
BO758A47XG
Multifunkční vestavná trouba 
Advanced

BO747A42XG
Multifunkční vestavná trouba 
Advanced

RKI4182E1 
Vestavná kombinovaná chladnička 
Essential

60

60

45

12 990 Kč

10 990 Kč11 990 Kč

71 l 71 l

GV66167 
Vestavná myčka plně integrovaná 
Advanced

GV64160 
Vestavná myčka plně integrovaná 
Advanced

GV55110 
Vestavná myčka plně integrovaná 
Essential

12 990 Kč 9 990 Kč

10 990 Kč

PLNĚ 
KVALIFIKOVANÉ 
ABY DĚLALY 
PRÁCI ZA VÁS.

 A+  A+

 A++

• Velký objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Dotykové ovládání přes DirecTouch modul, 14 AUTO programů
• Elektronický termostat pro přesné nastavení teploty
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Program rozmrazování, ohřev jídla/talířů, kynutí těsta, pošírování
• CataClean čistění - katalytické boční panely
• Katalytický kryt ventilátoru
• Mimořádně odolný 100% smalt v troubě, včetně pečících plechů
• Úprava nerezových částí proti otiskům prstů 

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické 
výsuvy na 3 úrovních, termosonda

• Kód: 731933 EAN 3838782153525

IDR4545E
Ostrůvkový odsavač par 12 990 Kč

39

• Odtah nebo recirkulace, pro recirkulaci dokupte 1ks UF kód 180178
• Maximální výkon při odtahu 576 m³/h
• Dotykové ovládání, 4 stupně výkonu
• 4x LED osvětlení
• Funkce časovač
• P.A.S obvodové odsávání s nižší hlučností a menší spotřebou 

energie
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry
• Zpětná klapka 150 mm 
• Max. úroveň hluku 63 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (vxšxh) 90 x 39 × 39 cm
• Roční spotřeba energie 77,9 kWh

• Kód: 182952 EAN kód: 3838942401329

WHT643E4XBG
Komínový odsavač Essential 7 990 Kč

59,8

 B

• PŘI PRVNÍM OSAZENÍ ODSAVAČE zakupte recirkulační 
sadu - kód 683038, při další výměně uhlíkového fi ltru 
dokupte jenom fi ltr - kód 698059

• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů
• Maximální výkon při odtahu 650 m³/h
• Dotykové ovládání
• 3 stupně výkonu
• 2x LED osvětlení
• Nerezové, omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou 

pěnou a klapkami pro usměrnění vzduchu
• Zpětná klapka 150 mm
• Max. úroveň hluku 70 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (šxh) 59,8 × 45,6 cm
• Výška 6 cm
• Min./Max. výška komínu 74/98 cm
• Roční spotřeba energie 69,7 kWh 

• Kód: 679583 EAN kód: 3838782074110

WHC623E16X
Komínový odsavač par 
Essential

3 990 Kč

60

 C
• Odtah nebo recirkulace, 

pro recirkulaci dokupte 2ks UF kód 315275
• Nerez s úpravou proti otiskům prstů
• Maximální výkon při odtahu 505 m³/h
• Mechanické ovládání
• 3 stupně výkonu
• 2x LED osvětlení
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou
• Zpětná klapka 150 mm
• Max. úroveň hluku 62 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (šxh) 60 × 50 cm
• Výška 25 cm
• Min./Max. výška komínu 54,5/87,5 cm
• Roční spotřeba energie 62,2 kWh 

• Kód: 514495 EAN kód: 3838942072352 

TH62E4X
Vestavný odsavač par

TH64E4BG
Vestavný odsavač par

TH62E4BG
Vestavný odsavač par

4 990 Kč

2 990 Kč

60

60

 C

 C

• Odtah nebo recirkulace, pro recirkulaci dokupte 
1ks UF kód H10883187

• Provedení: X – nerez, BG – černá lakovaná ocel/černé sklo
• Maximální výkon při odtahu 450 m³/h
• Mechanické ovládání
• 3 stupně výkonu
• 2x LED osvětlení
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou
• Zpětná klapka 150 mm
• Max. úroveň hluku 71 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku 60 × 30,6 cm
• Výška 17 cm
• Roční spotřeba energie: 64,87 kWh

• TH62E4X kód: 735441 EAN kód: 3838782388446
• TH62E4BG kód: 735442 EAN kód: 3838782388453

• Odtah nebo recirkulace, pro recirkulaci dokupte 
1ks UF kód H10883187

• Provedení černá lakovaná ocel/černé sklo
• Maximální výkon při odtahu 450 m³/h
• Dotykové ovládání
• 3 stupně výkonu
• 2x LED osvětlení
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou
• Zpětná klapka 150 mm
• Max. úroveň hluku 71 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku 60 × 30,6 cm
• Výška 17 cm
• Roční spotřeba energie: 63,6 kWh

• kód: 735445 EAN kód: 3838782388484

• Velký objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Programovací hodiny IconTouch se zobrazením 

teploty a zvoleného režimu ohřevu
• Zamačkávací knofl íky pro nastavení teploty a režimu ohřevu
• Elektronický termostat pro přesné nastavení teploty
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Mimořádně odolný 100% smalt v troubě, včetně pečících plechů
• Katalytický kryt ventilátoru
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, 
teleskopické výsuvy na 3 úrovních, termosonda

• Kód: 732287 EAN 3838782161490

B1O737E11X
Multifunkční vestavná trouba 
Essential

7 490 Kč

71 l

 A • Velký objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Programovací hodiny IconLed
• Zamačkávací knofl íky pro nastavení teploty a režimu ohřevu
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Mimořádný odolný 100% smalt v troubě a plechách na pečení 
• Katalytický kryt ventilátoru
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů 

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, 
1x drátěné rošty

• Kód: 733643  EAN 3838782186110

• Invertorový motor s 10ti letou zárukou 
• 16 sad nádobí, 3 koše
• 5 teplot mytí, 5 programů
• AUTO program
• Rychlý 15 min. program
• Možnost zkrácení programů s funkcí 

SpeedWash
• TotalDry automatické otevření dveří pro 

bezchybné vysušení
• Odložení startu 1-24 h
• Total AquaStop
• Rozměry výrobku (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Roční spotřeba vody/energie: 2660 l/245 kWh 

• Kód: 731290 EAN kód: 3838782154317

• Invertorový motor s 10ti letou zárukou 
• 16 sad nádobí, 3 koše
• 5 teplot mytí, 5 programů
• AUTO program
• Rychlý 15 min. program
• Možnost zkrácení programů s funkcí 

SpeedWash
• TotalDry automatické otevření dveří pro 

bezchybné vysušení
• Odložení startu 1-24 h
• Total AquaStop
• Rozměry výrobku (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 57,5 cm
• Roční spotřeba vody/energie: 2660 l/245 kWh 

• Kód: 736685 EAN kód: 3838782436420

• 10 sad nádobí, 3 koše 
• 4 teploty mytí, 5 programů
• AUTO program
• Rychlý 15 min. program
• Možnost zkrácení programů s funkcí 

SpeedWash
• ExtraDry funkce pro bezchybné vysušení
• Odložení startu 1-24 h
• Total AquaStop
• Rozměry výrobku (vxšxh) 81,5 × 44,8 × 55 cm
• Roční spotřeba vody/energie: 2520 l/211 kWh 

• Kód: 552963 EAN kód: 3838942113925

• 13 sad nádobí, 2 koše
• 5 teplot mytí, 5 programů
• AUTO program
• Rychlý 15 min. program
• Možnost zkrácení programů s funkcí 

SpeedWash
• TotalDry automatické otevření dveří pro 

bezchybné vysušení
• Odložení startu 1-24 h
• Total AquaStop
• Rozměry výrobku (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Roční spotřeba vody/energie: 2660 l/262 kWh 

• Kód: 538869 EAN kód: 3838942114090

Vrchní zásuvka na příbory

Nastavitelná výška horního koše

Srozumitelný ovládací panel

Praktický držák nožů

Teleskopické pojezdy

Samočistící fi ltr

Vana z nerez oceli se skrytým 
topným tělesem

Nastavitelné sklopné držáky 
talířů ve spodním koši

Sklápěcí držáky na sklenice na víno

Barevně označené pohyblivé prvky

Široká mřížka koše pro velké nádobí

Praktická rukojeť

• Levé/pravé otevírání dveří
• Netto objem 189/71 l
• FrostLess technologie pro menší tvorbu 

námrazy v mrazničce
• Úsporný režim EcoMode
• HiddenSpace – skrytý úložný prostor

umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone
• LED osvětlení, držák na láhve
• Zeleninová zásuvka CrispZone s auto 

regulací vlhkosti HumidityControl
• SpaceBox XXL mrazící zásuvka
• Roční spotřeba energie 215 kWh

• Kód: 732548 EAN kód: 3838782168154

60

GI66168X 
Vestavná myčka Advanced 13 990 Kč

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
AUTO PROGRAMY

TERMOSONDA TERMOSONDA

IT643BCSC
Indukční deska Essential 8 990 Kč

1x POWERZONE – 
RYCHLEJŠÍ OHŘEV 
AŽ O 25 %

54

177,2

38
dB

10

44
dB

47
dB

47
dB

44
dB

12 990 Kč

• 4 indukční okta zóny, broušené hrany
• Vodící drážka pro přirozený pohyb prstu při ovládání
• AreaFlex propojení varných zón
• 4 automatické IQ programy
• StepZone – spojuje dvě varné zóny do jedné, 
• s nastavením výkonu pro každou zónu
• AutoDetect detekce hrnce na desce
• Powerboost funkce – extra výkon varné zóny
• Dotykové ovládání SliderTouch
• Funkce StopGo – dočasné přerušení vaření bez ztráty nastavení
• Funkce StayWarm– udržování teploty 70 °C
• Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 40 °C
• Funkce Recall – paměťová funkce pro obnovení nastavení
• Funkce časovač s automatickým vypnutím,  kuchyňská minutka, 

dětský zámek
• Příkon: 7400 W, Napojení na: 380 V

• Kód: 731910 EAN 383878215298

IS646BG 
Indukční varná deska 
Advanced 60

IT643BX
Indukční deska Advanced 9 990 Kč

60230/
400 V

• 4 indukční zóny
• Nerezový rámecek varné desky (BX)

Zkosená přední fazeta (BCSC)
• 1x BridgeZone (spojení dvou 18 cm zón nad sebou – levá 

strana)
• Powerboost funkce – extra výkon varné zóny
• Dotykové ovládání 
• Funkce BoilControl – automatický rychlý ohřev
• Funkce StopGo – dočasné přerušení vaření bez ztráty 

nastavení
• Funkce StayWarm– udržování teploty 70 °C
• Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 40 °C
• Funkce Recall – paměťová funkce pro obnovení nastavení
• Funkce časovač s automatickým vypnutím, kuchyňská 

minutka, dětský zámek
• Příkon: 7200 W, Napojení na: 380 V

• Kód IT643BX: 731801 EAN 3838782150555
Kód IT643BCSC: 731799 EAN 3838782150531

NOVÁ GENERACE 
MYČEK NÁDOBÍ
GORENJE SMARTFLEX

Vyrobeno ve Slovinsku 
Vyvinuto ve Švédsku

Vyrobeno ve Slovinsku 

ECT644BSC
Sklokeramická varná deska 
Essential

4 990 Kč

60

• 4 HiLight varné zóny
• Centrální dotykové ovládání
• Zbroušené hrany
• Funkce časovač 99 min. s auto 

vypnutím
• BoilControl varná automatika
• Funkce StopGo pro zastavení 

vaření bez ztráty nastavení
• 2x duo zóna
• Bezpečnostní zamčení ovládání 

varné desky
• Ukazatel zbytkového tepla
• Příkon 6300 W
• Napojení na: 380 V

• Kód: 730279 EAN 3838782098703

ZAPOMEŇTE NA 
PROBLÉM ROZVAŘENÍ

Zamezuje přetečení nebo 
rozvaření jídla

Aktivace kdykoliv v průběhu 
vaření

Rychlý ohřev pod kontrolou

HiddenSpace přihrádka poskytuje skrytý 
úložný prostor navíc pro plechovky nebo 
podobné předměty, umístěný ze spodní části 
zásuvky CrispZone.

BoilControl

Skrytý úložný prostor

8 990 Kč

25

60

BM251S7XG
Vestavná mikrovlnná trouba 
Superior

• Objem trouby 25 l
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů
• Dotykové ovládání s LCD displejem
• 10 přednastavených programů
• 3 režimy - mikrovlnný ohřev + gril + horký vzduch
• 6 úrovní výkonu
• Rozmrazování podle času nebo hmotnosti
• Halogenové osvětlení
• Možnost nastavit 2 různé režimy ohřevu a času v jednom vaření/

pečení
• Rychlé předehřátí
• Nerezový vnitřek trouby
• Mikrovlnný výkon/výkon grilu Quartz: 900/1100 W 
• Výkon konvekce 2500 W

Příslušenství: Otočný skleněný talíř Ø 27,5 cm, rošt

• Kód: 470736 EAN 3838942001437

PŘEDNASTAVENÉ 
PROGRAMY

BM201A4XG
Vestavná mikrovlnná trouba 
Advanced

• DO HORNÍCH SKŘÍNEK

6 990 Kč

17

• Objem trouby 20 l
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů
• Dotykové ovládání s LCD displejem + jogger
• 8 přednastavených programů
• 2 režimy - mikrovlnný ohřev + gril
• 6 úrovní výkonu
• Rozmrazování podle času
• Halogenové osvětlení
• Možnost nastavit 2 různé režimy ohřevu a času 

v jednom vaření/pečení
• Bezpečnostní spínač
• Nerezový vnitřek trouby
• Mikrovlnný výkon/výkon grilu Quartz: 800/1000 W

Příslušenství: Otočný skleněný talíř ø 24,5 cm, rošt

• Kód: 681477 EAN 3838782077210

60

BM171E2XG
Vestavná mikrovlnná trouba  
Essential

• DO HORNÍCH SKŘÍNEK

5 990 Kč

17 17

• Objem trouby 17 l
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů
• Mechanické ovládání + časovač
• 2 režimy - mikrovlnný ohřev + gril

• 6 úrovní výkonu
• Rozmrazování podle času
• Halogenové osvětlení
• Bezpečnostní spínač
• Nerezový vnitřek trouby
• Nastavitelné nožičky
• Mikrovlnný výkon 700 W
• Výkon grilu 1000 W (Quartz)

Příslušenství: Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm, rošt

• BM171E2XG Kód: 470348 EAN 3838942000904
• BM171E2X Kód: 470712 EAN 3838942001208

60 60

BM171E2X
Vestavná mikrovlnná trouba 
Essential

BOS737E301X
Multifunkční vestavná trouba s párou 9 990 Kč

71 l

 A • Velký objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• ExtraSteam 3 programy pečení s přidanou párou
• Programovací hodiny IconLed
• Zamačkávací knofl íky pro nastavení teploty a režimu ohřevu
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Mimořádný odolný 100% smalt v troubě a plechách na pečení 
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů 

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, 
teleskopické výsuvy na 2 úrovních

• Kód: 736646  EAN 3838782433962

FUNKCE PÁRY
2x TELESKOPY

SNADNÁ A BEZPEČNÁ
MANIPULACE S PLECHY

MOŽNOST ZABUDOVAT 
DO PRACOVNÍ DESKY

MOŽNOST ZABUDOVAT 
DO PRACOVNÍ DESKY

GW641MB
Plynová varná deska,
černá smaltovaná
Essential

GW641X
Plynová varná deska,
nerez
Essential

5 490 Kč

5 490 Kč60

60

• 4 plynové horáky s jištěnými horáky
• Integrované zapalování plynových horáku
• Litinové vařidlové mřížky ProGrids
• Dvojitý WOK hořák 3,5 kW
• Hořáky s vysokou účinností 
• Litinový držák pánví typu WOK
• Zmenšovací mřížka pro malé hrnce
• Přibalené trysky na PB

• GW641MB Kód: 573147 EAN 3838782004384
• GW641X Kód: 573148 EAN 3838782004391

5 990 Kč

• Odtah nebo recirkulace, pro recirkulaci dokupte 1ks 
UF kód 808996

• Nerez s úpravou proti otiskům prstů
• P.A.S. obvodové odsávání s nižší hlučností a menší 

spotřebou energie
• Maximální výkon při odtahu 608 m³/h
• Dotykové ovládání 3 stupně výkonu
• 2x LED osvětlení
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou 
• Zpětná klapka 150 mm
• Max. úroveň hluku 63 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (šxh) 60 x 33,5 cm 
• Výška 38 cm 
• Min./Max. výška komínu 78/108 cm
• Roční spotřeba energie 59,2 kWh 

• EXGW kód: 735478 EAN 838782389795  
• EXGB kód: 735476 EAN 3838782389566  
• EB kód: 735473 EAN 3838782389511 

E2XG E2X

PEČTE JAKO PROFESIONÁL

BOP747A23X
Pyrolytická multifunkční vestavná trouba 
Advanced

12 990 Kč

70 l

• Objem trouby 70 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Programovací hodiny IconTouch se zobrazením teploty a zvoleného 

režimu ohřevu
• Zamačkávací knofl íky pro nastavení teploty a režimu ohřevu
• Elektronický termostat pro přesné nastavení teploty
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Ultra chladná dvířka – 4 skla, 2 refl exní vrstvy
• Pyrolytické čištění trouby
• Mimořádně odolný 100% smalt v troubě, včetně pečících plechů
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů 

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný PYRO plech, rošt, 
teleskopické výsuvy na 1 úrovni

• Kód: 735165 EAN 3838782381713

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ
TROUBY A PLECHŮ

JEDINEČNÁ TROUBA, KTERÁ SE SAMA VYČISTÍ

Objem trouby 25 l

B1O737E30XG

Multifunkční vestavná trouba 
Essential

B1O737E30X

8 490 Kč

71 l

71 l

 A

 A

• Velký objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Programovací hodiny IconLed
• Zamačkávací knofl íky pro nastavení teploty a režimu ohřevu
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Mimořádně odolný 100% smalt v troubě, včetně pečících 

plechů
• Katalytický kryt ventilátoru
• Úprava nerezových častí proti otiskům prstů 

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, 
teleskopické výsuvy na 2 úrovních

• B1O737E30XG Kód: 732901  EAN 3838782305344
• B1O737E30X Kód: 733620  EAN 3838782185083

2x TELESKOPY

2x TELESKOPY

DOBRÝ POMĚR CENA/VÝKON

ECS648BCSC
Sklokeramická varná 
deska Advanced

5 990 Kč

60

• 4 HiLight varné zóny
• Dotykové ovládání SliderTouch - ovládání výkonu 

pohybem prstu
• Zkosená fazeta - přední strana i boční strany
• PowerZone – zóna s rychlejším ohřevem o 25 % 
• Funkce časovač 99 min. s auto vypnutím
• Funkce StayWarm pro udržování stálé teploty 70 °C
• BoilControl varná automatika
• Funkce StopGo pro zastavení vaření bez ztráty 

nastavení
• FishZone ovální zóna 
• Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky
• Ukazatel zbytkového tepla
• Příkon 6900 W
• Napojení na: 380 V

• Kód: 730277 EAN 3838782098680

NRKI4182E1    
Vestavná kombinovaná chladnička 
Essential

14 990 Kč

 A++ • Levé/pravé otevírání dveří
• Netto objem 180/68 l
• NoFrost DualAdvance
• LED display - ukazatel teploty pro chladničku
• Indikátor otevřených dveří 
• Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
• Úsporný režim EcoMode
• LED osvětlení, držák na láhve
• Zeleninová zásuvka CrispZone s auto regulací 

vlhkosti HumidityControl
• SpaceBox XXL mrazící zásuvka
• Roční spotřeba energie 230 kWh 

• Kód: 732567  EAN kód: 3838782167966

54

177,2

39
dB

VÝHODY TECHNOLOGIE 
NOFROST DUALADVANCED:

Žádné další rozmrazování

Žádné slepování zmrazených 
potravin

Kvalitně zmrazené potraviny

Lepší přehled o obsahu 

Žádné vysychání potravin

Žádná výměna pachu mezi 
mrazničkou a chladničkou

AdaptAir fi ltry

 A+

S automatickými programy 
IQCook můžete vybrat ideální 
program s dokonalým nastavením 
časů a teplot.

Varná deska automaticky detekuje
polohu nádoby na desce a aktivuje 
pouze správnou varní zónu.

IQ PROGRAMY

AUTODETECT

BRIDGEZONE
Díky funkci BridgeZone 

můžete přemostit dvě zóny 
nad sebou do jedné velké.

!

230/
400 V

IT640BCSC
Indukční deska Essential 6 990 Kč

60

• 4 indukční varné zóny
• Zkosená přední fazeta
• Powerboost funkce – extra výkon 

varné zóny
• Dotykové ovládání
• Funkce časovač s automatickým 

vypnutím
• Dětský zámek
• Příkon: 7200 W

• IT640BCSC
Kód: 731750 EAN 3838782149719

230/
400 V

 B

WHI649EXGB
WHI649EXGW
WHI649EB
Komínový odsavač Essential

EXGB
EXGW

EB

GV66262
Vestavná myčka plně integrovaná 
Advanced

60

15 990 Kč

Speciální mechanizmus posuvných 
dveří umožňuje zabudovat myčku do 
jakéhokoliv typu kuchyňské linky bez 
ohledu na výšku soklu, zabudovaný 
sifon umožňuje instalovat myčku 
v ergonomické výšce.

Po dokončení mycího cyklu se dveře 
myčky automaticky pootevřou, čímž se 
dosáhne rychlého vysušení s nízkou 
spotřebou energie.

Total Dry

• Invertorový motor s 10ti letou zárukou
• TouchControl dotykové ovládání
• 16 sad nádobí, 3 koše
• 5 teplot mytí, 5 programů
• AUTO program
• Rychlý 15 min. program
• Možnost zkrácení programů s funkcí 

SpeedWash
• TotalDry automatické otevření dveří pro 

bezchybné vysušení
• ExtraHygiene 70 °C program pro odstranění 

většiny bakterií
• Ukazovatel stavu programu na podlahu 

LED světlo
• SlidingDoor posuvný mechanizmus dvířek
• IonTech ionizace vzduchu pro eliminaci 

nežádoucího zápachu
• Odložení startu 1-24 h
• Vnitřní osvětlení
• Total AquaStop
• Rozměry výrobku (vxšxh) 

GV 67260: 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
GV67260XXL: 86 × 60 × 57 cm

• Roční spotřeba vody/energie: 1932 l/245 kWh 

• Kód: 509649 EAN kód: 3838942106828
• XXL Kód: 538912 EAN kód: 3838942116094

• Invertorový motor s 10 letou zárukou
• 16 sad nádobí, 3 koše
• 5 teplot mytí, 5 programů
• AUTO program
• Rychlý 15 min. program
• SpeedWash zkrácení programů
• TotalDry automatické otevření dveří
• Odložení startu 1-24 h, Total AquaStop
• ExtraHygiene 70 °C program
• Ukazatel stavu programů na podlahu
• Rozměry výrobku (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Roční spotřeba vody / energie: 2660 l/245 kWh

• Kód: 728491 EAN kód: 3838782043413

GV67260
Vestavná myčka plně integrovaná Superior

60

18 990 Kč

Spotřeba 
vody 6,9 l

10 10

44
dB

GV67260XXL
Vstavaná umývačka riadu plne integrovaná Superior

60

19 990 Kč

Spotřeba 
vody 6,9 l

PRO VYSOKÉ 
KUCHYŇSKÉ LINKY

10

44
dB

44
dB

86 
cm

VESTAVNÉ 
SPOTŘEBIČE

gorenje.cz2020–3

GORENJE OPTIMAL ŠIROKÝ 
VÝBĚR

DOSTUPNÁ 
KVALITA

SPOLEHLIVÝ 
SERVIS

 B

60

GT641B
Plynová varná deska

GTW641W
Plynová varná deska

5 990 Kč  6 990 Kč

60 60

• Plynová varná deska - tvrzené sklo 
• 4 plynové hořáky s pojistkami 

GasStop
• Integrované zapalování plynových 

hořáků 

• Litinové vařidlové mřížky ProGrids 
• Dvojitý WOK hořák 4,05 kW 

(GTW641W) 
• Zmenšovací mřížka pro malé hrnce 
• Hořáky s vysokou účinností

• Přibalené trysky na PB

• GT641B Kód: 573197 
EAN 3838782004742

• GTW641W  Kód: 573212 
EAN 3838782004834



BO758ORAW
Vestavná pyrolytická multifunkční trouba  

BOP747ORAW
Vestavná pyrolytická trouba

WHI643ORAW
Komínový odsavač par 

BM235ORAW
Vestavná mikrovlnná trouba

IT646ORAW
Indukční varná deska

BM235SYW
Vestavná mikrovlnná trouba 

WHI6SYW
Komínový odsavač par 

WHC63CLI
Komínový odsavač 

BHP62CLI 
Vestavný výsuvný odsavač

60

60

60

60

60

8 990 Kč

12 990 Kč 19 990 Kč

8 990 Kč 7 990 Kč

14 990 Kč

10 990 Kč

71 l

BO7732CLI 
Multifunkční vestavná trouba

EC642CLI
Sklokeramická varná deska 

IK640CLI
Indukční varná deska 

GW6D41CLI
Plynová varná deska

BM235CLI
Vestavná mikrovlnná trouba

6060

60
60

60

7 990 Kč9 990 Kč8 990 Kč

8 990 Kč7 990 Kč 3 990 Kč

11 990 Kč
MÉNĚ ROZHODOVÁNÍ. VÍCE ŽIVOTA!
U spotřebičů řady Gorenje Simplicity je nejpoužívanější a nejpohodlnější nastavení ihned po ruce – 
prostřednictvím jediného knofl íku. Moderní spotřebiče si pamatují vaše osobní volby a při dalším použití 
je nabízejí. Stačí už jen potvrdit zmáčknutím knofl íku. Nejenže jsou tyto spotřebiče cenově výhodné, ale 
nabízejí i okamžitou úsporu. Kromě toho nejmodernější technologie zaručuje, že platíte pouze za to, co 
skutečně potřebujete, a to  z dlouhodobého hlediska přináší další úspory.

ORA ÏTO
Kreativní francouzský designér byl vždy 
známý tím, že posouval hranice designu, 
aby vytvořil něco, co je nadčasově 
estetické a jednoduché. Tato podstata je 
součástí celé jeho nové kolekce kuchyň-
ských spotřebičů Gorenje. Ora Ïto cha-
rakterizuje svůj styl jako „simplexita“, tj. 
integrace jednoduchosti a komplexnosti. 
Jeho koncepce jsou odvážné a odmítají 
zavedené normy. Za své návrhy získal 
mnoho mezinárodních ocenění.

71 l

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.

Piktogramy režimů 
ohřevu vestavných trub

  Horní a spodní ohřev

  Horní ohřev

  Spodní ohřev

  Malý gril

   Velký gril

  Gril s ventilátorem

  Automatické pečení masa

  Horký vzduch a spodní ohřev

  Horký vzduch

  Spodní ohřev a ventilátor

  Horní a spodní ohřev s párou

  Horký vzduch s párou

  Horký vzduch a spodní ohřev s párou

  Ohřívání hotového jídla

  Rychlé předehřátí

  AquaClean čištění

  Rozmrazování

  Ohřev talířů

  Mikrovlnné vaření

  Mikrovlnné vaření s cirkulací

  Mikrovlnné vaření s grilem

  Parní vaření

   Horký vzduch + vysoká intenzita 
vstřikování páry

   Horký vzduch + střední intenzita 
vstřikování páry

   Horký vzduch + nízká intenzita 
vstřikování páry

  Pyrolýza

   Horký vzduch s optimalizovanou 
spotřebou el. energie.

   Spodní a horní topné těleso s párou

   Spodní těleso s kruhovým topným 
tělesem a párou 

   Kruhové topné těleso s párou

Více o designové kolekci na 
http://www.gorenje.cz/spotrebice/
designove-rady/gorenje-simplicity

Více o designové kolekci na 
http://www.gorenje.cz/spotrebice/
designove-rady/gorenje-ora-ito/white

ČERNÁ VERZE 
KOLEKCE SIMPLICITYČERNÁ VERZE KOLEKCE ORA ÏTO

Více o designové kolekci na 
http://www.gorenje.cz/spotrebice/
designove-rady/gorenje-classico

 A

 B

 B

• Odtah nebo recirkulace, pro recirkulaci dokupte 1ks UF kód 688572
• Maximální výkon při odtahu 650 m³/h
• Dotykové ovládání
• OptiStart okamžité spuštění
• P.A.S obvodové odsávání s nižší hlučností a menší spotřebou energie
• 3 stupně výkonu
• 2x LED osvětlení, AdaptLight
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou
• Zpětná klapka 150 mm
• Max. úroveň hluku 67 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (šxh) 59,5 × 31 cm
• Výška 45 cm
• Min./Max. výška komínu 66/93,5 cm
• Roční spotřeba energie 66 kWh

• kód: 732415 EAN 3838782165498

• Odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci dokupte 1ks UF 
kód 315275)

• Maximální výkon při odtahu 450 m³/h
• Mechanické ovládání knofl íky 
• 3 stupně výkonu
• Zpětná klapka 150 mm
• 2x LED osvětlení
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry
• Max. úroveň hluku 70 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (šxh) 60 × 50 cm
• Výška 69,5 cm 
• Min./Max. výška komínu 54,5/87,5 cm
• Roční spotřeba energie 60,2 kWh 

• Kód: 736201 EAN kód: 3838782419614

• Odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci 
dokupte 1ks UF kód 716845)

• Maximální výkon při odtahu: 435 m³/h
• Mechanické ovládání
• 3 stupně výkonu
• 2x LED osvětlení
• Kovové omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou
• Zpětná klapka 150 mm
• Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (vxšxh): 

17 x 60 × 30,5 cm
• Roční spotřeba energie: 71 kWh

• Kód: 731612 EAN kód: 3838782146183

• 4 HiLight varné zóny, z toho 1 duo zóna
• Mechanické ovládání stylovými knofl íky v retro designu
• Lakovaný rámeček varné desky
• Barva rámečku slonová kost
• Ukazatel zbytkového tepla
• Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky
• Příkon 6400 W, Napojení na: 380 V 

• Kód: 730791 EAN kód: 3838782120947

• 4 plynové hořáky s pojistkami GasStop
• Integrované zapalování plynových hořáků
• Litinové vařidlové mřížky ProGrids
• Dvojitý WOK hořák 4,05 kW
• Hořáky s vysokou účinností
• Zmenšovací mřížka pro malé hrnce
• Přibalené trysky na PB

• Kód: 731393 EAN kód: 3838782139345

• Objem trouby 23 l
• Mechanické ovládání
• 5 stupňů mikrovlnného výkonu
• 2 režimy: mikrovlny/gril
• Automatické rozmrazovaní podle času 
• Keramické dno trouby
• Stirrer technologie pro rovnoměrný ohřev
• Možnost ohřevu více jídel najednou
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Výkon grilu: 1100 W (Quartz)
• Hlučnost: 58 dB

• Kód: 567143 EAN kód: 3838942142796

• Objem trouby 23 l
• Časový LED display s možností vypnutí
• Automatické programy
• 2 režimy - mikrovlnný/gril
• Rozmrazování podle hmotnosti
• Halogenové osvětlení
• Bezpečnostní spínač
• Dětský zámek
• Nerezový vnitřek trouby
• Mikrovlnný výkon 900 W
• Výkon grilu 1200 W (Quartz)
• Hlučnost: 58 dB

Příslušenství: Otočný skleněný 
talíř Ø 31,5 cm, grilovací rošt

• Kód: 732951 EAN kód: 3838782170195

• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Program rozmrazování, ohřev jídla/talířů, kynutí těsta, 

pečení chleba, příprava domácího jogurt, atd.
• CataClean čištění - katalytické boční panely a kryt 

ventilátoru
• Mimořádně odolný 100% smalt v troubě, včetně 

pečících plechů
• Úprava nerezových částí proti otiskům prstů 

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, 
rošt, teleskopické výsuvy na 3 úrovních, termosonda

• Kód: 731932 EAN kód: 3838782153518

• Objem trouby 23 l
• Dotykové ovládání s LED displejem
• AUTO menu
• 6 přednastavených programů
• 5 úrovní výkonu 
• 2 režimy – mikrovlnný ohřev/gril
• Rozmrazování podle hmotnosti
• Halogenové osvětlení
• Bezpečnostní spínač
• Dětský zámek
• Nerezový vnitřek trouby
• Mikrovlnný výkon 900 W
• Výkon grilu 1200 W (Quartz)

Příslušenství: Otočný skleněný talíř Ø 27 cm, 
grilovací rošt

• Kód: 728171 EAN kód: 3838782028014

• 4 indukční okta zóny
• Broušené hrany
• AreaFlex propojení varných zón
• Powerboost funkce – extra výkon varné zóny
• Dotykové ovládání 
• Funkce BoilControl – automatický rychlý ohřev
• Funkce StopGo – dočasné přerušení vaření bez ztráty nastavení
• Funkce StayWarm– udržování teploty 70 °C
• Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 40 °C
• Funkce Recall – paměťová funkce pro obnovení nastavení
• Funkce časovač s automatickým vypnutím
• Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
• Funkce Delete – vypnutí všech nastavení jedním stiskem tlačítka
• Dětský zámek
• Příkon: 7400 W, Napojení na: 380 V

• Kód: 732418 EAN 3838782165511

• Objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Programovací hodiny IconTouch se zobrazením teploty a 

zvoleného režimu ohřevu
• Zamačkávací knofl íky pro nastavení teploty a režimu ohřevu
• Elektronický termostat pro přesné nastavení teploty
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Ultra chladná dvířka – 4 skla, 

2 refl exní vrstvy
• Pyrolytické čištění trouby
• Mimořádné odolný 100% smalt 

v troubě, včetně pečicích plechu

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný PYRO plech, 
rošt, teleskopické výsuvy na 2 úrovních

• Kód: 728032 EAN 3838782025297

BO737ORAW
Multifunkční vestavná trouba

60
60

10 990 Kč

71 l

 A

• Objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• PerfectGrill dvojité topné těleso
• Programovací hodiny IconLed 
• Zamačkávací knofl íky pro nastavení teploty a režimu ohřevu
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Pečení na více úrovních současně
• Chladná dvířka – 2 skla, 1 refl exní vrstva
• AquaClean ekologické čištění vodou 
• Mimořádně odolný 100% smalt v troubě, včetně pečících plechů

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, 
teleskopické výsuvy na 2 úrovních

• Kód: 732509 EAN kód: 3838782166525

• Odtah nebo recirkulace (pro 
recirkulaci dokupte 1ks UF kód 
180177)

• Maximální výkon při odtahu 570 m³/h
• Maximální výkon při odtahu 

s PowerBoost funkcí 740 m3/hod.
• AdaptTech automatický provoz 

odsavače
• Dotykové ovládání přímo na skle
• 3 stupně výkonu
• Osvěžení vzduchu - funkce 

automatického čištění vzduchu 
v místnosti

• LED světlo
• Funkce ztlumení světel

• Kovové omyvatelné tukové fi ltry 
s polyuretanovou pěnou 

• Ukazatel čistoty fi ltru
• P.A.S. obvodové odsávání
• Zpětná klapka 150 mm 
• Max. úroveň hluku 65 dB(A)re 1 pW
• Rozměry výrobku (vxšxh) 

42,5 x 60 x 47 cm 
• Min./Max. výška komínu 42/62 cm 
• Roční spotřeba energie 60,6 kWh

• Kód: 728152 
EAN kód: 3838782027420

 A+

 A+

BO76SYW
Vestavná multifunkční trouba

• Velký objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Dotykové nastavení teploty a času ohřevu
• Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
• Centrální otočný volič volby ohřevu s LED indikátory
• Automatické programy s přednastavenou teplotou a 

časem pečení
• Elektronický termostat pro přesné 

nastavení teploty
• Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.
• Mimořádně odolný 100 % smalt v troubě 

a plechách na pečení
• Katalytický kryt ventilátoru

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, 
rošt,teleskopické výsuvy na 2 úrovních

• Kód: 733220  EAN kód: 3838942950216

• Objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení
• Programovací hodiny s analógovám displejem
• Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
• Pečení na více úrovních současně
• Chladná dvířka – 3 skla, 1 refl exní vrstva
• AquaClean ekologické čištění vodou
• Mimořádně odolný 100 % smalt v troubě, včetně pečicích plechu

Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, 
teleskopické výsuvy na 2 úrovních

• Kód: 732963 EAN kód: 3838782305337

GKTW641SYW
Vestavná plynová deska, tvrzené sklo 9 990 Kč

60

• 4 plynové horáky s pojistkami GasStop
• Integrované zapalování plynových horáku
• Litinové nosné mřížky ProGrids
• Dvojitý WOK hořák 4,05 kW
• Litinový držák pánví typu WOK 
• SimpleOff časovač s automatickým vypnutím na 

2 hořácích
• Redukce pro malé hrnce – mřížka
• Hořáky s vysokou účinností
• Přibalené trysky na PB

• Kód: 733200 EAN kód: 3838782175930

NRK621CLI
Kombinovaná chladnička 

60

42
dB

18 990 Kč

• Pravé otevírání dveří
• Možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
• Netto objem 254/85 l
• NoFrost Plus bez námrazový systém
• AdaptTech technologie pro úsporu energie 
• IonAir ionizátor vzduchu 
• Multifl ow 360° cirkulace ionizovaného vzduchu přes 

14 ventilačních otvorů
• LED display - ukazatel teploty pro chladničku
• Zvukový alarm otevřených dveří
• Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
• LED osvětlení 
• Držák na láhve, MultiBox zásobník
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti 
• FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3° C
• XXL zásuvka v mrazničce s objemem 38 l
• Rozměry výrobku (vxšxh) 200 × 60 × 64 cm
• Roční spotřeba energie 311 kWh 

• Kód: 467067 EAN kód:3838942078316

 A+

Funkce 
samočištění

Automatické zapnutí/vypnutí 
odsavače
Stabilní kvalita vzduchu
Snadné použití

AdaptTech

WHI6SYB

BO76SYB

WHI643ORAB

BO758ORAB

IT646ORAB

BM235ORAB

IT643SYB

GKTW641SYB

ČERNÁ VERZE 
KOLEKCE CLASSICO

• 4 indukční varné zóny
• Mechanické ovládání
• Zbroušená hrana
• Funkce PowerBoost pro extra výkon varné zóny
• BoilControl – automatický rychlý ohřev
• Bezpečnostní zamčení ovládaní varné desky
• Příkon 7100 W, napojení na 380 V 

• Kód: 732416 EAN 3838782165481

WHC63CLB

BO7732CLB

GW6D41CLB

BM235CLB

 C

60

71 l12 990 Kč

Designova, kolekceDesignova, kolekce

VAŘENÍ S VÁŠNÍ
Kuchyně je posvátné místo lásky a vášně 
k životu. Je to místo, kde vytváříme chutné 
a originální chutě našich životů. Po celou 
historii lidstva je kuchyň místo, kde se dějí 
všechny důležité věci. Lahodné vůně koření 
vás zvou prožít kulinářské příběhy minulosti 
a vytvořit si vaše vlastní.
Dobrá kuchyně je recept na sladký a vášnivý 
život. To ztělesňuje kolekce kuchyňských 
spotřebičů Gorenje Classico, dostupná 
v barvě slonové kosti nebo matné černé.

Designova, kolekce

Časovač

2 integrované časovače umožňují 
nastavit dobu vaření až 99 minut 
s automatickým vypnutím.

HomeMade 
tvar trouby pro 
rovnoměrné pečení 
ze všech stran

BM235SYB

Dotykové ovládání 
s přednastavenými programy

230/
400 V

IT643SYW
Indukční varná deska  

60

11 990 Kč

• 4 indukční zóny
• Zbroušené hrany
• 1x BridgeZone (spojení dvou 18 cm zón nad sebou – levá strana)
• Powerboost funkce – extra výkon varné zóny
• Dotykové ovládání 
• Funkce BoilControl – automatický rychlý ohřev
• Funkce StopGo – dočasné přerušení vaření bez ztráty nastavení
• Funkce StayWarm– udržování teploty 70 °C
• Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 40 °C
• Funkce Recall – paměťová funkce pro obnovení nastavení
• Funkce časovač s automatickým vypnutím, kuchyňská minutka, dětský zámek
• Příkon: 7200 W, Napojení na: 380 V

• Kód: 733142 
EAN 3838782175237

230/
400 V

71 l

 A

DFD72ORAW 
Dekorační kryt na myčku

59,5

4 990 Kč

• Vhodný pro všechny typy plně 
integrovaných myček nádobí šířky 
60 cm

• Skleněný čelní panel, kovová 
rukojet s logem Gorenje OraÏto

• Rozměry výrobku (vxšxh) 71,6 × 
59,5 × 1,8 cm

• Kód: 808655 
EAN kód: 3838782419409

Dostupné také v provedení černé 
sklo,kód 808654

• Velký objem trouby 71 l
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Dotykové ovládání přes DirecTouch modul, 

14 AUTO programů
• Elektronický termostat pro přesné nastavení teploty

60

 B

DO VYPRODÁNÍ

NOVINKA
NRK6202CLI
kód 737405


