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DŮVODŮ

PROČ SI VYBRAT CHLADNIČKU GORENJE

ADAPT TECH
ŠETŘÍ ENERGII,
CHRÁNÍ
POTRAVINY PŘED
TEPLOTNÍM ŠOKEM
A PRODLUŽUJE
JEJICH
TRVANLIVOST

ION AIR
ZAJIŠŤUJE
MIKROKLIMA,
KTERÉ
PRODLUŽUJE
TRVANLIVOST
A ČERSTVOST
POTRAVIN

19 990 Kč

NRK 6203 TX

FRESH ZONE

CRISP ZONE

UCHOVÁVÁ SVĚŽEST, VŮNI
A BARVU ČERSTVÝCH
POTRAVIN

PRO DLOUHODOBĚ
ČERSTVÉ OVOCE
A ZELENINU

NO FROST PLUS

PULL OUT POLICE

BEZNÁMRAZOVÝ SYSTÉM,
KTERÝ ZABRAŇUJE
VYSYCHÁNÍ POTRAVIN

VÝSUVNÉ POLICE PRO
SNADNOU OBSLUHU

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Superior

CO DĚLÁ CHLADNIČKU GORENJE VÝJIMEČNOU?
Technologie NoFrost Plus

• Netto objem: 254/80 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce a mrazničce
• NoFrost Plus technologie
• Invertorový kompresor
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu Multiflow 360°
• AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty
• SuperCool rychlé zchlazení
• Úsporný režim EcoMode
• SimpleSlide 3 výškově nastavitelné police ve dveřích
chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
• Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XtremeFreeze zamrazení při -30 ˚C
• FastFreeze rychlé zamrazení při -24 ˚C
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené teploty
v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 172 kWh
• Hlučnost (max.): 38 dB
Kód: 514210 EAN: 3838942071539

12 990 Kč

11 990 Kč

IonAir
Zajišťuje mikroklima, které prodlužuje trvanlivost
a čerstvost potravin

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

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

MultiFlow 360°
Udržuje rovnoměrnou teplotu díky 14 ventilačním
otvorům

RK 6192 LX

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

Uspořte až 60%
energie
Díky vynikající tepelné izolaci,
těsnění dveří, invertorovému
kompresoru a elektronické regulaci
spotřebují chladničky energetické
třídy A+++ o 60% méně energie
ve srovnání s běžnou A třídou.
TIP: Chladnička umožňuje
samostatný provoz mrazící
části pri vypnuté chladící části.

17 990 Kč

NRK 6202 TX

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Superior

• Netto objem: 227/95 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce
• FrostLess technologie pro méně námrazy
v mrazničce
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
DynamiCooling
• AdaptTech systém pro udržení stabilní
teploty
• SimpleSlide 2 výškově nastavitelné police ve
dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené
teploty v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 232 kWh
• Hlučnost (max.): 40 dB
RK 6192 LX - kód: 499366
EAN: 3838942054341
RK 6192 LW - kód: 498233
EAN: 3838942049521

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

• Netto objem: 254/85 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce a mrazničce
• Možnost samostatného provozu mrazící části při vypnuté chladící části
• NoFrost Plus technologie
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu Multiflow 360°
• AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty
• SuperCool rychlé zchlazení
• Úsporný režim EcoMode
• SimpleSlide 3 výškově nastavitelné police ve dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na lahve
• Zásuvka ZeroZone s teplotou kolem 0 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XtremeFreeze zamrazení při -30 ˚C
• FastFreeze rychlé zamrazení při -24 ˚C
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené teploty v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 245 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
Kód: 514174 EAN: 3838942073137

RK 6202 EX

RK 6202 EW

12 990 Kč

11 990 Kč

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

• Netto objem: 257/95 l
• Mechanické ovládání
• FrostLess technologie pro méně ledu v mrazničce
• SimpleSlide 3 výškově nastavitelné police ve
dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou kolem 3 °C
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Roční spotřeba el. energie: 241 kWh
• Hlučnost (max.): 40 dB
RK 6202 EX - kód: 500058 EAN: 3838942057199
RK 6202 EW - kód: 498866 EAN: 3838942053078

13 990 Kč

14 990 Kč

NRK 6192 MX

• Netto objem: 222/85 l
• Elektronické ovládání na dvířkách
• LED display - regulace teploty v chladničce
• NoFrost Plus technologie
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
Multiflow 360°
• AdaptTech systém pro udržení stabilní teploty
• Úsporný režim EcoMode
• SimpleSlide 2 výškově nastavitelné police ve
dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Multibox 3v1
• Držák na láhve
• Zásuvka FreshZone s teplotou kolem 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• FastFreeze rychlé zamrazení při -24 °C
• Zvukový alarm otevřených dveří, zvýšené teploty
v chladničce
• Roční spotřeba el. energie: 235 kWh
• Hlučnost (max.): 42 dB
NRK 6192 MX - kód: 498484
EAN: 3838942050541
NRK 6192 MW - kód: 498483
EAN: 3838942050534

NRK 6192 MW

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

Dodatečný přední LED display zobrazuje
aktuální stav myčky a zbývající čas do
konce mytí.

NoFrostPlus
Vylepšená technologie NoFrost Plus díky
inovační kombinaci systému IonAir, AdaptTech
a Multiflow 360° tvoří dostatek vlhkosti, která po
dlouhou dobu udrží potraviny čerstvé a zdravé.

Plně flexibilní interiér se třemi koši
umožňuje mytí až 16 jídelních souprav
najednou.

45

dB

NEREZOVÁ DVÍŘKA

14 990 Kč

AUTO OTEVÍRÁNÍ
DVÍŘEK

GS 65160 X

Volně stojící myčka nádobí Advanced

• MultiClack mechanismus pro nastavení výšky koše bez
nutnosti výsuvu
• 16 sad nádobí, 3 koše
• Skládací nosníky talířů ve spodním koši
• 5 programů, Auto program
• Samočisticí filtr
• Teploty mytí 70, 65, 55, 45, 35 °C
• Total AquaStop
• Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů • Možnost připojení na teplotu vody 70 °C
• Rychlý 15 min. program
• Spotřeba vody 9,5 l
• Poloviční náplň
• Roční spotřeba el. energie/vody: 245 kWh/2660 l
• TotalDry automatické otevírání dveří
• Hlučnost: 45 dB
• Odložení startu (24h)
• Kód: 538878 EAN: 3838942111075

IonAir technologie
AKTIVNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA
Technologie pracuje na principu přirozeného
procesu ionizace. Produkuje ozon, který
přirozeně ničí bakterie, roztoče a pachy, čímž
prodlužuje čerstvost potravin.

16 SAD NÁDOBÍ

Po dokončení programu se dveře
myčky automaticky pootevřou, čímž
se dosáhne rychlé schnutí s nízkou
spotřebou energie.
Myčka je dostupná také
v bílém provedení
GS 65160 W
MOC 13.990,- Kč

EXTRA SUŠENÍ

• o 50% nižší tvorba ledu v mrazničce
• méně časté manuální odmrazování
• šetří energii a zajišťuje snadný úklid

9 990 Kč
POKUD
ZAPOMENETE
ZAVŘÍT DVÍŘKA,
ALARM VÁS NA TO
AUTOMATICKY
UPOZORNÍ.

RK 6192 BW

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

RK 6192 LW

• Netto objem: 227/95 l
• Mechanické ovládání
• FrostLess technologie pro méně
námrazy v mrazničce
• Ionizátor vzduchu s cirkulací vzduchu
DynamiCooling
• SimpleSlide 2 výškově nastavitelné police
ve dveřích chladničky
• LED osvětlení
• Držák na láhve
• Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničce o objemu 30 l
• Roční spotřeba el. energie: 232 kWh
• Hlučnost (max.): 40 dB
Kód: 546985
EAN: 3838942111228

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

FHE 242 IW

307 l

230 l

• Zmrazovací výkon:

19 kg/24 h

20 kg/24 h

• Akumulační doba:

35 h

55 h

2

2

• Netto objem:

SimpleSlide systém
FrostLess technologie

FH 331 IW

Jednoduše nastavitelné police
s nosností až 5 kg umožňují pohyb
směrem nahoru a dolů pro nastavení
požadované výšky.

• Počet košů:
• Roční spotřeba
el. energie:
• LED display s ukazatelem teploty
• Manuální odmrazování
• FastFreeze rychlé zamrazení
• Zvukový a světelný alarm zvýšené teploty
• Vnitřní osvětlení mrazničky

276 kWh

186 kWh

42 dB

42 dB

110x85 cm

110x85 cm

SensoTech ovládání
POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ
Přesná regulace teploty pomocí LED displaye umožňuje nastavení
optimální teploty. Světelný a zvukový indikátor vás upozorní na
jakékoliv zvýšení teploty ve spotřebiči.

10 990 Kč
GS 54110 W

• Rozměr šxv:
• Kód:

376247

376271

• EAN:

3838942789540

3838942789571

Zásuvka CrispZone

9 490 Kč

8 990 Kč

Objemná zásuvka na ovoce a zeleninu
s regulací vlhkosti udržuje potraviny
delší dobu čerstvé, zachovává vitamíny
a nutriční hodnoty.

SimpleUse
KOMFORT ZARUČEN
• osvětlení ve víku mrazničky poskytuje jasný přehled
• pohyblivé koše umožňují snadný přístup k potravinám
• masivní, odpružený kovový závěs udrží příklop otevřený, takže ho
nemusíte držet rukou
• vyrovnávání podtlaku umožňuje okamžité znovuotevření příklopu
hned po jeho zavření

Volně stojící myčka nádobí Advanced

FH 331 W

Truhlicová mraznička

8 990 Kč

• Hlučnost:

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

45

42

dB

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

• 10 sad nádobí, 3 koše
• 5 programů, Auto program
• Teploty mytí 60, 55, 45, 35 °C
• Funkce SpeedWash možnost zkrácení
programů
• Rychlý 15 min. program
• Poloviční náplň

• ExtraDry extra sušení
• Tablety 3v1
• Odložení startu (24h)
• Click-Clack mechanismus pro nastavení výšky
horního koše
• Skládací nosníky talířů ve spodním koši
• Samočisticí filtr
• Total AquaStop
• Spotřeba vody 9 l
• Roční spotřeba el. energie/vody:
211 kWh/2520 l
• Hlučnost: 47 dB
• Kód: 553001 EAN: 3838942114007

15 MIN PROGRAM
Nádobí z hlavního chodu umyté,
zatímco vy podáváte dezert.
Nemožné? SpeedWash - rekordní
rychlost mytí jen 15 minut.

Myčka je dostupná také
ve stříbrném
provedení GS 54110 X
MOC 11.990,- Kč

TIP:
Pri instalaci chladničky a mrazničky do Side-by-Side verze,
použijte spojovací lištu CFS-AR029 kód: 461944

ŠETŘÍ
ELEKTRICKOU
ENERGII

PRODLOUŽÍ
KVALITU
A ČERSTVOST
POTRAVIN

ZABRÁNÍ
VYSYCHÁNÍ
POTRAVIN
14 990 Kč

AdaptTech technologie
CHLADNIČKA, KTERÁ POZNÁ VAŠE ZVYKY
+ přizpůsobí provoz chladničky vašim zvyklostem
+ v době častého otevírání dveří koordinuje tepotu
uvnitř
+ zabraňuje teplotnímu šoku, výkyvům teploty
a následně předčasnému kažení potravin

IonAir technologie
NEJZDRAVĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PRO
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
+ ničí většinu bakterií uvnitř chladničky
+ prodlužuje trvanlivost a čerstvost potravin
+ ničí/eliminuje nepříjemný zápach

MultiFlow 360°
IDEÁLNÍ MIKROKLIMA NA KAŽDÉ POLICI
+ aktivně vyrovnává vzdušnou vlhkost a teplotu
uvnitř chladničky
+ stálá a neměnná teplota v celém prostoru
chladničky
+ rovnoměrná distribuce ionizovaného vzduchu

R 6192 LX

Monoklimatická chladnička Advanced

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

45

Praktický LED display zobrazující
aktuálně nastavenou teplotu
v mrazničce

6 990 Kč

R 6192 DW

Monoklimatická chladnička
Essential

12 990 Kč

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

84,5

84,5

5 590 Kč
55,3

RF 4142 ANW

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou nahoře

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

5 290 Kč
55,3

RB4092 ANW

R 4092 ANW

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

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

Chladnička s výparníkem

14 990 Kč
FN 6192 DHW
Skříňová mraznička
Essential

Monoklimatická chladnička

12 990 Kč
FN 6191 DHW
Skříňová mraznička
Essential

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

Elektronické
ovládání

9 990 Kč

FN 6192 DHW
• Roční spotřeba el. energie: 237 kWh
Kód: 588467
EAN: 3838782020322

F 4152 CW

Skříňová mraznička

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

9 490 Kč

8 990 Kč

8 990 Kč

GS 62010 S

GS 62010 W

GS 52010 S

Volně stojící myčka
nádobí Essential

Pohodlné nastavení požadované
teploty s digitálním ukazatelem na
LED displayi.

Při Side-by-Side instalaci chladničky
R6191DW a mrazničky FN6191DHW,
doporučujeme zakoupit spojovací lištu
CFS-AR029 kód: 461944

FN 6191 DHW
• Roční spotřeba el. energie: 302 kWh
Kód: 588460
EAN: 3838782019005

5 990 Kč

Volně stojící myčka
nádobí Essential

Volně stojící myčka nádobí
Essential

84,5
55,3

F 4092 ANW
Skříňová mraznička

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

• 12 sad nádobí, 2 koše + příborový košík
• 5 programů
• Teploty mytí 60, 55, 45, 35 °C
• Rychlý 20 min. program
• Poloviční náplň
• Tablety 3v1
• Skládací nosníky talířů ve spodním koši
• Samočisticí filtr
• Total AquaStop
• Spotřeba vody 11 l
• Roční spotřeba el. energie/vody: 258 kWh/3080 l
• Hlučnost: 49 dB
• Kód: 566920 EAN: 3838942142543

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

• 9 sad nádobí, 2 koše + příborový košík
• 5 programů
• Teploty mytí 60, 55, 45, 35 °C
• Rychlý 20 min. program
• Poloviční náplň
• Tablety 3v1
• Skládací nosníky talířů ve spodním koši
• Samočisticí filtr
• Total AquaStop
• Spotřeba vody 9 l
• Roční spotřeba el. energie/vody: 197 kWh/2520 l
• Hlučnost: 49 dB
• Kód: 566923 EAN: 3838942142604
Myčka je dostupná také v bílém provedení
GS 52010 W – MOC 8.490,- Kč

-10 %

10

SNÍŽENÍ HLUKU,
VIBRACÍ A LEPŠÍ
STABILITA.
Nové boční panely
StableTech

LET

ZÁRUKA
Inverter
PowerDrive motor

12 990 Kč
W85F44P/I

PRACÍ REŽIMY,
KTERÉ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ

Senso
Care
Time
Care

Předem plněná pračka Essential

• Invertorový motor PowerDrive
• SensoCare prací režimy
• Ukazatel zbytkového času
• 23 programů, Rychlý 17 min. program
• Odložení startu (24h)
• Inovativní tvar bubnu SpaDrum
• SterilTub snadné čištění bubnu

• StableTech boční stěny - výrazně snížené vibrace
a vyšší stabilita
• Eco systém pro 100% využití pracího prostředku
• Parciální AquaStop
• Kontrola stability SCS
• Roční spotřeba el. energie/vody: 166 kWh/10309 l
• Hlučnost praní/odstředění: 53/73 dB
Kód: 527240 EAN: 3838942092329

ŠETŘÍ
ČAS
-10 %

Eco
Care
Allergy
Care
Normal
Care

VÝKONNÝ MOTOR
Účinnější provoz, vyšší úspora
energie, podstatně tišší proces
praní. Navíc s delší životností.

ŠETŘÍ
PENÍZE

10

ÚČINNĚJŠÍ
MOTOR, VYŠŠÍ
ÚSPORA, TIŠŠÍ
PROCES PRANÍ
A DELŠÍ
ŽIVOTNOST.

INDUKČNÍ DESKA
1X TELESKOPY

LET

9 990 Kč
W 8544 N/I

ŠETŘÍ
PRÁCI

• Invertorový motor PowerDrive
• SensoCare prací režimy
• Ukazatel zbytkového času
• 23 programů, Rychlý 17 min. program
• Odložení startu (24h)
• Inovativní tvar bubnu SpaDrum
• SterilTub snadné čištění bubnu

• StableTech boční stěny - výrazně
snížené vibrace a vyšší stabilita
• Eco systém pro 100% využití pracího
prostředku
• Ochrana proti přetečení
• Kontrola stability SCS
• Roční spotřeba el. energie/vody:
166 kWh/10309 l
• Hlučnost praní/odstředění: 52/70 dB
Kód: 497036 EAN: 3838942048098

WD

EIT5351XD
Elektrický sporák
Advanced

DETEKCE HMOTNOSTI PRÁDLA
Pračka automaticky rozezná
hmotnost prádla v bubnu a nastaví
všechny parametry praní pro
úsporu vody a energie.

Čisté linie, perfektně zapadne
do různých typů kuchyní

Nerez s povrchem proti
otiskům prstů

15 990 Kč
EIT5351WD
Elektrický sporák
Advanced

14 990 Kč

XD
Funkce trouby:

• 4 indukční varné zóny
• Dotykové ovládání varné desky
• Funkce desky: PowerBoost na všech zónách,
časovač, uzamčení ovládání desky, BoilControl
varná automatika, BridgeZone spojení varních zón
• Dotykové programovací hodiny IconLed
• Multifunkční trouba 70 ll, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka
• Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
• Chladná dvířka - 3 skla, 1 reflexní vrstva
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,89/1,03 kWh
• Příkon 10,4 kW
Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
1x teleskopy, katalytický kryt ventilátoru
EIT5351XD kód: 466177 EAN: 3838782022975
EIT5351WD kód: 466176 EAN: 3838782022173

W 7723

Předem plněná pračka Advanced

8 990 Kč

• SensoCare prací režimy
• Ukazatel zbytkového času
• 23 programů, Rychlý 17 min. program
• Nastavení konce praní nebo odložení startu
• Inovativní tvar bubnu SpaDrum
• StableTech snížené vibrace a vyšší stabilita
• Eco systém pro 100% využití pracího
prostředku
• Parciální AquaStop, kontrola stability SCS
• Roční spotřeba el. energie/vody: 166 kWh/9586 l
• Hlučnost praní/odstředění: 58/70 dB
Kód: 573208 EAN: 3838782004483

W 6723/S

Předem plněná pračka Advanced

8 490 Kč

• SensoCare prací režimy
• LCD display
• 23 programů, Rychlý 17 min. program
• Nastavení konce praní nebo odložení startu
• Inovativní tvar bubnu SpaDrum
• StableTech snížené vibrace a vyšší stabilita
• Eco systém pro 100% využití pracího
prostředku
• Ochrana proti přetečení, kontrola stability SCS
• Roční spotřeba el. energie/vody: 149 kWh/9209 l
• Hlučnost praní/odstředění: 56/70 dB
Kód: 573223 EAN: 3838782004926

Úzké provedení
hloubka 44 cm

7 990 Kč
W 6523/S

Předem plněná pračka Essential

• SensoCare prací režimy
• Ukazatel zbytkového času
• 23 programů, Rychlý 17 min. program
• Odložení startu (24h)
• Inovativní tvar bubnu SpaDrum
• SterilTub snadné čištění bubnu
• StableTech boční stěny - výrazně
snížené vibrace a vyšší stabilita

• Eco systém pro 100% využití pracího
prostředku
• Ochrana proti přetečení
• Kontrola stability SCS
• Roční spotřeba el. energie/vody:
149 kWh/9209 l
• Hlučnost praní/odstředění: 56/70 dB
Kód: 392232 EAN: 3838942815904

EC5151WD
Elektrický sporák
Essential

8 990 Kč

• Sklokeramická deska
• 4 HiLight varné zóny
• Ukazatel zbytkového tepla
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,82/0,95 kWh
• Příkon 9,3 kW
Příslušenství: rošt, hluboký plech, 1x teleskopy
kód: 466119 EAN: 3838782022319

Zvětšený objem trouby
až 70 litrů
Bohaté příslušenství,
teleskopické pojezdy

Praktická zásuvka odkládací prostor pro vaše
nádobí

Množství funkcí trouby,
včetně čistícího programu
AquaClean

EC5355XPA
Elektrický sporák
Advanced

Funkce trouby:

12 990 Kč

OTOČNÝ GRILOVACÍ ROŽEŇ
2X TELESKOPY
WF

K5352XF

Kombinovaný sporák
Advanced

11 990 Kč
K5352WF

Kombinovaný sporák
Advanced

10 490 Kč

XF
Funkce trouby:

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

• 4 plynové hořáky
• Elektrické zapalování hořáků přímo
v knoflících
• Pojistky plamene hořáků
• 2 litinové nosné mřížky
• Dotykové programovací hodiny IconLed
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně
• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Otočný grilovací rožeň
• Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění
• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,82/0,95 kWh
Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
2x teleskopy, katalytický kryt ventilátoru, set pro
grilování na otočném rožni
K5352XF kód: 466173 EAN: 3838782022852
K5352WF kód: 466172 EAN: 3838782022791

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

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

XA

EC5351XA
Elektrický sporák
Advanced

11 990 Kč
EC5351WA
Elektrický sporák
Advanced

WA
Funkce trouby:

10 990 Kč

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

Funkce trouby:

14 990 Kč
EC52CLI

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

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

6 990 Kč

30,6

6 990 Kč

26,2

MO 25 INI

51,3

MO 25 INB

45,2

Mikrovlnná trouba

• Objem 25 l
• Dotykové ovládání + jogger
• LED display
• AUTO menu, 8 přednastavených
programů
• Mikrovlnný ohřev/gril/kombinovaný režim
• Krokové vaření - 2 režimy
• Rychlé spuštění ohřevu 100% výkon
mikrovln během 30 sec.
• Rychlé a automatické rozmrazování
podle času a hmotnosti
• Halogenové osvětlení
• Bezpečnostní spínač, dětský zámek

XH

K5351XH

Kombinovaný sporák
Advanced

9 990 Kč
K5351WH

Kombinovaný sporák
Advanced

8 990 Kč

WH

Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech
K5351XH kód: 466149 EAN: 3838782022913
K5351WH kód: 466172 EAN: 3838782022876

EC52CLB

Mikrovlnná trouba

• Nastavení hlasitosti zvukových signálů
• Časovač max. 95 min.
• Trouba z nerezové oceli
• Mikrovlnný výkon/výkon grilu (Quartz):
900/1000 W
• Hlučnost 58 dB

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

Elektrický sporák

• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,84/0,95 kWh
• Příkon 8,7 kW
Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
drátěné rošty
EC52CLI kód: 729278 EAN 3838782065620
EC52CLB kód: 729279 EAN 3838782065637

Příslušenství: otočný skleněný talíř
Ø 31,5 cm, grilovací rošt
MO25INI kód: 483490 EAN:
3838942027390
MO25INB kód: 483517 EAN:
3838942027406

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

13 990 Kč
PIZZA PROGRAM
Pro pečení pizzy na plochém pekáči nebo pizza
kameni vloženém na druhé úrovni

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

ROZMRAZOVÁNÍ
Pro pomalé rozmrazování zmražených potravin

2 290 Kč
Mikrovlnná trouba

25,7
43,9

• Objem 20 l
• Dotykové ovládání + jogger
• LED display
• AUTO menu, 8 přednastavených
programů
• Mikrovlnný ohřev
• Krokové vaření - 2 režimy
• Pulse technologie pro rovnoměrnější
ohřev a rozmrazování
• Rychlé spuštění ohřevu 100% výkon
mikrovln během 30 sek.
• Rychlé a automatické rozmrazování podle
času a hmotnosti

2 490 Kč
MMO 20 DE II
Mikrovlnná trouba

43,9

• Odložený start
• Halogenové osvětlení
• Bezpečnostní spínač, dětský zámek
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Hlučnost 58 dB
Příslušenství: otočný skleněný talíř
Ø 24,5 cm
MMO20DEII kód: 474786 EAN:
3838942011757
MMO20DBII kód: 488967 EAN:
3838942030635

• Objem 20 l
• Mechanické ovládání
• 6 stupňů mikrovlnného výkonu
• Mikrovlnný ohřev
• Rozmrazování podle času
• Halogenové osvětlení
• Bezpečnostní spínač
• Mikrovlnný výkon: 700 W
• Hlučnost 58 dB

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
Ohřev nebo vaření mikrovlnami

1 990 Kč

26,2

MO20MW

45,2

Mikrovlnná trouba

Kombinovaný sporák

25,7

• 4 plynové horáky
• Elektrické zapalování horáku přímo
v knoflících
• Pojistky plamene horáku
• 2 litinové nosné mřížky
• Programovací hodiny
• Multifunkční trouba 70 l, 11 funkcí
• Nastavení teploty trouby 50-275 °C
• Pečení na více plechách současně bez míchání
chutí a vůně

• GentleClose tlumené zavírání dveří trouby
• Praktická odkládací zásuvka
• Mimořádné odolný 100% smalt v troubě a na
plechách na pečení
• Spotřeba el. energie (ventilace/konvenční):
0,84/0,95 kWh
Příslušenství: rošt, hluboký plech, mělký plech,
1x teleskopy
K52CLI kód: 730124 EAN 3838782092473
K52CLB kód: 730125 EAN 3838782092480

Funkce trouby:

Způsoby ohřevu:

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

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

K52CLB

Kombinovaný sporák

MMO 20 DB II
OHŘÍVÁNÍ HOTOVÉHO JÍDLA
Pomocí této funkce můžete ohřívat hotová jídla,
teplotu nastavte na 70 °C

13 990 Kč

K52CLI

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

14 990 Kč

Elektrický sporák

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

ZAMAČKÁVACÍ
KNOFLÍKY
2X TELESKOPY

StabilityControl

Úzké provedení
hloubka 44 cm

Nová rukojeť s jemnějšími
hranami

Maximální průzor
pro dokonalý přehled nad
pečením

Funkce trouby:

SYSTÉM KONTROLY STABILITY
Pračka sama zajistí rovnoměrné
rozložení prádla pro kontrolu
stability a menší vibrace behěm
praní.

Vysoce odolný 100% smalt
v troubě a na pleších na pečení

GentleClose tlumené
zavírání dvířek

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

Použité piktogramy u sporáků

Zamačkávací knoflíky

Pokročilý chladící systém
pro nižší teplotu dvířek

NOVÁ GENERACE
VOLNĚ STOJÍCÍCH
SPORÁKŮ
GORENJE
HomeMade

ZÁRUKA

Předem plněná pračka Essential

Zvětšená grafika znaků
pro přehlednou obsluhu

MY VÁM TO
ZJEDNODUŠÍME.
VY SI TO
ZDOKONALÍTE.

Inverter
PowerDrive motor

ŠETŘÍ
ZDRAVÍ

Různé typy varných desek –
indukce, HiLight, plyn

Příslušenství: otočný skleněný talíř
Ø 24,5 cm
Kód: 323712 EAN: 3838942699993
Způsoby ohřevu:

3 990 Kč
MO 4250 CLI
Mikrovlnná trouba

28,5
45

• Objem 20 l
• Supersize pečící plocha
• Stirrer distribuce mikrovln bez otočného talíře
• Ohřev, vaření více jídel najednou
• Mechanické ovládání
• Mikrovlnný ohřev/gril
• 5 stupňů mikrovlnného výkonu
• Rozmrazování podle času
• Halogenové osvětlení

3 990 Kč
MO 4250 CLB
Mikrovlnná trouba

28,5
45

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

OPTIMAL
VOLNĚ STOJÍCÍ
SPOTŘEBIČE
POHODLNÝ ŽIVOT
S GORENJE
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