6

DŮVODŮ PROČ

2

ADAPT TECH

4

3
ION AIR

šetří energii, chrání potraviny
před teplotním šokem a prodlužuje jejich trvanlivost

CRISP ZONE

6

NRK6203TX

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Superior

XTREME FREEZE

beznámrazový systém, který
zabraňuje vysychání potravin

intenzivní zmrazení zachová
nutriční hodnoty potravin

CO DĚLÁ CHLADNIČKU GORENJE VÝJIMEČNOU?
Technologie NoFrost Plus

Zajišťuje mikroklima, které prodlužuje trvanlivost
a čerstvost potravin

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, nainstalovaný v mrazicí části,
zabraňuje tvorbě ledu a námrazy, aby se udržela nízká spotřeba energie, zatímco
v chladící části udržuje ideální mikroklima pro čerstvé potraviny. U vylepšené
technologie NoFrost Plus jsme zachovali všechny výhody klasického systému
NoFrost a pomocí tří unikátních funkcí jsme odstranili nevýhody – vysychání potravin
v chladícím prostoru díky cirkulaci ionizovaného vzduchu.

AdaptTech technologie

13 990 Kč

14 990 Kč

IonAir

Už žádné rozmrazování

IonAir technologie

18 990 Kč

VĚDĚLI
JSTE?

zdravé prostředí pro
uchování živin u masa a ryb

NO FROST PLUS

pro dlouhodobě čerstvé ovoce
a zeleninu

19 990 Kč

ZERO ZONE

zajišťuje mikroklima,
které prodlužuje trvanlivost
a čerstvost potravin

5

Designova, kolekce

VĚDĚLI
JSTE?

SI VYBRAT CHLADNIČKU

1

• Netto objem: 254/80 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce
a mrazničce
• NoFrost Plus technologie
• Invertorový kompresor
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
Multiflow 360°
CHLADNIČKY S ENERGETICKOU
• AdaptTech systém pro udržení stabilní
TŘÍDOU A+++ VÁM SPOTŘEBUJÍ
teploty
AŽ O 60 % MÉNĚ ELEKTRICKÉ
• SuperCool rychlé zchlazení
ENERGIE NEŽ MODELY VE
• Úsporný režim EcoMode
TŘÍDĚ A.
• SimpleSlide 3 výškově nastavitelné police
ve dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
PŘI EXTRÉMNĚ RYCHLÉM
• Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 ˚C
ZMRAZENÍ PŘI -30 ° SE
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
NEVYTVÁŘÍ MIKRO KRYSTALY,
• XtremeFreeze zamrazení při -30 ˚C
POŠKOZUJÍCÍ BUNĚČNOU
STRUKTURU, TAKŽE PO
• FastFreeze rychlé zamrazení při -24 ˚C
ROZMRAZENÍ SI POTRAVINY
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
ZACHOVÁVAJÍ VÍCE VÝŽIVOVÝCH
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené
HODNOT.
teploty v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 172 kWh
TIP: Chladnička umožňuje samostatný provoz
• Hlučnost (max.): 38 dB
mrazící části při vypnuté chladící části.
Kód: 514210 EAN: 3838942071539

AdaptTech
Šetří energii, chrání potraviny před teplotním
šokem a prodlužuje jejich trvanlivost

MultiFlow 360°
Udržuje rovnoměrnou teplotu díky 14 ventilačním
otvorům

NRK6192MX

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

NRK6192MW

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

9 990 Kč

MultiFlow 360°

NRK621CLI

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Classico

• Netto objem: 254/85 l
• Elektronické ovládání
• LED display - digitální ukazatel teploty
pro chladničku

• Netto objem: 222/85 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce
• NoFrost Plus technologie
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
Multiflow 360°
• AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty
• Úsporný režim EcoMode
• SimpleSlide 2 výškově nastavitelné police ve
dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou kolem 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• FastFreeze rychlé zamrazení při -24 °C
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené teploty v
chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 235 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
NRK 6192 MX - kód: 518251
EAN: 3838942083136
NRK 6192 MW - kód: 518249
EAN: 3838942083129

• NoFrost Plus technologie
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
Multiflow 360°
• AdaptTech systém pro udržení stabilní
teploty
• SimpleSlide 3 výškově nastavitelné
police ve dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na lahve
• Zásuvka FreshZone s teplotou kolem 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• Přepínač rychlého mrazení
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené
teploty v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 311 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
Kód: 467067 EAN: 3838942078316

+ přizpůsobí provoz chladničky vašim zvyklostem
+ v době častého otevírání dveří koordinuje tepotu
uvnitř
+ zabraňuje teplotnímu šoku, výkyvům teploty
a následně předčasnému kažení potravin

+ ničí většinu bakterií uvnitř chladničky
+ prodlužuje trvanlivost a čerstvost potravin
+ ničí/eliminuje nepříjemný zápach

IDEÁLNÍ MIKROKLIMA NA KAŽDÉ POLICI
+ aktivně vyrovnává vzdušnou vlhkost a teplotu
uvnitř chladničky
+ stálá a neměnná teplota v celém prostoru
chladničky
+ rovnoměrná distribuce ionizovaného vzduchu

RK6192BW

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

Kód: 546985
EAN: 3838942111228

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou

Kód: 730539
EAN: 3838782107658

9 990 Kč

RK6192LX4

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

10 990 Kč

RK6192LW4

NRK612ORAW

NRK612ORAB

26 990 Kč

26 990 Kč

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou OraÏto

• Netto objem: 227/95 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce
• FrostLess technologie pro méně námrazy
v mrazničce
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
DynamiCooling
• AdaptTech systém pro udržení stabilní
teploty
• SimpleSlide 2 výškově nastavitelné
police ve dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené
teploty v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 232 kWh
• Hlučnost (max.): 40 dB
RK6192LX4 - Kód: 730744 EAN
3838782124280
RK6192LW4 - Kód: 730942 EAN
3838782124877

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou OraÏto

• Netto objem: 222/85 l
• Elektronické ovládání
• Pravé otevírání dvířek
• LED display – regulace teploty v chladničce
• NoFrost Plus technologie
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
Multiflow 360°
• AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty
• SimpleSlide 2 výškově nastavitelné police ve
dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou kolem 3 °C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• FastFreeze rychlé zamrazení při -24 °C
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené teploty
v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 235 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
NRK612ORAW – kód: 588463 EAN: 3838782021152
NRK612ORAB – kód: 588461 EAN: 3838782021138
NRK612ORAW-L* – kód: 588464 EAN: 3838782021169
NRK612ORAB-L* – kód: 588462 EAN: 3838782021145
*L – levé otevírání dvířek

• Netto objem: 265/129 l
• Elektronické ovládání
• LED displej - regulace teploty
v chladničce a mrazničce
• Total NoFrost
• Invertorový kompresor
• MultiFlow chlazení v chladicí
části
• SuperCool rychlé zchlazení
• Přepínač rychlého mrazení
• LED osvětlení
• Twist výrobník ledu
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• Roční spotřeba el. energie: 299 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB

NRM8182MX

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou

22 990 Kč
181,6

79,4

• Netto objem: 339/177 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED displej - regulace teploty
v chladničce a mrazničce
• Total NoFrost
• Invertorový kompresor
• MultiFlow chlazení v chladicí části
• SuperCool rychlé zchlazení
• Přepínač rychlého mrazení
• Úsporný režim EcoMode
• LED osvětlení
• Držák na láhve
• Twist výrobník ledu
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• Zvukový alarm otevřených dveří
• Roční spotřeba el. energie: 343 kWh
• Hlučnost (max.): 43 dB
Kód: 733131 EAN: 3838782172809

NRS9182MX

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou

19 990 Kč
178,6

91

Kód: 734259 EAN: 3838782325359

PLNĚ
KVALIFIKOVANÉ,
ABY DĚLALY
PRÁCI ZA VÁS
MYČKY NÁDOBÍ
GORENJE SmartFlex

VĚDĚLI
JSTE?
Praktický LED display zobrazující
aktuálně nastavenou teplotu
v mrazničce

DÍKY TECHNOLOGII
FROSTLESS BUDETE 2X
MÉNĚ ČASTO ODMRAZOVAT MRAZNIČKU A NAVÍC
UŠETŘÍTE NA ÚČTU ZA
ELEKTŘINU.

14 990 Kč
FN6192DHW
Skříňová mraznička
Essential

POKUD
ZAPOMENETE
ZAVŘÍT DVÍŘKA,
ALARM VÁS NA TO
AUTOMATICKY
UPOZORNÍ.

12 990 Kč
FN6191DHW
Skříňová mraznička
Essential

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

• Netto objem: 243 l
• Zmrazovací výkon 18 kg/24 h
• Akumulační doba 15 h
• Mechanické ovládání
• LED display - digitální ukazatel teploty
• NoFrost technologie
• FastFreeze rychlé zamrazení
• Prostor pro mrazení - 1 dvířka, 6 zásuvek
• LED osvětlení
• Praktická páková rukojeť
• Hlučnost (max.): 42 dB

!
Při umístění spotřebiče do verze
Side by Side je třeba zakoupit
a nainstalovat spojovací,
anti-kondenzační set, verze
s bílou lištou kód 672114.

FN6192DHW
• Roční spotřeba el. energie: 237 kWh
Kód: 588467
EAN: 3838782020322
FN6191DHW
• Roční spotřeba el. energie: 302 kWh
Kód: 588460
EAN: 3838782019005

FH331W

Truhlicová mraznička

8 990 Kč

42

dB

• Netto objem: 307 l
• Zmrazovací výkon 19 kg / 24 h
• Akumulační doba 35 h
• Manuální odmrazování
• FastFreeze rychlé zamrazení
• Světelný alarm zvýšené teploty
• Vnitřní osvětlení mrazničky
• 2 koše pro uchování zmrazených potravin
• Roční spotřeba el. energie: 276 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
Kód: 335099 EAN: 3838942732041

10 990 Kč

45

GS54110W

• 10 sad nádobí, 3 koše
• 5 programů, Auto program
• Teploty mytí 60, 55, 45, 35 °C
• Funkce SpeedWash možnost
zkrácení programů
• Rychlý 15 min. program
• Poloviční náplň
• ExtraDry extra sušení
• Tablety 3v1
• Odložení startu (24h)
• Click-Clack mechanismus pro
nastavení výšky horního koše
• Skládací nosníky talířů ve spodním koši
• Samočisticí filtr
• Total AquaStop
• Spotřeba vody 9 l
• Roční spotřeba el. energie/vody:
211 kWh/2520 l
• Hlučnost: 47 dB

EXTRA SUŠENÍ
Díky vyšší teplotě posledního
oplachování se i problematické
plastové nádobí řádně vysuší.

Kód: 553001 EAN: 3838942114007

Volně stojící myčka nádobí Advanced

Při umístění spotřebiče do verze Side by Side je třeba zakoupit
a nainstalovat spojovací, anti-kondenzační set, verze se
stříbrnou lištou kód 672115.

• Netto objem: 205/68 l
• Mechanické ovládání
• LED osvětlení
• 4 skleněné police
• 4 police ve dveřích
chladničky
• Zeleninová zásuvka
• 3 zásuvky v mrazničce
• roční spotřeba el. energie:
248 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB

RK4171ANW

11 990 Kč

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

VĚDĚLI
JSTE?

55

NEJZDRAVĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PRO
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

RK6202EW4

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

11 990 Kč

176

CHLADNIČKA, KTERÁ POZNÁ VAŠE ZVYKY

RK6202EX4

• Netto objem: 257/95 l
• Mechanické ovládání
• FrostLess technologie pro méně ledu v
mrazničce
• SimpleSlide 3 výškově nastavitelné police ve
dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou kolem 3 °C
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Roční spotřeba el. energie: 241 kWh
• Hlučnost (max.): 40 dB
RK6202EW4 - Kód: 731473 EAN 3838782143755
RK6202EX4 - Kód: 730697 EAN 3838782121890

BEZ NÁMRAZOVÁ TECHNOLOGIE NO
FROST PLUS ZABRAŇUJE TVORBĚ
NÁMRAZY TAKŽE ÚNAVNÉ ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY SE STANE
MINULOSTÍ.

VNITŘNÍ IONIZÁTOR SLOUŽÍ JAKO
AKTIVNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA CHLADNIČKY, ELIMINUJE
PACHY A PRODLUŽUJE ČERSTVOST
POTRAVIN.

NOVÁ PLNĚ
INTEGROVANÁ
RUKOJEŤ!

TIP:
Vylepšená izolace účinně snižuje
hromadění námrazy na potravinách
a tvorbě ledu v mrazničce.
To znamená, méně únavného
odmrazováni a nižší účet za elektřinu.

VĚDĚLI
JSTE?

6 990 Kč

• Netto objem: 227/95 l
• Mechanické ovládání
• FrostLess technologie pro méně
námrazy v mrazničce
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
DynamiCooling
• SimpleSlide 2 výškově nastavitelné
police ve dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Držák na láhve
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Roční spotřeba el. energie: 232 kWh
• Hlučnost (max.): 40 dB

RK6202EW4
V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

14 990 Kč

R6192LX

Monoklimatická chladnička Advanced

• Netto objem: 368 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu DynamiCooling
• AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty
• SuperCool rychlé zchlazení
• SimpleSlide 3 výškově nastavitelné police ve dveřích
chladničky
• LED osvětlení
• Praktická páková rukojeť
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené teploty
v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 114 kWh
• Hlučnost (max.): 38 dB
Kód: 499359
EAN: 3838942053917

45

7 990 Kč

Elektronické
ovládání

R6192DW

Monoklimatická chladnička
Essential

12 990 Kč

• Netto objem: 368 l
• Mechanické ovládání
• Ionizátor vzduchu s cirkulací
vzduchu DynamiCooling
• SimpleSlide 3 výškově
nastavitelné police ve dveřích
chladničky
• LED osvětlení
• Praktická páková rukojeť
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou
okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• Roční spotřeba el. energie: 114 kWh
• Hlučnost (max.): 38 dB
Kód: 550645
EAN: 3838942114083

Pohodlné nastavení požadované
teploty s digitálním ukazatelem na
LED displayi.

6 990 Kč
84,5

84,5

5 590 Kč
55,3

5 290 Kč
55,3

55

RF4142ANW

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou nahoře

• Netto objem: 166/41 l
• Mechanické ovládání
• LED osvětlení
• Roční spotřeba el.
energie: 170 kWh
• Hlučnost (max.): 40 dB
Kód: 594995
EAN: 3838782024672

RB4092ANW

R4092ANW

• Netto objem: 113/97 l
• Mechanické ovládání
• LED osvětlení
• Roční spotřeba el. energie: 135 kWh
• Hlučnost (max.): 39 dB
Kód: 598137
EAN: 3838782025242

• Netto objem: 133 l
• Mechanické ovládání
• LED osvětlení
• Roční spotřeba el. energie: 91 kWh
• Hlučnost (max.): 39 dB
Kód: 598134
EAN: 3838782025228

Chladnička s výparníkem

Monoklimatická chladnička

F4152CW

Skříňová mraznička

9 990 Kč
55

• Netto objem: 163 l
• Zmrazovací výkon 11 kg/24 h
• Akumulační doba 16 h
• Elektronické ovládání
• Manuální odmrazování
• FastFreeze rychlé zamrazení
• 6 zásuvek
• Úsporný ECO režim
• Zvukový alarm otevřených dveří
• Možnost zablokování ovládacích tlačítek
• Roční spotřeba el. energie: 175 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
Kód: 498919
EAN: 3838942050572

GS62010W

Volně stojící myčka
nádobí Essential

11 990 Kč
GS54110X

Volně stojící myčka nádobí
Essential

45

7 990 Kč
GS52010W

Volně stojící myčka nádobí
Essential

84,5

5 990 Kč
55,3

F4092ANW

Skříňová mraznička

• Netto objem: 86 l
• Zmrazovací výkon 6 kg/24 h
• Akumulační doba 15 h
• Mechanické ovládání
• Manuální odmrazování
• 3 zásuvky
• Roční spotřeba el. energie: 138 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
Kód: 598150 EAN: 3838782025266

• 12 sad nádobí, 2 koše + příborový košík
• 5 programů
• Teploty mytí 60, 55, 45, 35 °C
• Rychlý 20 min. program
• Poloviční náplň
• Tablety 3v1
• Skládací nosníky talířů ve spodním koši
• Samočisticí filtr
• Total AquaStop
• Spotřeba vody 11 l
• Roční spotřeba el. energie/vody:
258 kWh/3080 l
• Hlučnost: 49 dB
Kód: 566919 EAN: 3838942142536

• Click-Clack
• 10 sad nádobí, 3 koše
mechanismus pro
nastavení výšky horního
• 5 programů, Auto
koše
program
• Skládací nosníky talířů ve
• Teploty mytí 60, 55, 45,
spodním koši
35 °C
• Samočisticí filtr
• Funkce SpeedWash
možnost zkrácení
• Total AquaStop
programů
• Spotřeba vody 9 l
• Rychlý 15 min. program • Roční spotřeba el. energie/
• Poloviční náplň
vody: 211 kWh/2520 l
• ExtraDry extra sušení
• Hlučnost: 47 dB
• Tablety 3v1
Kód: 553036
EAN: 3838942114014
• Odložení startu (24h)

• 9 sad nádobí, 2 koše +
příborový košík
• 5 programů
• Teploty mytí 60, 55, 45, 35 °C
• Rychlý 20 min. program
• Poloviční náplň
• Tablety 3v1
• Skládací nosníky talířů ve
spodním koši

• Samočisticí filtr
• Total AquaStop
• Spotřeba vody 9 l
• Roční spotřeba
el. energie/vody:
197 kWh/2520 l
• Hlučnost: 49 dB
Kód: 566921
EAN: 3838942142581

Gorenje spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a
140 00 Praha 4 – Michle
bezplatná asistenční linka 800 105 505
www.gorenje.cz gorenje@gorenje.cz
Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předcházejícího
upozornění. V tomto letáku se mohou vyskytovat tiskové chyby.

Generace praček a sušiček WaveActive
IonTech

10

-20 %
-20 %

Odstraní o 30 % více skvrn.

10

DoseAid
Určí za Vás nejoptimálnější dávku pracího
prostředku.

PRACÍ
REŽIMY

W2S846LN

Předem plněná pračka Superior

Čisté a nadýchané oblečení, přikrývky či polštáře.

SensoCare

13 990 Kč

• Invertorový motor PowerDrive se zárukou 10 let
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• EcoEye poskytující zpětnou vazbu o spotřebě
energie a vody
• StableTech boční stěny - výrazně snížené vibrace
a vyšší stabilita během praní
• IonTech pro účinnější odstraňování nečistot
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• DoseAid indikace množství pracího prostředku
• Roční spotřeba el. energie/vody: 155 kWh/10214 l
• Hlučnost praní/odstředění: 54/75 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×61 cm

StopAddGo
Zapomenuté oblečení jednoduše přidáte
i po spuštění pračky.

SteamTech
Zapomeňte na aviváž! Dodatečné ošetření párou
redukuje záhyby, odstraňuje pachy a baktérie.

AutoWash
Nevíte, který program vybrat? Program AutoWash za
vás zvolí ten nejlepší prací cyklus pro vaše oblečení.

Kód: 731865 EAN: 3838782151828

10

-20 %

PRACÍ
REŽIMY

SensoCare

Program vhodný pro péřové oblečení

ZAMAČKÁVACÍ
KNOFLÍKY
2X TELESKOPY

16 990 Kč
WS168LNST

MY VÁM TO
ZJEDNODUŠÍME.
VY SI TO
ZDOKONALÍTE.

Předem plněná pračka Superior

• Invertorový motor PowerDrive
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• SteamTech parní generátor pro eliminaci
pomačkání, pachů a bakterií
• EcoEye poskytující zpětnou vazbu
o spotřebě energie a vody
• StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
• IonTech ionizace vody účinně odstraňuje
skvrny a zabraňuje usazení vodního kamene

• StainExpert pro účinné odstranění skvrn
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• DoseAid indikace množství pracího prostředku
• 14 programů
• Roční spotřeba el. energie/vody: 190 kWh/11314 l
• Rozměry (vxšxh) 85×60×61 cm
Kód: 729414 EAN: 3838782079399

PRACÍ
REŽIMY

SUŠENÍM OBLEČENÍ
POMOCÍ PÁRY
NAHRADÍTE AVIVÁŽ.

SensoCare

PRACÍ
REŽIMY

SensoCare

WEI843S

Předem plněná pračka Essential

Předem plněná pračka Superior

• Invertorový motor PowerDrive se
zárukou 10 let
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• EcoEye poskytující zpětnou vazbu
o spotřebě energie a vody
• StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
• StainExpert pro účinné odstranění skvrn
• IonTech ionizace vody účinně odstraňuje
skvrny a zabraňuje usazení vodního kamene

• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• DoseAid indikace množství pracího prostředku
• 14 programů
• Roční spotřeba el. energie/vody: 173 kWh/10654 l
• Hlučnost praní/odstředění: 54/75 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×61 cm
Kód: 729412 EAN: 3838782077135

Funkce trouby:

12 990 Kč

Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
2x teleskopy, katalytický kryt ventilátoru
kód: 466122 EAN: 3838782022371

Funkce trouby:

SensoCare

WS947LN

Elektrický sporák
Advanced

VOLNĚ STOJÍCÍ
SPORÁKY

• Sklokeramická deska
• 4 HiLight zóny (z toho 1x duo zóna a 1x dvojitá
oválná zóna)
• Ukazatel zbytkového tepla
• Dotykové programovací hodiny IconLed
• Zamačkávací knoflíky
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka
• Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
• Chladná dvířka - 3 skla, 1 reflexní vrstva
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,89/1,03 kWh
• Příkon 9,4 kW

VĚDĚLI
JSTE?

-10 %

PRACÍ
REŽIMY

13 990 Kč

EC5355XPA

Použité piktogramy u sporáků

429 €

• Invertorový motor PowerDrive se zárukou 10 let
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• SteamTech parní generátor pro eliminaci
pomačkání, pachů a bakterií
• StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• Roční spotřeba el. energie/vody: 185 kWh/
10309 l
• Hlučnost praní/odstředění: 53/74 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×61 cm

W2A824

Předem plněná pračka Advanced

• Invertorový motor PowerDrive se zárukou 10 let
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• EcoEye poskytující zpětnou vazbu o spotřebě
energie a vody
• StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• DoseAid indikace množství pracího prostředku
• Roční spotřeba el. energie/vody: 170 kWh/10309 l
• Hlučnost praní/odstředění: 53/72 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×54,5 cm
Kód: 731864 EAN: 3838782151811

Kód: 734829 EAN: 3838782341748

15 990 Kč

10 990 Kč

DS9ILS

Kondenzační sušička s tepelným
čerpadlem Superior

• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky sušení bez poškození prádla
• EcoEye poskytující zpětnou vazbu o
spotřebě energie a vody
• TwinAir dvousměrné proudění vzduchu
• 14 programů
• SteamTech parní generátor
• IonRefresh osvěžení prádla ionizací

XA

• Osvětlení bubnu
• AutoDrain přímý odvod kondenzátu
• LED display
• Roční spotřeba el. energie/vody: 259 kWh
• Hlučnost: 66 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×62,5 cm

EC5351XA
Elektrický sporák
Advanced

11 990 Kč
EC5351WA
Elektrický sporák
Advanced

WA
Funkce trouby:

10 990 Kč

Kód: 731583 EAN: 3838782145049

• Sklokeramická deska
• 4 HiLight zóny (z toho 1x duo zóna a 1x dvojitá
oválná zóna)
• Ukazatel zbytkového tepla
• Dotykové programovací hodiny IconLed
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka
• Chladná dvířka - 3 skla, 1 reflexní vrstva
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,89/1,03 kWh
• Příkon 9,4 kW
Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
1x teleskopy, katalytický kryt ventilátoru
EC5351XA kód: 466121 EAN: 3838782022357
EC5351WA kód: 466120 EAN: 3838782022333

• Sklokeramická deska
• 4 HiLight varné zóny
• Ukazatel zbytkového tepla
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,82/0,95 kWh
• Příkon 9,3 kW

EC5151WD
Elektrický sporák
Essential

Příslušenství: rošt, hluboký plech, 1x teleskopy
kód: 466119 EAN: 3838782022319

8 990 Kč

,
Dizajnova kolekcia

2019/2020

HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV
Pro pečení masa a pečiva na jedné úrovni

14 990 Kč
VELKÝ GRIL
Pro grilování menších kusů masa, jako jsou steaky,
uzeniny, filety, kotlety atd.

EC52CLI

• 4 HiLight varné zóny (z toho 1x dvojitá kruhová zóna)
• Ukazatel zbytkového tepla
• Programovací hodiny
• Multifunkční trouba 70 l, 9 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka

3 990 Kč

28,5

3 990 Kč

28,5

MO4250CLI

45

MO4250CLB

45

Mikrovlnná trouba

• Objem 20 l
• Extra velká plocha na pečení bez potřeby
otočného talíře
• Stirrer distribuce mikrovln bez
otočného talíře
• Ohřev, vaření více jídel najednou
• Mechanické ovládání
• Mikrovlnný ohřev/gril
• 5 stupňů mikrovlnného výkonu
• Rozmrazování podle času

Mikrovlnná trouba

• Halogenové osvětlení
• Bezpečnostní spínač
• EasyClean keramické dno trouby
• Mikrovlnný výkon/výkon grilu (Quartz): 700/800 W
• Hlučnost 58 dB
Příslušenství: grilovací rošt
MO4250CLI kód: 434738 EAN: 3838942953835
MO4250CLB kód: 434739 EAN: 3838942953842

PRACÍ
REŽIMY

PRACÍ
REŽIMY

SensoCare

W2A64S3

Předem plněná pračka Advanced

9 990 Kč

PRACÍ
REŽIMY

SensoCare

WEI823

Předem plněná pračka Essential

9 990 Kč

• Invertorový motor PowerDrive se zárukou 10 let
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• EcoEye poskytující zpětnou vazbu o spotřebě
energie a vody
• StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• DoseAid indikace množství pracího prostředku
• Roční spotřeba el. energie/vody: 141 kWh/9020 l
• Hlučnost praní/odstředění: 52/73 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×43 cm

• Invertorový motor PowerDrive se zárukou 10 let
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• 16 programů
• AutoWash automatické praní
• Roční spotřeba el. energie/vody: 160 kWh/9586 l
• Hlučnost praní/odstředění: 55/70 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×46,5 cm

Kód: 731862 EAN: 3838782151293

Kód: 729390 EAN: 3838782075995

PRACÍ
REŽIMY

SensoCare

WE743

Předem plněná pračka Essential

7 990 Kč

SensoCare

WE64S3

Předem plněná pračka Essential

7 990 Kč

• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• StableTech boční stěny - výrazně snížené vibrace
a vyšší stabilita během praní
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• 16 programů
• AutoWash automatické praní
• Roční spotřeba el. energie/vody: 174 kWh/9680 l
• Hlučnost praní/odstředění: 57/76 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×54,5 cm

• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky praní bez poškození prádla
• StableTech boční stěny - výrazně snížené vibrace
a vyšší stabilita během praní
• Samočistící program bubnu pračky SterilTub
• 16 programů
• AutoWash automatické praní
• Roční spotřeba el. energie/vody: 153 kWh/9020 l
• Hlučnost praní/odstředění: 57/76 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×43 cm

Kód: 729385 EAN: 3838782068225

Kód: 729375 EAN: 3838782068157

D2A83IL/I

Kondenzační sušička s tepelným
čerpadlem Advanced

15 990 Kč

• Invertorový motor PowerDrive
• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky sušení bez poškození prádla
• Anticrease systém proti mačkání prádla
• TwinAir dvousměrné proudění vzduchu
• Časový program (30, 60, 90 min)
• IonRefresh osvěžení prádla ionizací
• Roční spotřeba el. energie/vody: 177 kWh
• Hlučnost: 65 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×62,5 cm
Kód: 732051 EAN: 3838782067679

DE82/G

Kondenzační sušička s tepelným
čerpadlem Essential

12 990 Kč

• Nerezový buben WaveActive pro vynikající
výsledky sušení bez poškození prádla
• Anticrease systém proti mačkání prádla
• TwinAir dvousměrné proudění vzduchu
• 16 programů
• AirRefresh rychlé osvěžení vašeho oblečení
• Roční spotřeba el. energie/vody: 235 kWh
• Hlučnost: 65 dB
• Rozměry (vxšxh) 85×60×62,5 cm
Kód: 730015 EAN: 3838782088155

OTOČNÝ GRILOVACÍ ROŽEŇ
2X TELESKOPY
WF

K5352XF

Kombinovaný sporák
Advanced

11 990 Kč
K5352WF

Kombinovaný sporák
Advanced

10 490 Kč

XF
Funkce trouby:

Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
2x teleskopy, katalytický kryt ventilátoru, set pro
grilování na otočném rožni
K5352XF kód: 466173 EAN: 3838782022852
K5352WF kód: 466172 EAN: 3838782022791

Funkce trouby:

XH

K5351XH

Kombinovaný sporák
Advanced

9 990 Kč
K5351WH

Kombinovaný sporák
Advanced

7 990 Kč

WH

• 4 plynové hořáky
• Elektrické zapalování hořáků přímo v
knoflících
• Pojistky plamene hořáků
• 2 smaltované nosné mřížky
• Dotykové programovací hodiny IconLed
• Multifunkční trouba 62 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,82/0,95 kWh
Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech
K5351XH kód: 466149 EAN: 3838782022913
K5351WH kód: 466148 EAN: 3838782022876

ROZMRAZOVÁNÍ
Pro pomalé rozmrazování zmražených potravin

AQUACLEAN ČIŠTĚNÍ
Pro čištění trouby vodou, také můžete využít při pečení
pouze se spodní spirálou, vhodné pokud potřebujete
mít pečivo více propečené zespodu (například pečení
vlhkého pečiva s ovocnou náplní)

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
Ohřev nebo vaření mikrovlnami

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ S GRILEM
Ohřev nebo vaření mikrovlnami a horním infra topným
tělesem

OPTIMAL

Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
drátěné rošty
EC52CLI kód: 729278 EAN 3838782065620
EC52CLB kód: 729279 EAN 3838782065637

• 4 plynové horáky
• Elektrické zapalování horáku přímo
v knoflících
• Pojistky plamene horáku
• 2 litinové nosné mřížky
• Programovací hodiny
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční): 0,84/0,95 kWh

13 990 Kč

Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
1x teleskopy
K52CLI kód: 730124 EAN 3838782092473
K52CLB kód: 730125 EAN 3838782092480

K52CLI

Kombinovaný sporák

Funkce trouby:

Způsoby ohřevu:

25,7

• 4 plynové hořáky
• Elektrické zapalování hořáků přímo
v knoflících
• Pojistky plamene hořáků
• 2 litinové nosné mřížky
• Dotykové programovací hodiny IconLed
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Otočný grilovací rožeň
• Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění
• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,82/0,95 kWh

• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě
a na plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,84/0,95 kWh
• Příkon 8,7 kW

V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

HORKÝ VZDUCH
Pro pečení masa a pečiva na více úrovních najednou,
teplota by měla být nastavena na nižší úroveň než při
použití běžných provozních režimů

OHŘÍVÁNÍ TALÍŘŮ
Tuto funkci použijte k ohřátí nádobí
(talířů, šálků) před podáváním jídla,
abyste jídlo udrželi déle teplé.

Elektrický sporák

VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE

Funkce trouby:

HORKÝ VZDUCH A SPODNÍ OHŘEV
Pro pečení pečiva z vlhkého těsta nebo těžkých
pekařských výrobků, ovocných koláčů z kynutého
těsta nebo pečiva s křehkou kůrkou a tvarohových
koláčů

GENTLEBAKE
Tato funkce umožňuje jemné, pomalé pečení, které
zanechává jídlo vláčné a šťavnaté. Je vhodné na
pečení masa, ryb a moučníků na jedné úrovni.

EC52CLB

Elektrický sporák

GRIL S VENTILÁTOREM
Pro grilování velkých kusů masa nebo drůbeže na
jedné výšce, také vhodné pro pečení gratinovaných
pokrmů

SPODNÍ OHŘEV A VENTILÁTOR
Používá se na pečení kynutého, ale málo rostoucího
těsta a na zavařování ovoce a zeleniny.

14 990 Kč

45,1

25,7

60

43,9

25,7

58

45,1

60

dB

dB

dB

2 590 Kč

2 490 Kč

1 990 Kč

MMO20DE II

MO20E1W

MO20A4X

• Objem 20 l
Mikrovlnná trouba
• Tlačítkové ovládání + otočný volič
• LED displej, možnost vypnutí displeje
• AUTO menu, 11 přednastavených programů
• Mikrovlnný ohřev + gril
• ECO režim pro úsporu energie
• AquaClean funkce samočištění
• Krokové vaření- 4 režimy
• Pulse technologie pro rovnoměrnější ohřev a rozmrazování
• Odložený start
• Nastavení hlasitosti zvukového signálu, dětský zámek
• Výkon mikrovlnný/gril (Quartz): 800/1000 W

Mikrovlnná trouba
• Objem 20 l
• Dotykové ovládání + jogger
• LED display
• AUTO menu, 8 přednastavených programů
• Mikrovlnný ohřev
• Krokové vaření - 2 režimy
• Pulse technologie pro rovnoměrnější ohřev a
rozmrazování
• Rychlé a automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
• Odložený start
• Bezpečnostní spínač, dětský zámek
• Mikrovlnný výkon: 800 W

• Objem 20 l
• Ovládání otočným voličem
• Mikrovlnný ohřev
• Aquaclean funkce samočištění
• Rozmrazování podle času
• 5 stupňů mikrovlnného výkonu
• Mikrovlnný výkon: 800 W

Příslušenství: otočný skleněný talíř Ø 27 cm, rošt na grilování
kód: 733240 EAN: 3838782176555

Příslušenství: otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm
kód: 474786 EAN: 3838942011757

Příslušenství: otočný skleněný talíř Ø 27 cm
kód: 733232 EAN: 3838782175374

Způsoby ohřevu:

Způsoby ohřevu:

Způsoby ohřevu:

Mikrovlnná trouba

POHODLNÝ ŽIVOT
S GORENJE

