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Technologicky vyspělá nejvyšší řada spotřebičů Gorenje. 

Nadčasový design vestavných spotřebičů Gorenje, přednastavené programy 
a  automatické senzory jsou zárukou výjimečných uživatelských zážitků a  ne-
konečného potěšení z vaření.

Jsme si jisti, že naše inovativní řešení podtrhuje luxusní design, který je velice ele-
gantní a poutavý. Kuchyně je srdcem každé domácnosti a odehrávají se v ní jed-
ny z nekrásnějších okamžiků našeho života - rodinné chvíle u víkendové snídaně 
či společné večeře, oslavy narozenin nebo také intimní konverzace do dlouhých 
nočních hodin. 

Přivítejte a užijte si ve své kuchyni spotřebiče té nejvyšší kvality, modelové řady 
Gorenje Superior. Řady plné vašich osobních asistentů.

SUPERIOR





Představujeme vám řadu výjimečných multifunkčních, 
kompaktních a parních trub, která nabízí snadné, intuitivní 
ovládání a elegantní design, který vás nenechá spát.

Řada Superior je řada plná vašich osobních asistentů, kteří 
většinu práce udělají za vás.

Maximální prostor a dokonalé pečení 

VESTAVNÉ  
TROUBY

Vestavná trouba HomeChef 

BOP799S51X

Perfektní chuť
Inteligentní funkce zjednoduší  
vaše vaření

Zdravé vaření
Automatické funkce a inovativní  
prvky podporují zdravý životní styl

Dokonalé zážitky z vaření
Intuitivní ovládání, snadné čištění  
a bezpracná údržba pro vaše pohodlí
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VESTAVNÉ TROUBY

Trouby Gorenje nabízejí plně automatizované pečení s více než 80 recepty, ze kterých si můžete vybírat. 
Tajemství automatického režimu je poměrně jednoduché – všechny parametry, jako je čas, teplota 
a výhřevná tělesa, se nastaví automaticky. Vše, co musíte udělat vy, je vybrat si typ jídla a jeho hmotnost 
a stisknout start. Trouba se postará o zbytek a poté vám jen popřeje „Dobrou chuť.“

...NABÍZÍ VÍCE JAK 80 RECEPTŮ  
A ZAPAMATUJE SI I VAŠE OSOBNÍ PREFERENCE

Nepamatujete si na jakou teplotu 
co upéct a na jak dlouho?  
Chcete troubu, která myslí za vás?
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Grilovaná ryba

INGREDIENCE: 

• ryba

• špetka soli

• špetka bílého pepře

• špetka rozmarýnu

• 2 stroužky česneku

• jarní petrželka

PŘÍPRAVA POKRMU: 

Očistěte rybu a trochu ji osušte pomocí papírového ubrousku. Vnitřek ryby 

potřete nasekaným česnekem s jarní petrželkou. Přidejte rozmarýn, sůl 

a pepř dle chuti. Umístěte rybu na rošt a vložte ji na pečící plech, využijete tak 

následně její šťávu při servírování.

  
AUTO PROGRAM Stačí když si zvolíte pokrm Grilovaná ryba, její přibližnou 

hmotnost a ostatní necháte na vaší troubě.

SNADNÝ RECEPT I SNADNÉ VAŘENÍ



  Super velký objem 75L

  Elektronicky řízená přesná teplota, která nikdy nekolísá  

  Dokonale bezpečné chladné sklo dvířek

  Nerez opatřen úpravou proti zanechávání otisků

  GentleClose – pomalé uzavírání dvířek

  Pečení až na 5 plechách současně bez míchání vůní a chutí

  Velké prostorné XXL plechy v rozměru 46 cm 

Trouby Superior jsou prostě dokonalé

Dokonalé zážitky z vaření
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AutoProgramy

Super objem

GentleClose Supreme

UltraCool dvířka

PureSteam 
(Pouze pro parní trouby)

MultiFlow 360˚

VYBRAT, STISKNOUT A HOTOVO
Zjednodušili jsme ovládání a díky 
přednastaveným programům pečení 
budete mít více času pro sebe.

Objem 75 l u standardních a 53 l  
u kompaktních trub řadí trouby Gorenje mezi 
jedny z největších na trhu. Díky extra objemu 
můžete péct až 5 XXL plechů o rozměru 46 cm 
najednou bez míchání chutí a vůní.

Stačí jen jemný dotyk a dvířka se 
hladce a tiše zavřou.

Chladná dvířka zajistí 
maximální bezpečnost proti 
popálení i při nejvyšší teplotě 
provozu pečení. Povrch trouby 
je opatřen nerez povrchem pro 
minimalizaci otisků pro lepší 
vzhled i údržbu vaší trouby.

ŽÁDNÁ VODA, JEN PÁRA
Zdravé pečení v čisté páře, bez 
obsahu kapek udržuje jídlo plné 
chuti a živin.

DYNAMICKÝ POHYB VZDUCHU
Čtyři přídavné otvory na zadní 
stěně zajišťují rovnoměrné 
proudění vzduchu pro dokonalé 
výsledky pečení.



  HomeMade tvar trouby pro maximální výsledek pečení

  Troubu využijete i jako jogurtovač, sušičku ovoce či pekárnu chleba 

  Funkce SousVide - Jeden krok ke křehkému a šťavnatému jídlu

  S parní troubou docílíte té nejlepší přílohy i zdravé přípravě masa

   ... a na závěr troubu dokonale a jednoduše vyčistíte pomocí 

jednoho knoflíku PyroClean

Zdravé vaření  

a perfektní chuť
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HomeMade tvar trouby

PyroClean

Sušení

SousVide

SlowBake

Jogurt

Inspirovaný tradiční pecí na dřevo 
umožňuje volnou cirkulaci horkého 
vzduchu. Jelikož se jídlo ohřeje 
rovnoměrně ze všech stran, je vždy 
dokonale upečené.

Pyrolytické čištění je nejúčinnější 
moderní způsob čištění trouby. Vysoká 
teplota čištění až do 500 ° C zanechá 
troubu naprosto čistou, bez stop 
mastnoty. 

Sušené maso, ovoce, zelenina 
či bylinky můžete snadno usušit 
i doma. Sušení je možné až na 5ti 
pleších současně, což šetří čas 
a energii.

Kombinace páry a nízkých teplot 
umožňuje připravit jídlo ve vakuových 
sáčcích, což dělá maso šťavnaté 
a křehké, a zeleninu hladkou 
a pevnou.

Funkce SlowBake zajišťuje delší 
dobu pečení při nižších teplotách 
až po dobu 6ti hodin. Maso a ryba 
jsou dokonale měkké a při tom 
šťavnaté, voňavé a plné živin.Speciální funkce vám umožňuje 

připravit si zdravý jogurt i u vás 
doma. Automatické nastavení 
teploty a času přípravy poskytuje 
optimální podmínky, které vytvoří 
domácí jogurt za přibližně 3 hodiny. 



BOP799S51X
Vestavná multifunkční pyrolytická trouba Superior

BO799S50X
Vestavná multifunkční trouba Superior

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
 - GentleClose Supreme - tlumené zavírání dveří trouby

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
 - GentleClose Supreme - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost  - Objem trouby: 73 l
 - Multifunkční trouba BigSpace
 - Extra velká využitelná pečící plocha
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení

 - Objem trouby: 75 l
 - Multifunkční trouba BigSpace
 - Extra velká využitelná pečící plocha
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení

Ovládání  - Elektronické ovládání HomeChef - dotykově ovládaný programovací 
TFT modul se 60 obrázkovými recepty a nákupním seznamem

 - AUTO program - 88 přednastavených automatických programů

 - Elektronické ovládání HomeChef - dotykově ovládaný programovací 
TFT modul se 60 obrázkovými recepty a nákupním seznamem

 - AUTO program - 88 přednastavených automatických programů

Způsoby ohřevu              

   

             

  

Vlastnosti  - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Pečení na 5 plechách současně
 - Cirkulace horkého vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečené jídlo
 - Příprava domácího jogurtu, program na sušení, zavařování
 - Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazování, automatické pečení masa, ohřev talířů

 - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Pečení na 5 plechách současně
 - Cirkulace horkého vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečené jídlo
 - Příprava domácího jogurtu, program na sušení, zavařování
 - Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazování, automatické pečení masa, ohřev talířů

Dodatečná 
výbava

 - 1 hluboký pyrolytický smaltovaný plech
 - 2 mělké pyrolytické smaltované plechy
 - Skleněný pekáč
 - Pyrolytický rošt
 - Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
 - Termo sonda pro pečení masa

 - 1 hluboký smaltovaný plech
 - 2 mělké smaltované plechy
 - Skleněný pekáč
 - Rošt trouby
 - Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
 - Termo sonda pro pečení masa

Bezpečnostní 
systémy

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - QUCD+ ultra plus chladná dvířka se 4 skly a 2 reflexními vrstvami
 - Mechanický dětský zámek dveří

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - UCD ultra chladné dvířka se 3 skly a 2 reflexními vrstvami
 - Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché 
čištění

 - Pyrolytické čištění - 3 úrovně čištění
 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

 - AquaClean funkce – ekologické čištění vodou
 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

Technické údaje  - Spotřeba energie: 0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
 - 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
 - Příkon: 3400 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 × 56,4 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012228, kód: 472942

 - Spotřeba energie: 0,71 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
 - 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
 - Příkon: 3400 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012327, kód: 472941
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VESTAVNÉ TROUBY

34 990 Kč 29 990 Kč



BCS789S22X
Vestavná multifunkční parní trouba Superior

BOP789S41X
Vestavná multifunkční pyrolytická trouba Superior

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
 - GentleClose Supreme - tlumené zavírání dveří trouby

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
 - GentleClose Supreme - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost  - Objem trouby: 75 l
 - Mutlifunkční trouba BigSpace
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení
 - MultiSteam 360˚ - rovnoměrná distribuce páry

 - Objem trouby: 73 l
 - Multifunkční trouba BigSpace
 - Extra velká využitelná pečící plocha
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení

Ovládání  - Elektronické ovládání
 - Centrální potvrzovací knoflík
 - Programovací hodiny ProCook se 60 recepty 
 - AUTO program - 92 přednastavených automatických programů

 - Elektronické ovládání
 - Centrální potvrzovací knoflík
 - Programovací hodiny ProCook se 60 recepty 
 - AUTO program - 88 přednastavených automatických programů

Způsoby ohřevu              

      

             

   

Vlastnosti  - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - PureSteam - vaření v čisté páře bez kapek vody
 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Pečení na 5 plechách současně
 - Cirkulace horkého vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečené jídlo
 - Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.
 - SousVide - pomalé pečeni ve vakuu
 - Samostatný parní program - 3 úrovně páry

 - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Pečení na 5 plechách současně
 - Cirkulace horkeho vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečene jidlo
 - Příprava domácího jogurtu, program na sušení, zavařování
 - Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazování, automatické pečení masa, ohřev talířů

Dodatečná 
výbava

 - Profesionální parní set: 1 mělký, 1 hluboký perforovaný pekáč
 - 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech
 - Rošt trouby
 - Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
 - Termo sonda pro pečení masa

 - 1 hluboký pyrolytický smaltovaný plech
 - 2 mělké pyrolytické smaltované plechy
 - Pyrolytický rošt trouby
 - Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
 - Termo sonda pro pečení masa

Bezpečnostní 
systémy

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - UCD ultra chladné dvířka se 3 skly a 2 reflexními vrstvami

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - QUCD+ ultra plus chladná dvířka se 4 skly a 2 reflexními vrstvami

Jednoduché 
čištění

 - AquaClean funkce – ekologické čištění vodou
 - Automatický program odvápnění
 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

 - Pyrolytické čištění - 3 úrovně čištění
 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

Technické údaje  - Spotřeba energie: 0,71 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
 - 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
 - Příkon: 3400 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012471, kód: 472930

 - Spotřeba energie: 0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
 - 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
 - Příkon: 3400 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 × 56,4 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012488, kód: 472929
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BO789S40X
Vestavná trouba Superior

BCS599S22X                KOMPAKTNÍ ROZMĚR
Vestavná kombinovaná parní trouba Superior

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
 - GentleClose Supreme - tlumené zavírání dveří trouby

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
 - GentleClose Supreme - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost  - Objem trouby: 75 l
 - Multifunkční trouba BigSpace
 - Extra velká využitelná pečící plocha
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení

 - Objem trouby: 51 l
 - Multifunkční parní trouba
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení
 - MultiSteam 360˚ - rovnoměrná distribuce páry

Ovládání  - Elektronické ovládání
 - Centrální potvrzovací knoflík
 - Programovací hodiny ProCook se 60 recepty
 - AUTO program - 88 přednastavených automatických programů

 - Elektronické ovládaní HomeChef - dotykově ovládaný programovací
 - TFT modul se 60 obrázkovými recepty a nákupním seznamem
 - AUTO program - 155 přednastavených automatických programů

Způsoby ohřevu              

 

             

      

Vlastnosti  - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Pečení na 5 plechách současně
 - Cirkulace horkého vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečené jídlo
 - Příprava domácího jogurtu, program na sušení, zavařování
 - Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazování, automatické pečení masa, ohřev talířů

 - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - PureSteam - vaření v čisté páře bez kapek vody
 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Cirkulace horkého vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečené jídlo
 - SousVide - pomalé pečeni ve vakuu
 - Samostatný parní program - 3 úrovně páry
 - Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.

Dodatečná 
výbava

 - 1 hluboký smaltovaný plech
 - 2 plytké smaltované plechy
 - Rošt trouby
 - Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
 - Termo sonda pro pečení masa

 - Profesionální parní set: 1 mělký, 1 hluboký perforovaný pekáč
 - 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech
 - Rošt trouby
 - Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
 - Termo sonda pro pečení masa

Bezpečnostní 
systémy

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - UCD ultra chladná dvířka se 3 skly a 2 reflexními vrstvami

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - UCD ultra chladná dvířka se 3 skly a 2 reflexními vrstvami

Jednoduché 
čištění

 - AquaClean funkce – ekologické čištění vodou – ekologické čištění 
vodou

 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

 - AquaClean funkce – ekologické čištění vodou
 - Automatický program odvápnění
 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

Technické údaje  - Spotřeba energie: 0,71 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
 - 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
 - Příkon: 3400 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012495, kód: 472928

 - Spotřeba energie: 0,62 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
 - 0,82 kWh (konvenční tepelná funkce)
 - Příkon: 2600 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838782000263, kód: 569123

VESTAVNÉ TROUBY
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BCS589S20X                KOMPAKTNÍ ROZMĚR
Vestavná kombinovaná parní trouba Superior

BCM589S12X               KOMPAKTNÍ ROZMĚR
Kombinovaná mikrovlnná trouba Superior

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
 - GentleClose Supreme - tlumené zavírání dvířek trouby

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Sklo a lakovaný kov

Účinnost  - Objem trouby: 51 l
 - Multifunkční parná trouba
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné zapečení
 - MultiSteam 360˚ rovnoměrná distribuce páry

 - Objem trouby: 50 l
 - Multifunkční mikrovlnná trouba
 - Extra velká využitelná pečící plocha
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení

Ovládání  - Elektronické ovládání
 - Centrální potvrzovací knoflík
 - Programovací hodiny ProCook se 66  recepty
 - AUTO program - 155 přednastavených automatických programů

 - Elektronické ovládání
 - Centrální potvrzovací knoflík
 - Programovací hodiny ProCook s 56  recepty
 - AUTO program - 131 přednastavených automatických programů

Způsoby ohřevu              

      

             

  

Vlastnosti  - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - PureSteam - vařeni v čisté paře bez kapek vody (puresteam tučne)
 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Cirkulace horkého vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečené jídlo
 - SousVide - pomalé pečení ve vakuu
 - Samostatný parní program - 3 úrovně páry
 - Rychlý předehřev trouby 200 °C za 6 min.

 - StepBake - vlastní nastavení 3 kombinací ohřevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Invertorová technologie - konstantní výkon zachovává strukturu 
potravin, většinu vitamínů a nutričních látek

 - Stirrer technologie umožňuje rovnoměrný ohřev a rozmrazování 
potravin bez potřeby otočného talíře

 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - Pečení na více plechách současně
 - Cirkulace horkého vzduchu Multiflow 360˚ pro rovnoměrně upečené jídlo
 - Mikrovlnný výkon: 1000 W
 - 7 úrovní výkonu: 1000 - 750 - 600 - 360 - 180 - 90 W

Dodatečná 
výbava

 - Profesionální parní set: 1 mělký, 1 hluboký perforovaný pekáč
 - 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech
 - Rošt trouby
 - Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
 - Termo sonda pro pečeni masa

 - 1 mělký smaltovaný plech
 - Skleněný pekáč
 - Rošt trouby
 - Drátěné rošty

Bezpečnostní 
systémy

 - Termoelektricka pojistka
 - Dynamický Chladicí systém - DC+
 - UCD ultra chladná dvířka se 3 skly a 2 reflexními vrstvami

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - Trojité zasklení s ochranou mřížkou

Jednoduché 
čištění

 - AquaClean čištění - ekologické čištění vodou
 - Automatický program odvápnění
 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celosklenená vnitřní strana dvířek - jednoduché čištění

 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

Technické údaje  - Spotřeba energie: 0,62 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,82 kWh 
(konvenční tepelná funkce)

 - Příkon: 2900 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012501, kód: 472905

 - Příkon: 3000 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012518, kód: 472904
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BM589S11X                 KOMPAKTNÍ ROZMĚR
Vestavná kombinovaná mikrovlnná trouba Superior

BM251S7XG
Vestavná mikrovlnná trouba Superior

 - Provedení (barva): Nerez
 - Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
 - Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo

 - Provedení (barva): Černá
 - Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
 - Materiál dveří: Skleněné dveře
 - Trouba z nerezové oceli
 - Otevírání dveří: Levé otvírání dveří
 - Způsob otevírání dveří: Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
 - Objem trouby: 53 l
 - Mikrovlnná trouba BigSpace
 - Extra velká využitelná pečící plocha
 - HomeMade - vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo
 - Mikrovlnný výkon: 1000 W

 - Objem trouby: 25 l
 - Mikrovlnný výkon: 900 W
 - Výkon grilu: 1100 W
 - Počet infra topných těles: 1
 - Výkon horkého vzduchu: 2500 W
 - Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
 - Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání  - Elektronické ovládání
 - Centrální potvrzovací knoflík
 - Programovací hodiny ProCook s 18 recepty
 - AUTO program - 75 přednastavených automatických programů

 - Elektronické ovládání
 - Způsob ovládání: Dotykové ovládání
 - Elektronické ovládání s displejem LCD

Způsoby ohřevu      

Vlastnosti  - Invertorová technologie - konštantní výkon zachováva štrukturu 
potravin, většinu vitamínů a nutričních látek

 - Stirrer technologie umožňuje rovnoměrný ohřev a rozmrazování 
potravin bez potřeby otočného talíře

 - Dvojité SoftLight halogenové osvětlení trouby
 - 7 úrovní výkonu: 1000 - 750 - 600 - 360 - 180 - 90 W
 - 3 režimy ohřevu: Auto/Rychlý/Mikrovlnný

 - AUTO menu - 10 přednastavených programů
 - Časový display
 - 6 úrovní výkonu
 - 3 režimy ohřevu: mikrovlny/gril/konvekce
 - Rozmrazování podle času/hmotnosti
 - Halogenové osvětlení
 - StepBake - vlastní nastavení 2 kombinací ohřevu/výkonu/času 
v jednom pečení

Dodatečná 
výbava

 - Skleněný pekáč
 - Drátěné rošty

 - Otočný skleněný talíř Ø 27,5 cm
 - Grilovací rošt

Bezpečnostní 
systémy

 - Termoelektrická pojistka
 - Dynamický chladicí systém - DC+
 - Trojité zasklení s ochranou mřížkou

 - Bezpečnostní spínač
 - Dvojité zasklení dvířek trouby

Jednoduché 
čištění

 - AquaClean funkce – ekologicke čištěni vodou 
 - SilverMatte mimořádně odolný 100% smalt v troubě
 - TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
 - Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

Technické údaje  - Příkon: 2200 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012624, kód: 472901

 - Příkon: 1450 W
 - Rozměr rámu: 39 x 59,5 x 2 cm
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 47 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 38 × 56,7 × 43 cm
 - EAN kód: 3838942001437, kód: 470736
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Se Superior  
TROUBAMI vždy něco navíc

HomeMade tvar trouby
Inspirováno tradičním vařením na dřevě

Charakteristicky zaoblený tvar je jedním z nejužitečnějších 
znaků trub Gorenje. Inspirovaný tradiční pecí na dřevo umožňuje 

volnou cirkulaci horkého vzduchu. Jelikož se jídlo ohřeje 
rovnoměrně ze všech stran, je vždy dokonale upečené: křupavé 

zvenku a šťavnaté uvnitř. V kombinaci se systémem MultiFlow 
360 ° umožňuje pečení na všech 5 úrovních.



Vaření po fázích je dosažitelné 

ručním programováním

více kroků v průběhu pečení. Ve 

všech krocích v průběhu

automatického pečení není třeba 

měnit nastavení ručně. Funkce

je vhodná i pro zkušenější kuchaře 

a pro jídla, jako chléb či lasagne, 

které potřebují při pečení různé 

teploty.

Krok za krokem
Dokonalé jídlo ve 2 nebo 3 krocích

Pečení je zjednodušeno díky více 

než 80ti programům a receptům, 

ze kterých můžete vybírat. Všechny 

parametry jako čas vaření, teplota 

a ohřev jsou nastaveny automaticky. 

Vše, co potřebujete udělat je vybrat 

druh jídla, hmotnost a zmáčknout 

start. Trouba se postará o zbytek. 

Ideální také pro začátečníky.

Automatické programy
Vybrat, stisknout a hotovo

Perfektní chuť
Inteligentní funkce zjednoduší vaše vaření

16



17

Funkce MultiFlow 360 ° zaručuje optimální 

cirkulaci horkého vzduchu v troubě. 

Ventilátor umožňuje horkému vzduchu 

cirkulovat po celém objemu trouby, čímž se 

jídlo dokonale upeče ze všech stran.

Funkce MultiFlow 360˚
Všechny strany jsou dobré strany

Průběh pečení je řízen na základě měření 

teploty uvnitř masa. Speciální alarm 

signalizuje, kdy je pečení dokončeno. 

Funkce je zvláště vhodná při přípravě 

větších kusů masa.

Teplotní sonda
Upečené podle vaší chuti

Funkce AutoRoast nejprve nahřeje troubu 

na 230 ° C. Jídlo se peče 30 minut a pak 

teplota klesne na nastavenou úroveň. 

Inteligentní kombinace času vaření a teploty 

vytváří ideální podmínky na pečení.

Automatické pečení
Dokonale upečené

Současné pečení na více úrovních je nyní 

možné bez míchání vůní a chutí. Inteligentní 

rozložení vzduchu a charakteristicky 

zaoblený tvar trouby, zajišťují rovnoměrné 

pečení na každé úrovni. Díky velkému 

objemu trouby je zaručen dokonalý přehled. 

Superior modely umožňují vložit plechy na 

pečení až na pěti různých úrovních. Toto 

umožňuje například pečení pizzy a pečiva 

na několika úrovních současně.

Pečení na více úrovních
Několik jídel najednou
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Perfektní chuť
Inteligentní funkce zjednoduší vaše vaření
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Praktické 46cm široké plechy je možné použít s využitím celé šířky 

trouby a většího objemu. Na každém plechu je tak k dispozici 

více prostoru. Špičková technologie zajišťuje, že se jídlo upeče 

rovnoměrně na všech úrovních.

SuperSize
Připraveno pro XXL recepty

Zvětšený objem umožňuje současně pečení většího množství jídel 

na více pleších, přičemž vnější rozměry zůstávají stejné. Namísto 

předchozích 3, poskytuje nová Superior trouba využití až 5 úrovní 

současně. Objem do 75 l u standardních trub a do 53l u kompaktních 

trub, řadí trouby Gorenje mezi jedny z největších na trhu.

Velký prostor
Více prostoru, více volnosti při vaření

Stirrer technologie
Pro plechy všech velikostí

Technologie Stirrer umožňuje umístit plech na pečení standardní 

velikosti i do kompaktní mikrovlnné trouby. Využije se tak celá šířka 

trouby. Rozlučte se s klasickými otočnými talíři a nerovnoměrným 

ohřevem. Moderní distribuční systém mikrovln ohřívá jídlo 

rovnoměrně po celém objemu.

Invertorová technologie zabezpečuje konstantní energie namísto 

pulzního. Díky tomu si jídlo zachová svou původní strukturu, včetně 

vitamínů, minerálů a vláknin. Technologie je obzvlášť užitečná při 

ohřívání a rozmrazování. Celková doba působení mikrovln je kratší, 

což optimalizuje též spotřebu energie a zachovává hodnotu potravin.

Invertorová technologie
Šetrný ohřev vašeho jídla

Ty nejlepší výsledky pečení dosáhnete kombinací většího a menšího 

topného tělesa, kde menší těleso je umístěno uvnitř většího. 

Inteligentní umístění topných těles umožňuje optimální rozložení 

tepla a poskytuje vždy maximální výsledky pečení, takže jídlo je 

křupavé na vnější straně a měkké uvnitř. Variabilní kombinace 

topných těles poskytuje možnost použít vnitřní či vnější topné těleso 

samostatně nebo obě najednou.

PerfectGrill
Dvojitý ohřev pro křupavé jídlo

Trouba dosahuje teploty až 200 °C již za 6 minut, to vám ušetří 30 % 

potřebného času pro standardní předehřev. Ideální pro recepty, které 

vyžadují předehřátí trouby. Světelné a zvukové znamení vás bude 

informovat, když trouba dosáhne požadovanou teplotu.

Rychlý předehřev
Kouzelně rychlý, šetří čas i energii

Je nutný pouze jemný dotek na měkké zavření dveří, bez hluku.

Gentle Close
Super lehké a super tiché
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Dokonalé zážitky z vaření
Určeno pro snadné použití, čištění a údržbu

Katalytické čištění pomáhá při údržbě trouby. Kdykoli trouba dosáhne 

200 °C, katalytické panely začnou automaticky přitahovat a oxidovat 

mastnoty a nečistoty. Tuk se spálí a zanechá troubu úplně čistou.

CataClean
Povrch, na kterém se neudrží žádný tuk

Pyrolytické čištění je nejúčinnější moderní způsob čištění trouby. 

Vysoká teplota čištění až do 500 °C zanechá troubu naprosto čistou, 

bez stop mastnoty. Na konci čištění je nutné jen hadříkem otřít zbylé 

části, bez potřeby použití čisticího prostředku.

PyroClean
Extrémní teplo pro dokonalou čistotu

Speciální trojité nebo dokonce čtverné prosklení dvířek dělá trouby 

Gorenje bezpečné na dotyk pro vás, děti i domácí zvířata. Teplo se 

tak udržuje uvnitř trouby, čímž se optimalizuje spotřeba energie.

UltraCoolDoor
Bezpečné k dotýkání kdykoliv

Systém DynamicCooling+ účinně ochlazuje stěny trouby a zabraňuje 

poškození způsobené vysokými teplotami. Po ukončení pečení 

teplotní čidlo ochlazuje vnější povrch trouby, dokud teplota neklesne 

pod 60 °C. To je užitečné zejména pro trouby s pyrolytickým 

čištěním, které pracují při extrémně vysokých teplotách. Systém 

DynamicCooling je aktivní při zapnuté troubě, zatímco systém 

DynamicCooling+ se aktivuje po vypnutí trouby.

DC+ Systém
Efektivní management ochlazování

Snadno vysouvatelné teleskopické lišty umožňují bezpečnou 

a snadnou manipulaci s plechy a zlepšují přehled o průběhu pečení. 

Modely Superior jsou vybaveny teleskopickými lištami na třech 

úrovních, které se dají zcela vytáhnout. Před pyrolytickým čištěním je 

jednoduše z trouby odstraníte.

Teleskopické lišty
Perfektní přehled

Povrch SilverMatte je vysoce odolný a pevný povrch, který snese 

extrémní teplo. Trojitý povlak vnitřku trouby poskytuje reflexnost 

a zajišťuje extra izolaci. Odrazový povrch poskytuje ještě lepší 

výsledky pečení, protože díky němu se teplo šíří po celé troubě. 

Speciální povrch konvenční, parní i mikrovlnné trouby a plechů na 

pečení je odolný i těm nejvyšším teplotám.

SilverMatte
Mimořádně odolný, mimořádně hladký povrch



21



22

Vařte super zdravě  
S PÁROU

Vaření je nesmírně složitý proces. Odehrává se 
při něm spoustu různých věcí a dochází v něm ke 
střetu různých okolností. Vyžaduje to léta vědeckých 
poznatků a roky vývoje, díky kterým přicházíme 
s funkcemi a vlastnostmi, které nabízí jedinečné 
možnosti při zpracování potravin. Umíme pokrm 
zachovat nejen jako zdroj energie, vitamínů, minerálů 
a vláknin, ale také samozřejmě jako zdroj vůně 
a chuti. Trouby Gorenje tedy umí připravit zdravé jídlo 
s ohledem na všechny cenné ingredience pro zdraví 
našeho těla. Parní trouby Gorenje nabízí standardní 
a kompaktní modely.

Nejpečlivější 
zpracování vitamínů  
na světě
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PureSteam
Žádná voda, jen pára

Zásobník na vodu
Voda po ruce

MultiSteam 360°
Holistický přístup k vaření v páře

Odvápnění
Vodní kámen není problém

Kombinované trouby Gorenje disponují vynikajícím parním 

výkonem, který tvoří páru bez obsahu kapek vody. Tím 

zabraňuje vlhnutí jídla, zachovává živiny a udržuje jídlo 

šťavnaté a plné chuti. Stejně ideální pro rozmrazování, 

protože pára rovnoměrně obklopuje jídlo bez vytváření 

horkých míst.

Velký, praktický a elegantní zásobník na vodu je snadno 

dostupný, takže jej můžete doplnit i v průběhu vaření, 

bez jeho přerušení. 1,3 l zásobník je šikovně umístěn 

pro snadnější manipulaci a navržen tak, aby poskytl 

více prostoru a bránil rozlití vody. Můžete jej snadno 

demontovat a vyčistit v myčce nádobí. Objem je 

dostatečný i pro ty nejdelší parní programy.

Když pára vnikne do trouby přes několik otvorů, speciální 

ventilátor ji rozdělí rovnoměrně, čímž dá jídlu měkkost 

a šťavnatost. Jeden zásobník na vodu postačí na celý průběh 

vaření, takže žádné dodatečné doplňování vody není potřeba, 

čímž ušetříte čas a energii a zlepšíte celkový výsledek vaření 

v páře. Dušené jídlo si zachová svou výživovou hodnotu 

a k přípravě nepotřebuje žádné tuky.

Funkce odstraňování vodního kamene pracuje 

automaticky. V případě potřeby jednoduše spusťte proces 

odstraňování vodního kamene, s přidáním speciálního 

odvápňovacího roztoku to potrvá pouze jednu hodinu, 

dokud se proces dokončí.
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Metoda “sous vide” připraví jídlo tak, aby se zachovaly 

vitamíny, minerály a ostatní živiny. Kombinace páry 

a nízkých teplot umožňuje připravit jídlo ve vakuových 

sáčcích, což dělá maso šťavnaté a křehké, a zeleninu 

hladkou a pevnou.

Funkce SlowBake zajišťuje delší dobu pečení při nižších 

teplotách až po dobu 6ti hodin. Maso a ryba jsou dokonale 

měkké a při tom šťavnaté, voňavé a plné živin.

SlowBake
Precizně pomalá cesta k dokonalosti

SousVide
Jeden krok ke křehkému a šťavnatému jídlu

Zdravé vaření
Automatické funkce a inovativní  
prvky podporují zdravý životní styl



25

Speciální funkce vám umožňuje připravit si zdravý jogurt 

i u vás doma. Automatické nastavení teploty a času 

přípravy poskytuje optimální podmínky, které vytvoří 

domácí jogurt za přibližně 3 hodiny. Doporučujeme použít 

speciální příslušenství Gorenje na přípravu domácích 

jogurtů.

Sušené maso, ovoce, zelenina či bylinky můžete snadno 

usušit i doma. Sušení je možné až na 5ti pleších současně, 

což šetří čas a energii.

Vestavná parní trouba
BCS789S22X

Vestavná parní trouba
BCS589S20X

Ohřívací zásuvka
WD 1410 X

Jogurt
Snadná cesta ke zdravému jídlu

Sušení
Skvělé jídlo vždy po ruce





Dokonalá káva je vážná výzva. Zrnka kávy je potřeba pečlivě namlít, teplotu 
vody a tlak přesně nastavit, mléko dostatečně ohřát a napěnit k dokonalosti  
a zároveň šálek na kávu správně nahřát. S kávovarom Gorenje budou Vaše 
rána o mnoho radostnější.

Promyšleným a baristy lazeným procesem přípravy kávy, získáte optimální 
chuť a okouzlující vůni, která vám zajistí dokonalý zážitek Vašeho dne.

Přivítejte ve vaší domácnosti svého dalšího osobního asistenta a zpříjemněte 
si svůj den.

Váš každodenní komfort a potěšení

KÁVOVAR 
A OHŘÍVACÍ 
ZÁSUVKA

Vestavný kávovar 

CMA 9200UX 

Ohřívací zásuvka

WD 1410 X
27
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Každou kávu či pokrm 
si dopřejte v dokonale 
vyhřátém nádobí.

Vychutnejte si svůj 
šálek lazený baristy.
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Brownies

INGREDIENCE: 

• 250 g másla

• 250 g tmavé čokolády

• 250 g hnědý třtinový cukr

• 1 sáček vanilkového cukru

• 180 g hladké mouky

• 50 g kakaa

• 5 vajec

PŘÍPRAVA: 
Smíchejte všechny ingredience a promíchejte do hladké jemné hmoty. 

Přelijte na plech a ostatní nechte na vaší troubě.

 
AUTO PROGRAM Stačí zmáčknout již jen to správné tlačítko a vyčkat 

až vás trouba  přizve k hotovému dezertu a popřeje dobrou chuť.

SNADNÝ RECEPT I SNADNÉ VAŘENÍ K VAŠÍ KÁVĚ



KÁVOVAR A OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Intenzitu chuti vaší kávy můžete nastavit pomocí dotykových 

ovládacích prvků a LCD displeji. K dispozici je pět chutí: 

velmi jemná, jemná, normální, silná a extra silná. Navíc 

si můžete nastavit také její velikost: malá, střední, velká. 

Kombinace intenzity chuti a množství kávy může být uložená 

jako předvolba programu. Váš nejoblíbenější šálek kávy 

tak bude připraven jediným dotykem. Alternativně můžete 

kávovar použít pro přípravu vody na čaj či jiného nápoje.

Perfektní káva
Oblíbená chuť i množství

AutoCappuccino
Od Cappucina po Latté v jedné sekundě

Funkce AutoCappuccino tlačí vodu přes kávová zrnka tak, 

aby se vytěžila plná vůně a vytvořila originální chuť. Úroveň 

mléčné pěny můžete lehce nastavit pomocí posuvného 

ovládače, a tím připravíte cappucino nebo latte jedním 

dotykem.

Ohřívací zásuvka
Skvěle zapadne

Ohřívací zásuvka může být umístěna pod parní troubu, 

kávovar a nebo kombinovanou mikrovlnnou troubu. 

Zásuvku můžete používat k ohřevu nádobí, k ohřevu 

pokrmů, nebo pro udržování nápojů lahodně teplých. 

Alternativně lze využít také na rozmrazování pokrmů.

EasyMilk
Krémová mléčná pěna vždy po ruce

Velká nádoba na mléko umožňuje přípravu bohaté 

a nadýchané mléčné pěny anebo několika šálků horkého 

mléka bez potřeby doplňování. Zásobník se lehce vytahuje 

a když ho nebudete potřebovat, jednoduše ho uskladníte 

v chladničce.

Zásobník na kávová zrnka se lehce vytahuje. Pokud 

chcete, můžete použít i mletou kávu místo zrnkové.  

Když bude zásobník kávových zrn prázdný, kávovar vás 

upozorní na doplnění.

Zrnka kávy
Lehká rána

Úroveň mletí
Od tmavých zrnek k voňavé kávě

Káva chutná nejlépe, když je čerstvě umletá. Kávovar 

Gorenje nabízí 9 různých úrovní mletí, od mimořádně 

jemného až po extra hrubé.
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CMA 9200 UX
Automatický kávovar

WD 1410 X  
Ohřívací zásuvka

 - Provedení (barva): Černé sklo/Nerez  - Provedení (barva): Nerez

Účinnost  - Čas přípravy/ohřevu páry: 2 min  - Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů Ø 28 cm nebo 80 šálků na 
espreso

 - nebo 40 šálků na čaj

Ovládání  - TouchControl dotykové ovládání
 - LCD display
 - Časovač
 - Režim přípravy kávy: Mletá a zrnková káva

 - Ohřívání talířů
 - Ohřívání šálků
 - Udržování tepla
 - Rozmrazování potravin
 - Funkce pro přípravu domácího jogurtu
 - Manuální nastavení teploty a času

Způsoby ohřevu  - Regulace teploty 30 - 85 °C

Vlastnosti  - Automatické cappuccino
 - Možnost nastavení velikostí kávy (počet stupňů): 3
 - Možnost přípravy dvou šálků součastně
 - Výroba mléčné pěny
 - TouchFree Inox - povrch s upravou proti otiskům prstů
 - Výškově nastavitelný dávkovač kávy

 - TouchFree Inox - povrch s úpravou proti otiskům prstů
 - Systém cirkulace vzduchu
 - Dotykové ovládání
 - Nastavení teploty
 - Teleskopický výsuv
 - Studená přední strana spotřebiče
 - Skleněné dno zásuvky

Dodatečná 
výbava

 - Osvětlení dávkovacího prostoru
 - Nádoba na zrnkovou kávu: 200 g
 - Objem nádoby na vodu: 1,8 l
 - Výjímatelná nádoba na mléko
 - Možnost přípravy čaje
 - Výroba mléčné pěny

 - Využitelný objem: 19,8 l
 - Teplotní rozsah: 40 – 80 °C
 - Časový rozsah: 60 – 240 min

Bezpečnostní 
systémy

 - Automatické vypnutí

Jednoduché 
čištění

 - Program na odstranění vodního kamene
 - Osvětlení dávkovacího prostoru

Technické údaje  - Tlak čerpadla: 15 bar
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 38,1 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942684388, Kód: 465211

 - Příkon: 410 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 14 × 59,5 × 56 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 14 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942104787, Kód: 466188

31

45 990 Kč 13 990 Kč





Všichni chceme vařit jako profesionálové, zapůsobit na své hosty a podávat 
zdravá jídla sobě i našim rodinám. Obvykle to znamená speciální znalost nebo 
profesionální vybavení. Varné desky Gorenje se snadno a intuitivně ovládají 
a umožňují tak každému vařit se skvělými výsledky. Indukční a HiLight varné 
desky jsou všechny vybavené funkcemi, které vám vaření usnadní a jsou 
vhodné také pro úplné začátečníky. 

Tak proč si nedopřát dalšího svého osobního asistenta do vaší domácnosti 
a vychutnat si jen dokonalý výsledek.

Dokonalé vaření bez hranic

  
VARNÉ DESKY

Varná deska 

IT984USC

Rychlé a úsporné
Čas potřebný na ohřev 2l vody z 15°C na 90°C:

Indukce Gorenje s funkcí  
PowerBoostSupreme 4,2 min

Indukce Gorenje  
 s funkcí PowerBoost 5,7 min

Indukce 7,1 min

HiLight 10 min
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VARNÉ DESKY

Užijte si komfortní varné desky, které 
si samy přesně změří dobu vaření, 
teplotu a nikdy nenechají Váš pokrm 
přetéct.

Navíc si již nemusíte lámat hlavu  
s velikostí a počtem nádobí na varné zóně.

INTELIGENTNÍ ASISTENT  
ČEKAJÍCÍ POUZE NA VAŠE POŽADAVKY

•  Varné desky mají jednoduchý design a maximum intuitivních funkcí 
pro Vaše snadné vaření.

•  Indukční deska zahřívá pouze dno nádoby, zatímco ostatní povrch 
varné desky zůstává chladný a vždy bezpečný na dotek.

•  Ohřev u indukčních varných desek je dvakrát rychlejší než 
u plynových desek, což je činí úspornějšími a bezpečnějšími.



Pečené hovězí

INGREDIENCE: 

• hovězí

• 1 čajová lžička soli

• špetka pepře

• 1 polévková lžíce hořčice

•  1 polévková lžíce  

semínek horčice

PŘÍPRAVA POKRMU: 

Nakrájejte hovězí maso na plátky, osolte a opepřete, potřete horčicí a po-

sypejte ho semínky horčice. Takto připravené maso vložte do pekáče 

vytřeného olejem a poté již vše nechte na vaší troubě. Péct můžete také na 

pánvi a užít si tak zážitek z vaší nové varné desky. 

AUTO PROGRAM Na troubě stačí zmáčknout příslušné tlačítko pro 

Pečené hovězí a ostatní již ponechejte na vaší troubě. Po dokončení se 

trouba sama ohlásí a přizve vás k vašemu stolu.

SNADNÝ RECEPT I SNADNÉ VAŘENÍ
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XpandZone umožňuje vaření téměř po 

celé ploše indukčního varného panelu. 

Když je funkce aktivována, můžete 

využít celý povrch indukční varné 

desky. Připojení zón poskytuje více 

prostoru pro vaření a místo pro větší 

nádoby, případně kombinaci několika 

menších. Jelikož indukční varný panel 

má dvě XpandZones, jednu můžete 

aktivovat a druhý povrch můžete 

použít jako oddělenou běžnou varnou 

plochu.

XpandZone
XXL povrch pro velké hrnce  
a pánve či více nádobí

Mimořádně rozměrná varná desky šíře 90cm

Varná deska IT984USC vám sice nenabízí Xpand Zone, ale jedná se o mimořádně rozměrnou varnou 
desku šíře 90cm pro praktické a přehledné vaření. Navíc vám varná deska nabídne rychlejší provoz 
pomocí funkce PowerBoost Supreme, 2 l vody se ohřejí za 4,2 minuty, což vám ušetří spousty času. 
Varné desky jsou mimořádně bezpečné, bezpečné a pomocí BoilControl jediným stlačením nastavíte 
konstantní teplotu a délku ohřevu, aby vám více jídlo nevyvřelo. Časovač, čas na přestávku či udržení 
teplého jídla, dokud nepříjde opozdilec, je u těchto varných desek samozřejmostí.

Ideální svět, nelamte si hlavu s velikostí 
nádobí a položte jej kamkoliv na varné  
zóně XpandZone.

36
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Stop&Go
Pauza kdykoliv

Časovač
Někdo vždy dohlíží na čas

Funkce Stop & Go umožňuje dočasně pozastavit vaření 

a po opětovném stlačení tlačítka můžete pokračovat ve 

vaření bez ztráty nastavení.

Odpočítávací časovač lze nastavit na 99 minut. Pokud 

znáte optimální dobu vaření pro daný pokrm z vlastní 

zkušenosti, můžete nastavit časovač a varný panel se 

automaticky vypne po dokončení. Zazní pípnutí, když bude 

jídlo hotové.

Dětský zámek
Kuchyň jako bezpečné místo

Funkce blokuje ovládací panel a zabraňuje 

přenastavování jakéhokoliv parametru, což je bezpečné, 

pokud děti necháte bez dozoru v kuchyni.

BoilControl
Zapomeňte na problém převaření

V zájmu ještě větší bezpečnosti je doba nepřetržitého 

provozu omezena. Když je dosažen časový limit, varná 

deska se automaticky přepne do původního nastavení.
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VARNÉ DESKY

IT984USC
Indukční deska Superior

90

 - Provedení (barva): Černá
 - Hrany varné desky - “U” fazeta, 3 strany zbroušené, zadní strana 
zkosená

Ovládání  - SmartControl - MultiSlider ovládání pro každou varnou zónu zvlášť
 - Funkce časovač umožňuje nastavit dobu provozu až na 99 min.
 - Dotykové ovládání pro každou zónu

Vlastnosti  - Boil Control - varná automatika umožňuje nastavit časově omezený 
konstantní výkon varné zóny

 - StopGo funkce umožňuje dočasně pozastavit výkon bez ztráty 
nastaví

 - StayWarm - udržování teploty 70 °C
 - SoftMelt - šetrné rozpouštění 40 °C
 - PowerBoost Supreme funkce - extra výkon varné zóny
 - SuperSilent - tichý provoz

Varná deska  - 5 indukčních varních zón
 - Levá přední: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - V prostředku přední: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - Levá zadní: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - V prostředku zadní: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - Pravá zadní: Ø 26 cm, 2,6/3,7 kW

Bezpečnost/
životnost

 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Dětský zámek

Technické údaje  - Příkon: 11100 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 5 × 90 × 51 cm
 - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 6,6 × 85,8-86 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942862212, kód: 464862

Funkce PowerBoost Supreme odevzdává 

mimořádnou intenzitu tepla a výrazně 

zkracuje dobu čekání. Čas převaření 2 l 

vody trvá jen 4,2 minuty, což je extrémně 

časově úsporné. Tuto funkci najdete 

v modelech indukčních varných panelů 

Gorenje Superior.

PowerBoost Supreme
Spěcháte? Žádné obavy ...

Okamžitá reakce dotykem prstu

Nová generace desek umožňuje ovládání všech 

důležitých funkcí pouze konečkem vašeho prstu.

Různé koncepce řízení pro různé styly vaření.

šíře 90cm

26 990 Kč
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IT984USC
Indukční deska Superior

90

 - Provedení (barva): Černá
 - Hrany varné desky - “U” fazeta, 3 strany zbroušené, zadní strana 
zkosená

Ovládání  - SmartControl - MultiSlider ovládání pro každou varnou zónu zvlášť
 - Funkce časovač umožňuje nastavit dobu provozu až na 99 min.
 - Dotykové ovládání pro každou zónu

Vlastnosti  - Boil Control - varná automatika umožňuje nastavit časově omezený 
konstantní výkon varné zóny

 - StopGo funkce umožňuje dočasně pozastavit výkon bez ztráty 
nastaví

 - StayWarm - udržování teploty 70 °C
 - SoftMelt - šetrné rozpouštění 40 °C
 - PowerBoost Supreme funkce - extra výkon varné zóny
 - SuperSilent - tichý provoz

Varná deska  - 5 indukčních varních zón
 - Levá přední: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - V prostředku přední: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - Levá zadní: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - V prostředku zadní: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
 - Pravá zadní: Ø 26 cm, 2,6/3,7 kW

Bezpečnost/
životnost

 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Dětský zámek

Technické údaje  - Příkon: 11100 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 5 × 90 × 51 cm
 - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 6,6 × 85,8-86 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942862212, kód: 464862

IS777USC
Indukční deska Superior

IS677USC
Indukční deska Superior

75 60

 - Provedení (barva): Černá
 - Hrany varné desky - “U” fazeta, 3 strany zbroušené, zadní strana 
zkosená

 - Provedení (barva): Černá
 - Hrany varné desky - “U” fazeta, 3 strany zbroušené, zadní strana 
zkosená

Ovládání  - SmartControl - Multi Slider ovládání pro každou varnou zónu zvlášť
 - SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
 - Funkce časovač umožňuje nastavit dobu provozu až na 99 min.
 - Dotykové ovládání pro každou zónu

 - SmartControl - Multi Slider ovládání pro každou varnou zónu zvlášť
 - SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
 - Funkce časovač umožňuje nastavit dobu provozu až na 99 min.
 - Dotykové ovládání pro každou zónu

Vlastnosti  - Boil Control - varná automatika umožňuje nastavit časově omezený 
konstantní výkon varné zóny 

 - StayWarm - udržování teploty 70 °C
 - PowerBoost Supreme funkce - extra výkon varné zóny
 - XpandZone - propojení varných zon nad sebou
 - SuperSilent - tichý provoz

 - Boil Control - varná automatika umožňuje nastavit časově omezený 
konstantní výkon varné zóny

 - StayWarm - udržování teploty 70 °C
 - PowerBoost Supreme funkce - extra výkon varné zóny
 - XpandZone - propojení varných zon nad sebou
 - SuperSilent - tichý provoz

Varná deska  - 4 indukční zóny
 - Levý přední: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,
 - Pravý přední: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,
 - Levý zadní: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,
 - Pravý zadní: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

 - 4 indukční zóny
 - Levá přední: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
 - Pravá přední: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
 - Levá zadní: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
 - Pravá zadní: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Bezpečnost/
životnost

 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Dětský zámek

 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Dětský zámek

Technické údaje  - Příkon: 7400 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 5 × 75 × 51 cm
 - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 6,6 × 56-60 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942928307, kód: 464639

 - Příkon: 7400 W
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 5 × 60 × 51 cm
 - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 6,6 × 55,8-56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942862113, kód: 464863

24 990 Kč
22 990 Kč





Váš osobní asistent seshora

ODSAVAČE 
PAR

Odsavač par 

IHT971S2XBG

Odsavače par Gorenje Superior jsou technologicky 
vyspělé spotřebiče, dokonalí domácí společníci, kteří 
přináší hned několik výhod - přispívají ke zdravému 
životnímu prostředí, jsou praktičtí, efektivní  a většinu 
nastavení udělají za vás. Jsou vyrobené z nejkvalitnějších 
materiálů a jejich čištění si zajistí samy. 

Přivítejte vašeho dalšího osobního asistenta do své 
domácnosti a o nic víc se nestarejte.
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ODSAVAČE PAR

Chcete odsavač, který vás jen doplní při 
vaření a o vše se postará? 

Jeho snímač si sám nastaví intenzitu  
a úroveň odsávání, odsává po celém obvodu 
a sám se vypne, když už není třeba?

ZDE JE PRO VÁS DOKONALE TICHÝ A ČISTOTNÝ 
OSOBNÍ ASISTENT, NAVÍC S FUNKCÍ OSVĚŽENÍ 
VZDUCHU, O KTERÉHO SE NEMUSÍTE STARAT.

Stačí si pouze vybrat, který se vám nejvíce hodí do vaší domácnosti. 
V nabídce jsou komínové či ostrůvkové. Všechny s úpravou TouchFree pro 
stále lesklý povrch bez otisků prstů.

A zde je i rada, jakou kapacitu odsavače zvolit:

•  Rozhodnutí o tom, jakou kapacitu by měla nová digestoř mít, většinou 
závisí na velikosti kuchyně. 

•  Dobrým pravidlem založeným na praktických zkušenostech je to, že 
digestoř by měla dokázat provést výměnu vzduchu 10–20x za hodinu. 
Například, jestliže kuchyň měří 4 x 4 m s výškou stropu 2,5 m, kuchyňská 
digestoř by měla vyměnit přibližně 400–800 m3 za hodinu.
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Gratinovaný losos

INGREDIENCE: 

• 250 g losos

•  2 čajové lžičky citronové 

šťávy

•  olivový olej

•  50 g másla

•  3 plátky bílého chleba bez 

kurky

•  4 jarní petrželka

•  1 cibule šalotka

•  2 polévkové lžíce bílého vína

•  150 g rybího vývaru

PŘÍPRAVA POKRMU: 

Vytřete skleněnou zapékací misu olivovým olejem. Rozmístěte filety z lososa 

do zapékací misky. Pokapejte je trochou citronové šťávy. Následně přidejte 

na drobno nakrájený chléb, máslo a na jemno nakrájenou šalotku a petržel. 

Osolte a opepřete. Nakonec přidejte rybí vývar a bílé víno a umístěte pekáč 

do předehřáté trouby.

 

  
AUTO PROGRAM Na troubě stačí zvolit Gratinovaný losos a o nic víc se 

nemusíte starat. Až bude losos hotový, trouba vás sama zavolá k vašemu 

stolu a popřeje dobrou chuť.

SNADNÉ VAŘENÍ BEZ NEPŘÍJEMNÉHO PACHU



AdaptAir
Žádný zápach. Jen čistý vzduch.

Patentovaná technologie AdaptAir 

zajišťuje zcela rovnoměrné nasávání 

vzduchu po celém povrchu odsavače 

par. Speciální klapky v odsavači se 

otevírají a zavírají, aby snížily hluk. 

Pára, pachy a ostatní nečistoty 

již déle nezůstanou ve vzduchu 

kuchyně.

PRŮTOK  
VZDUCHU (m3/h) 

550 m³/h / 
AdaptAir

650 m³/h / 
AdaptAir

700 m³/h / 
AdaptAir

800 m³/h / 
AdaptAir

ENERGETICKÁ 
TŘÍDA C C B A

HLUČNOST (dB)  70 65  62 60 

ODSAVAČE PAR
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Filtry
Účinný čistič vzduchu

P.A.S. systém
Šikovné odsávání vzduchu s menším hlukem

Časovač a funkce osvěžení
Vždy čerstvé a včas

AdaptTech
Automatický provoz ventilátoru

SliderTouch
Snadné ovládání

Speciální inovativní posuvný ovladač umožňuje snadné 

a okamžité změny mezi různými úrovněmi výkonu 

a intenzity osvětlení. Moderní design ovladače SliderTouch 

umožňuje jednoduché změny nastavení pouze posuvem 

prstu po stupnici.

Speciální pěna ve filtrech odstraňuje až 98 % všech tuků 

a ostatních nečistot. Tím je vzduch v kuchyni podstatně 

svěžejší a čistší.

Inovativní obvodový odsávací systém vzduchu přesměruje 

odsávání vzduchu z centrální části do vnějších rohů 

odsavače par. Tento přístup tak nepřetěžuje motor. 

Optimalizuje spotřebu energie, snižuje hlučnost a dělá 

odsávání vzduchu podstatně účinnějším.

Snímač zjišťuje úroveň nečistot, výparů, vlhkosti či plynů 

a v závislosti na tom automaticky upravuje rychlost 

ventilátoru, nebo jej úplně zastaví, když už není dále 

potřebný.

Odsavače Gorenje můžete automaticky vypnout za 10, 20 

nebo 30 minut. Funkce osvěžení se aktivuje každou hodinu 

a automaticky spustí obnovu vzduchu na pět minut.
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ODSAVAČE PAR

IHT971S2XBG
Ostrůvkový odsavač par Superior

WHT951S1XBG
Komínový odsavač par Superior

89,8

 - Odtah nebo recirkulace
 - Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
 - Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

 - Odtah nebo recirkulace
 - Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
 - Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost  - Maximální výkon při odtahu: 484 m³/h
 - Maximální výkon při recirkulaci: 286 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšení výkonu odsávání, 2 rychlosti
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - odtah: 753 m³/h
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - recirkulace: 
366 m³/h

 - Průměr odtahu: 15 cm

 - Maximální výkon při odtahu: 441 m³/h
 - Maximální výkon při recirkulaci: 284 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšení výkonu odsávání, 2 rychlosti
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - odtah: 669 m³/h
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - recirkulace: 
344 m³/h

 - Průměr odtahu: 15 cm

Ovládání  - AdaptTech: automatický provoz odsavače
 - Elektronické ovládání
 - SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu
 - Funkce časovač
 - Počet stupňů výkonu: 9

 - AdaptTech: automatický provoz odsavače
 - Elektronické ovládání
 - SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu
 - Funkce časovač
 - Počet stupňů výkonu: 9

Vlastnosti  - TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
 - Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
 - Druh osvětlení: LED pás
 - Funkce ztlumení světel
 - Osvětlení: 2
 - Výkon osvětlení: 14 W

 - TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
 - Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
 - Druh osvětlení: LED pás
 - Funkce ztlumení světel
 - Osvětlení: 1
 - Výkon osvětlení: 7 W
 - Perimetrické odsávání

Dodatečná 
výbava

 - AdaptAir tukové filtry: nerezové, omyvatelné filtry s polyuretanovou 
pěnou a usměrňovači vzduchu

 - Ukazatel čistoty filtru
 - Počet motorů: 1
 - Typ motoru: Invertorový motor
 - Zpětná klapka: 150 mm

 - Tukové filtry: hliníkové, omyvatelné filtry s polyuretanovou pěnou
 - Ukazatel čistoty filtru
 - Počet motorů: 1
 - Typ motoru: Invertorový motor
 - Zpětná klapka: 150 mm

Technické údaje  - Úroveň hluku min/max: 40/63 dB(A)re 1 pW 
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/73 dB(A)re 1 pW
 - Třída energetické účinnosti A+
 - Třída energetické účinnosti dynamiky proudění A 
 - Třída energetické účinnosti filtrování mastnot B 
 - Účinnost osvětlení (lux/Watt) D
 - Rozměry výrobku (šxh): 89,8 × 61,1 cm
 - Výška: 59 mm
 - Min/Max výška komínu: 79,7/114,1 cm
 - Roční spotřeba energie: 44,1 kWh
 - Pro recirkulaci dokupte 1 uhlíkový filtr kód 197465
 - EAN kód: 3838942011603, Kód: 474650

 - Úroveň hluku min/max: 41/62 dB(A)re 1 pW 
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/71 dB(A)re 1 pW
 - Třída energetické účinnosti A
 - Třída energetické účinnosti dynamiky proudění A 
 - Třída energetické účinnosti filtrování mastnot C
 - Účinnost osvětlení (lux/Watt) C
 - Rozměry výrobku (šxh): 89,8 × 45 cm
 - Výška: 50 mm
 - Min/Max výška komínu: 57/110 cm
 - Roční spotřeba energie: 45,8 kWh
 - Pro recirkulaci dokupte 1 uhlíkový filtr kód 197465
 - EAN kód: 3838942011344, Kód: 474624

OSTRŮVKOVÝ

34 990 Kč 17 990 Kč
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WHI961S2X
Komínový odsavač par Superior

WHI661S2X
Komínový odsavač par Superior

 - Odtah nebo recirkulace
 - Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
 - Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

 - Odtah nebo recirkulace
 - Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
 - Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost  - Maximální výkon při odtahu: 480 m³/h
 - Maximální výkon při recirkulaci: 368 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšení výkonu odsávání, 2 rychlosti
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - odtah: 801 m³/h
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - recirkulace: 
432 m³/h

 - Průměr odtahu: 15 cm

 - Maximální výkon při odtahu: 480 m³/h
 - Maximální výkon při recirkulaci: 368 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšení výkonu odsávání, 2 rychlosti
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - odtah: 801 m³/h
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - recirkulace:  
432 m³/h

 - Průměr odtahu: 15 cm

Ovládání  - AdaptTech: automatický provoz odsavače
 - Elektronické ovládání
 - SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu
 - Funkce časovač
 - Počet stupňů výkonu: 3

 - AdaptTech: automatický provoz odsavače
 - Elektronické ovládání
 - SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu
 - Funkce časovač
 - Počet stupňů výkonu: 3

Vlastnosti  - TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
 - Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
 - Druh osvětlení: LED pás
 - Funkce ztlumení světel
 - Osvětlení: 1
 - Výkon osvětlení: 7 W

 - TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
 - Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
 - Druh osvětlení: LED pás
 - Funkce ztlumení světel
 - Osvětlení: 1
 - Výkon osvětlení: 7 W

Dodatečná 
výbava

 - AdaptAir tukové filtry: nerezové, omyvatelné filtry s polyuretanovou 
pěnou a usměrňovači vzduchu

 - Ukazatel čistoty filtru
 - Počet motorů: 1
 - Typ motoru: Kondenzátorový motor
 - Zpětná klapka: 150 mm

 - AdaptAir tukové filtry: nerezové, omyvatelné filtry s polyuretanovou 
pěnou a usměrňovači vzduchu

 - Ukazatel čistoty filtru
 - Počet motorů: 1
 - Typ motoru: Kondenzátorový motor
 - Zpětná klapka: 150 mm

Technické údaje  - Úroveň hluku min/max: 37/64 dB(A)re 1 pW 
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 68/75 dB(A)re 1 pW
 - Třída energetické účinnosti A
 - Třída energetické účinnosti dynamiky proudění A 
 - Třída energetické účinnosti filtrování mastnot C 
 - Účinnost osvětlení (lux/Watt) C
 - Rozměry výrobku (šxh): 89,8 × 37,1 cm
 - Výška: 450 mm
 - Min/Max výška komínu: 57,5/110,5 cm
 - Roční spotřeba energie: 54,2 kWh
 - Pro recirkulaci dokupte 1 uhlíkový filtr kód 415604
 - EAN kód: 3838942011504, Kód: 474640

 - Úroveň hluku min/max: 40/63 dB(A)re 1 pW 
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/73 dB(A)re 1 pW
 - Třída energetické účinnosti A
 - Třída energetické účinnosti dynamiky proudění A 
 - Třída energetické účinnosti filtrování mastnot B 
 - Účinnost osvětlení (lux/Watt) D
 - Rozměry výrobku (šxh): 59,5 × 37,1 cm
 - Výška: 450 mm
 - Min/Max výška komínu: 57,5/110,5 cm
 - Roční spotřeba energie: 54,2 kWh
 - Pro recirkulaci dokupte 1 uhlíkový filtr kód 415601
 - EAN kód: 3838942011498, Kód: 474639

20 990 Kč 18 990 Kč
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WHT651S1XBG
Komínový odsavač par Superior

BHP643S3BG 
Komínový odsavač par Superior

 - Odtah nebo recirkulace
 - Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
 - Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

 - Odtah nebo recirkulace
 - Materiál odsavače: Kov
 - Barva odsavače/komínu: Černý lak/Černé sklo

Účinnost  - Maximální výkon při odtahu: 441 m³/h
 - Maximální výkon při recirkulaci: 284 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšení výkonu odsávání, 2 rychlosti
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - odtah: 344 m³/h
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - recirkulace: 
669 m³/h

 - Průměr odtahu: 15 cm

 - Maximální výkon při odtahu: 518 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšení výkonu odsávání, 2 rychlosti
 - Maximalní výkon při zvýšeném výkonu PowerBoost - odtah: 798 m³/h
 - Průměr odtahu: 15 cm

Ovládání  - AdaptTech: automatický provoz odsavače
 - Elektronické ovládání
 - SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu 
 - Funkce časovač
 - Počet stupňů výkonu: 9

 - AdaptTech: automatický provoz odsavače
 - Dotykové ovládání
 - Funkce časovač
 - Počet stupňů výkonu: 3

Vlastnosti  - TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
 - Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
 - Druh osvětlení: LED pás
 - Funkce ztlumení světel
 - Osvětlení: 1
 - Výkon osvětlení: 7 W
 - Perimetrické odsávání

 - Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
 - GentleClose tlumený dojezd výsuvné části
 - Druh osvětlení: LED
 - Funkce ztlumení světel
 - Osvětlení: 2
 - Výkon osvětlení: 6 W

Dodatečná 
výbava

 - Tukové filtry: hliníkové, omyvatelné filtry s polyuretanovou pěnou
 - Ukazatel čistoty filtru
 - Počet motorů: 1
 - Typ motoru: Invertorový motor
 - Zpětná klapka: 150 mm

 - Tukové filtry: hliníkové, omyvatelné filtry s polyuretanovou pěnou
 - Ukazatel čistoty filtru
 - Počet motorů: 1
 - Typ motoru: Kondenzátorový motor
 - Zpětná klapka: 150 mm

Technické údaje  - Úroveň hluku min/max: 43/62 dB(A)re 1 pW 
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/71 dB(A)re 1 pW
 - Třída energetické účinnosti A
 - Třída energetické účinnosti dynamiky proudění A 
 - Třída energetické účinnosti filtrování mastnot C 
 - Účinnost osvětlení (lux/Watt) C
 - Rozměry výrobku (šxh): 59,8 × 45 cm
 - Výška: 50 mm
 - Min/Max výška komínu: 57/111 cm
 - Roční spotřeba energie: 45,8 kWh
 - Pro recirkulaci dokupte 1 uhlíkový filtr kód 197465
 - EAN kód: 3838942011337, Kód: 474623

 - Úroveň hluku min/max: 43/62 dB(A)re 1 pW 
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/71 dB(A)re 1 pW
 - Třída energetické účinnosti A
 - Třída energetické účinnosti dynamiky proudění A 
 - Třída energetické účinnosti filtrování mastnot A 
 - Účinnost osvětlení (lux/Watt) A
 - Rozměry výrobku (šxh): 60 × 31,5 cm
 - Výška: 31 cm
 - Roční spotřeba energie: 54,7 kWh
 - Pro recirkulaci dokupte 1 uhlíkový filtr kód 530121
 - EAN kód: 3838942072277, Kód: 514465

ODSAVAČE PAR

16 990 Kč 8 990 Kč
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Každý z našich produktů je projevem naší „Life Simplified“ 
filozofie. A s novou generací myček SmartFlex to není jinak. 

Poprvé v historii, Gorenje zahajuje vlastní výrobu myček nádobí. 
Vyvinuté mnoholetými znalostmi a zkušenostmi vývojového týmu 
pro prémiovou značku ASKO, patřící do skupiny Gorenje.

Přivítejte svého nového pomocníka, který Vás překvapí množstvím 
funkcí, které vám dají čas užít si mnohem důležitější věci v životě.

Plně kvalifikované, aby dělaly práci za vás

MYČKY NÁDOBÍ
SMARTFLEX

Vestavná myčka nádobí 

GV67260
51
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MYČKA NÁDOBÍ JE ÚSPORNÉJŠÍ 
Věděli jste, že myčka nádobí potřebuje k provozu 5x méně vody a 2x 
méně energie ve srovnání s ručním mytím nádobí, a proto můžete 
ušetřit až 3 000,- korun ročně? To znamená menší výdaje za vodu 
a energii! Gorenje Superior modely spotřebují pouze 6,9l, což je o 93 % 
méně než u ručního mytí.

MYČKA NÁDOBÍ ŠETŘÍ VÁŠ ČAS 
Věděli jste, že během roku vám může myčka ušetřit až 25 dní?

VŽDY MÁTE UKLIZENOU A ČISTOU KUCHYŇ 
Díky myčce získáte až 2 m2 místa navíc a Vaše kuchyň bude vždy 
čistá a uklizená. Nové myčky si poradí i s velkým nádobím a díky 
dokonalému uspořádání myčka pojme až 16 sad nádobí.

DOKONALE UMYTÉ NÁDOBÍ 
Výzkumem, provedeným na univerzitě v Bonnu, bylo potvrzeno, že 
myčka zanechává nádobí čistší, než při ručním mytí. Bylo vědecky 
dokázáno, že mytí nádobí v myčce eliminuje více mikrobů, než při 
klasickém mytí ve dřezu.

ŠETŘÍTE POKOŽKU VAŠICH RUKOU
Navíc chráníte Vaše ruce, když nebudou v každodenním kontaktu 
s chemickými prostředky, které mohou Vaši kůži vysušovat 
a poškozovat. Zůstanou tak krásně jemné a hebké.

BEZPEČNĚ A BEZ NEHOD
Výzkum prováděný Federální agenturou pro bezpečnost a ochranu 
pracovního lékařství HSE v roce 1997, ukázal, že nejčastější nehody 
v kuchyni se staly při mytí nádobí rukama. Vzhledem k této skutečnosti, 
mytí v myčce je určitě nejbezpečnějším řešením.
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Vnitřní provedení zajišťuje umístění jednotlivých talířů 
a příborů na svá místa, bez ohledu na tvar a velikost. 
Koše jsou vybaveny zvýrazněnými pohyblivými součástmi 
s možností variabilního uspořádání, které usnadňuje 
vkládání nádobí, zatímco příbory lze dokonale srovnat do 
zvláštního košíku, ve kterém po umytí pořádně uschne.

Myčky na nádobí SmartFlex nabízejí svým uživatelům 
i spoustu dalších praktických funkcí: široká škála 
možností rychlého mytí, která se řadí mezi špičky 
ve svém oboru, dokáže umýt jakoukoliv dávku nádobí 
téměř ihned, automatické otvírání dvířek k vypuštění 
páry a vysoušení nádobí se zde snoubí s rozpouštěním 
nepříjemných pachů, které umožňuje proces přirozené 
ionizace.
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MYČKY NÁDOBÍ

Funkce TotalDry
Postará se sama o sebe

16 jídelních souprav
Maximální flexibilita pro potřeby uživatele

Po dokončení mycího cyklu se dveře myčky automaticky pootevřou pro vypuštění 

nadbytečné páry. To umožňuje přístup čerstvého vzduchu, čímž se umyté nádobí, 

jako například plastové nádoby, kompletně vysuší. 

Myčky na nádobí SmartFlex nabízí dostatek prostoru 

pro všechny Vaše potřeby. Tři koše umožňují mytí až 16 

jídelních souprav najednou. Naprostá variabilita vnitřního 

uspořádání umožňuje mytí různých předmětů, obsluha je 

snadná a mycí výkon je vynikající.

Zabudování ve výšce
Myčka na míru podle kuchyně

Speciální mechanismus posuvných dveří umožňuje 

zabudovat myčku nádobí do jakéhokoli typu kuchyňské 

linky bez ohledu na to, jaká je požadovaná délka 

dekorativních dveří nebo soklu. Kromě toho vestavěný sifon 

umožňuje instalaci myčky nádobí v ergonomické výšce. 

Bez mezer pod dvířky!



Vrchní zásuvka na příbory

Nastavitelná výška horního koše

Praktický držák nožů

Teleskopické pojezdy

Samočistící filtr

Vana z nerez oceli se skrytým 
topným tělesem

Nastavitelné sklopné držáky 
talířů ve spodním koši

Srozumitelný ovládací panel

Sklápěcí držáky na sklenice na víno

Barevné označené pohyblivé prvky

Široká mřížka koše pro velké nádobí

Praktická rukojeť
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Invertorový motor PowerDrive
Neobyčejný výkon, vysoká účinnost

Spotřeba vody 6,9 l
Šetří čas i vodu

Nový invertorový motor PowerDrive,  

s 10 letou zárukou, zajišťuje vysoký výkon 

s výrazně tišším provozem, nižší spotřebou 

energie a delší dobu životnosti.

Při ručním mytí nádobí spotřebujete na umytí 12 jídelních 

souprav v myčce 100 litrů vody. Při mytí v myčce spotřeba 

vody klesá na desetinu. Technologicky vyspělejší modely 

jsou vybavené vodní nádržkou, která snižuje spotřebu vody 

na 6,9 l na mycí cyklus.
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MYČKY NÁDOBÍ

LET
10
ZÁRUKA

Inverter  
PowerDrive motor

GV 67260XXL      PRO VYŠŠÍ PRACOVNÍ DESKY
Myčka nádobí - plně integrovaná Superior

Účinnost  - Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
 - Invertorový motor

Ovládání  - TouchControl dotykové ovládání

Programy  - Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; 
Oplachování, Rychlý program 20´(možnosť zkrácení na 15 min.) 

Vlastnosti  - 16 sad nádobí
 - Funkce SpeedWash – zkrácení mycího programu
 - TotalDry - automatické otevření dveří po ukončení programu
 - ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C pro odstranění 99,9% 
bakterií

 - Možnost používaní tablet 3v1
 - Statusové světlo LedLight - ukazovatel stavu programu na podlahu 
 - Zvukový signál konce mytí
 - SlidingDoor - posuvná dvířka pro jednoduchou montáž dekoračních 
dvířek

 - Zabudovaný sifón – možnost zabudování v ergonomické výšce
 - IonTech technologie – ionizátor vzduchu pro eliminaci nežádoucího 
zápachu

 - Odložení startu do 24 hod.

Výbava  - Vnitřní LED osvětlení
 - Počet košů: 3
 - Nastavitelný horní koš se systémem MultiClack - výšková 
stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše

 - 3 mycí ramena, 5 otvorů postřiku
 - Samočistící filtr
 - Horní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s nerezovým logem; sklápěcí pravá/levá police na vínové skleničky; 
široký držák nožů; jeden sklápěcí držák na sklo

 - Spodní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s nerezovým logem; sklopné/oddělitelné zadní držáky

 - Horní zásuvka: s teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým 
logem

Bezpečnostní 
systémy

 - Total AquaStop – ochrana proti přetečení
 - Servisní diagnostika
 - Vana z nerezové oceli

Technické 
údaje

 - Energetická třída: A+++
 - Nastavení výšky: 50 mm
 - Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
 - Spotřeba vody: 6,9 l
 - Spotřeba el. energie za mycí cyklus - program ECO: 0,86 kWh
 - Roční spotřeba vody: 1932 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 85,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 86 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942116094, kód: 538912

Technologie IonTech
Postará se sama o sebe

Každý zná zápach, který vychází z poloprázdné myčky 

nádobí, kterou plníme několik dnů. Vyspělá technologie 

IonTech, zabudovaná v myčkách nádobí Gorenje, funguje 

na principu procesu ionizace, který přirozeně odstraňuje 

pachy a udržuje v myčce svěží vzduch.

17 990 Kč
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GV 67260 
Myčka nádobí - plně integrovaná Superior

GI 67260 
Myčka nádobí - vestavná Superior

Účinnost  - Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
 - Invertorový motor

 - Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
 - Invertorový motor

Ovládání  - TouchControl dotykové ovládání  - TouchControl dotykové ovládání

Programy  - Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; 
Oplachování, Rychlý program 20´(možnosť zkrácení na 15 min.) 

 - Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; 
Oplachování, Rychlý program 20´(možnosť zkrácení na 15 min.) 

Vlastnosti  - 16 sad nádobí
 - Funkce SpeedWash – zkrácení mycího programu
 - TotalDry - automatické otevření dveří po ukončení programu
 - ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C pro odstranění 99,9% 
bakterií

 - Možnost používaní tablet 3v1
 - Statusové světlo LedLight - ukazovatel stavu programu na podlahu 
 - Zvukový signál konce mytí
 - SlidingDoor - posuvná dvířka pro jednoduchou montáž dekoračních 
dvířek

 - Zabudovaný sifón – možnost zabudování v ergonomické výšce
 - IonTech technologie – ionizátor vzduchu pro eliminaci nežádoucího 
zápachu

 - Odložení startu do 24 hod.

 - 16 sad nádobí
 - Funkce SpeedWash – zkrácení mycího programu
 - TotalDry - automatické otevření dveří po ukončení programu
 - ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C pro odstranění 99,9% 
bakterií

 - Možnost používaní tablet 3v1
 - Zvukový signál konce mytí
 - IonTech technologie – ionizátor vzduchu pro eliminaci nežádoucího 
zápachu

 - Odložení startu do 24 hod.

Výbava  - Vnitřní LED osvětlení
 - Počet košů: 3
 - Nastavitelný horní koš se systémem MultiClack - výšková 
stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše

 - 3 mycí ramena, 5 otvorů postřiku
 - Samočistící filtr
 - Horní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s nerezovým logem; sklápěcí pravá/levá police na vínové skleničky; 
široký držák nožů; jeden sklápěcí držák na sklo

 - Spodní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s nerezovým logem; sklopné/oddělitelné zadní držáky

 - Horní zásuvka: s teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým 
logem

 - Vnitřní LED osvětlení
 - Počet košů: 3
 - Nastavitelný horní koš se systémem MultiClack - výšková 
stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše

 - 3 mycí ramena, 5 otvorů postřiku
 - Samočistící filtr
 - Horní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s plastovým logem; sklápěcí pravá/levá police na vínové skleničky; 
široký držák nožů; jeden sklápěcí držák na sklo

 - Spodní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s nerezovým logem; sklopné/oddělitelné zadní držáky

 - Horní zásuvka: s teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým 
logem

Bezpečnostní 
systémy

 - Total AquaStop – ochrana proti přetečení
 - Servisní diagnostika
 - Vana z nerezové oceli

 - Total AquaStop – ochrana proti přetečení
 - Servisní diagnostika
 - Vana z nerezové oceli

Technické údaje  - Energetická třída: A+++
 - Nastavení výšky: 50 mm
 - Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
 - Spotřeba vody: 6,9 l
 - Spotřeba el. energie za mycí cyklus - program ECO: 0,86 kWh
 - Roční spotřeba vody: 1932 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942106828, kód: 509649

 - Energetická třída: A+++
 - Nastavení výšky: 50 mm
 - Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
 - Spotřeba vody: 9,5 l
 - Spotřeba el. energie za mycí cyklus - program ECO: 0,86 kWh
 - Roční spotřeba vody: 2660 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 57,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 × 60 × 57,6 cm
 - EAN kód: 3838942110283, kód: 539006

GV 67260XXL      PRO VYŠŠÍ PRACOVNÍ DESKY
Myčka nádobí - plně integrovaná Superior

Účinnost  - Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
 - Invertorový motor

Ovládání  - TouchControl dotykové ovládání

Programy  - Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; 
Oplachování, Rychlý program 20´(možnosť zkrácení na 15 min.) 

Vlastnosti  - 16 sad nádobí
 - Funkce SpeedWash – zkrácení mycího programu
 - TotalDry - automatické otevření dveří po ukončení programu
 - ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C pro odstranění 99,9% 
bakterií

 - Možnost používaní tablet 3v1
 - Statusové světlo LedLight - ukazovatel stavu programu na podlahu 
 - Zvukový signál konce mytí
 - SlidingDoor - posuvná dvířka pro jednoduchou montáž dekoračních 
dvířek

 - Zabudovaný sifón – možnost zabudování v ergonomické výšce
 - IonTech technologie – ionizátor vzduchu pro eliminaci nežádoucího 
zápachu

 - Odložení startu do 24 hod.

Výbava  - Vnitřní LED osvětlení
 - Počet košů: 3
 - Nastavitelný horní koš se systémem MultiClack - výšková 
stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše

 - 3 mycí ramena, 5 otvorů postřiku
 - Samočistící filtr
 - Horní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s nerezovým logem; sklápěcí pravá/levá police na vínové skleničky; 
široký držák nožů; jeden sklápěcí držák na sklo

 - Spodní koš: široká mřížka koše i pro objemné nádobí; rukojeť 
s nerezovým logem; sklopné/oddělitelné zadní držáky

 - Horní zásuvka: s teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým 
logem

Bezpečnostní 
systémy

 - Total AquaStop – ochrana proti přetečení
 - Servisní diagnostika
 - Vana z nerezové oceli

Technické 
údaje

 - Energetická třída: A+++
 - Nastavení výšky: 50 mm
 - Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
 - Spotřeba vody: 6,9 l
 - Spotřeba el. energie za mycí cyklus - program ECO: 0,86 kWh
 - Roční spotřeba vody: 1932 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozměry výrobku (vxšxh): 85,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Rozměry pro zabudování (vxšxh): 86 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942116094, kód: 538912

16 990 Kč16 990 Kč
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Kombinace skla a kvalitní oceli dává spotřebičům řady Superior elegatní a jednoduchý design. Inovativní 
technologie, ergonomické rukojeti a ovladače dokreslují perfektní produkt. Jednotný vzhled spojuje interiér 
do harmonického celku a zároveň dává volnost různému rozložení a kombinacím. 

Ukázka dokonale sladěných spotřebičů

Nevšední a velmi atraktivní uspořádání 
spotřebičů. Skříňky s nádobím jsou velmi 
praktické v blízkosti spotřebičů a dají vám 
tak dokonalý komfort při vaření. Ideální pro 
větší kuchyně.

Dokonalá linie spotřebičů, která 
naváže na váš pracovní prostor, 
velice praktické uspořádání, výška 
spotřebičů i designové řešení. 
Ideální pro vetší kuchyně. 

Ukázka 2

Ukázka 1
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Minimalistické uspořádání 
spotřebičů do sloupce pro méně 
prostoru či čistou linii s chladničkou. 
Ideální pro menší a střední kuchyně. 

Ukázka 3

Dokonalé uspořádání spotřebičů  
v jeden celek včetně chladničky   
a skříněk s nádobím pro váš komfort. 
Ideální pro střední a větší kuchyně.

Ukázka 4
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www.gorenje.cz
Ceny jsou pouze informativní. Jde o ceny obvyklé maloobchodní s DPH  a bez recyklačního poplatku.

Změny vyobrazení, technických parametrů, cen i tiskové chyby v této brožuře vyhrazeny.


