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VESTAVNÉ  
SPOTŘEBIČE

 

NOVINKY
OPTIMAL 
SERVIS  
5 LET



EVROPSKÁ ZNAČKA  
S GLOBÁLNÍM  
VÝZNAMEM 
VÍTEJTE  
V JEDNODUŠŠÍM  
SVĚTE
S 70letou tradicí je Gorenje jedním z největších výrobců 
domácích spotřebičů v jihovýchodní Evropě. 
Od roku 2018 je Gorenje součástí korporace Hisense, 
světového technologického lídra. 

Všechno, co děláme, děláme s jedním cílem. Pro 
zjednodušení vašeho života. Víme, že očekáváte 
zjednodušení, nikoli složitost. Proto musí každá inovace, 
nová technologie nebo služba, kterou poskytujeme, mít 
zjednodušující účel.

Pokud zvolíte spotřebič Gorenje, zvolíte skutečně 
spolehlivou a efektivní technologii, postavenou na vašich 
potřebách. Zjednodušujeme všechno kolem každodenních 
úkolů, které musíte udělat, abyste měli více času na 
všechno, co milujete.



OPTIMAL  
SERVIS  
5 LET

OBSAH

Víme, co děláme

Odrazem vysoké kvality výrobků je bezplatný 
servis Optimal po dobu 5 let. Tento bezplatný 
servis se vztahuje pouze na výrobky 
zakoupené v síti Gorenje Optimal Club 
a zákazník ji může získat za poplatek 1000 Kč.
Podmínkou platnosti „Gorenje Optimal servisu 
5 let“ je registrace na www.gorenje.cz/ 
zakaznicky-servis/registrace-bezplatneho-
servisu do 14 dnů od data zakoupení výrobku.
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KOLEKCE GORENJE ORAÏTO

MAGICKÁ
JEDNODUCHOST.
JEDNODUCHÁ
KRÁSA.

Podstatou kolekce kuchyňských spotřebičů Gorenje Ora 
Ïto je „simplexita“, tj. spojení jednoduchosti a komplex-
nosti. Design spotřebičů je nadčasový a minimalistický, v 
provedení bílého nebo černého skla. Spotřebiče disponují 
tím nejlepším, co technologie nabízí.

Užijte si nadčasovou dokonalost unikátního designu.

23 59,2

59,5

59,5

• HomeMADE® trouba s objemem 71 l • DirecTouch dotykový programovací 
modul • 14 přednastavených programů/funkcí • Automatické programy: 
jogurt, chléb, pizza, čajové pečivo, kuře, kotlety/ryby, žebírka, pomalé pečení, 
automatické pečení masa • 15 způsobů ohřevu • Teplotní rozsah 50 – 275 °C • 
PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené zavírání dvířek • Funkce: 
ECO pečení, kynutí těsta, rychlý předehřev, rozmrazování, ohřívání jídla/talířů, 
vaření v parních nádobách (nádoby nejsou součástí trouby), uložení oblíbených 
receptů • Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka 
• Pečení na více plechách současně • Možnost personalizace nastavení (čas, zvuk, 
displej) • AquaClean čištění trouby párou • CataClean katalytický kryt ventilátoru/
katalytické boční stěny • Dětský zámek ovládání • Chladné dvířka trouba (3 skla, 
1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 230 V • Spotřeba energie 0,69/0,94 kWh 
• Příkon 3,3 kW • Energetická třída A+ • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, rošt trouby, výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních, termosonda

BO758ORAB kód: 731920 EAN: 3838782153303 
BO758ORAW kód: 731932 EAN: 3838782153518

Dotykové ovládání • LED display • Skleněný čelní panel • Objem 23 l • Nerezový 
interiér • Mikrovlnný ohřev + gril Quartz • 8 přednastavených AUTO programů • 
5 stupňů výkonu • Automatické rozmrazování • 2 kombinované režimy ohřevu • 
Denní čas • Rychlý start • Dětská pojistka ovládání • Funkce časovač max 60 
min./minutka • Výkon mikrovlnný/gril: 900/1200 W • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 1,4 kW • Rozměry (vxšxh) 39 × 59,5 x 35,1 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: otočný skleněný talíř Ø 27 cm, grilovací rošt

Kód: 728172 EAN: 3838782028021

Dotykové ovládání • 4 varné zóny (osmiúhelníkové induktory) 21×19 cm, 2,1/3 kW 
• Broušené hrany • AreaFlex propojí varné zóny • Funkce AutoDetect detekuje 
polohu nádobí • Funkce StayWarm ohřívá/udržuje pokrm teplý při konstantní 
teplotě 70 °C • Funkce SoftMelt pro šetrné rozpouštění při teplotě 42 °C • 
Funkce StopGo dočasně zastavení vaření • Funkce PowerBoost extra výkon na 
všech zónách najednou • Funkce Recall obnoví nastavení při nechtěném vypnutí 
desky • Časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím • Funkce kuchyňské minutky 
• Personalizace zvukových signálů – délka a hlasitost • Dětský zámek ovládání 
• Ukazatel zbytkového tepla • Příkon 7,36 kW • PowerManagement omezovač 
výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozměry (vxšxh) 5,4 x 59,5 x 52 cm

IT646ORAB kód: 732417 EAN: 3838782165504 
IT646ORAW kód: 732418 EAN: 3838782165511

• HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconLed dotykové programovací 
hodiny • Zasouvací knoflíky pro nastavení ohřevu a teploty • 11 způsobů ohřevu 
• Teplotní rozsah 50 – 275 °C • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose 
tlumené zavírání dvířek • Funkce: ohřev talířů/jídla, rychlý předehřev, rozmrazování 
• Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Pečení 
na více plechách současně • Možnost personalizace nastavení (zvuk, displej) • 
AquaClean čištění trouby párou • CataClean katalytický kryt ventilátoru • Dětský 
zámek ovládání • Dvířka trouba (2 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 
230 V • Spotřeba energie 0,81/0,94 kWh • Příkon 3,3 kW • Energetická třída A • 
Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, rošt trouby, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovních

BO737ORAW kód: 732509 EAN: 3838782166525 
BO737ORAB kód: 732510 EAN: 3838782166532

Vestavná multifunkční trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Indukční vestavná deska

Vestavná multifunkční trouba

BO758ORAW // BO758ORAB  

BM235ORAB

IT646ORAW // IT646ORAB

BO737ORAW // BO737ORAB 

14 990 Kč 

8 990 Kč 

12 990/*11 990  Kč 

10 990 Kč 
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by Ora-Ïto 2
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ORAW
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KOLEKCE GORENJE ORAÏTO

5

60 59,5

Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 570 m³/h 
• Maximální výkon při odtahu s PowerBoost funkcí 740 m³/h • Odtah nebo 
recirkulace • Pro recirkulaci dokupte 1x UF, kód 180177 • Možnost dokoupit 
recirkulační sadu, kód 683037 • Průměr odtahu 150 mm • AdaptTech  automatický 
provoz odsavače • 2x LED osvětlení, celkový výkon 8 W • Funkce ztlumení 
světel • Funkce časovač • Perimetrické odsávání • Omývatelný hliníkový filtr s 
polyuretanovou pěnou • Ukazatel čistoty filtru • Zpětná klapka 150 mm • Max. 
úroveň hluku 65 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 60,6 kWh • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 0,28 kW • Energetická třída B • Rozměry (vxšxh) 42,5 
× 60 × 47 cm

WHI643ORAB kód: 728153 EAN: 3838782027437 
WHI643ORAW kód: 728152 EAN: 3838782027420

Skleněný čelní panel, kovová rukojeť s logem Gorenje OraÏto • Vhodný pro 
všechny typy plně integrovaných myček nádobí šířky 60 cm • Rozměry výrobku 
(vxšxh) 71,6 × 59,5 × 1,8 cm

DFD72ORAB kód: 808654 EAN: 3838782419423 
DFD72ORAW kód: 808655 EAN: 3838782419409

Komínový odsavač par Dekorační kryt plně integrované myčky

WHI643ORAW // WHI643ORAB DFD72ORAW // DFD72ORAB

10 990 Kč 4 990 Kč 

kolekce Gorenje  
by Ora-Ïto 2

kolekce Gorenje  
by Ora-Ïto 2

ORAB ORAB ORAW ORAW

 B

Bílé 
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Bílé 
sklo

Černé 
sklo

Černé 
sklo
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MYSLITEL,  
ARCHITEKT  
A NÁVRHÁŘ
Podle časopisu Wall- 
paper je Ora-ïto jedním 
ze 40 nejvlivnějších 
kreativců světa.

5



KOLEKCE GORENJE SIMPLICITY

UŽ ŽÁDNÉ
DRAMA S NOVÝMI
DOMÁCÍMI
SPOTŘEBIČI.

Dokonale navržené spotřebiče kolekce Gorenje Simpli-
city v provedení bílého a černého skla jsou navrženy tak, 
aby umožnily vyniknout individuálnímu designu obytného 
prostoru a zároveň respektovali každého jednotlivce.

Zjednodušte si život, i když bývá někdy dramatický.

23

59,5

59,5 60

60

• HomeMADE® trouba s objemem 71 l • Dotykové programovací hodiny, 
nastavení teploty • Centrální knoflík pro výběr typu ohřevu s LED indikátory • 11 
způsobů ohřevu • Teplotní rozsah 50 – 275 °C • PerfectGrill dvojité topné těleso 
• 11 AUTO programů s přednastavenou teplotou a časem pečení • GentleClose 
tlumené zavírání dvířek • AdaptBake paměť nejpoužívanějšího nastavení teploty 
a doby pečení • Funkce: ECO pečení, rychlý předehřev, rozmrazování • Funkce 
časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Pečení na více 
plechách současně • Možnost personalizace nastavení (zvuk, displej) • AquaClean 
čištění trouby párou • CataClean katalytický kryt ventilátoru • Dětský zámek 
ovládání • Dvířka trouba (3 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 230 V 
• Spotřeba energie 0,81/0,94 kWh • Příkon 3,3 kW • Energetická třída A+ • 
Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, rošt trouby, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovních

BO76SYW Kód: 733220 EAN: 3838782176845 
BO76SYB Kód: 733271 EAN: 3838782176852

Dotykové ovládání • LED display • Skleněný čelní panel • Objem 23 l • Nerezový 
interiér • Mikrovlnný ohřev + gril Quartz • 9 přednastavených AUTO programů • 5 
stupňů výkonu • Automatické rozmrazování • Denní čas • Rychlý start • Funkce 
časovač max 60 min./minutka • Možnost vypnutí displeje pro úsporu energie • 
AquaClean funkce samočištění • Výkon mikrovlnný/gril: 900/1200 W • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 1,4 kW • Rozměry (vxšxh) 39 × 59,5 × 36,8 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: otočný skleněný talíř Ø 31,5 cm, grilovací rošt

BM235SYB kód: 732952 EAN: 3838782170201 
BM235SYW kód: 732951 EAN: 3838782170195

Ergonomické ovládací knoflíky • 4 plynové hořáky – 2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x 
Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 12,3 cm, 3,5 kW • Integrované elektrické zapalování 
hořáků • Pojistky plamene hořáků • Litinové nosné mřížky • Dvojitý WOK hořák • 
SimpleOff časovač vaření s auto vypnutím na 2 hořácích • Přibalené trysky na PB 
• Elektrické připojení 230 V • Rozměry (vxšxh) 13,6 × 60 × 52 cm

GKTW642SYB kód: 737696 EAN: 3838782467714 
GKTW642SYW kód: 737697 EAN: 3838782467721

Dotykové ovládání • 4 varné zóny – 1x Ø 21 cm, 2,3/3 kW, 2x Ø 18 cm, 1,4/2,1 
kW, 1x Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW • Broušené hrany • BridgeZone spojí dvě levé 
varné zóny do jedné • SmartControl samostatné ovládání s displejem pro každou 
zónu • AutoDetect detekce polohy hrnce • Funkce StopGo dočasně zastavení 
vaření • Funkce PowerBoost extra výkon na všech zónách najednou • Funkce 
Recall obnoví nastavení při nechtěném vypnutí desky • Funkce StayWarm ohřívá/
udržuje pokrm teplý při konstantní teplotě 70 °C • Funkce SoftMelt pro šetrné 
rozpouštění při teplotě 42 °C • Funkce časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím • 
Funkce kuchyňské minutky • Dětský zámek ovládání • Ukazatel zbytkového tepla 
• Příkon 7,2 kW • PowerManagement omezovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • 
Rozměry (vxšxh) 5,4 x 60 x 52,5 cm

IT643SYW kód: 733142 EAN: 3838782175237 
IT643SYB kód: 733143 EAN: 3838782175244

Vestavná multifunkční trouba

Vestavná mikrovlnná trouba Plynová vestavná deska – tvrzené sklo

Indukční vestavná deska

BO76SYW // BO76SYB

BM235SYW // BM235SYB GKTW642SYW // GKTW642SYB

IT643SYW // IT643SYB 

12 990 Kč 

8 990 Kč 9 990 Kč 

11 990/*10 990  Kč 

Gorenje Simplicity  
kolekce 2.1

Gorenje Simplicity  
kolekce 2.1

Gorenje Simplicity  
kolekce 2.1

Gorenje Simplicity  
kolekce 2.1

SYB  

SYB  SYB  

*SYB  SYW 

SYW SYW 

SYW 

            

 A+
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Bílé 
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Bílé 
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Černé 
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Černé 
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Bridge 
Zone

Bílé 
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KOLEKCE GORENJE SIMPLICITY

7

59,5

Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 650 m³/h 
• Maximální výkon při recirkulaci 488 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro 
recirkulaci dokupte 1x UF, kód 688572 • Možnost dokoupit recirkulační sadu, 
kód 683035 • Průměr odtahu 150 mm • OptiStart rychlé spuštění odsavače • 
2x LED osvětlení, celkový výkon 6 W • AdaptLight automatické zapnutí osvětlení 
• Perimetrické odsávání • Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • 
Zpětná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 67 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba 
energie 66 kWh • Elektrické připojení 230 V • Příkon 0,28 kW • Energetická třída 
B • Rozměry (vxšxh) 45 × 59,5 × 38 cm

WHI6SYB kód: 732391 EAN: 3838782165436 
WHI6SYW kód: 732415 EAN: 3838782165498

Skleněný čelní panel, kovová rukojeť s logem Gorenje Simplicity • Vhodný pro 
všechny typy plně integrovaných myček nádobí šířky 60 cm • Rozměry výrobku 
(vxšxh) 71,6 × 59,5 × 1,8 cm

DFD72SY21B kód: 808652 EAN: 3838782419355 
DFD72SY21W kód: 808653 EAN: 3838782419386

Komínový odsavač par Dekorační kryt plně integrované myčky

WHI6SYW // WHI6SYB DFD72SY21W // DFD72SY21B

7 990 Kč 3 990 Kč 

Gorenje Simplicity  
kolekce 2.1

Gorenje Simplicity  
kolekce 2.1

SYB  SYB  SYW SYW 

 B

Bílé 
sklo/ 
nerez

Černé 
sklo
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Čím je kolekce SIMPLICITY  
tak výjimečná? 

JEDINEČNÝ  
DESIGN
Chcete vyniknout? Jednoduchost spotřebičů 
vám právě to umožňuje. Unikátní a dizajnově 
jednoduchý tvar, čisté linie, originální materiály  
a ergonomie umožňují, že tyto spotřebiče 
dokonale zapadnou do vašeho domova.

ADAPTIVNÍ  
TECHNOLOGIE
Bylo by úžasné, kdyby spotřebiče mysleli místo 
vás, že? Spotřebiče Simplicity dělají právě to. 
Pamatují si vaše nejpoužívanější nastavení a 
nabídnou vám je při dalším použití.

VYNIKAJÍCÍ POMĚR  
MEZI KVALITOU  
A CENOU
Celá kolekce i jednotlivé spotřebiče na vás udělají 
opravdu dojem, když zjistíte, co všechno nabízí. 
Vaše očekávání budou zcela naplněna.

1

2

3

7

59,5

Bílé 
sklo

Černé 
sklo



KOLEKCE GORENJE CLASSICO

VAŘENÍ S VÁŠNÍ
Kuchyně je posvátné místo lásky a vášně k životu. Je to místo, 
kde vytváříme chutné a originální chutě našich životů. Dobrá 
kuchyně je recept na sladký a vášnivý život. To ztělesňuje 
kolekce kuchyňských spotřebičů Gorenje Classico, dostupná v 
barvě slonové kosti nebo matné černé.

23

59,5

59,2

59,5

60

• HomeMADE® trouba s objemem 71 l • Programovací hodiny s analogovým 
displejem • Knoflíky pro nastavení ohřevu a teploty • 9 způsobů ohřevu • Teplotní 
rozsah 50 – 275 °C • GentleClose tlumené zavírání dvířek • Funkce rozmrazování 
• Funkce časovač s auto vypnutím (čas vypnutí, odložený start), minutka • Pečení 
na více plechách současně • AquaClean čištění trouby párou • Chladné dvířka 
trouba (3 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 230 V • Spotřeba energie 
0,81/0,94 kWh • Příkon 3,3 kW • Energetická třída A • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 
59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, rošt trouby, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovních

BO7732CLB kód: 732965 EAN: 3838782305443 
BO7732CLI kód: 732963 EAN: 3838782305337

Mechanické ovládání • Objem 23 l • Lakovaný vnitřek trouby • SuperSize plocha 
– ohřev více jídel najednou • Stirrer technologie pro rovnoměrný ohřev bez použití 
otočného talíře • Mikrovlnný ohřev + gril Quartz • 5 stupňů výkonu • Automatické 
rozmrazování • 3 kombinované režimy ohřevu • Funkce časovač max 30 min. 
• EasyClean keramické dno • Výkon mikrovlnný/gril: 800/1100 W • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 1,28 kW • Rozměry (vxšxh) 39 × 59,2 × 33,6 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: grilovací rošt

BM235CLB kód: 567145 EAN: 3838942143397 
BM235CLI kód: 567143 EAN: 3838942142796

Dotykové ovládání • Lakovaný rám varné desky • 4 HiLight varné zóny (z toho 1x 
dvojitá kruhová) 1x Ø 18 cm, 1,8 kW, 2x Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 1x Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 
kW • Ukazatel zbytkového tepla • Příkon 6,4 kW • Elektrické připojení 400 V • 
Rozměry (vxšxh) 9,2 × 59,5 × 51 cm

EC642CLB Kód: 730795 EAN: 3838782120985 
EC642CLI Kód: 730791 EAN: 3838782120947

Mechanické ovládání stylovými knoflíky v retro designu • 4 varné zóny 1x Ø 18,5 
cm, 1,4/2 kW, 2x Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 1x Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW • Broušené 
hrany • Funkce PowerBoost extra výkon na všech zónách najednou • Dětský 
zámek ovládání • Ukazatel zbytkového tepla • Příkon 7,1 kW • Rozměry (vxšxh) 
9,2 × 60 × 51 cm

IK640CLI kód: 732416 EAN: 3838782165481 
IK640CLB kód: 732414 EAN: 3838782165467

Vestavná multifunkční trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Sklokeramická vestavná deska

Indukční vestavná deska

BO7732CLI // BO7732CLB

BM235CLI // BM235CLB

EC642CLI // EC642CLB

IK640CLI // IK640CLB 
11 990 Kč 

9 990 Kč 

8 990 Kč 

7 990 Kč 

Gorenje Classico  
kolekce

Gorenje Classico  
kolekce

Gorenje Classico  
kolekce

Gorenje Classico  
kolekce

CLB 

CLB   

CLB   

CLB   

CLI  

CLI  

CLI  

CLI  

         

 A

71 l

Slonová 
kost

Slonová 
kost

Černá 
mat

Černá 
mat

Černá

Černá

Knoflíky/
rám slonová 

kost

60

Ergonomické ovládací knoflíky • 4 plynové hořáky – 2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 
cm, 1,05 kW, 1x Ø 12,3 cm, 3,5 kW • Dvojitý WOK hořák • Integrované elektrické 
zapalování hořáků • Pojistky plamene hořáků • Litinové nosné mřížky • Přibalené 
trysky na PB • Elektrické připojení 230 V • Rozměry (vxšxh) 13 × 60 × 52 cm

GW6D42CLB Kód: 737665 EAN: 3838782467202 
GW6D42CLI Kód: 737667 EAN: 3838782467219

Plynová vestavná deska – smaltováná

GW6D42CLI // GW6D42CLB

7 990 Kč 

Gorenje Classico  
kolekce

CLB   CLI  

Černá

Slonová 
kost

Knoflíky 
slonová 

kost

8

Pojďte znovu prožít kulinářské příběhy minulosti.



KOLEKCE GORENJE CLASSICO

9

60 60

Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 650 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 378 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 2x UF, kód 315275 • Průměr odtahu 150 mm • 2x LED osvětlení, celkový 
výkon 3 W • Omývatelný hliníkový filtr • Max. úroveň hluku 70 dB(A)re 1 pW • 
Roční spotřeba energie 60,2 kWh • Elektrické připojení 230 V • Příkon 0,26 kW • 
Energetická třída B • Rozměry (vxšxh) 25 × 60 × 50 cm

Kód: 736201 EAN: 3838782419614 
Kód: 736180 EAN: 3838782418402

Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 435 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 215 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód 716845 • Průměr odtahu 150 mm • 2x LED osvětlení, celkový 
výkon 6 W • Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Zpětná klapka 
150 mm • Max. úroveň hluku 71 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 41,7 kWh 
• Elektrické připojení 230 V • Příkon 0,14 kW • Energetická třída C • Rozměry 
(vxšxh) 17 × 60 × 31,5 cm

Kód: 731612 EAN: 3838782146183 
Kód: 731613 EAN: 3838782146244

Komínový odsavač par Vestavný výsuvný odsavač par

WHC63CLI // WHC63CLB BHP62CLI // BHP62CLB

7 990 Kč 3 990 Kč 

Gorenje Classico  
kolekce

Gorenje Classico  
kolekce

CLB   

CLB   

CLI  

CLI  

 B  C

Slonová 
kost

Černá

70 71

Černá

9

Slonová 
kost



NEJOBLÍBENĚJŠÍ SESTAVY PRO VÁŠ ŽIVOTNÍ STYL
Výběr spotřebičů nemusí být vždy tou nejlehčí fází v procesu plánování nové kuchyně, rekonstrukci nebo při obměně starých 
spotřebičů za nové. Pokud si nejste jisti s výběrem, nebo se tím prostě nemáte čas zabývat, připravili jsme pro vás 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ SETY spotřebičů Gorenje. Na dalších stránkách letáku pak najdete kompletní sortiment spotřebičů 
Gorenje Optimal s podrobným přehledem technických parametrů.

Objevte technologicky vyspělé spotřebiče, které vám umožní vařit zdravěji. Multifunkční kombino-
vaná trouba s parním generátorem změní vaše návyky při přípravě jídla. Péct můžete najednou i na 
5 plechách, v čisté páře nebo v kombinaci s topnými tělesy, vždy s ohledem na zachování všech 
hodnotných nutričních látek. Indukční deska s propojenými zónami vám umožňuje vařit téměř po 
celé ploše panelu. Inteligentní IQ programy budou vařit za vás. Nabízí 5 automatických programů s 
přednastavenou teplotou a dobou vaření s ohledem na typ jídla. Nyní i grilování nebo smažení může 
být zdravější a s minimem oleje, jednoduše nastavíte úroveň propečení a deska se postará, aby se 
jídlo nepřipálilo. Extra tichá myčka nádobí se 3 koši a invertorovým motorem s prodlouženou zárukou 
10 let má kapacitu až 16 jídelních souprav. Kromě funkce automatického otevření dvířek, možnosti 
zkrácení délky programů nebo samočistícímu programu vás potěší i funkce ExtraHygiene, díky které 
bude nádobí skutečně hygienicky čisté.

IS646BG  
Indukční varná deska  
s propojitelnými zónami

AreaFlex
& IQ 

AreaFlex
& IQ 

SESTAVA  
SPOTŘEBIČŮ č. 2

60 990 Kč 

SMART – STEAM

BCS798S24X  
Multifunkční trouba s plným 
parním generátorem

BM251S4XG  
Vestavná mikrovlnná trouba  
s dotykovým ovládáním

GV671C60  
Plně integrovaná myčka  
s automatickým otevřením dvířek

16 sad  
Příborová zásuvka AUTO programy

Vaření v 100% páře
AUTO programy

10

Přepracovaná sestava kuchyňských spotřebičů nejvyšší řady. Vestavná 
pyrolytická trouba s profesionálním ovládacím modulem a přednasta-
venými programy okouzlí každého profesionála, no zároveň bude po-
mocnou rukou pro začátečníky. Kompaktní verze trouby 3 v 1 disponu-
je všema režimy ohřevu včetně horkovzdušného ohřevu a grilu, ale také 
jí můžete využívat jako plnohodnotnou parní nebo mikrovlnnou troubu. 
Indukční deska s propojenými zónami vám umožňuje vařit téměř po 
celé ploše panelu. Inteligentní IQ programy budou vařit za vás. Nabízí 5 
automatických programů s přednastavenou teplotou a dobou vaření s 
ohledem na typ jídla. Extra tichá myčka nádobí s 3 koši a invertorovým 
motorem s prodlouženou 10letou zárukou má kapacitu až 16 jídelních 
souprav. Výhodou je, že jí můžete zabudovat i v ergonomické výšce, 
například v úrovni pasu. Vestavný kávovar s plně dotykovým displejem 
se stane nenahraditelným společníkem nejen při ranních rituálech. Pro-
myšlený proces přípravy kávy vytáhne optimální chuť a vytvoří okouz-
lující vůni, pro dokonalý zážitek. Pro vyplnění mezery pod kávovarem 
slouží ohřevná zásuvka, která se jednak hodí pro nahřívání šálků, ale 
kromě toho ji využijete i při ohřevu jídla, přípravě domácího jogurtu či 
rozmrazování.

IS846BG  
Indukční varná deska s propojitelnými 
zónami

SESTAVA  
SPOTŘEBIČŮ Č. 1

KOMFORT

137 990 Kč 

WD1410X  
Vestavná ohřívací zásuvka

CMA9200UX Vestavný kávovar

GV672C62  
Plně integrovaná myčka  
s automatickým otevřením dvířek

16 sad
Příborová zásuvka 
Statusové světlo
Spotřeba vody 6,9 l

BOP798S54X  
Multifunkční trouba s pyrolytickým 
samočištěním

Pyrolýza
AUTO programy

BCMS598S19X  
Multifunkční kombinovaná 
parní a mikrovlnná trouba

3v1
Pára/Mikrovlny/ 
Multifunkční ohřev

„Splní všechna  
vaše očekávání“

„Zdravě a chutně“

CENA SPOTŘEBIČŮ V SETU

CENA SPOTŘEBIČŮ V SETU

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ



Set spolehlivých spotřebičů, vhodný pro mladé rodiny, páry, ale i startovací byty nebo pronájmy. Ele-
gantní design černého skla a nerezu zapadne do každého kuchyňského stylu. Vestavná multifunkční 
trouba, navíc s funkcí extra páry, se stane skvělým pomocníkem při pečení, zamilujete si jí zejména 
při pečení domácího chleba. Indukční deska s dotykovým ovládáním nadchne nejednoho fanouška 
vaření. Disponuje praktickými funkcemi, možností přemostění zóny a díky omezovači výkonu ji můžete 
napojit i na jednofázové připojení. Vestavná myčka s 2 koši je vhodná i do větších rodin, jelikož je do 
ní možné umístit až 13 jídelních souprav. Vestavná mikrovlnka i trouba jsou ve stejném designu, takže 
je můžete zabudovat i nad sebe, mikrovlnka se stane nepostradatelným pomocníkem, jednoduše se 
ovládá a poskytuje dostatek prostoru pro ohřev i vaření.

STANDARD

SESTAVA  
SPOTŘEBIČŮ č. 3

BOS747A33XG  
Multifunkční trouba s funkcí páry

BM201A4XG  
Vestavná mikrovlnná trouba

GV651D60  
Plně integrovaná myčka  
s automatickým otevřením dvířek

IT643BCSC  
Indukční varná deska s možností 
přemostění zón

Bridge 
Zone

Extra pára AUTO programy
13 sad  
Samočistící program

38 990 Kč 
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„Spolehlivě každý den“

CENA SPOTŘEBIČŮ V SETU

Set spotřebičů s množstvím automatických funkcí, vám ulehčí každodenní rutinu v kuchyni. Vestavná 
trouba se díky pyrolýze sama vyčistí, bez použití čistících prostředků. Navíc disponuje i 3 programy 
pečení s přidanou párou pro povýšení vašich kulinářských kreací. Indukční varná deska s propojenými 
zónami vám umožní vařit téměř po celé ploše panelu a díky hladkému povrchu je její čištění absolutní 
hračkou. Plně integrovaná myčka s prodlouženou 10letou zárukou na invertorový motor má kapacitu 
až 16 jídelních souprav, 3 koše a flexibilní prostor, díky čemuž ji můžete přizpůsobit aktuálním potře-
bám, navíc se díky samočistícímu programu postará o svoji bezchybnou čistotu.

SMART – PYRO

SESTAVA  
SPOTŘEBIČŮ č. 3

BPS747A32XG  
Multifunkční trouba s pyrolytickým 
samočištěním

GV671C60  
Plně integrovaná myčka  
s automatickým otevřením dvířek

IS646BG  
Indukční varná deska  
s propojitelnými zónami

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

BM251S4XG  
Vestavná mikrovlnná trouba  
s dotykovým ovládáním

AUTO programy
16 sad  
Příborová zásuvka

Extra pára 
Pyrolýza

49 990 Kč 

„Jednoduše bez práce“

CENA SPOTŘEBIČŮ V SETU



JAK SI VYBRAT VESTAVNOU CHLADNIČKU?
U vestavných chladniček počítejte s menším vnitřním objemem chladící a mrazící části, než je to u volně stojících modelů. Proto pokud 
máte v domě, bytě nebo sklepě prostor pro samostatný mrazák, doporučujeme v kuchyni zabudovat samostatnou chladničku, která 
poskytne dostatek prostoru pro skladování potravin i velké rodině.

Pokud však máte velkorysou kuchyni, doporučujeme kombinovat dva vestavné spotřebiče vedle sebe, do tzv. Side by Side verze. 
Získáte tím extra kapacitu, jako u amerických lednic, avšak elegantně skrytou za kuchyňským dekorem.

Pokud však disponujete standardním prostorem v kuchyni, nabízíme vestavnou kombinovanou chladničku s mrazničkou:

CHCI IDEÁLNÍ OBJEM CHLADNIČKY PRO RODINU - SAMOSTATNÁ CHLADNIČKA

Vybrali jste si váš ideální set spotřebičů nebo ještě potřebujete vybrat i vestavnou chladničku  
a odsavač par?

CHCI JEŠTĚ VĚTŠÍ OBJEM - DVA SPOTŘEBIČE VEDLE SEBE
Můžete vybrat dva různé spotřebiče, abyste zvětšili prostor pro chlazení/mrazení, kombinujte:

2x NRKI4182E1 

2x RKI4182E1 

FNI5182A1 

RI5182A1 

Další verze kombinace:

2x 14 990 Kč 

2x 12 990 Kč 

18 990 Kč 

17 990 Kč 2x NRKI5182A1 2x 19 990 Kč 

Dvě kombinované  
chladničky vedle sebe

Kombinace  
monoklimatické  
chladničky a mrazničky

NRKI4182E1 

RKI4182E1 

NRKI5182A1 19 990 Kč 

14 990 Kč 

12 990 Kč 

Kombinovaná chladnička  
s mrazničkou

Další verze kombinovaných 
chladniček:

RI5182A1 17 990 Kč 

RI4182E1 14 490 Kč 

Monoklimatická chladnička

Další verze monoklimatické 
chladničky:

12



JAK SI VYBRAT ODSAVAČ?
KLÍČOVÉ PARAMETRY - VÝKON, HLUČNOST, MOŽNOSTI INSTALACE

VZOREC PRO VÝPOČET VÝKONU: 
Rozměry vaší kuchyně v metrech (délka x šířka x výška) x koeficient 10 - 12 = výkon v m³

Výsledná hodnota je doporučený výkon odsavače v m³/h, použitý koeficient rovný 10 - 12 se zaměřuje na nalezení požadovaného výkonu 
pro vaši kuchyni, přičemž se spoléhá na maximální rychlost odsavače par. Faktor výpočtu se liší v závislosti na typu varné desky. Pro 
elektrické modely varných desek může být koeficient 15, pro plynové modely 20.

V případě, že kuchyň je kombinovaná s obývacím pokojem nebo jídelnou, výkon odsavače musí být vyšší, také myslete na úroveň hluku odsavače.

WHI649EXGW

WHI649EB

Další verze komínových odsavačů:

WHC623E16X WHI649EXBG WHT643E4XBG3 990 Kč 5 990 Kč 

5 990 Kč 

5 990 Kč 

7 990 Kč 

CHCI MÍT ODSAVAČ JAKO DESIGNOVÝ PRVEK KUCHYNĚ 
Vybírejte komínové verze odsavačů

HET949BSC 49 990 Kč IHR443E6X 12 990 Kč IHT943E6XGB 13 990 Kč 

MÁM KUCHYŇSKÝ OSTROV 
Vybírejte ostrůvkovou verzi odsavače

CHCI JINÉ ŘEŠENÍ UMÍSTĚNÍ ODSAVAČE 
Vybírejte odsavač zabudovaný ve varné desce

Kombinace  
monoklimatické  
chladničky a mrazničky

CHCI ODSAVAČ ZABUDOVAT DO SKŘÍŇKY NEBO NECHCI, ABY BYL ODSAVAČ VIDĚT 
Vybírejte vestavné verze odsavačů

Další verze vestavných teleskopických odsavačů: Další verze vestavných odsavačů:

BHP923E13X BHI611AS

BHP623E13X

TH64E4BG

TH62E4BG

TH62E4X BHI611ES 

5 490 Kč 4 490 Kč 

4 490 Kč 

4 990 Kč 

2 990 Kč 

2 990 Kč 2 590 Kč 

Vestavný teleskopický odsavač Vestavný odsavač

Další verze 
ostrůvkového 
odsavače:
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INDUKČNÍ VESTAVNÉ DESKY OMNIFLEX
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Dotykové ovládání SliderTouch s vodící drážkou pro snadné ovládání • 4 varné 
zóny (osmiúhelníkové induktory) 21×19 cm, 2,1/3 kW • Broušené hrany • AreaFlex 
+ StepZone propojí zóny s  možností regulace teploty • 5 automatických IQ 
programů – IQboil, IQSimmer, IQgrill, SoftMelt, StayWarm • AutoDetect detekuje 
polohu nádobí • StopGo dočasně zastavení vaření • PowerBoost extra výkon na 
všech zónách najednou • Recall obnoví nastavení při nechtěném vypnutí desky • 
Delete vypne všechna nastavení jedním tlačítkem • TimeAssist (zobrazení délky 
vaření, časovač 99 min, minutka) • Personalizace zvukových signálů – délka 
a  hlasitost • Dětský zámek ovládání • Příkon 7,36 kW • PowerManagement 
omezovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozměry (vxšxh) 5,4 x 79,5 x 52 cm

Kód: 731923 EAN: 3838782153112

Dotykové ovládání SliderTouch s vodící drážkou pro snadné ovládání • 4 varné zóny 
(osmiúhelníkové induktory) 21×19 cm, 2,1/3 kW • Broušené hrany • AreaFlex + 
StepZone propojí zóny s možností regulace teploty • 5 automatických IQ programů 
– IQboil, IQSimmer, IQgrill, SoftMelt, StayWarm •  AutoDetect detekuje polohu 
nádobí •  StopGo dočasně zastavení vaření •  PowerBoost extra výkon na všech 
zónách najednou •  Recall obnoví nastavení při nechtěném vypnutí desky •  Delete 
vypne všechna nastavení jedním tlačítkem •  TimeAssist (zobrazení délky vaření, 
časovač 99 min, minutka) • Personalizace zvukových signálů – délka a hlasitost • 
Dětský zámek ovládání • Příkon 7,36 kW • PowerManagement omezovač výkonu 
230V (32A/16A)/400V • Rozměry (vxšxh) 5,4 x 59,5 x 52 cm

Kód: 731910 EAN: 3838782152986

Indukční vestavná deska Indukční vestavná deska

IS846BG IS646BG

79,5 59,5

15 990 Kč 12 990 Kč 

MÍCHEJTE, 
IMPROVIZUJTE, 
OBJEVUJTE.  
Ať vaříte pro sebe nebo pro celou 
rodinu, s indukčními varnými deskami 
Gorenje je každé vaření skutečný 
zážitek. Díky řadě vylepšených 
funkcí, které usnadňují používání 
varné desky, nebyla příprava jídel 
nikdy jednodušší, intuitivnější 
a praktičtější.

VELKÁ
plocha na vaření

AREAFLEX zóny
Vertikální varné zóny  

můžete spojit do jedné a vytvořit  
velkou varnou plochu.

IQboil 
Program nejdřív přivede 
obsah hrnce k varu, pak 
teplota automaticky klesne 
a je udržována mezi 70  
a 85 °C. Skvělé pro vaření 

ve velkém množství vody, například těstovin, 
domácích polévek nebo brambor.

IQsimmer 
Program nabízí snadný 
způsob přípravy jídel, 
které vyžadují delší vaření, 
při nižší a stabilní teplotě. 
Skvělé pro vaření gulášů, 

rýže, polenty, pudinků a podobně.

SoftMelt 
Udržováním stabilní 
teploty 42 °C se  
vytváří ideální pod-
mínky pro pomalé 
rozpouštění čokolády, 

másla, nebo pro šetrné rozmrazování.

StayWarm 
Varná zóna udržuje stabilní 
teplotu 70 ˚C, takže hotová 
jídla si udrží teplotu a pů-
vodní chuť až do okamžiku 
servírování.

IQgrill  
Program poskytuje před-
nastavený režim grilování, 
se čtyřmi různými úrov-
němi pečení se zvláštním 
důrazem na zachování 

šťavnatosti jídla. Skvělé řešení na pečení steaků, 
zeleniny, brambor, ryb, a dokonce i palačinek.

IQ 
PROGRAMY

PŘEPNĚTE NA  
VYŠŠÍ ÚROVEŇ  

VAŘENÍ

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

Černá Černá

MOŽNOST 
ZABUDOVÁNÍ  
DO ROVINY

MOŽNOST 
ZABUDOVÁNÍ  
DO ROVINY



INDUKČNÍ VESTAVNÉ DESKY OMNIFLEX

Dotykové ovládání • 4 varné zóny – 1x Ø 21 cm, 2,3/3 kW, 
2x Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 1x Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW • 
Nerezový rám • BridgeZone spojí dvě levé varné zóny do 
jedné • SmartControl samostatné ovládání s displejem 
pro každou zónu •  StopGo dočasně zastavení vaření 
•  PowerBoost extra výkon na všech zónách najednou 
•  Recall obnoví nastavení při nechtěném vypnutí desky 
•  StayWarm ohřívá/udržuje pokrm teplý při konstantní 
teplotě 70 °C •  SoftMelt pro šetrné rozpouštění při 
teplotě 42 °C •  Časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím 
• Funkce kuchyňské minutky • Dětský zámek ovládání • 
Příkon 7,2 kW • PowerManagement omezovač výkonu 
230V (32A/16A)/400V • Rozměry (vxšxh) 5,4 x 59,5 x  
52 cm

Kód: 731801 EAN: 3838782150555

Dotykové ovládání • 4 varné zóny – 1x Ø 21 cm, 2,3/3 kW, 
2x Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 1x Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW • 
Zkosená přední fazeta • BridgeZone spojí dvě levé 
varné zóny do jedné • SmartControl samostatné 
ovládání s  displejem pro každou zónu •  StopGo 
dočasně zastavení vaření •  PowerBoost extra výkon 
na všech zónách najednou •  Recall obnoví nastavení 
při nechtěném vypnutí desky •  StayWarm ohřívá/
udržuje pokrm teplý při konstantní teplotě 70 °C 
•  SoftMelt pro šetrné rozpouštění při teplotě 42 °C 
• Časovač (max. 99 min.) s  auto vypnutím • Funkce 
kuchyňské minutky • Dětský zámek ovládání • Příkon 
7,2 kW • PowerManagement omezovač výkonu 230V 
(32A/16A)/400V • Rozměry (vxšxh) 5,4 x 59,5 x 52 cm

Kód: 731799 EAN: 3838782150531

Dotykové ovládání • 4 varné zóny – 2x Ø 21 cm, 1,5/2 
kW, 2x Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW • Zkosená přední fazeta 
•  PowerBoost extra výkon na všech zónách najednou 
• Časovač (max. 99 min.) s  auto vypnutím • Dětský 
zámek ovládání • Příkon 7,2 kW • PowerManagement 
omezovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozměry 
(vxšxh) 5,8 x 59,5 x 52 cm

Kód: 731750 EAN: 3838782149719

Dotykové ovládání • 4 varné zóny (osmiúhelníkové 
induktory) 21×19 cm, 2,1/3 kW • Broušené hrany •  
AreaFlex propojení varných zón • Funkce časovač 
(konec vaření/odsávání) • 9 stupňů výkonu odsávání 
• Odtah nebo recirkulace (recirkulační sada je 
součástí výrobku) • PowerBoost extra výkon (vaření/
odsávání) • 1 motor • Maximální výkon při odtahu 620 
m³/h/700 m3/h s PowerBoost • Automatické spuštění 
odsavače • Funkce rozpouštění, pauza, memory 
• Indikátor výměny/vyčištění filtrů • Personalizace 
zvukových signálů – délka a hlasitost • Dětský zámek 
ovládání • Příkon 7,36 kW • PowerManagement 
omezovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Max. 
hlučnost 66 dB (A) • Energetická třída odsavače 
A++ • Roční spotřeba energie odsavače 29 kWh • 
Rozměry (vxšxh) 23 × 83 × 52 cm

Kód: 738958 EAN: 3838782303722

Indukční vestavná deska Indukční vestavná deska Indukční vestavná deska

Indukční deska  
se zabudovaným odsavačem

IT643BX IT643BCSC IT640BCSC

HET949BSC

59,5 59,5 59,5

8 990 Kč 8 990 Kč 6 990 Kč 

49 990 Kč 

Bridge
Zone

Bridge
Zone

Černá Černá Černá

Černá 2 V 1 A++

83

AutoDetect 

Automaticky zaznamenává polohu hrnců na 
desce a aktivuje pouze tu varnou zónu, pod 

kterou se nádoba nachází.

BridgeZone

Dvě varné zóny nad sebou můžete jednoduše 
přemostit a vytvořit tím jednu větší. Perfektní pro 

vaření ve větších pánvích.

PowerManagement

Po aktivaci omezovače výkonu deska 
automaticky upraví výkon aktuálně používaných 
varných zón, aby se zabránilo přetížení el. sítě, 
takže desku napojíte i na 230 V svorkovnici se 

16 A

AreaFlexAreaFlex

MOŽNOST ZABUDOVÁNÍ 
DO ROVINY
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SKLOKERAMICKÉ VESTAVNÉ DESKY

Dotykové ovládání SliderTouch • 4 HiLight varné zóny – 1x Ø 21 cm, 2,1/3 kW, 
2x Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 1x 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW • Zkosená přední fazeta •  
PowerZone (přední levá zóna) zvýší výkon zóny až o  25% •  StopGo dočasně 
zastavení vaření •  StayWarm ohřívá/udržuje pokrm teplý při konstantní teplotě 70 
°C •  FishZone zvětší zónu na ovální •  Časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím • 
Dětský zámek ovládání • Ukazatel zbytkového tepla • Příkon 6,9 kW • Elektrické 
připojení 400 V • Rozměry (vxšxh) 5,4 x 60 x 52 cm

Kód: 730277 EAN: 3838782098680

Dotykové ovládání • 4 HiLight varné zóny – 1x Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW, 2x Ø 14,5 cm,  
1,2 kW, 1x Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW • Broušené hrany •  StopGo dočasně zastavení 
vaření •  StayWarm ohřívá/udržuje pokrm teplý při konstantní teplotě 70 °C 
•  Časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím • Dětský zámek ovládání • Ukazatel 
zbytkového tepla • Příkon 6,3 kW • Elektrické připojení 400 V • Rozměry (vxšxh) 
5,4 x 60 x 52 cm

Kód: 730279 EAN: 3838782098703

Sklokeramická vestavná deska Sklokeramická vestavná deska

ECS648BCSC ECT644BSC

60 60

5 990 Kč 5 290 Kč 

VAŘTE  
S RADOSTÍ 
Nová generace sklokeramických var-
ných desek nabízí spoustu funkcí pro
rychlé, praktické a úsporné vaření. 
Varné desky jsou dokonale ploché 
a odolné vůči nárazům a oděru. Díky své 
lepší tepelné vodivosti jsou ekonomičtěj-
ší ve srovnání s klasickými elektrickými 
varnými deskami. Dotykové ovládání 
desky zaručuje snadnou údržbu, takže 
je hravě udržíte v bezchybné čistotě.

Snadné čištění
Snadná regulace

teploty

ČernáČerná

FishZone 

Aktivace umožňuje snadné rozšíření kulaté varné 
zóny na ovální. Skvělé řešení pro vaření

ve větších nebo oválních pekáčích. Ideální pro 
přípravu ryb, paelly nebo pečeně.

Automatické uzamknutí

Díky této funkci se varná deska automaticky 
zablokuje pokaždé, když je vypnutá, což 

přispívá k opatrnosti zejména vůči prstíkům 
zvědavých dětí.

PowerZone 

O 25% vyšší výkon varné zóny pro rychlejší 
vaření s menší spotřebou energie.

Power
zone

Fish zone

MOŽNOST ZABUDOVÁNÍ  
DO ROVINY
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PLYNOVÉ VESTAVNÉ DESKY

Ergonomické ovládací knoflíky • 4 plynové hořáky – 
2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 9,85 
cm, 3 kW • Integrované elektrické zapalování hořáků 
• Pojistky plamene hořáků • Litinové nosné mřížky • 
Přibalené trysky na PB • Elektrické připojení 230 V  • 
Rozměry (vxšxh) 13,6 × 60 × 52 cm

Kód: 737671 EAN: 3838782467257

Ergonomické ovládací knoflíky • 4 plynové hořáky – 2x 
Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 12,3 cm, 
3,5 kW • Dvojitý WOK hořák • Integrované elektrické 
zapalování hořáků • Pojistky plamene hořáků • Litinové 
nosné mřížky • Přibalené trysky na PB • Elektrické 
připojení 230 V • Rozměry (vxšxh) 13 × 60 × 52 cm

Kód: 737662 EAN: 3838782467172

Ergonomické ovládací knoflíky • 4 plynové hořáky – 
2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 9,85 
cm, 3 kW • Integrované elektrické zapalování hořáků 
• Pojistky plamene hořáků • Litinové nosné mřížky • 
Přibalené trysky na PB • Elektrické připojení 230 V  • 
Rozměry (vxšxh) 13,6 × 60 × 52 cm

Kód: 737669 EAN: 3838782467233

Ergonomické ovládací knoflíky • 4 plynové hořáky – 2x 
Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 12,3 cm, 
3,5 kW • Dvojitý WOK hořák • Integrované elektrické 
zapalování hořáků • Pojistky plamene hořáků • Litinové 
nosné mřížky • Přibalené trysky na PB • Elektrické 
připojení 230 V • Rozměry (vxšxh) 13 × 60 × 52 cm

Kód: 737660 EAN: 3838782467158

Plynová vestavná deska – tvrzené sklo

Plynová vestavná deska – smaltovaná

Plynová vestavná deska – tvrzené sklo

Plynová vestavná deska

GT642AXW

GW642AB

GT642AB

GW642ABX

60

60

60

60

5 990 Kč 

4 990 Kč 

5 990 Kč 

4 990 Kč 

ROZPALTE  
SVOU  
KREATIVITU
V profesionální kuchyni je výkonný 
plynový hořák nezbytností, protože 
regulace intenzity plamene je velmi 
jednoduchá a okamžitá. Asijské jídla 
i zelenina vyžadují prudké orestovanou 
což umožňuje speciální 4 kW WOK 
hořák, který dosáhne extra rychle 
požadovaný vysoký výkon. Stabilitu 
hrnců zajišťují masivní litinové mřížky 
a o bezpečnost se starají pojistky pla-
mene, integrované v každém hořáku.

Vysoký výkon
Okamžitá regulace
Bezpečný provoz

Černá Nerez

Extra velká plocha 

Rozšířená plocha na vaření (až o 20 %), 
plochý dizajn a větší vzdálenosti mezi 
hořáky nabízejí dostatek prostoru pro 
bezproblémové vaření a i ve velkých 

hrncích najednou.

Litinové mřížky 

Masivní, elegantní litinové mřížky 
ProGrids s dlouhou životností jsou 

extrémně stabilní a odolné i při nejvyšších 
teplotách. 

Pojistky plamene  

Pokud během ohřevu plamen z nějakého 
důvodu zhasne, nemusíte se obávat 

unikajícího plynu. Automatické 
bezpečnostní zařízení GasStop 

okamžitě uzavře přívod plynu pro úplnou 
bezpečnost.

Černé 
sklo

Bílé 
sklo

17



VESTAVNÉ PARNÍ TROUBY

ALTERNATIVNÍ  
ZPŮSOBY VAŘENÍ 
JSOU ZDRAVĚJŠÍ
PARNÍ TROUBY
Potřeba kvality a rovnováhy ve stravě se stala skuteč-
ně nepostradatelnou součástí každodenního života. 
Jídlo připravené v páře je šťavnaté, plné chuti, 
nádherných barev, se zachovanými vitamíny 
a minerály, a navíc pára funguje skvěle i při roz-
mrazování, regeneraci nebo ohřeve jídla.

HomeMADE® trouba s objemem 73 l • ProCook programovací modul 
v českém jazyce • 4 režimy pečení/nastavení: automatický, profesionální, 
pára, vlastní • 22 způsobů ohřevu • AUTO programy • Teplotní rozsah 
30 – 230 °C • Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso 
• GentleClose tlumené zavírání dvířek • STEPBake vícefázové pečení • 
PureSteam vaření v čisté páře • Objem nádržky na vodu 1,3 l • Multiflow/
MultiSteam 360˚ rovnoměrná cirkulace vzduchu/páry • Funkce: SousVide, 
vstřikování páry, gratinování, rychlý předehřev, rozmrazování, ohřívání 
jídla/talířů, regenerace, šabat • Časovač s auto vypnutím (délka vaření, 
odložený start), minutka • Možnost personalizace nastavení (jazyk, čas, zvuk, 
displej) • AquaClean čištění trouby párou • Automatické odvápnění trouby • 
Dětský zámek ovládání • Ultra chladné dvířka trouba (4 skla, 1 reflexní vrstva) 
• Elektrické připojení 230 V • Příkon 3,4 kW • Energetická třída A+ • Rozměry 
(vxšxh) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, 1 hluboký perforovaný parní pekáč, 
rošt trouby, plně výsuvné teleskopické lišty 
na 1 úrovni, termosonda

Kód: 730134 EAN: 3838782093630

Vestavná kombinovaná parní trouba

BCS798S24X  

71 l

59,5

24 990 Kč 

PARNÍ TROUBA,  
KTERÁ UDĚLÁ DOJEM
Barevný displej ProCook s množstvím přednastavených progra-
mů a funkcí pro přípravu jídla, čištění a osobních nastave ní.

1,3 l zásobník je šikovně umístěný, takže nezmenšuje kapacitu 
trouby, je lehký a navržený, aby zabránil rozlití vody při manipu-
laci. Objem je dostatečný pro nejdelší parní programy. Dolévat 
vodu však můžete i během pečení.

2 V 1
 A+

Nerez/
černé 
sklo

      

      

      

    

10
0%

 LE
PŠÍ OCHRANA VITAM

ÍNŮ

se zdravým pečením v pář
e

Ca

C
vitamín minerály

A
vitamín

Mg
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VESTAVNÉ PARNÍ TROUBY

HomeMADE® trouba s objemem 50 l • ProCook programovací modul v českém 
jazyce • 5 režimů pečení/nastavení: automatický, profesionální, pára, mikrovlny, 
vlastní • 26 způsobů ohřevu • AUTO programy • Teplotní rozsah 30 – 230 °C • 
Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené 
zavírání dvířek • STEPBake vícefázové pečení • PureSteam vaření v čisté páře • 
Objem nádržky na vodu 1,3 l • Multiflow/MultiSteam 360˚ rovnoměrná cirkulace 
vzduchu/páry • Invertorová technologie výroby mikrovln • Stirrer technologie 
distribuce mikrovln • Funkce: SousVide, vstřikování páry, gratinování, rychlý 
předehřev, rozmrazování, ohřívání jídla/talířů, regenerace, šabat • Funkce časovač 
s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Možnost personalizace 
nastavení (jazyk, čas, zvuk, displej) • AquaClean čištění trouby párou • Automatické 
odvápnění trouby • Dětský zámek ovládání • Trojité zasklení dvířek s ochranou 
mřížkou • Mikrovlnný výkon 1000 W • Elektrické připojení 230 V • Příkon 3 kW • 
Rozměry (vxšxh) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 hluboký perforovaný 
parní pekáč, 1 skleněný plech, rošt trouby, drátěné rošty pro vedení plechů

Kód: 734252 EAN: 3838782324734

Vestavná kombinovaná parní 
a mikrovlnná trouba

BCMS598S19X   

50

50 50

59,5

59,5 59,5

24 990 Kč 24 990 Kč 

29 990 Kč 

3 V 1

2 V 1 2 V 1
 A+  A

Nerez/
černé 
sklo

                

      

                

   

               

          

5 DŮVODŮ PROČ SI  
KOUPIT PARNÍ TROUBU

1 Jídla budou chutnější 
Jídla připravená v páře jsou šťavnatá a plné chuti, 
nevysuší se ani se nespálí, i když je připravujete 
s menším množstvím tuku, nebo bez něj.

2 Ušetříte čas 
Pečení je rychlejší než v konvenčních troubách.  
Můžete péct několik jídel současně na různých úrov-
ních bez míchání vůní.

3 2v1 
Jedna trouba a množství využití. Kombinované parní 
trouby v sobě spojují tradiční multifunkční troubu 
a parní troubu, ale možnosti jejich použití tím nekončí, 
můžete v nich rozmrazovat, ohřívat hotové jídlo nebo 
nádobí, na kterém budete servírovat, zavařovat, sušit, 
nebo vykynout těsto.

4 Pečení v páře je nejzdravější způsob přípravy 
Pára v jídle udrží přirozenou šťavnatost a pro naše tělo 
nepostradatelné živiny, jako jsou minerály a vitamíny. 
V parní troubě také můžete vařit metodou SousVide, 
tedy ve vakuu, při konstantní nízké teplotě.

5 Snadná údržba a čištění 
Čištění vnitřku po použití páry je extrémně snadné, 
protože vlhkost brání, aby případné nečistoty zaschli. 
Totéž platí pro čištění vodního kamene v systému, 
trouba vás sama upozorní, když bude třeba spustit 
automatický program odvápnění.

HomeMADE® trouba s  objemem 50 l • ProCook programovací modul v  českém 
jazyce • 4 režimy pečení/nastavení: automatický, profesionální, pára, vlastní • 22 
způsobů ohřevu • AUTO programy • Teplotní rozsah 30 – 230 °C • Elektronický 
termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené zavírání dvířek 
• STEPBake vícefázové pečení • PureSteam vaření v čisté páře • Objem nádržky na 
vodu 1,3 l • Multiflow/MultiSteam 360˚ rovnoměrná cirkulace vzduchu/páry • Funkce: 
SousVide, vstřikování páry, gratinování, rychlý předehřev, rozmrazování, ohřívání 
jídla/talířů, regenerace, šabat • Funkce časovač s  auto vypnutím (délka vaření, 
odložený start), minutka • Možnost personalizace nastavení (jazyk, čas, zvuk, displej) 
• AquaClean čištění trouby párou • Automatické odvápnění trouby • Ultra chladné 
dvířka trouba (3 skla, 2 reflexní vrstvy) • Elektrické připojení 230 V • Příkon 2,9 kW • 
Energetická třída A+ • Rozměry (vxšxh) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný 
plech, 1 mělký smaltovaný plech, 1 hluboký perforovaný 
parní pekáč, rošt trouby, plně výsuvné teleskopické lišty 
na 1 úrovni, termosonda

Kód: 730133 EAN: 3838782093623

HomeMADE® trouba s  objemem 50 l • ProCook programovací modul v  českém 
jazyce • 4 režimy pečení/nastavení: automatický, profesionální, mikrovlny, 
vlastní • 19 způsobů ohřevu • AUTO programy • Teplotní rozsah 30 – 250 °C • 
Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • STEPBake vícefázové 
pečení • Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace vzduchu • Invertorová technologie 
výroby mikrovln • Stirrer technologie distribuce mikrovln • Funkce: gratinování, 
rychlý předehřev, rozmrazování, ohřívání jídla/talířů, šabat • Funkce časovač s auto 
vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Pečení na více plechách současně 
• Možnost personalizace nastavení (jazyk, čas, zvuk, displej) • Dětský zámek ovládání 
• Trojité zasklení dvířek s ochranou mřížkou • Mikrovlnný výkon 1000 W • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 3 kW • Energetická třída A • Rozměry (vxšxh) 45,5 × 59,5 × 
54,6 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 mělký smaltovaný 
plech, 1 skleněný plech, rošt trouby, drátěné rošty pro 
vedení plechů

Kód: 730091 EAN: 3838782093500

Vestavná kombinovaná parní trouba Vestavná kombinovaná mikrovlnná trouba

BCS598S24X BCM598S18X 

45,5

45,5 45,5

Nerez/
černé 
sklo

Nerez/
černé 
sklo
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VESTAVNÉ PYROLYTICKÉ TROUBY

ČAS JE V DNEŠNÍ  
DOBĚ DRAHOCENNÝ 
PYROLYTICKÉ TROUBY 
Dnes je k dispozici mnoho dobrých čistících prostředků a také 
množství tipů, jak troubu vyčistit, aby jenom zářila. Na to 
všechno však potřebujete čas. A pokud ho nechcete obětovat 
manuálnímu čištění, je koupě pyrolytické trouby tím nejsprávněj-
ším řešením. Vysvětlíme vám, jak to funguje.

KROK 1 
Zvolte automatické pyrolytické čištění – probíhá při 
extrémně vysoké teplotě 470 až 500 °C podle typu 
intenzity čištění (v závislosti od modelu).

POZOR! Před pyrolytickým čištěním vyjmete z trouby teleskopické pojezdy! Také vyjmete příslušenství v podobě roštu a plechů na pečení, pokud nejsou určeny pro pyrolytické čištění!

KROK 2 
Délka čištění závisí od intenzity čištění v rozmezí 1,5 až 2,5 hodi-
ny. Bezpečnost je zajištěná zámkem trouby, vynikající izolací, ultra 
chladnými dvířky QUCD+, vysoce kvalitnímu smaltu SilverMatte 
a katalyzátoru, neutralizujícímu pachy a toxické látky.

KROK 3 
Po dokončení procesu a vychladnutí se trouba 
automaticky odemkne. Pak stačí vnitřek otřít vlhkým 
hadříkem. 

70

59,5 59,7

 A+  A+

                              

HomeMADE® trouba s  objemem 71 l • ProCook programovací modul v  českém 
jazyce • 3 režimy pečení/nastavení: automatický, profesionální, vlastní • 17 
způsobů ohřevu • AUTO programy • Teplotní rozsah 30 – 300 °C • Elektronický 
termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené zavírání dvířek 
• STEPBake vícefázové pečení • Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace vzduchu • 
Funkce: gratinování, rychlý předehřev, rozmrazování, ohřívání jídla/talířů, šabat • 
Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Možnost 
personalizace nastavení (čas, zvuk, displej) • PyroClean samočištění trouby • Dětský 
zámek ovládání • Ultra chladné dvířka trouba (4 skla, 2 reflexní vrstvy) • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 3,4 kW • Energetická třída A+ • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,5 
× 54,6 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký 
smaltovaný plech, 2 mělké smaltované plechy, rošt 
trouby, výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních, 
termosonda

Kód: 730141 EAN: 3838782093708

HomeMADE® trouba s objemem 70 l • IconTouch dotykové programovací hodiny 
se zobrazením teploty v  troubě a  typu ohřevu • Zasouvací knoflíky pro nastavení 
ohřevu a teploty • 11 způsobů ohřevu • Teplotní rozsah 50 – 275 °C • Elektronický 
termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené zavírání dvířek 
• Funkce: ECO, rychlý předehřev, rozmrazování • Funkce časovač s auto vypnutím 
(délka vaření, odložený start), minutka • Možnost personalizace nastavení (čas, zvuk, 
displej) • PyroClean samočištění trouby • Dětský zámek ovládání • Ultra chladné 
dvířka trouba (4 skla, 2 reflexní vrstvy) • Elektrické připojení 230 V • Příkon 3,3 kW • 
Energetická třída A+ • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, rošt trouby, výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni

Kód: 735165 EAN: 3838782381713

Vestavná pyrolytická trouba Vestavná pyrolytická trouba

BOP798S54X BOP747A23XG
12 990 Kč 

Nerez/
černé 
sklo

Nerez/
černé 
sklo

ČISTÁ, JAKO NOVÁ, JENOM VE TŘECH KROCÍCH

19 990 Kč 
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VESTAVNÉ PYROLYTICKÉ TROUBY/KÁVOVAR/ZÁSUVKA

Program vytváří perfektně napařené prostředí, které zajišťuje, 
že váš chléb bude mít vysokou a křupavou kůrku. Jediné, co 
musíte udělat, je nalít vodu do mělkého plechu, zvolit program 
s extra párou a zbytek nechat na troubu.

70

59,7

59,5

59,5

 A+

           

HomeMADE® trouba s objemem 70 l • IconTouch dotykové programovací hodiny se 
zobrazením teploty v troubě a typu ohřevu • Zasouvací knoflíky pro nastavení ohřevu 
a teploty • 11 způsobů ohřevu • 3 programy pečení s extra párou • Teplotní rozsah 
50 – 275 °C • Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose 
tlumené zavírání dvířek • Funkce: ECO pečení, rychlý předehřev, rozmrazování • 
Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Pečení na 
více plechách současně • Možnost personalizace nastavení (čas, zvuk, displej) • 
PyroClean samočištění trouby • Dětský zámek ovládání • Ultra chladné dvířka trouba 
(4 skla, 2 reflexní vrstvy) • Elektrické připojení 230 V • Příkon 3,3 kW • Energetická 
třída A+ • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, rošt trouby, výsuvné teleskopické lišty  
na 2 úrovních

Kód: 736645 EAN: 3838782433955

Dotykové ovládání • Menu v českém jazyce • Teleskopické pojezdy pro snadné 
vysunutí kávovaru • Nastavení času automatického spuštění/vypnutí • Zásobník 
pro zrnkovou a mletou kávu • Nastavení jemnosti mletí kávy • 5 velikostí šálků • 3 
teploty vody • Příprava 2 šálků najednou • Výškové nastavení dávkovače kávy • 
Příprava automatického Cappuccina/Caffè latte • Tryska pro horkou vodu • Výroba 
mléčné pěny • Automatické odvápnění • Zásobník na zrnkovou kávu 200 g • 
Zásobník na vodu 1,8 l  • Vyjímatelná nádoba na mléko • Přívod vody: nádoba na 
vodu • Tlak čerpadla 15 bar • Možnost personalizace nastavení (jazyk, čas, zvuk, 
displej) • Elektrické připojení 230 V • Příkon 3,3 kW • Rozměry (vxšxh) 45,5 × 59,5 × 
38,1 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: tryska na horkou vodu, odměrka na mletou kávu, 
nádoba na teplé mléko s  uzávěrem pro skladování v  chladničce, nástavec pro 
napěnění mléka pro Cappuccino/Caffè latte

Kód: 465211 EAN: 3838942684388

Vestavná pyrolytická trouba

Automatický kávovar

BPS747A32XG

CMA9200UX 

13 990 Kč 

45 990 Kč 

Dotykové ovládání • Využitelný objem 19,8 l • Kapacita 6 sad nádobí nebo 20 talířů 
o průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso nebo 40 šálků na čaj • 6 automatických 
režimů ohřevu – nahřívání talířů, šálků, udržování teplého jídla, příprava 
jogurtů, rozmrazování • Nastavitelná teplota ohřevu 40–80 °C (v  krocích po  
10 °C) • Nastavitelný čas ohřevu 1-4 hod. (v krocích po 1 hod.) • Automatické vypnutí 
• Ohřívání horkým vzduchem s  ventilátorem • Teleskopické pojezdy pro snadné 
vysunutí • Tlumené zavírání • Dětský zámek ovládání • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,41 kW • Rozměry (vxšxh) 14 × 59,5 × 56 cm

Kód: 466188 EAN: 3838942104787

Ohřevná zásuvka

WD1410X 

Černé 
sklo/ 
nerez

Nerez/
černé 
sklo

EXTRA
PÁRA

EXTRA
PÁRA

7 990 Kč 
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VESTAVNÉ MULTIFUNKČNÍ TROUBY

DOMÁCÍ CHLÉB,  
KTERÝ NIKDY  
NEZKLAME
Budete potřebovat páru! 
Pečení v páře jsme zjednodušili pomocí programů s při-
dáním páry. Pára v prvních fázích pečení vytvoří dokonale 
napařené prostředí, aby váš chléb během pečení nakynul a vy-
rostl. Suché teplo se pak postará o úžasnou, křupavou kůrku. 
Jediné, co musíte udělat, je nalít vodu do mělkého plechu, 
vložit ho do spodní úrovně a zvolit některý program s párou 
ExtraSteam. 

Po dokončení pečení vložte plech do myčky a o čištění je 
postaráno.

EXTRA
PÁRA

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • DirecTouch dotykový programovací modul 
• 14 přednastavených programů/funkcí • Automatické programy: jogurt, chléb, 
pizza, čajové pečivo, kuře, kotlety/ryby, žebírka, pomalé pečení, automatické pečení 
masa • 15 způsobů ohřevu • Teplotní rozsah 50 – 275 °C • Elektronický termostat 
• PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené zavírání dvířek • Funkce: 
ECO pečení, kynutí těsta, rychlý předehřev, rozmrazování, ohřívání jídla/talířů, 
vaření v parních nádobách (nádoby nejsou součástí trouby), uložení oblíbených 
receptů • Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka 
• Možnost personalizace nastavení (čas, zvuk, displej) • AquaClean čištění 

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconTouch dotykové programovací hodiny se 
zobrazením teploty v troubě a typu ohřevu • Zasouvací knoflíky pro nastavení ohřevu 
a teploty • 11 způsobů ohřevu • 3 programy pečení s extra párou • Teplotní rozsah 50 
– 275 °C • Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose 
tlumené zavírání dvířek • Funkce: ECO pečení, rychlý předehřev, rozmrazování • 
Funkce časovač s  auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Možnost 
personalizace nastavení (čas, zvuk, displej) • AquaClean čištění trouby vodou • 
CataClean katalytický kryt ventilátoru • Dětský zámek ovládání • TouchFree úprava 
nerezových částí proti otiskům prstů • Chladné dvířka trouba (3 skla, 1 reflexní vrstva) 
• Elektrické připojení 230 V  • Spotřeba energie 0,69/0,94 kWh • Příkon 3,3 kW • 
Energetická třída A+ • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný 
plech, rošt trouby, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovních

Kód: 736643 EAN: 3838782433931

Vestavná multifunkční trouba

Vestavná multifunkční trouba

BO758A47XG   

BOS747A33XG

59,5

59,5

12 990 Kč 

10 990 Kč 

 A+

 A+

Nerez/
černé 
sklo

Černé 
sklo/ 
nerez

      

      

  

      

    

trouby vodou • CataClean katalytický kryt ventilátoru • 
Dětský zámek ovládání • Chladné dvířka trouba (3 skla, 
1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 230 V • Příkon 
3,3 kW • Energetická třída A+ • Rozměry (vxšxh) 59,5 
× 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný 
plech, 1 mělký smaltovaný plech, rošt trouby, výsuvné 
teleskopické lišty na 3 úrovních, termosonda

Kód: 731933 EAN: 3838782153525

EXTRA
PÁRA

PLNĚ DOTYKOVÝ
 D

IS
P

LE
J
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VESTAVNÉ MULTIFUNKČNÍ TROUBY

70

59,5

59,5 59,5

 A

 A+

 A

          

          

          

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconLed dotykové programovací hodiny • 
Zasouvací knoflíky pro nastavení ohřevu a teploty • 11 způsobů ohřevu • Teplotní 
rozsah 50 – 275 °C • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené 
zavírání dvířek • Funkce: ohřívání jídla/talířů, rychlý předehřev, rozmrazování • 
Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Možnost 
personalizace nastavení (zvuk, displej) • AquaClean čištění trouby vodou • Dětský 
zámek ovládání • TouchFree úprava nerezových částí proti otiskům prstů • Chladné 
dvířka trouba (2 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 230 V • Spotřeba energie 
0,69/0,94 kWh • Příkon 3,3 kW • Energetická třída A • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 
× 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký 
smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný plech, rošt 
trouby, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovních

Kód: 736646 EAN: 3838782433962

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconTouch dotykové programovací hodiny se 
zobrazením teploty v troubě a typu ohřevu • Zasouvací knoflíky pro nastavení ohřevu 
a teploty • 11 způsobů ohřevu • 3 programy pečení s extra párou • Teplotní rozsah 
50 – 275 °C • Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose 
tlumené zavírání dvířek • Funkce: ECO pečení, rychlý předehřev, rozmrazování • 
Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Možnost 
personalizace nastavení (zvuk, displej) • AquaClean čištění trouby vodou • CataClean 
katalytický kryt ventilátoru • Dětský zámek ovládání • TouchFree úprava nerezových 
částí proti otiskům prstů • Chladné dvířka trouba (3 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické 
připojení 230 V • Spotřeba energie 0,69/0,94 kWh • Příkon 3,3 kW • Energetická třída 
A+ • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný 
plech, 1 mělký smaltovaný plech, rošt trouby, výsuvné 
teleskopické lišty na 3 úrovních, termosonda

 Kód: 732287 EAN: 3838782161490

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconLed dotykové programovací hodiny • 
Zasouvací knoflíky pro nastavení ohřevu a teploty • 11 způsobů ohřevu • Teplotní 
rozsah 50 – 275 °C • PerfectGrill dvojité topné těleso • GentleClose tlumené zavírání 
dvířek • Funkce: ohřev talířů/jídla, rychlý předehřev, rozmrazování • Funkce časovač 
s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), minutka • Možnost personalizace 
nastavení (zvuk, displej) • AquaClean čištění trouby vodou • CataClean katalytický 
kryt ventilátoru • Dětský zámek ovládání • TouchFree úprava nerezových částí proti 
otiskům prstů • Chladné dvířka trouba (3 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 
230 V • Spotřeba energie 0,81/0,94 kWh • Příkon 3,3 kW • Energetická třída A • 
Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký 
smaltovaný plech, 1 mělký smaltovaný plech, rošt 
trouby, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovních

Kód: 733620 EAN: 3838782185083

Vestavná multifunkční trouba

Vestavná multifunkční trouba

Vestavná multifunkční trouba

BOS737E301X

BO747A42XG

B1O737E30X
9 990 Kč 8 790 Kč 

10 990 Kč 

Nerez

Černé 
sklo/ 
nerez

Nerez
EXTRA
PÁRA

„WELL      
  DONE     
  PROSÍM“

Upečené podle vaší chuti 
Zapojte konektor do otvoru v troubě, jehlu zapíchněte do 
masa, nastavte požadovanou vnitřní teplotu masa a teplotu 
a způsob ohřevu v troubě. Průběh pečení můžete sledovat 
na displeji. Při dosažení nastavené teploty uvnitř masa vás 
upozorní zvukový signál.

Termosonda
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VESTAVNÉ MULTIFUNKČNÍ TROUBY

MULTIFUNKČNÍ 
TROUBY  
HomeMADE®

Trouby HomeMADE® s klenutým stropem jaký mají tradiční 
pece na dřevo, zabezpečují optimální cirkulaci vzduchu kolem 
pečeného jídla, aby bylo jemné a šťavnaté uvnitř a úžasně 
křupavé zvenčí. Vzduch v 71 litrové troubě se zapuštěnými 
stranami je výrazně efektivněji distribuován, což snižuje výskyt 
chladných míst, které způsobují nerovnoměrné zhnědnutí. 
Speciální dynamika proudění vzduchu poskytuje vynikající 
podmínky pro profesionální pečení na jedné nebo na více 
úrovních současně.

Objem
71 l

Nechte se inspirovat, bavte se a napečte si  
ty nejkrásnější vzpomínky.

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconLed dotykové 
programovací hodiny • Zasouvací knoflíky pro nastavení 
ohřevu a teploty • 11 způsobů ohřevu • Teplotní 
rozsah 50 – 275 °C • PerfectGrill dvojité topné těleso 
• GentleClose tlumené zavírání dvířek • Funkce: ohřev 
talířů/jídla, rychlý předehřev, rozmrazování • Funkce 
časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), 
minutka • Možnost personalizace nastavení (zvuk, 
displej) • AquaClean čištění trouby vodou • CataClean 
katalytický kryt ventilátoru • Dětský zámek ovládání 
• Dvířka trouba (2 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 3,3 kW • Energetická třída A • 
Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:1 hluboký smaltovaný 
plech, 1 mělký smaltovaný plech, rošt trouby, výsuvné 
teleskopické lišty na 2 úrovních

Kód: 732901  
EAN: 3838782305344

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconLed dotykové 
programovací hodiny • Zasouvací knoflíky pro nastavení 
ohřevu a teploty • 11 způsobů ohřevu • Teplotní 
rozsah 50 – 275 °C • PerfectGrill dvojité topné těleso 
• GentleClose tlumené zavírání dvířek • Funkce: ohřev 
talířů/jídla, rychlý předehřev, rozmrazování • Funkce 
časovač s auto vypnutím (délka vaření, odložený start), 
minutka • Možnost personalizace nastavení (zvuk, 
displej) • AquaClean čištění trouby vodou • CataClean 
katalytický kryt ventilátoru • Dětský zámek ovládání 
• Dvířka trouba (2 skla, 1 reflexní vrstva) • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 3,3 kW • Energetická třída A • 
Rozměry (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný 
plech, 1 mělký smaltovaný plech, rošt trouby, výsuvné 
teleskopické lišty na 1 úrovni

Kód: 732831  
EAN: 3838782180330

HomeMADE® trouba s objemem 71 l • IconLed 
dotykové programovací hodiny • Zasouvací knoflíky 
pro nastavení ohřevu a teploty • 11 způsobů ohřevu • 
Teplotní rozsah 50 – 275 °C • PerfectGrill dvojité topné 
těleso • GentleClose tlumené zavírání dvířek • Funkce: 
ohřev talířů/jídla, rychlý předehřev, rozmrazování 
• Funkce časovač s auto vypnutím (délka vaření, 
odložený start), minutka • Možnost personalizace 
nastavení (zvuk, displej) • AquaClean čištění trouby 
vodou • Dětský zámek ovládání • Dvířka trouba (2 skla, 
1 reflexní vrstva) • Elektrické připojení 230 V • Příkon 
3,3 kW • Energetická třída A • Rozměry (vxšxh) 59,5 × 
59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 hluboký smaltovaný 
plech, 1 mělký smaltovaný plech, rošt trouby, drátěné 
rošty pro vedení plechů

Kód: 733643  
EAN: 3838782186110

Vestavná multifunkční trouba Vestavná multifunkční trouba Vestavná multifunkční trouba

B1O737E30XG BO737E24XG B1O737E11X 

8 990 Kč 7 990 Kč 7 690 Kč 

NerezNerez/
černé 
sklo

Černé 
sklo/
nerez

                              

59,5 59,5 59,5

 A  A  A
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VESTAVNÉ MIKROVLNNÉ TROUBY

UŽITEČNÍ
POMOCNÍCI
Mikrovlnná trouba je nepostradatel-
ným pomocníkem v každé moderní 
kuchyni. Umožňuje přípravu chutných 
a zdravých jídel a je ideálním pomocní-
kem v dnešním rychlém životním stylu.

Dotykové ovládání • LED display • Skleněný 
ovládací panel • Objem 25 l • Nerezový interiér • 
Mikrovlnný ohřev + gril Quartz + horký vzduch • 10 
přednastavených AUTO programů • 9 stupňů výkonu  
• Automatické rozmrazování • 4 kombinované režimy 
ohřevu • Vícekrokové vaření • Denní čas • Rychlý start 
• Dětská pojistka ovládání • Funkce časovač max 95 
min./minutka • Personalizace zvukového signálu • 
Výkon mikrovlnný/gril/horký vzduch: 900/1100/2500 W 
• Elektrické připojení 230 V • Příkon 1,45 kW • Rozměry 
(vxšxh) 38,8 × 59,5 × 47 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: otočný skleněný talíř  
Ø 31,5 cm, grilovací rošt

Kód: 470736 EAN: 3838942001437

Dotykové ovládání • LED display • Skleněný ovládací 
panel • Objem 25 l • Nerezový interiér • Mikrovlnný 
ohřev + gril Quartz • 8 přednastavených AUTO 
programů • 6 stupňů výkonu • Automatické/Rychlé 
rozmrazování • 2 kombinované režimy ohřevu • 
Vícekrokové vaření • Denní čas • Rychlý start • 
Dětská pojistka ovládání • Funkce časovač max 95 
min./minutka • Výkon mikrovlnný/gril: 900/1000 W • 
Elektrické připojení 230 V • Příkon 1,55 kW • Rozměry 
(vxšxh) 38,7 × 59,4 × 40,3 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: otočný skleněný talíř  
Ø 31,5 cm, grilovací rošt

Kód: 735498 EAN: 3838782390722

Objem 17 l • Nerezový interiér • Mikrovlnný ohřev + 
gril • 8 přednastavených AUTO programů • 6 stupňů 
výkonu • Rozmrazování • 3 kombinované režimy ohřevu 
• Funkce časovač max 35 min. • Výkon mikrovlnný/gril: 
700/1000 W • Elektrické připojení 230 V • Příkon 1,05 
kW • Rozměry (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 32 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: otočný skleněný talíř Ø 
24,5 cm, grilovací rošt

Kód: 470712 EAN: 3838942001208

Dotykové ovládanie/otočný ovladač • LED display 
• Skleněný ovládací panel • Objem 20 l • Nerezový 
interiér • Mikrovlnný ohřev + gril • 8 přednastavených 
AUTO programů • 6 stupňů výkonu • Automatické/
Rychlé rozmrazování • 2 kombinované režimy ohřevu • 
Vícekrokové vaření • Denní čas • Rychlý start • Dětská 
pojistka ovládání • Funkce časovač max 95 min./
minutka • Personalizace zvukového signálu • Výkon 
mikrovlnný/gril: 800/1000 W • Elektrické připojení 230 
V • Příkon 1,55 kW • Rozměry (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 
32 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: otočný skleněný talíř Ø 
24,5 cm, grilovací rošt

Kód: 681477 EAN: 3838782077210

Skleněný ovládací panel • Objem 17 l • Nerezový 
interiér • Mikrovlnný ohřev + gril • 8 přednastavených 
AUTO programů • 6 stupňů výkonu • Rozmrazování • 3 
kombinované režimy ohřevu • Funkce časovač max 35 
min. • Výkon mikrovlnný/gril: 700/1000 W • Elektrické 
připojení 230 V • Příkon 1,05 kW • Rozměry (vxšxh) 
38,8 × 59,5 × 32 cm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: otočný skleněný talíř  
Ø 24,5 cm, grilovací rošt

Kód: 470348 EAN: 3838942000904

Vestavná mikrovlnná trouba Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

BM251S7XG BM251S4XG 

BM171E2X 

BM201A4XG 

BM171E2XG 

8 990 Kč 8 990 Kč 

5 990 Kč 

6 990 Kč 

5 990 Kč 

Černé 
sklo/
nerez

Černé 
sklo/
nerez

Černé 
sklo/
nerez

Nerez

Černé 
sklo/
nerez

VHODNÁ PRO  
HORNÍ SKŘÍŇKY

VHODNÁ PRO  
HORNÍ SKŘÍŇKY

VHODNÁ PRO  
HORNÍ SKŘÍŇKY

ZABUDOVÁNÍ DO HORNÍ SKŘÍŇKY

25 25

17

20

17

59,4 59,4

59,5

59,5

59,5 100

min 320 370-380
560-568
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ODSAVAČE PAR

POMOCNÁ  
RUKA SHORA
Odsavač par je nepostradatelným prvkem každé kuchyně, jak 
pro estetiku, tak použitelnost. Při výběru kvalitního odsavače 
par jsou klíčovými informacemi výkon odsávání, který vám 
řekne, kolik vzduchu zařízení odsaje za hodinu a hlučnost. 
Na základě intenzity používání by měl být odsavač schopen 
během jedné hodiny vyměnit vzduch v místnosti 5 až 10x.

59,8 6070
dB

63
dB B  B

Dotykové ovládání • TouchFree úprava nerezových částí proti otiskům prstů •  
Patentované filtry AdaptAir Pro • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 
650 m³/h • Maximální výkon při recirkulaci 488 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro 
recirkulaci dokupte 1x UF, kód 698059 • Možnost dokoupit recirkulační sadu, kód 
683038 • Průměr odtahu 150 mm • 2x LED osvětlení, celkový výkon 6W • Omývatelný 
hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou a klapkami pro usměrnění vzduchu • Zpětná 
klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 70 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 69,7 
kWh • Elektrické připojení 230 V • Příkon 0,27 kW • Energetická třída B • Rozměry 
(vxšxh) 6 × 59,8 × 45,6 cm

Kód: 679583 EAN: 3838782074110

Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 608 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 374 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód 808996 • Možnost dokoupit recirkulační sadu, kód 735631 • 
Průměr odtahu 150 mm • Osvětlení LED pás, celkový výkon 3W • Omývatelný 
hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Zpětná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 
63 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 59,2 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,18 kW • Energetická třída B • Rozměry (vxšxh) 38 × 60 × 33,5 cm

Kód: 735478 EAN: 3838782389795

Komínový odsavač par Komínový odsavač par

WHT643E4XBG WHI649EXGW
7 990 Kč 5 990 Kč 

Nerez/
černé 
sklo

Bílé  
sklo

filtry AdaptA
ir

 P
ro

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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ODSAVAČE PAR

60 60

60

63
dB

62
dB

63
dB

 B  C

 B

Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 608 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 374 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód 808996 • Možnost dokoupit recirkulační sadu, kód 735631 • 
Průměr odtahu 150 mm • Osvětlení LED pás, celkový výkon 3W • Omývatelný 
hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Zpětná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 
63 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 59,2 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,18 kW • Energetická třída B • Rozměry (vxšxh) 38 × 60 × 33,5 cm

Kód: 735473 EAN: 3838782389511

Tlačítkové ovládání • TouchFree úprava nerezových částí proti otiskům prstů 
• 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 505 m³/h • Maximální výkon při 
recirkulaci 380 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci dokupte 2x UF, kód 
315275 • Možnost dokoupit recirkulační sadu, kód 592277 • Průměr odtahu 150 mm 
• 2x LED osvětlení, celkový výkon 6W • Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou 
pěnou • Max. úroveň hluku 62 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 62,2 kWh • 
Elektrické připojení 230 V • Příkon 0,14 kW • Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 
25 × 60 × 50 cm

Kód: 514495 EAN: 3838942072352

Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 608 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 374 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód 808996 • Možnost dokoupit recirkulační sadu, kód 735631 • 
Průměr odtahu 150 mm • Osvětlení LED pás, celkový výkon 3W • Omývatelný 
hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Zpětná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 
63 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 59,2 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,18 kW • Energetická třída B • Rozměry (vxšxh) 38 × 60 × 33,5 cm

Kód: 735476 EAN: 3838782389566

Komínový odsavač par Komínový odsavač par

Komínový odsavač par

WHI649EB WHC623E16X

WHI649EXBG

5 990 Kč 3 990 Kč 

5 990 Kč 

Černé 
sklo Nerez

Černé  
sklo

AdaptAir Pro 
Patentovaná technologie tukového filtru 
umožňuje díky speciálním klapkám rovnoměr-
né nasávání vzduchu přes celý povrch filtru. 
Klapky se otevírají a zavírají v závislosti na 
sacím výkonu, což výrazně snižuje hlučnost a 
prodlužuje životnost tukového filtru.

Vysoce účinný tukový filtr 
Unikátní omyvatelný kovový filtr se speciální 
polyuretanovou pěnou zachytí až 98 % všech 
nečistot ve vzduchu. Pěna zároveň zachovává 
perfektní absorpční účinnost.

LED osvětlení 
Vysoce účinné osvětlení varné desky předsta-
vuje důležitý estetický a funkční prvek v kuchy-
ni. Jeho životnost je 30x delší než u běžných 
žárovek a šetří až 10x tolik energie.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY
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ODSAVAČE PAR

60

90 60

71
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68
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 B  B

Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 450 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 190 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód H10883187 • Průměr odtahu 150 mm • 2x LED osvětlení, celkový 
výkon 3 W • Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Max. úroveň hluku 
71 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 63,6 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,14 kW • Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 17 × 60 × 30,6 cm

Kód: 735445 EAN: 3838782388484

Tlačítkové ovládání • TouchFree úprava nerezových částí proti otiskům prstů 
• 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 647 m³/h • Maximální výkon při 
recirkulaci 499 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci dokupte 1x UF, kód 
688572 • Průměr odtahu 150 mm •2x LED osvětlení, celkový výkon 6W • Omývatelný 
hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Zpětná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 
68 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 66,4 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,25 kW • Energetická třída B • Rozměry (vxšxh) 31 × 90 × 30,5 cm

Kód: 514460 EAN: 3838942072222

Tlačítkové ovládání • TouchFree úprava nerezových částí proti otiskům prstů 
• 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 639 m³/h • Maximální výkon při 
recirkulaci 492 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci dokupte 1x UF, kód 
688572 • Průměr odtahu 150 mm •2x LED osvětlení, celkový výkon 6W • Omývatelný 
hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Zpětná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 
68 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 66,7 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,25 kW • Energetická třída B • Rozměry (vxšxh) 31 × 60 × 30,5 cm

Kód: 514461 EAN: 3838942072239

Vestavný výsuvný odsavač par

Vestavný výsuvný odsavač par Vestavný výsuvný odsavač par

TH64E4BG

BHP923E13X BHP623E13X

4 990 Kč 

5 490 Kč 4 490 Kč 

Černé 
sklo

Nerez Nerez

Vestavné odsavače jsou vhodné do menších 
prostorů, jelikož zabírají mnohem méně místa. 

U teleskopických verzí při vaření pouze vysune-
te odsávací panel. Odsavače se instalují do ku-
chyňské skříňky, co lahodí každé minimalistické 

duši, protože nenarušují vzhled kuchyně.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY
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ODSAVAČE PAR
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Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 450 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 190 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód H10883187 • Průměr odtahu 150 mm • 2x LED osvětlení, celkový 
výkon 4,4 W • Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Max. úroveň hluku 
71 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 64,8 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,14 kW • Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 17 × 60 × 30,6 cm

Kód: 735442 EAN: 3838782388453

Ovládání vypínačem • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 647 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 331 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód 336821 • Průměr odtahu 150 mm • 2x LED osvětlení, celkový 
výkon 10 W • Omývatelný hliníkový filtr • Max. úroveň hluku 71 dB(A)re 1 pW • 
Roční spotřeba energie 114,4 kWh • Elektrické připojení 230 V • Příkon 0,21 kW • 
Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 25,2 × 52,4 × 28,9 cm

Kód: 733221 EAN: 3838782176395

Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 450 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 190 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód H10883187 • Průměr odtahu 150 mm • 2x LED osvětlení, celkový 
výkon 4,4 W • Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou • Max. úroveň hluku 
71 dB(A)re 1 pW • Roční spotřeba energie 64,8 kWh • Elektrické připojení 230 V • 
Příkon 0,14 kW • Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 17 × 60 × 30,6 cm

Kód: 735441 EAN: 3838782388446

Ovládání vypínačem • 3 stupně výkonu • Maximální výkon při odtahu 370 m³/h • 
Maximální výkon při recirkulaci 140 m³/h • Odtah nebo recirkulace • Pro recirkulaci 
dokupte 1x UF, kód 416912 • Průměr odtahu 120 mm • 2x LED osvětlení, celkový 
výkon 6 W • Omývatelný hliníkový filtr • Max. úroveň hluku 67 dB(A)re 1 pW • Roční 
spotřeba energie 70,7 kWh • Elektrické připojení 230 V • Příkon 0,15 kW • Energetická 
třída D • Rozměry (vxšxh) 20,8 × 53,4 × 30 cm

Kód: 733140 EAN: 3838782176388

Vestavný výsuvný odsavač par

Vestavný odsavač par

Vestavný výsuvný odsavač par

Vestavný odsavač par

TH62E4BG

BHI611AS

TH62E4X

BHI611ES

2 990 Kč 

4 490 Kč 

2 990 Kč 

2 590 Kč 

Černé 
sklo

Lakovaná 
ocel

Nerez

Lakovaná 
ocel

POSUVNÉ OVLÁDÁNÍ POSUVNÉ  
OVLÁDÁNÍ

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY
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VESTAVNÉ MYČKY – PLNĚ INTEGROVANÉ

PERFEKTNĚ  
VYLEPŠENÉ

Invertorový motor se zárukou 10 let • 16 sad nádobí • 3 ostřikovací ramena • 5 
programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; noční mytí, 1h mytí • Teploty mytí: 70, 65, 
55, 45, 35 °C • Dotykové ovládání • Připojení i na horkou vodu: 70 °C • LedLight 
statusové světlo na podlahu • SlidingDoor posuvná dvířka • Funkce SpeedWash 
možnost zkrácení programů • Funkce TotalDry automatické pootevření dveří • Funkce 
ExtraHygiene • Odložení startu (0-24 h) • Samočistící program • Funkce tablety 3v1 
• 3 koše • Sklápěcí držáky talířů a sklenic • MultiClack systém pro nastavení výšky 
koše • Samočistící filtr • Total AquaStop • Spotřeba el. energie: 73 kWh/100 cyklů • 
Spotřeba vody: 6,9 l/cyklus • Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 
55,6 cm

Kód: 736658 EAN: 3838782478314

Plně integrovaná myčka

GV672C62
17 990 Kč 

Nové myčky Gorenje SmartFlex
Víme, že se musíte spolehnout na to, že vaše myčka zvládne 
svou práci perfektně. Proto je většina našich nových myček 
SmartFlex vybavena třetím ostřikovacím ramenem, které 
zajišťuje ještě lepší pokrytí vodou a důkladné opláchnutí, čímž 
je mycí výkon efektivnější až o 30 %. Ruční čištění nádobí po 
vyjmutí z myčky? Minulost!

TotalDry
AUTOMATICKÉ 
POOTEVŘENÍ 

DVÍŘEK

NÍZKÁ 
spotřeba energie 

INVERTOROVÝ 
motor PowerDrive 
s prodlouženou zárukou 

10 let 

SAMOČISTÍCÍ  
PROGRAM
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6,9

39
dB

60

SPOTŘEBA VODY POUZE 6,9 L
Voda z posledního oplachu se uloží do integrované nádržky na 
vodu a znovu se použije na začátku dalšího programu. Pokud myč-
ku do 96 hodin nespustíte, voda z nádržky se automaticky vypustí.

POSUVNÁ DVÍŘKA SlidingDoor
Dekorační dvířka se při otevření myčky vysunou směrem nahoru, 
proto není nutné vyřezávat do soklu otvor. Tento typ myček je 
vhodný i pro kuchyně Ikea Metod.
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VESTAVNÉ MYČKY – PLNĚ INTEGROVANÉ

Invertorový motor se zárukou 10 let • 16 sad nádobí • 3 ostřikovací ramena • 5 
programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; křišťálové sklo, 1h mytí • Teploty mytí: 70, 
65, 55, 45, 35 °C • Dotykové ovládání • Připojení i na horkou vodu: 70 °C • LedLight 
stavové světlo na podlahu • Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů • 
Funkce TotalDry automatické pootevření dveří • Funkce ExtraHygiene • Odložení 
startu (0-24 h) • Samočistící program • Funkce tablety 3v1 • 3 koše • Sklápěcí držáky 
talířů a sklenic • MultiClack systém pro nastavení výšky koše • Samočistící filtr • Total 
AquaStop • Spotřeba el. energie: 76 kWh/100 cyklů • Spotřeba vody: 9,6 l/cyklus • 
Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Kód: 736626 EAN: 3838782474071

Invertorový motor se zárukou 10 let • 16 sad nádobí • 3 ostřikovací ramena • 5 
programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; křišťálové sklo, 1h mytí • Teploty mytí: 70, 
65, 55, 45, 35 °C • Tlačítkové ovládání • Připojení i na horkou vodu: 70 °C • Funkce 
SpeedWash možnost zkrácení programů • Funkce TotalDry automatické pootevření 
dveří • Funkce ExtraHygiene • Odložení startu (0-24 h) • Samočistící program • 
Funkce tablety 3v1 • 3 koše • Sklápěcí držáky talířů a sklenic • MultiClack systém pro 
nastavení výšky koše • Samočistící filtr • Total AquaStop • Spotřeba el. energie: 76 
kWh/100 cyklů • Spotřeba vody: 9,6 l/cyklus • Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 
81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Kód: 736567 EAN: 3838782468247

Plně integrovaná myčka Plně integrovaná myčka

GV672C60 GV671C60
15 990 Kč 14 990 Kč 

42
dB

42
dB

60 60

ŠETRNÉ MYTÍ SKLA
Speciálně vyvinutý program pro sklo se postará o veškeré vaše skleněné nádobí.  
Vzhledem k nižší teplotě mytí je program bezpečný i na křišťálové sklenice. 

TIP: Pro nejefektivnější mytí sklenic si můžete zakoupit  
i speciální držák vínových sklenic, který se upevní na  
boční stranu ve spodním koši, kód pro objednání je 490854, 
MOC 1090 Kč. Držák je vhodný pro myčky GI641xxx, GI661xxx, 
GV631xxx, GV651xxx, GV661xxx, GV662xxx, GV671xxx, 
GV672xxx, GS671xxx

Třetí ostřikovací rameno

U všech myček se třemi koši, zajišťuje třetí 
rameno ještě lepší pokrytí vodou a důkladné 

opláchnutí, čímž se mycí výkon zvýšil o 30 %.

Statusové světlo na podlahu 

Speciální LED světlo instalované ve spodní části 
dveří myčky neustále indikuje probíhající program. 
Takto stále víte, zda myčka myje nebo zda je mycí 

cyklus už u konce.
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VESTAVNÉ MYČKY – PLNĚ INTEGROVANÉ

13 sad nádobí • 5 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; křišťálové sklo, 1h mytí 
• Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Tlačítkové ovládání • Připojení i na horkou 
vodu: 70 °C • Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů • Funkce TotalDry 
automatické pootevření dveří • Funkce ExtraHygiene • Odložení startu (0-24 h) • 
Samočistící program • Funkce tablety 3v1 • 2 koše + příborový košík SmartFlex 
• Sklápěcí držáky talířů a sklenic • MultiClack systém pro nastavení výšky koše • 
Samočistící filtr • Total AquaStop • Spotřeba el. energie: 77 kWh/100 cyklů • Spotřeba 
vody: 9,9 l/cyklus • Energetická třída D • Rozměry (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Kód: 736565 EAN: 3838782463877

Invertorový motor se zárukou 10 let • 11 sad nádobí • 5 programů mytí: AUTO; 
intenzivní; ECO; sklo, 1h mytí • 3 ostřikovací ramena • Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 
°C • Tlačítkové ovládání • Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů • Funkce 
TotalDry automatické pootevření dveří • Funkce poloviční plnění • Odložení startu 
(0-24 h) • Funkce tablety 3v1 • 3 koše • Sklápěcí držáky talířů ve spodním koši • 
ClickClack systém pro nastavení výšky koše • Samočistící filtr • Total AquaStop • 
Spotřeba el. energie: 72 kWh/100 cyklů • Spotřeba vody: 9,5 l/cyklus • Energetická 
třída D • Rozměry (vxšxh) 81,5 × 44,8 × 55 cm

Kód: 737468 EAN: 3838782459863

Plně integrovaná myčka Plně integrovaná myčka

GV651D60 GV561D10
12 990 Kč 10 990 Kč 

45
dB

45
dB

60 45

TotalDry

DOKONALE SUCHÉ 
NÁDOBÍ,VČETNĚ 
PLASTOVÉHO,
PRIPRAVENÉ  
K ULOŽENÍ.
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Invertorový motor se zárukou 10 let • 16 sad nádobí • 5 programů mytí: AUTO; 
intenzivní; ECO; křišťálové sklo, 1h mytí • 3 ostřikovací ramena • Teploty mytí: 70, 
65, 55, 45, 35 °C • Tlačítkové ovládání • Připojení i na horkou vodu: 70 °C • Funkce 
SpeedWash možnost zkrácení programů • Funkce TotalDry automatické pootevření 
dveří • Funkce ExtraHygiene • Odložení startu (0-24 h) • Samočistící program • 
Funkce tablety 3v1 • 3 koše • Sklápěcí držáky talířů a sklenic • MultiClack systém pro 
nastavení výšky koše • Samočistící filtr • Total AquaStop • Spotřeba el. energie: 76 
kWh/100 cyklů • Spotřeba vody: 9,6 l/cyklus • Energetická třída C • Rozměry (vxšxh) 
81,7 × 59,6 × 57,5 cm

Kód: 736655 EAN: 3838782464652

Vestavná myčka s panelem

GI661C60X
13 990 Kč 

42
dB

60

ExtraHygiene

Umožňuje mytí při teplotě 75 °C, dostatečně 
vysoké pro eliminaci většiny bakterií.

10 let záruka 

Díky inovativní technologii invertorového motoru 
PowerDrive u myček Gorenje poskytujeme našim 
zákazníkům prodlouženou záruku 10 let. Záruku 

si zaregistrujte na webu Gorenje v sekci Podpora.
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16 jídelních souprav

PLNĚ FLEXIBILNÍ
INTERIÉR POSKYTUJE
DOSTATEK MÍSTA PRO
VEŠKERÉ NÁDOBÍ A
TO I PO VELKÉ PÁRTY.

Status na displeji
Dodatečný LED displej na přední straně dvířek myčky neustále zobrazuje aktuální fázi programu mytí a zbývající čas. Takto vždy 
víte, zda můžete bezpečně přidávat nádobí. Displej zobrazuje fázi intenzivního mytí, sušení nebo ukončení programu.
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VESTAVNÉ CHLADNIČKY 

NoFrost DualAdvance

Beznámrazová technologie snižuje množství 
vlhkosti a brání hromadění ledu na potravinách 

a vzniku námrazy na stěnách chladničky a 
mrazničky. 

AdaptTech

Chladnička dokáže předvídat návštěvy chladničky, 
takže sníží teplotu o 1 až 2 °C, aby zůstaly 

potraviny čerstvé a plné živin.

JÍDLO SI ZASLOUŽÍ
NEJLEPŠÍ ZACHÁZENÍ
VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY 
Gorenje NatureFresh
Vestavné kombinované chladničky díky ideální kombinaci teploty 
a automatické regulace vlhkosti vytváří přirozené podmínky pro 
skladování. Speciální osvětlení udržuje proces fotosyntézy, zelenina 
a ovoce tak zůstanou déle čerstvé a zachovají si cenné vitamíny. 
Čerstvý vzduch, obohacený ionty, prodlouží čerstvost a postará se o 
zdravé, antibakteriální prostředí.

Čerstvé, zdravé a chutné potraviny máte vždy na dosah ruky.

Beznámrazová  
technologie 

NOFROST  
DualAdvance
Dlouhotrvající  
čerstvost díky ionizaci

NEUSTÁLE ČERSTVÉ 
I PŘI ČASTÉM
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

55,5

177,2

• Masivní nožový samouzavírací pant • Zvukový alarm otevřených dveří • Využitelný 
objem 301 l • LED displej • Ionizátor vzduchu s vnitřním ventilátorem DynamiCooling • 
AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty • Smart SuperCool rychlé chlazení • LED 
osvětlení • Zeleninová zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením pro zachování vitamínů 
a SmartHumidity pro udržování vlhkosti • Nízkoteplotní zásuvka FreshZone s teplotou 
kolem 3 °C • Držák na láhve • Multibox 3v1 • MixBox zásuvka • Roční spotřeba el. 
energie: 141 kWh • Energetická třída F • Rozměry (vxšxh) 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Kód: 732554 EAN: 3838782168093

Vestavná chladnička 

RI5182A1  

37

17 990 Kč 

54

177,2

Pant dveří - standardní pojezdy • Využitelný objem 301 l • Mechanické ovládání 
• Ionizátor vzduchu s vnitřním ventilátorem DynamiCooling • Úsporný režim 
EcoMode • LED osvětlení • Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti 
HumidityControl • Držák na láhve • Roční spotřeba el. energie: 141 kWh • 
Energetická třída F • Rozměry (vxšxh) 177,2 × 54 × 54,5 cm

Kód: 732574 EAN: 3838782167898

Vestavná chladnička 

RI4182E1   

37

14 490 Kč 

34



VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY/MRAZNIČKY

177,2

• FrostLess technologie pro menší tvorbu námrazy v mrazničce • Masivní nožový 
samouzavírací pant - RKI2181E1 / Pant dveří - standardní pojezdy - RKI4182E1 
• Využitelný objem objem 189/71 l • Elektronické ovládání • FastFreeze rychlé 
mrazení • Úsporný režim EcoMode • LED osvětlení chladnička • Zeleninová 
zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti HumidityControl • HiddenSpace skrytý 
úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone • Držák na láhve • 
XXL SpaceBox zásuvka v mrazničce • Roční spotřeba el. energie: 272 kWh • 
Energetická třída F • Rozměry (vxšxh) 177,2 × 54 × 54,5 cm

RKI2181E1 kód: 732561 EAN: 3838782168024 
RKI4182E1 kód: 732548 EAN: 3838782168154

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

RKI2181E1 // RKI4182E1  

38

13 990 Kč 

12 990 Kč 

54

54

55,5

177,2 177,2

177,2

• Beznámrazová technologie NoFrost DualAdvance • Masivní nožový samouzavírací 
pant • Zvukový alarm otevřených dveří • Využitelný objem 180/68 l • LED displej 
– regulace teploty v chladničce • Ionizátor vzduchu s vnitřním ventilátorem 
DynamiCooling • AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty • Smart FastFreeze 
rychlé mrazení • Smart SuperCool rychlé chlazení • LED osvětlení chladnička • 
Zeleninová zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením pro zachování vitamínů  
a SmartHumidity pro udržování vlhkosti • Nízkoteplotní zásuvka FreshZone s 
teplotou kolem 3 °C • Držák na láhve • Multibox 3v1 • XXL SpaceBox zásuvka v 
mrazničce • Roční spotřeba el. energie: 281 kWh • Energetická třída F • Rozměry 
(vxšxh) 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Kód: 732555 EAN: 3838782168086

• Beznámrazová technologie NoFrost DualAdvance • Pant dveří - standardní 
pojezdy • Využitelný objem 180/68 l • LED displej – regulace teploty v chladničce 
• SuperCool rychlé chlazení • Úsporný režim EcoMode • LED osvětlení 
chladnička • Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti HumidityControl 
• Držák na láhve • XXL SpaceBox zásuvka v mrazničce • Roční spotřeba el. 
energie: 281 kWh • Energetická třída F • Rozměry (vxšxh) 177,2 × 54 × 54,5 cm

Kód: 732567 EAN: 3838782167966

• Beznámrazová technologie NoFrost • Masivní nožový samouzavírací pant • 
Zvukový alarm otevřených dveří • Využitelný objem 212 l • LED displej • Smart 
FastFreeze rychlé mrazení • LED osvětlení • 7 zásuvek, 1 dvířka • XXL SpaceBox 
zásuvka • Roční spotřeba el. energie: 243 kWh • Energetická třída F • Rozměry 
(vxšxh) 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Kód: 732557 EAN: 3838782168062

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vestavná mraznička

NRKI5182A1 NRKI4182E1  

FNI5182A1  

39 39

39

19 990 Kč 14 990 Kč 

18 990 Kč 

RKI2181E1

RKI4182E1

54
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5 LET BEZ STAROSTÍ
Zakoupením kupónu získává zákazník po dobu dalších 36 měsíců (nad rámec 
zákonné záruční lhůty) nárok na bezplatnou výměnu, nebo opravu specifikovaných 
součástí výrobku, práci a výjezd smluvního servisního technika Gorenje s.r.o.

PORADENSTVÍ, ZÁRUČNÍ
A POZÁRUČNÍ SERVIS SPOTŘEBIČŮ
GORENJE V CELÉ ČR.  
Bezplatná asistenční linka: 800 105 505

Gorenje, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika | info@gorenje.cz | www.gorenje.cz
Prosinec 2021. Vyhrazujeme si právo na jakékoli chyby v tisku. Všechny ceny jsou v CZK včetně DPH a poplatku za likvidaci elektro odpadu.
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