 0041 

EAN 4211129 134026 
 

RRP 19,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-delni set dodatkov     
Št. izdelka 04 1699 0071 

EAN 4211129 132671 
 

RRP 14,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 900 vatov, do 25.000 vrt/min 
•  Prijeten nivo hrupa ob mešanju kljub 

veliki zmogljivosti 
•  Funkcija za največjo hitrost, varnostno stikalo za 

vklop/izklop in 2 hitrosti 

•  Pester izbor dodatkov – vsi iz Tritana in z možnostjo 
pranja v pomivalnem stroju:  
- 2x mešalna kozarca za na pot (500 ml + 700 ml)     

- 1x manjša posoda za mešanje (300 ml) 
- 2x pokrov za pitje, 1x pokrov za hrambo 
- 1x kozarec za mešanje (1,2 l) z odprtino s cedilom in 

merilnikom na pokrovu – vključuje snemljiv nastavek 
za ročaj, ki omogoča temeljito čiščenje 

•  2 rezalni enoti iz visokokakovostnega nerjavnega 

jekla, ki ju lahko poljubno kombinirate: 
- križni rezalnik s 6 rezil i  in plosko rezilo  

•  Izjemno stabilen zaradi priseskov 

 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 300 vatov 
•  Volumen: 0,6 l 
•  Visokokakovosten snemljiv nož s 4 rezili  iz nerjavnega 

jekla  s tehnologijo WMF Perfect Cut 
•  Posoda za mešanje za hladne pijače z merilnikom in 

praktičnim pokrovom za pitje 

•  Varnostni izklop: mešate lahko samo, ko je posoda 
za mešanje pravilno nameščena 

•  Izjemno stabilen zaradi dizajna proti zdrsom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ročaj kot na skodelicah Mason 
•  Za sveže zmešne smutije in podobne napitke 
•  Vključuje dva pokrova iz nerjavnega jekla in dve slamici 
•  Kristalna kozarca, pokrova in slamice lahko perete v 

pomivalnem stroju 

•  Dodatki primerni za WMF Kult X Mix & Go in 
KITCHENminis Smoothie-to-go 

 
 
 
 
 
 
•  Pokrov s silikonskim obročem 
•  Mešalna posoda iz Tritana, 0,3 l 
•  Nož z 2 reziloma, lahko uporabljate tudi na 

steklenici za pitje Mix & Go 0,6 l 
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30° 

30° 

Zdravi užitki  
 

Kult X Stelio 
 
 

Steklenica 0,6 l 
Št. izdelka 04 1695 0071 

EAN 4211129 110129 
 

RRP 12,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steklenica 0,3 l 
Št. izdelka 04 1694 0071 

EAN 4211129 119009 
 

RRP 9,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mix & Go Keep Cool 
Št. izdelka 04 1641 0011 

EAN 4211129 119566 
 

RRP 69,99 EUR 
 
 
 
 

max. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steklenica Keep Cool 0,6 l 
Št. izdelka 04 1693 0011 

EAN 4211129 119573 
 

RRP 24,99 EUR 
 
 
 
 

max. 
 

 

•  Steklenica za pitje/posoda za mešanje (600 ml) iz 
visokokakovostnega Tritana in s praktičnim pokrovom za pijače 

•  Primerna za Kult X Mix & Go in Kult X Mix & Go Keep 

Cool ter WMF KITCHENminis Smoothie-to-go 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Steklenica za pitje/posoda za mešanje (300 ml) iz 
visokokakovostnega Tritana in s praktičnim pokrovom za pijače 

•  Primerna za Kult X Mix & Go in Kult X Mix & Go Keep 

Cool in WMF KITCHENminis Smoothie-to-go 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 300 vatov 
•  Volumen: 0,6 l 

•  Visokokakovosten snemljiv nož s 4 rezili  iz 
nerjavnega jekla  s tehnologijo WMF Perfect Cut 

•  Posoda za mešanje za hladne pijače z merilnikom 

in praktičnim pokrovom za pitje, lahko perete v 
pomivalnem stroju 

•  Varnostni izklop: mešate lahko samo, ko je posoda 

za mešanje pravilno nameščena 
•  Izjemno stabilen zaradi dizajna proti zdrsom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Posoda za mešanje za hladne pijače (600 ml), 

pokrov za pitje, lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Primerna za Kult X Mix & Go in Kult X Mix & Go 

Keep Cool in WMF KITCHENminis Smoothie-to-go 

Mešalnik 1,5 l 
Št. izdelka 04 1619 0011 

EAN 4211129 063708 
 

RRP 99,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ožemalnik citrusov 
Št. izdelka 04 1603 0012 

EAN 4211129 057707 
 

RRP 64,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kult X 
 
 
 
 

Sokovnik 
Št. izdelka 04 1662 
0011 

EAN 4211129 132428 
 

RRP 139,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 

•  Izhodna moč: 600 vatov 
•  Volumen: 1,5 l 
•  Visokokakovosten nož s 6 rezili iz nerjavnega 

jekla s tehnologijo WMF Perfect Cut technology 

•  Snemljiv stekleni vrč s praktičnim ročajem in 
dulcem za nalivanje 

•  Odprtina za dodajanje na pokrovu z integriranim 

merilnikom 
•  Prilagodljiva nastavitev hitrosti in način za 

največjo hitrost 

•  Nadzorna plošča z LED-osvetlitvijo 
•  Varnostni izklop: mešate lahko samo, ko je 

stekleni vrč za mešanje pravilno nameščen 

•  Izjemno stabilen zaradi dizajna proti zdrsom 
 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 

•  2 nastavka za ožemanje za različno velike sadeže 
•  Snemljiv vložek s cedilom in nastavka za ožemanje 

iz Cromargana® 
•  Sok steče direktno v kozarec 
•  Dulec lahko zaprete, ima pa tudi varovalo proti kapljanju 

•  Samodejni start/stop 
•  Prozoren pokrov 
•  Izjemno stabilen zaradi dizajna proti zdrsom 
•  Izhodna moč: 85 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Eleganten dizajn z LED-osvetlitvijo in ohišjem 

iz kakovostnega Cromargana® 
•  Učinkovit, varčen 500-vatni motor 

•  74-mm odprtina za filter skrajša čas priprave  
•  Mikro cedilo iz Cromargana® z vzdržljivimi ostrimi 

rezili 

•  Čopič za enostavno in nežno čiščenje mikro cedila 
•  2 nastavitvi hitrosti za različne vrste sadežev 

in zelenjave 

•  1,8-litrska posoda za sadno meso, ki jo je lahko 
izprazniti in očistiti 

•  1,2-litrski vrček z odstranljivim ločevalnikom za peno 
•  Vgrajeno varovalo, da deluje samo, ko je pokrov zaprt  

•  Za enostavno čiščenje lahko dele perete v pomivalnem stroju 
•  Protizdrsne nogice za optimalno stabilnost 
•  Z vgrajenim navijalom za kabel, da zasede malo prostora
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Skrb za dojenčke 

Pomočniki v kuhinji 
 

Lono Kult X 
 
Grelnik za otroško hrano in stekleničke 
Št. izdelka 04 1523 0011 

EAN 4211129 130882 
 

RRP 54,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kult Pro 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 

•  Za nežno pogrevanje otroških stekleničk in kozarčkov 
(Ø do 72 mm) 

•  Pet funkcionalnih programov: 

– Program 1: otroško mleko ali hrano ohrani toplo ali 
nežno odtali zamrznjeno mleko ali hrano za dojenčka  
– Program 2: za pogrevanje manjših količin mleka 

za dojenčke (na telesno temperaturo) 
– Program 3: za pogrevanje večjih količin mleka za 
dojenčke (na telesno temperaturo) 

– Program 4: za pogrevanje otroške hrane (trdno 
hrano ali pire na telesno temperaturo) 
– Program 5: hitro pogrevanje mleka in 

hrane za dojenčke 
•  Vložek za stekleničke/kozarčke z nastavitvijo štirih 

različnih višin za enostavno jemanje ven 

•  Gumb z LED-lučko in funkcijo na dotik WMF One Touch 
•  Funkcija za samodejni izklop in ohranjanje toplote 

(40 minut) 
•  Izhodna moč: 140 vatov 

Spiralizator 
Št. izdelka 04 1648 0011 

EAN 4211129 127875 
 

RRP 74,99 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie 

friendly 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® s 
snemljivo prozorno odprtino za dodajanje 

•  Idealen za hitro in enostavno pripravo 

zdravih zelenjavnih rezancev, solat in 
dodelanih prilog iz sadja ter zelenjave 

•  Vključuje tri izjemno ostre vložke za rezanje s tehnologijo 

WMF Perfect Cut za tanke rezance (cca. 9 mm),    
široke rezance (cca. 5 mm), špagete (cca. 3 mm) 

•  Enostavno za čiščenje – vse snemljive dele lahko 

perete v pomivalnem stroj 
•  Varna uporaba zaradi integrirane rezalne enote 
•  Varovalo za otroke: deluje samo, ko je 

nameščena odprtina za dodajanje 
•  Izjemno stabilen na delovni površini zahvaljujoč 

podlagi proti zdrsom 

•  Z vgrajenim navijalom za kabel za enostavno 
spravljanje kabla v aparatu 

•  Vključuje praktično zbirno posodo (1,25 l) 
•  Izhodna moč: 80 vatov

 
 

Spiralizator z ožemalnikom citrusov 
Št. izdelka 04 1657 0011 

EAN 4211129 141956 
 

RRP 109,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veggie 

friendly 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ožemalnik citrusov za spiralizator 
Št. izdelka 04 1676 0071 

EAN 4211129 133517 
 

RRP 24,99 EUR 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
z dvema snemljivima odprtinama za dodajanje 

•  Enostavno za čiščečnje – vse snemljive dele lahko 
perete v pomivalnem stroju 

•  Izjemno stabilen na delovni površini 

zahvaljujoč podlagi proti zdrsom 

•  Z vgrajenim navijalnikom kabla v aparatu 

•  Vključuje praktičen vrč (1,0 l) 
•  Izhodna moč: 80 vatov 

Večfunkcijski rezalnik: 
•  Prozorna odprtina za dodajanje za preprosto dodajanje 

sestavin in pripravo spiralnih rezancev ali tornadov iz 

sadja ali zelenjave 
•  Dodatna odprtina za dodajanje za dekorativno okrasje 

iz sadja in zelenjave v obliki rezin ali ribanih delcev 

•  Vključuje tri izjemno ostre vložke za rezanje s tehnologijo 
WMF Perfect Cut  – za tanke rezance (približno 5 mm), 
široke rezance (približno 35 mm) in tornade (približno 20 mm) 

•  Varna uporaba zaradi rezanja v notranjosti in 
varovalom za otroke – deluje samo, ko je 
pritrjena odprtina za dodajanje 

Ožemalnik citrusov: 
•  2 nastavka za ožemanje za različne velikosti sadežev, 

ki zasedeta malo prostora, saj se lahko zložita skupaj 
•  Integriran vstavek s cedilom, ki zadrži meso in koščice 

•  Samodejni vklop/izklop s pritiskom na nastavek za ožemanje  
•  Ergonomičen ročaj za varno nalivanje 
 
 
 
•  Dodatek za spiralizator WMF Kult X 
•  Dva nastavka za ožemanje za različno velike sadeže – 

zložita se skupaj, da prihranite prostor 

•  Zanesljivo zbiranje mesa in koščic s pomočjo 
integriranega vložka s cedilom 

•  Samodejni vklop/izklop s pritiskom na nastavek 

za ožemanje 
•  Vsi deli so snemljivi in jih lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Sok teče direktno v priloženi vrč z volumnom 1 l 
•  Ergonomičen ročaj za varno nalivanje 

 
 
 
 

Sekljalnik Edition 
Št. izdelka 04 1659 0011 

EAN 4211129 131292 
 

RRP 54,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekljalnik 
Št. izdelka 04 1658 0011 

EAN 4211129 130967 
 

RRP 39,99 EUR 

 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 320 vatov 
•  2 nastavitvi hitrosti 

•  Visokokakovosten nož z 2 reziloma iz nerjavnega jekla 
•  Snemljivo rezilo 
•  Pririočna uporaba z eno roko 

•  Nadzorna plošča z LED-osvetlitvijo 
•  Steklena posoda za sekljanje (1 liter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Kompakten sekljalnik iz mat Cromargana®, ki 
zasede malo prostora 

•  Visokokakovosten nož z 2 reziloma iz nerjavnega 

jekla s tehnologijo WMF Perfect Cut 
•  Snemljivo rezilo 
•  Za sekljanje zelišč, oreščkov, sira, čokolade, čebule itd. 

•  Snemljiva posoda za sekljanje (0,3 l)  
•  Pririočna uporaba z eno roko 
•  Varnostni mehanizem omogoča delovanje 

samo, ko je nameščen pokrov 
•  Vse snemljive dele lahko perete v pomivalnem 

stroju (posoda, pokrov, nož)
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Pomočniki v kuhinji  
 

Profi Plus 
 
 

Solata za na pot 
Št. izdelka 04 1640 0011 

EAN 4211129 119658 
 

RRP 94,99 EUR 

 

•  Kompakten stroj za pripravo solate iz mat Cromargana® 
•  Vključuje posodo za solato za na pot z vgrajeno posodico 

za preliv 

•  Tehnologija WMF Perfect Cut za rezanje, strganje in 
sekljanje 

•  5 vložkov iz Cromargana® 

•  Škatla, kamor spravite vseh pet rezalnih vložkov 
•  2 nastavitvi hitrosti 
•  Velika odprtina za dodajanje 
•  Varno odstranjevanje in zamenjava rezalnih vložkov 

•  Lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Izhodna moč: 150 vatov 

Kuhinjski robot, kovinsko siv 
Št. izdelka 04 1632 0071 

EAN 4211129 119504 
 

RRP 599,99 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Pomočnik za moč: visoka zmogljivost, močan motor s 1.000 vati, 1,4 KM 

•  Pomočnik za gnetenje: planetarno mešanje 
•  Funkcija za počasno mešanje: za izjemno nežno vmešavanje sestavin 
•  Pomočnik za hitrost: 8 nastavitev hitrosti z elektronskim regulatorjem 

hitrosti in počasnim zagonom 
•  Pomočnik za varnost: z dvigom mešalne roke se aparat samodejno ugasne, 

izjemno stabilen zaradi optimalne razporeditve teže  

•  Pomočnik za kabel: integriran navijalnik za kabel, kabel se 
enostavno pospravi v notranjost aparata 

•   Kovinsko ohišje 
•  Dodatne funkcije z izbirnimi nastavki 

 
 

Kult X 
 
 

Multipraktik Edition 
Št. izdelka 04 1664 0011 

EAN 4211129 132435 
 

RRP 139,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 

•  Velika posoda za pripravo, 2,0 l, z XXL odprtino in 
višino 165 mm za dodatno varnost, dober pretok in 
večji volumen 

•  Kompakten, da zasede malo prostora 
•  2 nastavitvi hitrosti in največja hitrost 
•  Večfunkcijski zahvaljujoč širokemu spektru dodatkov: 

groba in fina rezila iz nerjavnega jekla za rezanje in 
strganje, npr. surov krompir lahko hitro in udobno 
nastrgate za pripravo domačih cmokov in krompirjevih 

polpetov, rezanje krompirja za čips, stepanje rumenjaka 
in smetane, nož iz nerjavnega jekla za preprosto 
sekljanje zelišč in čebule, nastavek za gnetenje za 

enostavno obdelavo testa 
•  Rezila iz nerjavnega jekla pustijo nevtralen okus 

in jih lahko perete v pomivalnem stroju 

•  Praktična in varna škatla za pospravljanje rezil in nožev 
•  Varnostna zapora – naprava deluje samo, 

ko je posoda pravilno nameščena in je pokrov zaprt 
•  Izjemno stabilen zaradi priseskov 
•  Izhodna moč: 500 vatov 

 
 
 
Vključuje pester izbor nastavkov 

 
 
 
 
 
 
 

Ploski stepalnik Metlica Spiralni kavelj za testo Stabilna 5-litrska skleda Zaščita proti škropljenju  

iz Cromargana®                    z odprtino za dodajanje 

sestavin 

 

Profesionalni mešalnik za testo ima visokokakovostni mat zaključek 
in je na voljo tudi v dveh sodobnih barvah: 

 

Kuhinjski robot, platinasto bronast 
Št. izdelka 04 1632 0061 

EAN 4211129 119498 
 

RRP 599,99 EUR 

Kuhinjski robot, kovinsko bel 
Št. izdelka 04 1632 0001 

EAN 4211129 119467 
 

RRP 599,99 EUR 
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Pomočniki v kuhinji
 

Dodatki za gospodinjske aparate Profi Plus 
in WMF KITCHENminis 

 
 

 
 

Kuhinjski robot One for All Edition, temno siv 
Št. izdelka 04 1668 0071 

EAN 4211129 141987 
 

RRP 499,99 EUR 

 

•  42 % manjši in 28 % lažji od kuhinjskega robota 
WMF Profi Plus 

•  Posoda za mešanje z volumnom 3 l iz Cromargana® s 

praktičnim pokrovom za zaščito pred škropljenjem 
•  Planetarni mešalnik 
•  8 nastavitev hitrosti z elektronskim regulatorjem hitrosti 

in počasnim zagonom 
•  Funkcija počasnega mešanja za izjemno nežno vmešavanje 

sestavin 

•  Nastavek za mešanje z volumnom 550 ml iz tritana za 
pripravo smutijev in podobnih napitkov 

•  Nosilec za pritrditev nastavkov 

•  Časovnik z LCD  za natančno kuhanje 
•  Gumb za enostavno dviganje mešalne roke 
•   Samodejno navijanje kabla – kabel enostavno 

spravite v aparat 

Sekljalnik 
Št. izdelka 04 1692 0011 

EAN 4211129 119597 
 

RRP 79,99 EUR 
 

•  2 diska z luknjicami – fini, grobi 

•  Visokokakovostni nož iz 
nerjavnega jekla s 4 rezili 

•  Dodatek za stiskanje z blokado 

•  Na voljo tudi: 

nastavek za krhko testo 

 
 

Skleda za mešanje 3,6 I 
Št. izdelka 04 1697 0021 

EAN 4211129 119634 
 

RRP 49,99 EUR 

Nastavek za krhko testo 
Št. izdelka 04 1694 0011 

EAN 4211129 119627 
 

RRP 14,99 EUR 
 

•  4 različni modeli za pečenje 
•  Možnost uporabe samo na 

sekljalniku WMF Profi Plus 
•  Lahko perete v pomivalnem stroju 

 
 
 

Skleda za mešanje 3,0 I 
Št. izdelka 04 1680 0021 

EAN 4211129 130332 
 

RRP 49,99 EUR 
 

•  Lahko jo pospravite v skledo za mešanje 
za 5 l, da prihranite prostor 

•  Uporabite lahko originalni pokrov 

z zaščito proti škropljenju z 
odprtino za dodajanje 

 

 
Valjar 

Vključuje pester izbor nastavkov: 

 Št. izdelka 04 1695 0021 

EAN 4211129 119672 
 

RRP 109,99 EUR 

•  Uporabite lahko originalni pokrov 
z zaščito proti škropljenju z 
odprtino za dodajanje 

 
 
 
 

Rezalnik za zelenjavo, 

4-delni 
Št. izdelka 04 1696 0071 

EAN 4211129 119603 
 

RRP 79,99 EUR 
 

•  Valjar za pripravo testa/trakov 
za testenine 

•  Prilagodljiva širina vse do 140 mm 
(za pripravo testa za lazanjo) 

Nastavek za mešanje 3-l-skleda Zaščita  Ploski stepalnik Metlica Spiralni kavelj Lopatka za testo •  Devet nastavitev debeline testa 

                                           za mešanje     proti škropljenju                                                                    za testo                     

•  Štirje zamenljivi vložki iz Cromargana® za 
strganje in rezanje zelenjave, sadja, 
oreščkov ter še veliko drugega 
•  Za fino in grobo strganje ter fino ali 

grobo sekljanje sestavin 
•  Praktični dodatek za stiskanje z blokado 

 

Profesionalni mešalnik za testo je na voljo v še eni sodobni barvi: 
 

Kuhinjski robot One for All Edition, umazano bel 
Št. izdelka 04 1668 0001 

EAN 4211129 141970 
 

RRP 499,99 EUR 

 

Rezalnik za špagete 
Št. izdelka 04 1681 0021 

EAN 4211129 119665 
 

RRP 89,99 EUR 
 

•  Rezalnik za izdelavo špagetov 
iz vnaprej oblikovanih listov za 
lazanjo (širina 1,6 mm) 

 
 
 

Rezalnik za široke rezance 
Št. izdelka 04 1691 0021 

EAN 4211129 119610 
 

RRP 89,99 EUR 

 
 
 

Ožemalnik citrusov 
Št. izdelka 04 1684 0011 

EAN 4211129 131124 

 
 

RRP 29,99 EUR 
•  Vložek za ožemanje iz Cromargana® 
•  2 nastavka za ožemanje za 

različne velikosti sadežev 
•  Dulec za izlivanje z zapiralom in 

zaščito proti kapljanju 

 
•  Rezalnik za izdelavo širokih 

rezancev iz vnaprej oblikovanih 

listov za lazanjo (širina 6,5 mm) 
 

34 | WMF-CE manjši električni aparati 2019/2020 WMF-CE manjši električni aparati 2019/2020 | 35 



Pomočniki v kuhinji  
 

Lineo Kult X 
 
 

Palični mešalnik 4-v-1 
Št. izdelka 04 1635 0011 

EAN 4211129 116381 
 

RRP 119,99 EUR 
 
 

WMF Perfect Cut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kult X 
 
 

Palični mešalnik Edition 
Št. izdelka 04 1655 0011 

EAN 4211129 131308 
 

RRP 54,99 EUR 
 
 

WMF Perfect Cut 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: maksimalno 700 vatov, 13.000 vrt/min, 125 km/h 

•  Nastavek za mešanje iz Cromargana®, snemljiv 
•  Rezalna tehnologija WMF 2+2 iz nerjavnega jekla s 

tehnologijo WMF Perfect Cut 

•  Izjemno kakovosten zaščitni pokrov 
•  Variabilne nastavitve hitrosti 
•  Turbo funkcija za maksimalno moč 

•  Ergonomičen ročaj, ki ne drsi, za maksimalno 
udobje in varnost 

•  Prisesek za varovanje kabla 
•  Posoda za mešanje z volumnom 1 liter z merilno 

lestvico in nedrsečo podlago 

•  Sekljalnik 
— Posoda za sekljanje (0,6 l) z nedrsčo podlago 
— Visokokakovostno dvojno rezilo iz nerjavnega jekla 

— Odstranljiva enota z nožem 
•  Metlica 
•  Nastavek za penjenje mleka 

 
 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 600 vatov 
•  Nastavek za mešanje iz Cromargana®, snemljiv 

•  Visokokakovosten nož iz nerjavnega jekla s 4 rezili  
•  Variabilne nastavitve hitrosti 
•  LED-osvetlitev 
•  Ergonomičen ročaj za maksimalno udobje 

Ročni mešalnik Edition 
Št. izdelka 04 1656 0011 

EAN 4211129 131285 
 

RRP 54,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kult S 
 
 

Ročni mešalnik 
Št. izdelka 04 1638 0001 

EAN 4211129 117982 
 

RRP 54,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 400 vatov 
•  5 nastavitev hitrosti 

•  Turbo funkcija za maksimalno moč 
•  2 metlici iz Cromargana® 
•  2 kavlja za testo iz Cromargana® 
•  Gumb, ki izvrže metlici in kavlja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Bel z mat Cromarganom® 
•  Izhodna moč: 300 vatov 

•  5 nastavitev hitrosti 
•  Turbo funkcija za maksimalno moč 
•  2 metlici iz Cromargana® 

•  2 kavlja za testo iz Cromargana® 
•  Gumb, ki izvrže metlici in kavlja

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kult S 
 
 

Palični mešalnik 
Št. izdelka 04 1637 0001 

EAN 4211129 117975 
 

RRP 54,99 EUR 

 

•  Bel z mat Cromarganom® 
•  Izhodna moč: 500 vatov 
•  Nastavek za mešanje iz Cromargana®, snemljiv 

•  Visokokakovosten nož iz nerjavnega jekla s 4 rezili 
s tehnologijo WMF Perfect Cut 

•  Variabilne nastavitve hitrosti 

•  Gumb start/stop 
•  Turbo funkcija za maksimalno moč 
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Lono Lono 
 
 

 
 

Multifunkcijski kuhalnik 8-v-1 
Št. izdelka 04 1537 0011 

EAN 4211129 133319 
 

RRP 179,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuhalnik Sous-Vide Pro 
Št. izdelka 04 1536 0011 

EAN 4211129 133302 
 

RRP 219,99 EUR 
 
 
 
 

Sous Vide Slow Cook 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Izhodna moč: 1.100 vatov 
•  Velik nominalni volumen: 5,8 litrov 
•  Osem programov za različna opravila: kuhanje 

na pritisk, počasno kuhanje, kuhanje na pari, 
kuhanje riža in drugih podobnih sestavin, 
pogrevanje, pečenje in konzerviranje 

•  Maksimalna prilagodljivost zahvaljujoč praktični funkciji 
za ohranjanje toplote, ki hrano ohrani toplo do 6 ur in z 
zamikom kuhanja do 12 ur 

•  Prednastavljene programe lahko posamično prilagajate 
•  Zdravo kuhanje: čas kuhanja se zmanjša do 70 %,  

ohranite vitamine in minerale ter hkrati ne izgubite 

aromatičnih okusov 
•  Idealen za pripravo vegetarijanskih in veganskih jedi 
•  Maksimalna varnost zaradi varnostnega ventila, ventila 

za izpust tlaka in posebnega tesnila 

•  WMF enostavno rokovanje z intuitivnim vrtljivim gumbom 
in navigacijskim menijem, ki mu je lahko slediti 

•  Izvlečni lonec, ki ga lahko perete v pomivalnem 

stroju s prevleko proti prijemanju 
•  Vključuje posodo za kuhanje na pari, podstavek za 

posodo za kuhanje na pari in merilni lonček 

 
 
 
 
 
 
•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 

•  Posoda za vodo z volumnom 6 l iz prozornega Tritana 
brez BPA 

•  Funkcija dva-v-enem: kuhanje sous-vide in 

počasno kuhanje v enem aparatu 
•  Enostavno, nežno kuhanje rib, mesa in zelenjave 

kot v gurmanskih kuhinjah 

•  Dve nastavitvi z možnostjo nastavljanja programov za popolno kuho 
•  Izjemno natančno reguliranje temperature in izjemna 

temperaturna natančnost 

•  Variabilne nastavitve temperature od 35  °C do 90  °C 
•  Funkcija časovnika vse do 72 ur kuhanja 
•  WMF enostavno rokovanje: velika ročaja za prenašanje 

na posodi za vodo za varno dviganje 

•  Enostavna in udobna uporaba s pomočjo nadzornega gumba 
•  LCD 
•  Izhodna moč: 1.500 vatov 

Aparat za vakuumiranje 
Št. izdelka 04 1907 0011 

EAN 4211129 132794 
 

RRP 149,99 EUR 
 

Extensive 
accessories 

 

BPA free 
Vacuum bags and clingfilm rolls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrečke za vakuumiranje 
Št. izdelka 04 1997 0041 

EAN 4211129 134262 
 

RRP 14,99 EUR 
 

BPA free 
Vacuum bags and clingfilm rolls 

 
 
 
 

Navitki za vakuumiranje 
Št. izdelka 04 1998 0041 

EAN 4211129 134231 
 

RRP 17,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 
•  Aparat za vakuumiranje za spravljanje hrane, ki ohrani 

okus, in konzerviranje 
•  Vključuje integriran rezalnik folije in odstranljivo 

posodo za navitek folije z dolžino do 6 metrov 
•  Pet osvetljenih funkcijskih tipk: ročni izklop, ločeno 

vakuumiranje in varjenje, nastavitev za suho/mokro 

hrano, samodejno vakuumiranje in varjenje 
•  Avtomatski program za mokro ali suho hrano 
•  Dvakrat varjeni šiv proti puščanju 

•  Primeren za navitke folije/vrečke do širine 30 cm 
•  Natančen in praktičen dovajalnik folije 
•  Enostavno čiščenje zahvaljujoč snemljivi 

vakuumski komori 
•  Vključuje navitek folije (30 x 150 cm) in 5 vrečk 

(20 x 30 cm): odporni na trganje, nevtralnega 
okusa, struktura za optimiziran pretok zraka, 

vključno s cevjo za sesanje iz posod 
•  Izhodna moč: 90 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Dodatne vrečke WMF (20 x 30 cm) na voljo pri 

zastopnikih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Dodatni navitki folije WMF (30 x 600 cm) na voljo 
pri zastopnikih 

 

 

BPA free 
Vacuum bags and clingfilm rolls 
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Multifunkcijski kuhalnik 6-v-1 
Št. izdelka 04 1538 0011 

EAN 4211129 133326 
 

RRP 179,99 EUR 

 

•  Vsestranski električni kuhalnik na pritisk za manjša gospodinjstva 

•  Izhodna moč: 800 vatov 
•  S štirimi prednastavljenimi programi za kuhanje na 

pritisk, počasno kuhanje, kuhanje na paro in kuhanje 

riža ter podobnih živil, pa še z dvema dodatnima 
nastavljivima programoma 

•  Do 70 % krajši čas kuhanja, ki ohrani vitamine, 

minerale in arome 
•  Certifikat varnosti GS z varnostnim ventilom, 

ventilom za izpust tlaka, posebnim tesnilom, 

zaporno ročko z odpiranjem na strani in 
ohišjem s toplotno izolacijo Safety Touch iz 
visokokakovostnega Cromargana® 

•  WMF enostavno rokovanje z visokokakovostnim LED-
zaslonom, intuitivnim vrtljivim gumbom in 
enostavnim navigacijskim menijem 

•  Obloga proti prijemanju, lonec, ki ga lahko izvlečete in 
operete v pomivalnem stroju, z volumnom 2,9 litra – 
idealen za manjša gospodinjstva 

•  Maksimalna prilagodljivost zahvaljujoč praktični funkciji, 
ki ohranja toploto (do 6 ur), in časovniku (do 12 ur) za 
zamik kuhanja 

•  Odvisno od programa lahko prednastavitve za pritisk, zmanjšanje 

pritiska, temperaturo, čas, ohranjanje toplote in zamik 
začetka kuhanja individualno prilagajate 

•  Vključuje posodo za kuhanje na pari, podstavek in merilni lonček 

Set pladnjev za sušenje 
Št. izdelka 04 1596 0041 

EAN 4211129 131056 
 

RRP 24,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silikonski model za 

izdelavo proteinskih tablic 
Št. izdelka 04 1595 0071 

EAN 4211129 131216 
 

RRP EUR 12,99 

 

•  Primerni za avtomatski sušilnik 
WMF KITCHENminis Snack To Go 

•  Trije dodatni pladnji za sušenje so na voljo, da 

povečate celotno površino za sušenje 
•  Pladnji za sušenje s finim filtrom iz Tritana in 

nerjavnega jekla 

•  Pladenj za sušenje: 27 x 17,5 cm = 472,5 cm² na eno plast 

 
 
 
 
 
 
•  Primeren za avtomatski sušilnik WMF KITCHENminis 

Snack To Go 
•  Silikonski model za domačo izdelavo 

proteinskih tablic 

 
 
 
 

Kult X 
 
 

 

Sušilnik Snack to go 
Št. izdelka 04 1525 0011 

EAN 4211129 1310188 
 

RRP 119,99 EUR 

 
•  Kompakten sušilnik, ki zasede malo prostora, 

iz mat Cromargana® 
•  Idealen za sušenje sadja, zelenjave, mesa, zelišč, gob itd. 
•  Izhodna moč: 250 vatov 

•  Optimalno sušenje s pomočjo enakomerne razporeditve 
toplote zahvaljujoč elektronskemu kroženju zraka 

•  Tiho delovanje 

•  Zaščita pred pregrevanjem/varnostni izklop 
•  Variabilne nastavitve temperature od 30  °C do 70  °C 

s samodejnim izklopom in zvočnim signalom, ki ga 
lahko izklopite 

•  Individuano nastavljiv časovnik: 0 do 24 ur 
•  LCD-zaslon za prikaz temperature in časa sušenja 
•  5 pladnjev za sušenje s finim filtrom iz Tritana in nerjavnega 

jekla – individualno raztegljivi s še 3 pladnji za sušenje 
•  Vključeno: silikonski model za domačo izdelavo 

proteinskih tablic, dve posodi različnih velikosti, 
posodica za proteinsko tablico za na pot in knjižica 
receptov 

Aparat za peko kruha 
Št. izdelka 04 1514 0011 

EAN 4211129 127868 
 

RRP 149,99 EUR 

 

•  Kompakten aparat za peko kruha z ohišjem iz 
visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  12 programov za uživanje v kruhu na različne načine 

•  Funkcija dobro jutro: časovnik za sveže pečen 
kruh zjutraj 

•  Tri prilagodljive stopnje pečenja (rahlo, srednje, 

močno) in dve različni velikosti kruha (450 g, 750 g) 
•  Funkcija za samodejno ohranjanje toplote do 60 minut 
•  Odstranljiva posoda za testo z oblogo proti prijemanju 

•  Praktično okence z lučko, ki jo lahko prižgete 
•  Uporabniku prijazen osvetljen LCD 
•  Gumijaste nogice proti zdrsom za večjo varnost 
•  Izhodna moč: 450 vatov 
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Aparat za pripravo sladoleda 3-v-1 
Št. izdelka 04 1645 0011 

EAN 4211129 128452 
 

RRP 74,99 EUR 

 

•  Aparat za pripravo sladoleda, ki zasede malo 
prostora, iz mat Cromargana® 

•  Posoda za zamrzovalnik z volumnom 300 ml za 

zamrznjen jogurt, sorbet ali sladoled s pokrovom 
za praktično hrambo v zamrzovalniku 

•  Vključuje praktično zajemalko za sladoled 

•  LCD s funkcijo odštevanja 
•  Stikalo za vklop/izklop 
•  Izhodna moč: 12 vatov 

Kuhalnik za riž s posodico za na pot 
Št. izdelka 04 1526 0011 

EAN 4211129 131049 
 

RRP 94,99 EUR 
 
 
 
 
 
 

WMF 
Easy 

Steaming 

 

•  Ohišje, ki prihrani veliko prostora, iz visokokakovostnega 

Cromargana® 
•  Za nežno, zdravo kuhanje vseh standardnih vrst riža, 

kvinoje in zelenjave itd. 

•  Vključuje dodaten pokrov za na pot, ki notranji lonec 
spremeni v prenosno posodo za kosilo, da jedi ni treba 
prebasati 

•  Notranja posoda iz Cromargana® – brez prijemanja 
zahvaljujoč dvojni oblogi proti prijemanju 

•  Dvoplastno dno za enakomerno razporeditev toplote 

•  Volumen notranjega lonca cca. 1,0 l (= cca. 250 g riža) 
•  Vložek za kuhanje na pari iz Cromargana® 
•  Stekleni pokrov z izoliranim ročajem 

•  LED-zaslon 
•  Časovnik 
•  Samodejna funkcija za ohranjanje toplote do 40 minut 

•  Sistem hrambe, ki prihrani prostor, s snemljivim 
napajalnim kablom 

•  Vključuje merilno posodico in žlico za riž 
•  Vse snemljive dele lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Izhodna moč: 220 vatov 

 
 
 
 

Posoda za zamrzovalnik 
Št. izdelka 04 1686 0011 

EAN 4211129 128919 
 

RRP 24,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parnik 
Št. izdelka 04 1509 0011 

EAN 4211129 119641 
 

RRP 149,99 EUR 
 
 
 
 
 
 

WMF 
Easy 

Steaming 

•  Dodatek za aparat za pripravo sladoleda WMF KITCHENminis 3-v-1 

•  S pokrovom za praktično hrambo v zamrzovalniku 

•  Posoda za zamrzovalnik z volumnom 300 ml za zamrznjen jogurt, sorbet ali sladoled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Preprosta priprava različnih jedi, ki ohranijo vitamine, 

kuhanih sočasno na zelo majhni površini  
•  Dve kuhalni komori z ločenim reguliranjem, vsaka z volumnom 2,15 l 
•  Razdelilnik za posodo za kuhanje za fleksibilno delitev kuhalne površine 

•  Multifunkcija posoda iz Cromargana® 
za pripravo riža, testenin, juh in še veliko več  

•  LCD z intuitivnim delovanjem 

•  Prilagoditev posameznega časa kuhanja s spominsko funkcijo 
•  Posoda za vodo volumna 1,1 l 
•  Funkcija za ohranjanje toplote do 40 minut 

•  Visokokakovosten stekleni pokrov 
•  Izhodna moč: 900 vatov 
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WMF Lumero Lono 
 
 

 
 

Kuharska postaja 3-v-1 
Št. izdelka 04 1548 0011 

EAN 4211129 140478 
 

RRP 219,99 EUR 

 

•  Trije aparati v enem: namizni žar, raklet in fondi z 
dodatki za do osem oseb 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® z LED-

osvetlitvijo WMF Lumero za elegantno vzdušje za mizo 
•  Sočasna uporaba rakleta in fondija zahvaljujoč 

ločenemu, nastavljivemu upravljanju temperature za 

enakomerno razporeditev toplote 
•  WMF visoka zmogljivost: 1.100 vatov raklet, 700 vatov fondi 
•  Certificirana varnost TÜV (GS) 

Raklet žar 
Št. izdelka 04 1504 0011 

EAN 4211129 116497 
 

RRP 149,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Variabilne nastavitve temperature z LED-lučmi 
•  Lita plošča, ki jo lahko obračate, z oblogo proti 

prijemanju za pečenje na žaru ali dve palačinki  
•  8 ponvic z oblogo proti prijemanju, ki jih lahko 

perete v pomivalnem stroju 
•  8 visokokakovostnih strgal za raklet, ki jih 

lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Praktično odlagališče za vroče ponvice, ki jih ne uporabljate 
•  Izhodna moč: 1.500 vatov 

 
UŽITKI S FONDIJEM 
•  Posoda za fondi z volumnom cca. 0,75 l za olje, 

mesno ali zelenjavno juho in tople jedi na žlico ali za 

ohranjanje toplote jedi, kot so krompir in omake 

•  Nosilec za vilice WMF za enostavno odlaganje in 
razporeditev vilic za fondi iz nerjavnega jekla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lono 
 
 

Fondi 
Št. izdelka 04 1513 0011 

EAN 4211129 128681 
 

RRP 99,99 EUR 

UŽITEK Z RAKLETOM IN ŽAROM 

•  Snemljiva plošča iz litega aluminija (35,5 x 35,5 cm) 
z ogromno prostora za peko mesa in zelenjave 

•  Ponvice in plošča za žar imajo oblogo proti prijemanju 

in jih lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Praktično mesto za odlaganje vročih, neuporabljenih ponvic 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Za do 8 oseb 

•  Primeren za olje, mesno ali zelenjavno juho 
•  8 visokokakovostnih vilic za fondi iz 

nerjavnega jekla z barvnimi oznakami 

•  Nosilec za posamezne vilice 
•  Variabilne nastavitve temperature 
•  LED-indikatorska lučka za pripravljenost 

•  Stikalo za vklop/izklop 
•  Posoda za fondi iz Cromargana® z volumnom 1,2 l 
•  Izhodna moč: 1.400 vatov 

 
 

Raklet za 4 
Št. izdelka 04 1539 0011 

EAN 4211129 132992 
 

RRP 94,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raklet za 2 
Št. izdelka 04 1510 0011 

EAN 4211129 119733 
 

RRP 74,99 EUR 
 
 
 
 
 

WMF High Performance 

 
 
•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 

•  Variabilne nastavitve temperature z LED-lučmi 
•  Lita plošča, ki jo lahko obračate, z oblogo proti  

prijemanju s plosko in narebreno površino za zdravo 
pečenje mesa, rib in zelenjave, lahko jo perete v 

pomivalnem stroju 
•  4 visokokakovostna strgala za raklet, ki jih 

lahko perete v pomivalnem stroju 

•  4 ponvice z oblogo proti prijemanju, ki jih lahko 
perete v pomivalnem stroju 

•  Praktično odlagališče za vroče ponvice, ki jih ne uporabljate 

•  Izhodna moč: 870 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Plošča za pečenje, ki jo lahko obračate, z narebreno stranjo 

za videz pečenja na žaru in gladko površino za zelenjavo  

•  2 manjši ponvici za raklet z oblogo proti prijemanju 
•  1 velika maksi ponev 
•  Odlagališče za vroči ponvici ali veliko ponev 

•  Keramična skleda za čokoladni fondi in dve nabodali 
Iz Cromargana® 

•  Lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Izhodna moč: 370 vatov 

 
80 

58 

56 
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Žari in zabavno kuhanje 
 

Lono Lono 
 

Namizni žar s plosko & 

narebreno površino 
Št. izdelka 04 1534 0011 

EAN 4211129 131261 
 

RRP 129,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narebren namizni žar 
Št. izdelka 04 1533 0011 

EAN 4211129 131247 
 

RRP 119,99 EUR 
 
 
 
 
 

WMF High Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namizni žar Quadro 
Št. izdelka 04 1519 0011 

EAN 4211129 128704 
 

RRP 84,99 EUR 
 
 
 
 
 

WMF High Performance 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 2.300 vatov 
•  Plošča iz litega aluminija z oblogo proti prijemanju 

in integriranim grelnim elementom, lahko perete v 
pomivalnem stroju 

•  Velika narebrena in ploska površina za pečenje: 
cca. 27 x 41 cm 

•  Enostavno rokovanje: ploščo za žar enostavno snamete  

in namestite s pritiskom na gumb 
•  Snemljiv zbirni pladenj, ki ga lahko perete v 

pomivalnem stroju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Izhodna moč: 2.000 vatov 
•  Variabilne nastavitve temperature z LED-lučmi 
•  Plošča iz litega aluminija z oblogo proti prijemanju 

in integriranim grelnim elementom, lahko perete v 

pomivalnem stroju 

•  Velika narebrena površina za pečenje: 

cca. 27 x 41 cm 
•  Enostavno rokovanje: ploščo za žar enostavno snamete  

in namestite s pritiskom na gumb 
•  Snemljiv zbirni pladenj, ki ga lahko perete v 

pomivalnem stroju 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Mat Cromargan® 
•  Variabilne nastavitve temperature z LED-lučmi 

•  Snemljiva plošča za pečenje iz litega aluminija z 
oblogo proti prijemanju za zdravo pečenje mesa, 
zelenjave in rib z malo maščobami 

•  Plošča za pečenje, ki jo lahko perete v pomivalnem stroju 
•  Kompaktna narebrena površina za pečenje 

(27 x 27 cm) z integriranim grelnim elementom 

•  Snemljiv zbirni pladenj za maščobe iz Cromargana®, 
ki ga lahko perete v pomivalnem stroju 

•  Izhodna moč: 1.250 vatov 

Žar Master Grill 
Št. izdelka 04 1528 0011 

EAN 4211129 130165 
 

RRP 169,99 EUR 
 
 
 

2400 Watt 
WMF High Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosilec za Master Grill 
Št. izde lka 04 1597 0071 

EAN 4211129 132329 
 

RRP 69,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namizni žar za dva 
Št. izdelka 04 1517 0011 

EAN 4211129 128698 
 

RRP 69,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Variabilne nastavitve temperature z LED-lučmi 

•  2 posamezno nastavljivi površini za pečenje 
•  2 plošči iz litega aluminija z oblogo proti prijemanju, 

ki ju lahko perete v pomivalnem stroju, z 

integriranim grelnim elementom 

•  Snemljiv zbirni pladenj za maščobe iz Cromargana®, ki 
ga lahko perete v pomivalnem stroju 

•  Enostavno snemanje plošč za pečenje zaradi 

posebnega mehanizma 
•  Snemljiva zaščita proti vetru in škropljenju 
•  S certifikatom za zunanjo uporabo 

•  Površina za pečenje cca. 28 x 50 cm 
•  Izhodna moč: 2.400 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Delovna višina 84 cm z uporabo žara WMF 

Lono Master Grill 
•  Enostavno sestavljanje in razstavljanje 
•  Dodatna polica za odlaganje iz Cromargana® 

•  Odporen na zunanje vplive 
 
Možnost uporabe z: 
•  Žarom WMF Lono Master Grill (04 1528 0011) 
•  Narebrenim namiznim žarom WMF Lono (04 1533 0011) 

•  Namiznim žarom WMF Lono s plosko & narebreno površino 
(04 1534 0011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Elegantem dizajn iz visokokakovostnega 

mat Cromargana® 
•  Dekoracija za mizo 
•  Idealen za hitro, enostavno pečenje za dve osebi 

•  Namizni žar za zdravo kuhanje z malo maščobami doma 
•  Dodatne ponvice za zelenjavo z oblogo proti 

prijemanju 

•  Snemljiva plošča za pečenje z oblogo proti prijemanju 
z vgrajenim grelnim elementom –  za enostavno 
čiščenje in proti prijemanju hrane 

•  Kompaktna narebrena površina za pečenje 
35,5 cm x 13,2 cm 

•  Variabilne nastavitve temperature z LED-lučmi 

•  Snemljiv zbirni pladenj za maščobe, ki ga 
lahko perete v pomivalnem stroju 

•  Zasede malo prostora 

•  Izhodna moč: 1.000 vatov 
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Žari in zabavno kuhanje 
 

Kult X Lono 
 
 

Enojno indukcijsko kuhališče 
Št. izdelka 04 1524 0011 

EAN 4211129 131032 
 

RRP 94,99 EUR 
 
 

WMF high performance 

 
 

100 – 280 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvojno indukcijsko kuhališče 
Št. izdelka 04 1532 0011 

EAN 4211129 132985 
 

RRP 199,99 EUR 

 

•  Popolno za manjše kuhinje, za kuho 
neposredno na mizi ali ohranjanje toplih jedi 

•  Pogrejte, segrejte ali skuhajte hitro in učinkovito 

•  8 stopenj jakosti, enostavno prilagajanje s 
pomočjo Slide Control 

•  6 praktičnih neposrednih izbirnih programov: 

ohranjanje toplote, pogrevanje mleka, lahno 
vrenje, kuhanje na pari, cvrtje, največja jakost 

•  Možnost uporabe časovnika z digitalnim prikazom 
•  Steklokeramična površina 

•  Zaslon na dotik z enostavnim nadzorom z dotikom gumba 
•  Samodejno zaznavanje posode in zaščita proti pregrevanju  
•  Za posode do 280 mm 

•  Izhodna moč: maksimalno 2.200 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 
•  Mobilno indukcijsko kuhališče, popolno za manjše kuhinje,    

za kuho neposredno na mizi ali ohranjanje toplih jedi 
•  Pogrejte, segrejte ali skuhajte hitro in učinkovito 
•  8 stopenj jakosti, enostavno prilagajanje s pomočjo Slide Control 

•   6 prednastavljenih programov: ohranjanje toplote: 
ohranjanje toplote na temperaturi za postrežbo, 
pogrevanje mleka: pogrevanje mleka ali taljenje 

prelivov, lahno vrenje: kuhanje v vroči vodi tik pred 
vreliščem, kuhanje na pari, cvrtje: hitro ocvrite 
meso, največja jakost za hitro segrevanje 

•  Zaslon na dotik za intuitivno upravljanje z dotikom gumba 

•  Možnost uporabe časovnika (od 1 minute do 9 ur) z 
digitalnim prikazom 

•  Za posode do 280 mm 

•  Steklokeramična površin 
•  Samodejno zaznavanje posode in zaščita proti pregrevanju  
•  Pametni sistem “razporeditve moči” za optimalno porabo 

celotne, moči, ki je na voljo 
•  Izhodna moč: maksimalno 3.500 vatov 

Žar Contact 2v1 
Št. izdelka 04 1511 0011 

EAN 4211129 127462 
 

RRP 149,99 EUR 
 
 
 
 
 

WMF high performance 

 
 
 
 
 
 
 

Opekač za sendviče 
Št. izdelka 04 1515 0011 

EAN 4211129 128728 
 

RRP 79,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparat za peko vafljev Edition 
Št. izdelka 04 1521 0011 

EAN 4211129 127622 
 

RRP 79,99 EUR 

 

•  Ohišje iz Cromargana® 
•  2 plošči iz litega aluminija z oblogo proti 

prijemanju, odporni na praske, za pečenje rib, 
mesa in zelenjave z malo maščobami 

•  Popolnoma prilagodljiva nastavitev temperature 
•  Praktični navijalnik za kabel s predalom za hrambo 

•  Navpična postavitev za hrambo, ki zasede malo prostora 

•  Možnost uporabe kot zaprti žar s površino za pečenje 650 cm² 
ali kot namizni žar s površino za pečenje 1.300 cm² 

•  Snemljiv zbirni pladenj za maščobe iz Cromargana® 
•  Plošča za pečenje Vario Flex s samodejno prilagodljivo 

višino glede na pečeno jed 
•  Izhodna moč: 2.100 vatov 

 
 
 
 
 
•  Eleganten dizajn iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Prostor za 2 sendviča katere koli velikosti, od 

standardnih rezin kruha do XXL (velikost 
posameznega sendviča: največ 130 x 130 mm) 

•  Variabilna zapora na ročaju z 2 nastavljivima višinama za 
prilagoditev debelini sendviča 

•  Možnost navpične postavitve za hrambo 
zahvaljujoč integriranemu navijalniku za kabel in 

razdelkom za vtikač 
•  Enostavno čiščenje zaradi posebnega dizajna plošče za 

peko z oblogo proti prijemanju 

•  LED-indikator za stanje pripravljenosti 
•  Stikalo za vklop/izklop 
•  Izhodna moč: 800 vatov 

 
 
 

•  Mat Cromargan® 
•  Peka okusnih vafljev z malo maščobami na 

ploščah iz litega aluminija, odpornih na praske in 
z bologo proti prijemanju 

•  Ohišje, izolirano proti toploti, z vgrajenim ventilatorjem  

•  Neskončne možnosti jakosti pečenja 
•  Optični prikaz z indikatorsko LED-lučko 
•  Praktičen navijalnik za kabel z razdelkom za hrambo 

•  Možnost navpične postavitve za hrambo na manjši 
površini 

•  Izhodna moč: 900 vatov 

 
 
 
 

Aparat za peko palačink 
Št. izdelka 04 1512 0011 

EAN 4211129 132954 
 

RRP 79,99 EUR 

 

•  Eleganten aparat za peko palačink z ohišjem iz 
visokokakovostnega Cromargana® 

•  Snemljiva ponev za peko palačink (Ø 33cm) z zaščitno 

obrobo proti polivanju, ki jo lahko perete v 
pomivalnem stroju 

•  Variabilne nastavitve temperature z LED-lučm 

•  Vključeni razni dodatki: pripomoček za glajenje 
mase in lopatka za palačinke, lahko perete v 
pomivalnem stroju 

•  Integriran navijalnik za kabel 
•  Izhodna moč: 1.600 vatov 
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Žari in zabavno kuhanje 
 

Lono 
 
 

Snack Master Edition 
Št. izdelka 04 1542 0012 

EAN 4211129 134309 
 

RRP 119,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekač za mafine Snack Master 
Št. izdelka 04 1591 0011 

EAN 4211129 133821 
 

RRP 19,99 EUR 

 

•  Eleganten dizajn iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Vključena 2 seta ponvic za vaflje in tople sendviče 
•  Enostavno čiščenje aluminijastih plošč zahvaljujoč oblogi  

proti prijemanju, odporni na praske (lahko perete v pomivalnem stroju) 

•  Ohišje s toplotno izolacijo z vgrajenim ventilatorjem, 
certifikat GS 

•  WMF Safety Touch (ohišja se lahko dotaknete tudi med delovanjem) 

•  Prilagodljivo zapiralo na ročaju z dvema nastavitvama višine 

•  LED-lučka, ki prikazuje pripravljenost 
•  Možnost hrambe na manjšem prostoru v 

pokončnem položaju zaradi integriranega 
navijalnika za kabel 

•  Izhodna moč: 800 vatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Visokokakovostne robustne litine iz aluminija 

•  Z oblogo proti prijemanju, odporno na praske, ki se lahko pere 
v pomivalnem stroju 

•  Enostavno vstavljanje in izvlačenje 
•  Enostavno čiščenje 

 
 

Aparat za pripravo pokovke 
Št. izdelka 04 1547 0011 

EAN 4211129 140461 
 

RRP 69,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 
•  Izhodna moč: 500 vatov 
•  Volumen do 2,2 l (cca. 50 g koruze za pokovko), 

izjemno kompakten, zasede malo prostora in lahko ga 

je pospraviti 
•  Hitro in enostavno pripravite pokovko za filmski 

večer v dvoje doma 

•  Izjemno hitro delovanje: s pritiskom gumba aparat 
za pokovko pripravi enakomerno pečeno, aromatično 
pokovko v nekaj minutah 

•  Postrežba v slogu: pokrov na aparatu lahko uporabite 
tudi kot elegantno servirno posodo iz kakovostnega 
Tritana z odprtino za dodajanje okusov 

•  WMF enostavno rokovanje: brez lepljivih prstov 
pri postrežbi, aparat preprosto obrnete na glavo 
in pokovko stresete v servirno posodo 

•  Snemljiv vložek za pokrov iz visokokakovostnega 
Cromargana® preprečuje, da ostanki masla ali olja 
pristanejo na mizi 

•  Brez opeklin: obloga proti prijemanju in mehanizem za 
obračanje na vroči plošči zagotavljata enakomerno 
peko koruze in omogočata pripravo z malo maščobe 

•  Preizkušeni varnostni mehanizmi: ohišje in ročaji 
ostanejo hladni in se jh lahko dotikate tudi med 
delovanjem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pekač za krofe Snack Master 
Št. izdelka 04 1592 0011 

EAN 4211129 133838 
 

RRP 19,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekač za palačinke Snack Master 
Št. izdelka 04 1593 0011 

EAN 4211129 133845 
 

RRP 19,99 EUR 

 

•  Visokokakovostne robustne litine iz aluminija 
•  Z oblogo proti prijemanju, odporno na praske, ki se lahko pere v pomivalnem stroju 

•  Enostavno vstavljanje in izvlačenje 
•  Enostavno čiščenje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Visokokakovostne robustne litine iz aluminija 

•  Z oblogo proti prijemanju, odporno na praske, ki se lahko pere v pomivalnem stroju 
•  Enostavno vstavljanje in izvlačenje 
•  Enostavno čiščenje 
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Eleganca @doma 
 

Ambient Ambient 
 
 

 
 

Aromatski difuzor 
Št. izdelka 04 1908 0011 

EAN 4211129 137911 
 

RRP 54,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plošča za hlajenje in pogrevanje 
Št. izdelka 04 1545 0011 

EAN 4211129 140812 
 

RRP 129,99 EUR 

 

•  Kompakten aromatski difuzor iz elegantnega ohišja iz 
Cromargana® za elegantno atmosfero v vsakem prostoru 

•  Z WMF ambientalno lučjo v sedmih barvah, ki jo 

lahko individualno prižgete in ugasnete 
•  Funkcijo atomizacije lahko (de)aktivirate 
•  Obe funkciji je izjemno enostavno uporabljati zahvaljujoč 

tehnologiji WMF Easy Touch 

•  WMF ambientalno luč lahko nastavite na časovnik     
(30 minut, 60 minut ali 90 minut) 

•  Smer atomizacije lahko uravnavate s 

pomočjo vrtljivega pokrova 
•  Posoda za vodo z volumnom 150 ml za do 4 ure atomizacije 
•  Samodejni izklop funkcije za atomizacijo, ko je posoda 

za vodo prazna 
•  Priročno dolivanje vode zahvaljujoč snemljivemu pokrovu 

•  Zelo tiho delovanje (< 30 decibelov) 
•  Snemljiv napajalni kabel 
•  Vključena krtačka za čiščenje 

 
 
 
 
 
•  Za ohranjanje hrane tople ali hladne 
•  Štiri prednastavljene stopnje temperature za 

ohranjanje tople hrane med 50  °C in 110  °C 
•  Z ločenim elementom za hlajenje, ki drži do dve uri 
•  Ohišje iz elegantnega mat Cromargana® z 

visokokakovostno snemljivo stekleno površino za 

enostavno čiščenje 
•  Zunanja osvetlitev WMF s tremi stopnjami jakosti, ki jih 

lahko individualno prižgete ali ugasnete  
•  Enostavna uporaba zahvaljujoč tehnologiji WMF Easy Touch 

 
 

Lučka za rastline 
Št. izdelka 04 1996 0011 

EAN 4211129 134354 
 

RRP 29,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelišča @doma, enojni 
Št. izdelka 04 1902 0011 

EAN 4211129 132824 
 

RRP 54,99 EUR 
 
 
 
 

Ø 12-13 cm 

•  Oblikovana za uporabo z enojnim WMF Ambient 
zelišča @doma 

•  Modra in rdeča LED-svetloba za pospešeno rast 

•  S tehnologijo WMF Easy Touch za uporabniku prijazno 
upravljanje 

•  Nastavljiva višina do 180 mm za različno visoke 
rastline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  Eleganten lonček za hišne rastline za dekorativno skrb 
za zelišča in notranje rastline 

•  Popoln lonček za eno zelišče/rastlino (Ø 12–13 cm) 

•  Individualno nastavljiva zunanja osvetlitev s tremi 
nastavitvami za svetlost in tehnologijo WMF Easy Touch: 
za vklop se samo dotaknete nerjavnega jekla 

•  Pametno dovajanje vode s pomočjo stenja 
•  Sistem za samostojno zalivanje preprečuje, 

da bi bile rastline preveč ali premalo zalite 

•  Eleganten indikator za nivo vode 
•  Enostavno dolivanje vode, da rastline ni treba umakniti 
•  Izjemno dolg, snemljiv napajalni kabel 

•  Posoda vsebuje dovolj vode za vsaj štiri dni 
•  Enostavno čiščenje zahvaljujoč snemljivi posodi za vodo 
•  Vložek za prilagoditev višine za različne 

višine lončkov za rastline 

 
 
 
 

 
 

Razdelilec Pro 
Št. izdelka 04 1904 0011 

EAN 4211129 133562 
 

RRP 29,99 EUR 

 
 
•  Popoln, eleganten dodatek gospodinjskim aparatom WMF 
•  Ohišje iz visokokakovostnega mat Cromargana® 

•  3 električne vtičnice 
•  2 vhoda za USB 
•  Individualno nastavljiva zunanja osvetlitev 

 
 
 
 
 

Versatile Functions 
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Eleganca @doma 
 

Ambient Ambient 
 
 

Zelišča @doma 
Št. izdelka 04 1901 0011 

EAN 4211129 131025 
 

RRP 64,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavek za stenj 
Št. izdelka 04 1999 0011 

EAN 4211129 131223 
 

RRP 5,99 EUR 

 

•  Mat Cromargan® 
•  Eleganten lonček za hišne rastline za dekorativno 

skrb za zelišča in notranje rastline 

•  Popoln lonček za dve zelišči/rastlini (Ø 12 cm) 

•  Individualno nastavljiva zunanja osvetlitev s tremi 
nastavitvami jakosti in tehnologijo WMF Easy Touch: za 

vklop se samo dotaknete nerjavnega jekla 

•  Pametno dovajanje vode s pomočjo stenja 

•  Posoda vsebuje dovolj vode za do štiri dni 

•  Sistem za samostojno zalivanje preprečuje, 
da bi bile rastline preveč ali premalo zalite 

•  Eleganten indikator za nivo vode 

•  Enostavno dolivanje vode, da rastline ni treba umakniti 

•  Izjemno dolg, snemljiv napajalni kabel 

•  Enostavno čiščenje zahvaljujoč izvlečni posodi za vodo 

•  Vključuje: 2 nastavka za stenj za enostavno rokovanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Pametni sistem za dovajanje vode za zalivanje 

s pomočjo stenja 
•  Primeren za WMF Ambient zelišča @doma in WMF 

Ambient zelišča @doma - enojni 

Hladilna posoda 

za šampanjec in vino 
Št. izdelka 04 1540 0011 

EAN 4211129 132947 
 

RRP 74,99 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element za hlajenje 
Št. izdelka 04 1590 0011 

EAN 4211129 134330 
 

RRP 12,99 EUR 

 

•  Ohišje iz visokokakovostnega Cromargana® 
•  Hladilna posoda, primerna za vino ali šampanjec za 

steklenice s premerom do 92 mm 
•  Dekorativna LED-osvetlitev na vrhu in dnu hladilne 

posode 
•  Krog z LED-lučjo za tri stopnje svetlosti 
•  Tehnologija WMF Easy Touch za enostavno uporabo 

kroga z LED-osvetlitvijo 

•  Prilagodljiv in nezlomljiv vložek za hlajenje          
(v zamrzovalni predal ga lahko spravite ležeče) 

•  Možnost delovanja na baterije                               

(cca. 4–5 ur z izbrio svetlosti 3) 
•  USB-priključek za polnjenje baterij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Dodatni element za hlajenje za dolgotrajno uživanje 

ob šampanjcu ali vinu 
•  Primeren za hladilno posodo za šampanjec in vino 

WMF Ambient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možnost spreminjanja brez predhodnega obvestila. 
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WMF consumer electric GmbH 
 

Messerschmittstraße 4 
89343 Jettingen-Scheppach 
Germany 
Tel +49 8225 3080-0 
 
info@wmf-ce.de 
wmf.com 

 
 
 

 


