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PŘINÁŠÍ KVALITU 
DO VAŠICH KUCHYNÍ 
UŽ VÍCE NEŽ 24 LET
Již od roku 1997 přinášíme do českých kuchyní kvalitní vestavné 
a volně stojící spotřebiče. Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti 
domácích spotřebičů nám pomáhají vybírat a dovážet výrob
ky od významných a prověřených výrobců, převážně z Evropy, 
které vynikají kvalitou, jedinečným designem a příznivou cenou. 
Pomůžeme vám vybrat praktické, funkční  a hezké spotřebiče, 
které budou dokonale ladit s každým stylem kuchyně. Neváhejte 
nás kontaktovat na adrese www.kvalitnielektro.cz. Poradíme vám 
nejen s výběrem spotřebičů nebo dřezu, ale také doporučíme 
odborného prodejce ve vašem regionu. 
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Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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De Dietrich uplatňuje ve všech svých továrnách ve Francii svou vášeň pro dokonalost a tvoří tak vynikající spotřebiče  
s harmonickým designem. Díky více jak 300 leté usilovné práci se značka De Dietrich pyšní výjimečným postavením na trhu 
domácích spotřebičů.
Značka De Dietrich nadále směřuje k dokonalosti díky důkladným průzkumům potřeb zákazníků, vysoké odbornosti 
zaměstnanců a pečlivému vývoji výrobků. Od samotné proměny ze syrového kovu až po rozvoj inteligentních funkcí hraje  
De Dietrich svůj dokonalý part v orchestru vývoje domácích spotřebičů.

KULINÁŘSKÉ VÝSLEDKY VYTVOŘENÉ  
MISTRNOU TECHNOLOGIÍ

ROKY
ZÁRUKY
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Vytváříme světový design.
Ve snaze o budování své řemeslné tradice se De Dietrich opět zaměřuje na tradiční 

materiály, jako je železo a  měď, a  vnímá je jako symboly svého průmyslového 

dědictví. Nová řada trub vytváří zcela nové standardy kvality provedení, estetiky 

a funkčnosti domácích spotřebičů.

Design nových trub charakterizují výrazné prvky jako robustní madla z  masivní 

kartáčované oceli nebo litiny s elegantně gravírovaným logem ve středu, intuitivní 

ovladače v provedení z nerezové oceli a mědi nebo sklo dvířek a panelu v černém, 

šedém nebo čistě bílém provedení.

Nová řada „Fascination“ byla oceněna cenou Red Dot Award, prestižní mezinárod

ní designovou a inovační soutěží. Řada „Fascination“ vyhrála cenu Red Dot Design 

za návrh a koncepci nové řady a využití inovativních technologií.

Vynikající kulinářské výsledky vytvořené 
mistrovskou technologií
Funkce “Chef” umožňuje automatickou přípravu až 15 druhů pokrmů. Tato 
technologie pro nanejvýš precizní a promyšlenou přípravu jídel byla paten-
tována značkou De Dietrich.

Tento režim nabízí plně automatickou přípravu 9 až 15 pokrmů, které jsou nejčastě
ji připravovány v troubě. Jednoduše vyberte druh připravovaného pokrmu a  vložte 
jej do patra, které vám trouba zobrazí na displeji. Exkluzivní technologie, patentovaná 
společností De Dietrich pomocí sofistikovaných algoritmů automaticky nastaví veš
keré parametry: pečící program, ideální teplotu a dokonce i dobu přípravy. U hovězího 
nebo jehněčího masa si můžete také vybrat úroveň jeho propečení. Elektronické čidlo  
PERFECT SENSOR neustále analyzuje úroveň vlhkosti v troubě a nastavuje dobu pečení 
s přesností na minuty.

Funkce Sušení.
Sušením zvýšíte intenzitu chutí a vůní.

De Dietrich vybavil své nové trouby velice oblíbenou, zdravou a  pro mnohé již 

nepostradatelnou funkcí Sušení potravin. Proces dehydratace vám umožní sušení 

velkého množství různých potravin včetně bylinek, ovoce a zeleniny, při doko nale 

řízené teplotě 6080 °C. Sušením lze zabránit tvorbě bakterií, umožňuje uchovat 

produkty po několik měsíců a  používat je, kdykoli budete chtít. Šetrné sušení 

dokáže udržet také cenné vitamíny a minerály.

Obzvláště vysoká úroveň bezpečnosti

Cold Door - chladná dvířka se čtyřmi skly.

Díky dvířkám se čtyřmi skly a dokonalému systému jejich chlazení vyvinutém 
značkou De Dietrich se můžete i během pyrolýzy dotknout jakéhokoliv místa na 
dvířkách trouby bez rizika popálení.

PERFECT 
SENSOR
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Maximální symetrie vertikálních a  horizontálních linií, křivek a  detailů to byl záměr designérů, který se 
podařil dokonale realizovat u nové řady spotřebičů De Dietrich. Velikost ovládacího panelu i madla a otočný 
ovladač mají u klasických a kompaktních trub stejný vzhled i velikost. Na výběr jsou také 3 nové úrovně o vlá-
dacích panelů a displejů, které lze vzájemně kombinovat. Jsou vybaveny otočným Turn & Push ovládacím 
prvkem, který má nejen skvo stný vzhled, ale především jemný a přesný chod. V rotujícím přehledném 
menu lze pomocí tohoto otočného voliče vybrat rychle a intuitivně požadovanou funkci a parametry.

Dokonale sladěný design a výber ze čtyř typů displejů.

Connaisseur
Barevný TFT displej se snímky pokrmů
Rozhraní je vybaveno přehledným celobarevným displejem s fotkami ve vysoké 
kvalitě, které reálně zobrazují pokrm, nebo funkci. Orientace v nabídce programů 
a funkcí je tedy velmi snadná a ovládání zcela intuitivní pomocí otočného voliče. 
Na výběr máte z mnoha režimů, například Cukrář, Chef, Kulinářský průvodce, Níz
koteplotní pečení a další.

Epicurien
Barevný TFT displej se symboly
Používá stejné rozhraní jako programátor Connaisseur. Ovládání je snadné pomocí 
otočného voliče. Každá dostupná funkce a režim je na displeji zobrazena pomocí 
přehledných, detailních symbolů.

Gourmet
Přehledný a kontrastní LCD displej
Po výběru funkce nebo pokrmu v menu vám trouba na svém vysoce kontrastním 
displeji pomocí symbolů a čísel doporučí vhodné pečící patro, optimální teplotu 
a provede vás celým procesem přípravy pokrmu.

LED Blanc
Intuitivní a skvěle čitelný  LED displej
Jednoduchý ovladač (bez měděného prvku), jehož otočením zvolíte a zároveň 
spustíte požadovaný program. Teplotu a čas zvolíte na dotykovém displeji. Bíle 
podsvícený LED displej zobrazuje hlavní parametry jako jsou zvolená teplota a 
doba pečení. 
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Vždy perfektně upečeno, přesně podle receptu
Multifunkce Plus:
Kombinovaný ohřev a Horkovzdušné pečení, poskytují troubám De Dietrich 
mimořádný výkon.

V široké nabídce programátoru trouby lze vyzdvihnout tyto dva výjimečně účinné 
pečící programy: Kombinovaný ohřev a Hor kovzdušné pečení.

Kombinovaný ohřev. 
Lze použít pro pečení vlhkým teplem, vhodným pro přípravu slaných koláčů, 
quiché nebo pizzy. Kruhové topné těleso, které je umístěno za ventilátorem, 
zajišťuje stej noměrný ohřev pokrmu.

Horkovzdušné pečení.
Dokáže jedinečně zachovat jemnou strukturu bílého masa. Umožňuje péct různé 
pokrmy ve třech úrovních najednou při současném zachování jejich vůní a chutí.

Nízkoteplotní pečení pro 10 druhů pokrmů.
Maximální respekt ke kulinářské tradici.
Nové trouby De Dietrich patří mezi technologickou špičku. Jsou vybaveny funkcemi 
a programy nezbytnými pro přípravu mistrných pokrmů. Tento šetrný, rovnoměrný 
a pomalý způsob pečení při teplotách nižších než 100 °C často používají špičkoví 
kuchaři a je ideální pro přípravu obzvláště jemného a chutného masa. Výběr a nas
tavení této funkce je velmi snadné. Postačí pouze zvolit vybraný pokrm: růžové 
nebo propečené jehněčí, telecí, hovězí steak v  oblíbené úpravě, rare nebo well
done, vepřové maso, kuřecí maso, malé i velké celé ryby, jogurt atd. Nízkoteplotní 
pečení zachová veškerou šťávu a přirozenou chuť uvnitř masa. Dokáže tak vykouzlit 
i v domácích podmínkách jedinečný kulinářský zážitek.

Kulinářský průvodce s možností volby až z 50 
receptů, zaručí vysoce odbornou přípravu jídel.

Po výběru pokrmu v menu trouby a zadání jeho hmotnosti nebo počtu porcí, určí 
elektronika trouby vhodný režim přípravy, stejně jako ideální teplotu a čas potřebný 
k pečení s přesností na minuty. Pokud jde o pomoc s nastavením vhodného pro
gramu, máte v troubě De Dietrich k dispozici opravdového odborníka.

Tři režimy pyrolytického čištění zajistí dokonalé 
vyčištění trouby bez námahy.
Abychom uspokojili i ty nejnáročnější uživatele, jsou naše multifunkční trouby vy
baveny třemi pyrolytickými režimy automatického čištění. Horkovzdušný ventilátor 
zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu při teplotě až 500 °C, což zaručuje dokon
alé vyčištění vnitřního prostoru trouby včetně mastnoty a cukrů, které jsou usazené 
na stěnách a v rozích trouby. Funkce Pyro-Turbo provede důkladné čištění v délce 
trvání dvou hodin. Naproti tomu režim Pyro Eco trvá pouze 1,5 hodiny a je vhodný 
pro mírné znečištění. Režim Pyro Express vyčistí troubu během 59 minut s využitím 
zbytkového tepla z předchozího procesu pečení.

Exkluzivní systém Pyro-Control automaticky nastaví čas potřebný pro pyrolýzu mezi 
1h30 a 2h15, v závislosti na zjištěné úrovni znečištění. Tento proces čištění zajišťuje 
vysokou účinnost pro dokonalé vyčištění trouby při nízkých nákladech na elektri
ckou energii.
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DOS7585X
PLATINUM

DOS7585A | ABSOLUTE BLACK

Kombi pára

• Barevné provedení Absolute Black v kombinaci antracitu, černého skla a mědi

• Intuitivní ovládání (Epicurien) s velkým 5“ barevným TFT displejem se symboly a texty 
v češtině a slovenštině

• 11 pečících funkcí trouby, 3 kombinované funkce pečení s párou

• Kulinářský průvodce pro pečení 73 druhů pokrmů, z toho 37 pro kombinované pečení 
s párou

• Režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů pokrmů

• Automatické otevírání zásobníku na vodu s podsvíceným indikátorem hladiny vody

• 3 úrovně automatického pyrolytického čištění včetně PyroExpress 59 min.

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION, tlumené dovírání dvířek trouby SOFT 
CLOSE, chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 bezpečnostní 
rošty, hluboký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

DOS7585A
Jedinečná kombinace horkovzdušné trouby 
s párou a pyrolytickým čištěním

Původní cena: 43 990 Kč / 1 749 €
AKČNÍ CENA: 37 990 Kč / 1 499 €

Kombinované pečení a vaření s párou je chutné, 
zdravé a jídlo neztrácí své nutriční hodnoty
S troubou De Dietrich nepotřebujete žádné komplikované nastavovaní a instalace 
k tomu, abyste mohli připravovat pokrmy v páře. Trouba disponuje vestavným 
zásobníkem na vodu (max 1 l) a v přední části trouby je umístěna nálevka která 
se automaticky vysouvá. Vybrat si můžete ze dvou režimů přípravy v páře: Steam 
Expert a režim Kulinářský průvodce. 

V režimu Steam Expert můžete zvolit jeden ze čtyř způsobů pečení:
 konvenční pečení s ventilátorem + pára
 gril s ventilátorem + pára
 horkovzdušné pečení + pára
 vaření a ohřev pouze v páře (bez pečení)

Dalšími parametry, které v tomto režimu můžete zvolit jsou teplota, doba přípravy, 
konec přípravy a  obsah páry, který je nastavitelný v  rozsahu 2080  % (pro kom
binované pečení s párou). Pára nepředává chutě ani vůně, neváhejte tedy ušetřit 
čas i peníze pečením např. ryby a dezertu vedle sebe, aniž by se dotýkaly. Pára je 
rovněž vhodná pro blanšírování, ohřívání nebo udržování teploty, zejména pokud 
jde o omáčky.

Pokud zvolíte pečení s Kulinářským průvodcem v  režimu „Recepty“, pak postačí 
vybrat jeden ze 97 různých receptů, z kterých 37 používá režim pečení v kombinaci 
s párou a 25 pro vaření a ohřev v páře. Následně je potřeba zadat hmotnost nebo 
množství potravin, a trouba poté automaticky nastaví důležité parametry, jako je 
režim přípravy, teplota, množství páry a čas přípravy. Kombinovaná parní trouba 
De Dietrich umožňuje vařit, péct, rozmrazovat a ohřívat bez vysušení pokrmu. Je 
ideální pro přípravu nadýchaného pečiva, moučníků, zeleniny a  masa s jemnou 
strukturou jako je drůbeží, telecí nebo ryby. 

Výhody přípravy pokrmů ve 100% páře.

Rychlost: příprava začíná okamžitě po zapnutí programu. Příprava pokrmů je diet
ní. Vitamíny (ty rozpustné ve vodě) a minerální soli se uchovají, protože se pouze 
málo rozpouštějí  v koncentrované páře.

Výhodou může být, že pro přípravu se nemusí používat žádný tuk. Pára zachovává 
chuť potravin. Nepřidává žádné aroma ani chuť grilování nebo pečení, ale také 
zachovává původní chutě a vůně, protože nedochází k rozpouštění aromatických 
látek ve vodě.
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• Barevné provedení Platinum v kombinaci nerezu, černého skla a mědi

• Intuitivní ovládání (Connaisseur) s velkým 6“ TFT displejem s barevnými snímky 
a obrázky pokrmů, texty v češtině a slovenštině

• 12 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+ a pečení chleba

• Režim Chef s vlhkostním čidlem Perfect Sensor: zcela automatické pečení pro 15 druhů 
pokrmů

• Kulinářský průvodce pro 35 druhů pokrmů, režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů pokrmů

• Funkce Sušení a Sabat

• 3 úrovně automatického pyrolytického čištění včetně PyroExpress 59 min.

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 bezpečnostní 
rošty, hluboký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

• Barevné provedení Iron Grey v kombinaci nerezu, šedého skla a mědi

• Intuitivní ovládání (Epicurien) s 5“ barevným TFT displejem se symboly a texty v češtině 
a slovenštině

• 12 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+ a pečení chleba

• Režim Chef s vlhkostním čidlem Perfect Sensor: automatické pečení pro 9 druhů pokrmů

• Kulinářský průvodce pro 35 druhů pokrmů, režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů pokrmů

• Funkce Sušení a Sabat

• 3 úrovně automatického pyrolytického čištění včetně PyroExpress 59 min.

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 plné a 2 poloviční 
rošty, hluboký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55 cm

DOP8780X
Špičková horkovzdušná trouba s plně 
automatickým pečním CHEF, nízkoteplotním 
pečením a pyrolýzou

DOP8574G
Horkovzdušná trouba s plně automatickým 
pečním CHEF, nízkoteplotním pečením a pyrolýzou

DOP8780X | PLATINUM

DOP8574G | IRON GREY

DOP8574A
ABSOLUTE BLACK

DOP8574W
PURE WHITE

DOP8574X
PLATINUM

Původní cena: 44 990 Kč / 1 759 €
AKČNÍ CENA: 39 990 Kč / 1 549 €

Původní cena: 36 990 Kč / 1 439 €
AKČNÍ CENA: 29 990 Kč / 1 199 €

ROKY
ZÁRUKY

PERFECT 
SENSOR

PERFECT 
SENSOR
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• Barevné provedení Pure White v kombinaci nerezu, bílého skla a mědi

• Snadné ovládání díky dokonale čitelnému White on Black LCD displeji (Gourmet)

• 11 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+ a pečení chleba

• Režim Chef s vlhkostním čidlem Perfect Sensor: automatické pečení pro 6 druhů pokrmů

• Kulinářský průvodce pro 35 druhů pokrmů, režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů 
pokrmů ● Funkce Sušení a Rozmrazování

• 3 úrovně automatického pyrolytického čištění včetně PyroExpress 59 min.

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 plné a 2 poloviční 
rošty, hluboký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

• Barevné provedení Platinum v kombinaci nerezu, černého skla a mědi

• Intuitivní ovládání (Epicurien) s velkým 5“ barevným TFT displejem se symboly a texty 
v češtině a slovenštině

• 11 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+ a pečení chleba

• Kulinářský průvodce pro 35 druhů pokrmů

• Režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů pokrmů, funkce Sušení a Sabat

• 3 úrovně automatického pyrolytického čištění včetně PyroExpress 59 min.

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 bezpečnostní 
rošty, hluboký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

DOP8360W
Horkovzdušná trouba s plně automatickým 
pečním CHEF, nízkoteplotním pečením a pyrolýzou

DOP7559X
Horkovzdušná multifunkční trouba 
s nízkoteplotním pečením a pyrolýzou

DOP8360W | PURE WHITE

DOP8360A
ABSOLUTE BLACK

DOP8360G
IRON GREY

DOP8360X
PLATINUM

Původní cena: 29 990 Kč / 1 199 €
AKČNÍ CENA: 25 990 Kč / 1 049 €

Původní cena: 33 990 Kč / 1 329 €
AKČNÍ CENA: 26 990 Kč / 1 099 €

DOP7559X | PLATINUM

Tlumené dovírání dvířek Soft Close

PERFECT 
SENSOR

Přehledný průvodce nabídky programů CHEF a Nízkoteplotního pečení na vnitřní straně dvířek



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz
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Původní cena: 25 990 Kč / 1 039 €
AKČNÍ CENA: 22 990 Kč / 929 €

• Barevné provedení Absolute Black v kombinaci antracitu, černého skla a mědi

• Snadné ovládání díky dokonale čitelnému White on Black LCD displeji (Gourmet)

• 11 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+ a pečení chleba

• Kulinářský průvodce pro 15 druhů pokrmů

• Režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů pokrmů, funkce Sušení a Rozmrazování

• 3 úrovně automatického pyrolytického čištění včetně PyroExpress 59 min.

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 plné a 2 poloviční 
rošty, hluboký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

Původní cena: 24 990 Kč / 939 €
AKČNÍ CENA: 19 990 Kč / 819 €

• Barevné provedení Absolute Black v kombinaci antracitu, černého skla a mědi

• Snadné ovládání díky dokonale čitelnému White on Black LCD displeji (LED Blanc)

• 8 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+, horkovzdušného pečení nebo grilu

• Režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů pokrmů

• Funkce rozmrazování a udržování v teple

• 3 úrovně automatického pyrolytického čištění včetně PyroExpress 59 min.

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 plné a 2 poloviční 
rošty, hluboký a mělký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55 cm

DOP7350A
Horkovzdušná multifunkční trouba 
s nízkoteplotním pečením a pyrolýzou

DOP7231A
Horkovzdušná multifunkční trouba 
s nízkoteplotním pečením a pyrolýzou

DOP7350A | ABSOLUTE BLACK

Praktický poloviční rošt

DOP7231A | ABSOLUTE BLACK

Pyrolýza

PředPo

ROKY
ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky
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Původní cena: 21 990 Kč / 859 €
AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 749 €

• Barevné provedení Platinum v kombinaci nerezu, černého skla a mědi

• Snadné ovládání díky dokonale čitelnému White on Black LCD displeji (LED Blanc)

• 9 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+, horkovzdušného pečení 
nebo pečení chleba

• Funkce rozmrazování a udržování v teple

• 2 úrovně automatického pyrolytického čištění

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Chladná dvířka trouby COLD DOOR se 4 skly (rozebíratelnými)

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu

• Objem trouby 73 l, Energetická třída A+

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, 2 bezpečnostní rošty, hluboký plech, mělký 
plech, teleskopický výsuv (dodáván zvlášť)

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55 cm

Původní cena: 23 990 Kč / 939 €
AKČNÍ CENA: 18 990 Kč / 759 €

• Barevné provedení Absolute Black v kombinaci antracitu, černého skla a mědi

• Intuitivní ovládání (Epicurien) s velkým 5“ barevným TFT displejem se symboly a texty 
v češtině a slovenštině

• 12 pečících funkcí trouby včetně Multifunkce+, udržování v teple nebo pečení chleba

• Kulinářský průvodce pro 35 druhů pokrmů

• Režim nízkoteplotního pečení pro 10 druhů pokrmů

• Funkce Sušení, Rozmrazování nebo Sabat

• Tlumené dovírání dvířek trouby SOFT CLOSE

• Tepelná izolace trouby PERFECT INSULATION

• Easy Clean smalt pro snadné čištění trouby

• Variabilní gril se 4 stupni výkonu, objem trouby 73 l

• Příslušenství: šestiúrovňové vodící rošty, teleskopický výsuv plechu, 2 plné a 2 poloviční 
rošty, hluboký a mělký plech

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

DOP7220X
Horkovzdušná multifunkční trouba 
s pyrolýzou

DOE7560A
Multifunkční trouba s kulinářským 
průvodcem a nízkoteplotním pečením

DOP7220X | PLATINUM

DOE7560A | ABSOLUTE BLACK

DOE7560X | PLATINUMVariabilní Omega gril

Možnost nastavení výkonu grilu. Ideální 
k rovnoměrnému zapékání.
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Původní cena: 31 990 Kč / 1 249 €
AKČNÍ CENA: 26 990 Kč / 1 049 €

• Barevné provedení Absolute Black v kombinaci antracitu, černého skla a mědi

• Snadné ovládání díky dokonale čitelnému White on Black LCD displeji

• 8 programů přípravy pokrmů v páře

• Dostupné teploty pro přípravu pokrmů: 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95 a 100 °C

• Elektronicky řízené nasycení páry

• Tefl onová odpařovací nádobka, nerezový vnitřní prostor a dávkování vody bez čerpadla 
je zárukou dlouhé životnosti této trouby

• Zdravá tepelná úprava pokrmů, která uchovává veškeré vitamíny a minerály

• Kompaktní rozměry, výška pro vestavbu pouze 45 cm

• Vnitřní objem trouby 29 l

• Příslušenství: bezpečnostní rošt, perforovaný nerezový plech pro parní vaření

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 45 x 56 x 55 cm

Původní cena: 26 990 Kč / 1 049 €
AKČNÍ CENA: 22 990 Kč / 899 €

• Barevné provedení Platinum v kombinaci nerezu, černého skla a mědi

• Snadné ovládání díky dokonale čitelnému White on Black LCD displeji

• Automatické programy pro přípravu 4 pokrmů

• Paměť pro 3 vlastní nastavení

• 3 programy rychlého rozmrazování Speed Defrost

• Časovač až na 60 min. s funkcí odloženého startu

• Výkon mikrovln 1000 W

• Quattro systém: 4 emitory pro dokonalý rozptyl mikrovln

• Smaltovaný vnitřní prostor, objem 40 l

• Příslušenství: 1 rošt, skleněný talíř

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 45 x 56 x 55 cm

DKV7340A
Parní trouba pro přípravu chutných 
a zdravých pokrmů

DKE7335X
Kompaktní 
mikrovlnná trouba

DKV7340A | ABSOLUTE BLACK

DKV7340X | PLATINUM

100% Pára

DKE7335X | PLATINUM

DKE7335W
PURE WHITE

DKE7335A
ABSOLUTE BLACK

Quattro systém

ROKY
ZÁRUKY
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Původní cena: 16 990 Kč / 669 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 569 €

• Barevné provedení Absolute Black v kombinaci antracitu, černeho skla a mědi

• Elektronické ovládání s LCD displejem

• 3 možnosti uložení nastavení do paměti

• 7 způsobů přípravy jídel včetně 2 automatických programů: Čerstvá zelenina / Ryby

• 6 stupňů nastavení výkonu

• Automatické rozmrazování podle hmotnosti

• Časovač až 60 min. s funkcí odloženého startu

• Výkon mikrovln 900 W

• Quattro systém: 4 emitory pro dokonalý rozptyl mikrovln

• Nerezový vnitřní prostor, vnitřní objem 26 l

• 1 vyjímatelný otočný talíř o průměru 30 cm

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 38 x 56 x 55 cm

Původní cena: 15 990 Kč / 629 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 519 €

• Barevné provedení Platinum v kombinaci nerezu a černého skla (bez měděných prvků)

• Elektronické ovládání s LCD displejem

• 3 možnosti uložení nastavení do paměti

• 7 způsobů přípravy jídel včetně 2 automatických programů: Čerstvá zelenina / Ryby

• 6 stupňů nastavení výkonu

• Automatické rozmrazování podle hmotnosti

• Časovač až 60 min. s funkcí odloženého startu

• Výkon mikrovln 900 W

• Quattro systém: 4 emitory pro dokonalý rozptyl mikrovln

• Nerezový vnitřní prostor, vnitřní objem 26 l

• 1 vyjímatelný otočný talíř o průměru 30 cm

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 38 x 56 x 55 cm

DME7121A
Vestavná 
mikrovlnná trouba

DME7120X
Vestavná 
mikrovlnná trouba

DME7121X
PLATINUM

DME7121W
PURE WHITE

DME7121A | ABSOLUTE BLACK 

DME7120X | PLATINUM
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DKD7400A | ABSOLUTE BLACK

DKD7400X | PLATINIUM

Ke kávovarům ohřevná zásuvka 
DWD7400B v hodnotě 

17 990 Kč / 719 € zdarma. 
Podmínkou je 

objednávka min. trouby a varné desky ke 
kávovaru.

OHŘEVNÁ 
ZÁSUVKA
zdarma
V hodnotě 17 990 Kč / 699 €

• Plně automatický vestavný kávovar

• Barevné provedení Absolute Black v kombinaci antracitu, černého skla a mědi

• Snadné ovládání díky dokonale čitelnému White on Black LCD displeji v češtině

• Dotykový ovládací panel

• Regulace jemnosti mletí kávy, množství vody, množství kávy, teploty a naplnění šálku

• Výběr ze 3 druhů kávy (espresso, normální, long)

• Funkce Cappucino, Macchiato a napěnění mléka

• Možnost současné přípravy 2 šálků

• Výrobník páry

• Tlak čerpadla 15 barů

• Vyjímatelný zásobník na vodu 1,8 l, zásobník na 200 g zrnkové kávy, 
zásuvka na kávovou sedlinu

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 45 x 56 x 55 cm

DKD7400A
Vestavný kávovar se dodává ve dvou 
provedeních, které ladí s designem kolekce 
De Dietrich Platinum a Absolute Black. 

ROKY
ZÁRUKY

PRODEJNÍ CENA: 17 990 Kč / 719 €

PRODEJNÍ CENA: 66 990 Kč / 2 659 €

• Provedení černé sklo

• Funkce udržování v teple

• Push Pull Systém: snadné otevření a zavření

• Objem 24 l, kapacita přibližně na 20 velkých talířů, 30 misek a až 80 šálků

• Cirkulující teplo

• Nastavitelný termostat od 30 °C do 70 °C

• Kontrolka zapnutí

• Výsuvný systém „QUADRO“

• Maximální zátěž 20 kg

• Vyjímatelné skleněné dno pro snadné čištění

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 14 x 56 x 55 cm

Ohřevná zásuvka

DWD7400B
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Technologie Perfect Sensor.  
Vaření s přesností na jednotky stupňů pro jedinečné 
kulinářské zážitky.
Varná deska se sondou Perfect Sensor nabízí dva možné režimy vaření: 
Manuální režim pro přípravu vlastních receptů. Jednoduše si nastavte požadovanou 
teplotu pro přípravu pokrmu, a ta se zobrazí na digitálním displeji varné desky. Následně 
Vás bude deska zvu kovým signálem informovat, že bylo dosaženo požadované teploty  
a dále regulovat výkon varné zóny. 

Automatický režim s 5 přednastavenými funkcemi s přímým přístupem. V závislosti 
na zvoleném typu pokrmu se automaticky zobrazí přednastavená teplota, kterou si 
můžete ještě dále jemně doladit pro perfektní rozpouštění čokolády, vaření potravin 
ve vakuu, udržování pokrmu v teple, dušení či vaření, to vše se zárukou naprosto doko
nalých výsledků.

Perfect Sensor exkluzivní technologie přesného 
měření teploty od De Dietrich.
V kombinaci s bezdrátovou sondou dodávanou s varnou des kou vám tento způsob 
přípravy pokrmů umožní dosažení výsledků hodných šéfkuchaře. Sonda Perfect 
Sensor nepřetržitě měří teplotu přímo uvnitř pokrmu a automaticky reguluje 
všechny parametry přípravy jídel s nejvyšší přesností. Sonda se k varné desce připo
juje prostřednictvím technologie Bluetooth a aktivuje se výběrem vyhrazeného 
tlačítka na ovládacím panelu. Všechny potřebné informace předává  v reálném čase 
varné desce a prostřednictvím digitálního displeje na ovládacím panelu, zobrazuje 
aktuální teplotu pokrmu s přesností na jednotky stupňů. 

Po více než dvou desetiletích zdokonalování indukční technologie, posouvá De Dietrich 
hranice bezzónového vaření prostřednictvím nové technologie indukčního ohřevu 
horiZone. Společnost De Dietrich využívá inovace, které přináší vynikající funkcionalitu. 
Kolekce nových varných desek vám umožní realizovat vaše nejsmělejší kulinářské fantazie.

INDUKČNÍ  
VARNÉ DESKY

MANUÁLNÍ REŽIM SONDY
Nastavitelná teplota až do 180 ° C

REŽIM PRO OHŘEV
Standardně 70 °C, s možností  
nastavení od 65 do 80 °C

REŽIM ROZPOUŠTĚNÍ
Standardně 50 °C, nastavitelná  
až do 70 °C

POMALÉ VAŘENÍ
80 °C, nastavitelná až do 90 °C

VAŘENÍ VE VAKUU - METODOU SOUS VIDE
Standardně 60 °C, s možností  
nastavení od 45 do 85 °C

REŽIM UVEDENÍ DO VARU
100 °C

PERFECT 
SENSOR
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horiZone a horiZoneChef - variabilita bez hranic
Nejnovější inovace v produktové řadě horiZoneTech, indukční varná deska horiZone
Chef, otevírá indukční technologii nové obzory. Její unikátní koncept variabilní var
né plochy, nabízející možnost volby mezi čtyřmi různými nastaveními varné zóny, 
umožňuje takřka neomezenou svobodu, vytváří prostor pro inspiraci a přímo vybízí 
k jedinečnému kulinářskému zážitku.

Zcela nové intuitivní a přehledné ovládání jedním 
dotykem
Rychlost a přehledné ovládání je u nových indukčních varných desek  
De Dietrich posunuto na novou úroveň. Pro zahájení vaření stačí pouze položit 
nádobu na varnou desku a zvolit na nume rické klávesnici požadovaný stu
peň výkonu. Varná deska detekuje nádobu automaticky  není proto potřeba 
volit varnou zónu. Nové ovládací panely jsou vybaveny přehlednými, vysoce 
kontrastními displeji White on Black. Varné desky jsou vybaveny jedinečnými  
a praktickými funkcemi ICS, Recall nebo Switch…

horiZonePlay - nejlepší modulární systém
Ve snaze o rozšíření možností použití dokonalé technologie indukční varné zóny 
horiZone vyvinula značka De Dietrich mo dulární systém kvalitního příslušenství 
horiZonePlay. Na indukční varnou desku horiZonePlay v libovolné šířce 6590 cm lze 
umístit velký gril, grilovací desku plancha nebo krájecí prkno Sologne z kvalitního 
tvrdého dřeva. Krájecí prkno je součástí základní výbavy těchto varných desek. Gril 
a planchu je možno dokoupit. Příslušenství horiZonePlay je proti pohybu na varné 
desce zajištěno pomocí designové kovové vodící lišty na zadní hraně varné desky.

Bezpečnost na nejvyšší úrovni - balíček 10 
bezpečnostních prvků
De Dietrich vybavil indukční varné desky patentovaným systémem 10 bezpečnos
tních prvků: ochranou proti přehřátí a vzplanutí oleje, ochranou proti přetečení, 
zámkem ovládacího panelu, ukazatelem zbytkového tepla, systémem auto
matického vypnutí, automatickou detekcí nádobí, ochranou drobných kovových 
předmětů, ochranou proti přepětí, ochranou proti podpětí a detekcí nesprávného 
připojení k síti. Tyto prvky vás nejen chrání během používání indukční varné desky, 
ale také pomáhají při jejím čištění.



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena:  49 990 Kč / 1 949 €
AKČNÍ CENA: 44 990 Kč / 1 799 €

• Povrch z černého skla s přední a zadní dekorativní nerezovou lištou

• 5 nezávislých varných zón: levá variabilní varná plocha horiZone 40 x 23 cm / 5 kW, 
prostřední 28 cm / 5 kW, přední pravá 16 cm / 2,4 kW, zadní pravá 23 cm / 3,7 kW

• Celkový příkon 11,1 kW (dvojité napájení)

• Intuitivní ovládání s displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu, 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce HorizonePlay, možnost výkonného a bezpečného použití litinového 
grilu a planchi

• Funkce Booster a Časovač pro každou z pěti varných zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock, Piano a Gril/Plancha

• Dodávaná s krájecím prkénkem ze dřeva Sologne

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 7 x 90 x 49

• ** Další volitelné příslušenství: gril, plancha

Původní cena: 44 990 Kč / 1 759 €
AKČNÍ CENA: 39 990 Kč / 1 599 €

• Indukční varná deska šířky 90 cm se dvěma variabilními plochami horiZone

• Povrch z černého skla s přední dekorativní nerezovou lištou

• 4 nezávislé varné zóny sdružené do 2 variabilních varných ploch horiZone 40 x 23 cm / 
3,7 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Intuitivní ovládání s displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu

• 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock

• 10 bezpečnostních prvků

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 7 x 90 x 41

DPI7966XS
Indukční varná deska šířky 90 cm s variabilní 
plochou horiZone Play

DPI7768X
Indukční varná deska šířky 90 cm se dvěma 
variabilními plochami horiZone

Dodává se s dřevěným krájecím 
prkénkem

DPI7966XS | PLATINUM

DPI7768X | PLATINUM

ROKY
ZÁRUKY

PERFECT 
SENSOR

Sonda
Perfect Sensor



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 39 990 Kč / 1 559 €
AKČNÍ CENA: 35 990 Kč / 1 429 €

• Povrch z černého skla s přední dekorativní nerezovou lištou

• 5 nezávislých varných zón: pravá variabilní varná plocha horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, 
prostřední 28 cm / 4 kW, přední levá 18 cm / 2,8 kW, zadní levá 16 cm / 2,4 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Intuitivní ovládání s displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu

• 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou z pěti varných zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, Clean Lock

• 10 bezpečnostních prvků

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 75 x 49

DPI7878X
Indukční varná deska šířky 80 cm s variabilní 
plochou horiZone

DPI7878X | PLATINUM

18 cm / 2,8 kW

16 cm / 2,4 kW 28 cm / 4 kW horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 39 990 Kč / 1 559 €
AKČNÍ CENA: 31 990 Kč / 1 269 €

• Povrch z černého skla s přední dekorativní nerezovou lištou

• 4 nezávislé varné zóny: levá variabilní varná plocha horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, 
prostřední 28 cm / 3,7 kW, přední pravá 16 cm / 2,4 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Přímá teplotní sonda Perfect Sensor s indikací teploty a možností uchycení na nádobí 
(je součástí balení varné desky)

• 6 režimů vaření dle teplotní sondy: rozpouštění, zahřívání, vakuové vaření (Sous-vide), 
pomalé vaření a uvedení do varu

• 20 stupňů nastavení výkonu, intuitivní ovládání s displejem White on Black

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Recall, Clean Lock

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 75 x 49

Původní cena: 34 990 Kč / 1 369 €
AKČNÍ CENA: 29 990 Kč / 1 199 €

• Povrch z černého skla s přední dekorativní nerezovou lištou

• 4 nezávislé varné zóny sdružené do 2 variabilních ploch horiZone 40x23 cm / 3,7 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Přímá teplotní sonda Perfect Sensor s indikací teploty a možností uchycení na nádobí 
(je součástí balení varné desky)

• 6 režimů vaření dle teplotní sondy: rozpouštění, zahřívání, vakuové vaření (Sous-vide), 
pomalé vaření a uvedení do varu

• 20 stupňů nastavení výkonu, intuitivní ovládání s displejem White on Black

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Recall, Clean Lock

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

DPI7884XT
Indukční varná deska šířky 80 cm s variabilní 
plochou horiZone a funkcí Perfect Sensor

DPI7688XT
Indukční deska šířky 65 cm se dvěma 
variabilními plochami horiZone a funkcí 
Perfect Sensor

DPI7884XT | PLATINUM

Sonda
Perfect Sensor

DPI7688XT | PLATINUM

Sonda
Perfect Sensor

ROKY
ZÁRUKY

PERFECT 
SENSOR

PERFECT 
SENSOR



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 29 990 Kč / 1 169 €
AKČNÍ CENA: 25 990 Kč / 1 039 €

• Povrch z černého skla s přední dekorativní nerezovou lištou

• 4 varné zóny: 2 levé varné zóny spojené do variabilní plochy horiZone 40x23 cm/3,7 kW, 
zadní pravá 23 cm/3,7 kW, přední pravá 16 cm/2,4 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Přímá teplotní sonda Perfect Sensor s indikací teploty a možností uchycení na nádobí 
(je součástí balení varné desky)

• 6 režimů vaření dle teplotní sondy: rozpouštění, zahřívání, vakuové vaření (Sous-vide), 
pomalé vaření a uvedení do varu

• 20 stupňů nastavení výkonu, intuitivní ovládání s displejem White on Black

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Recall, Clean Lock

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

Původní cena: 39 990 Kč / 1 559 €
AKČNÍ CENA: 34 990 Kč / 1 399 €

• Povrch z černého skla se zadní multifunkční a přední dekorativní nerezovou lištou 
horiZone Play

• 4 nezávislé varné zóny: levá variabilní varná plocha horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, 
středová 28 cm / 3,7 kW, pravá přední 16 cm / 2,4 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Funkce HorizonePlay, možnost výkonného a bezpečného použití litinového 
grilu a planchi

• Intuitivní ovládání s numerickou klávesnicí a displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu, 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, ICS, Clean Lock

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Dodávaná s krájecím prkénkem ze dřeva Sologne

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 75 x 49

• ** Další volitelné příslušenství: gril, plancha

DPI7684XT
Indukční varná deska šířky 65 cm 
s variabilní plochou horiZone a s funkcí 
Perfect Sensor

DPI7884XS
Indukční varná deska šířky 80 cm s variabilní 
plochou horiZone Play

DPI7684XT | PLATINUM

Sonda
Perfect Sensor

Dodává se s dřevěným krájecím 
prkénkem

DPI7884XS | PLATINUM

PERFECT 
SENSOR

GRILOVACÍ 
DESKA
zdarma
V hodnotě 4 990 Kč / 189 €



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 39 990 Kč / 1 589 €
AKČNÍ CENA: 36 990 Kč / 1 449 €

• Povrch z šedého skla se zadní multifunkční a přední dekorativní nerezovou lištou 
horiZone Play

• Variabilní varná plocha horiZone, kterou je možné používat celou, nebo ji rozdělit na 2, 3 
nebo 4 samostatné varné zóny

• Celkový příkon 7,4 kW

• Funkce HorizonePlay, možnost výkonného a bezpečného použití litinového grilu 
a planchi

• Velký vysoce kontrastní dotekový TFT displej Tactilium

• Automatická detekce velikosti a pozice nádoby s pamětí výkonu a času

• 16 stupňů nastavení výkonu, 3 přednastavené úrovně výkonu

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Udržování v teple, Clean Lock

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Dodávaná s krájecím prkénkem ze dřeva Sologne

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

• ** Další volitelné příslušenství: gril, plancha

Původní cena: 33 990 Kč / 1 349 €
AKČNÍ CENA: 29 990 Kč / 1 199 €

• Povrch z černého skla se zadní multifunkční a přední dekorativní nerezovou lištou 
horiZone Play

• 4 nezávislé varné zóny sdružené do 2 variabilních ploch horiZone 40x23 cm / 3,7 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Funkce HorizonePlay, možnost výkonného a bezpečného použití litinového grilu 
a planchi

• Intuitivní ovládání s numerickou klávesnicí a displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu, 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, ICS, Switch, Clean Lock

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Dodávaná s krájecím prkénkem ze dřeva Sologne

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

• ** Další volitelné příslušenství: gril, plancha

DPI7698GS
Indukční varná deska šířky 65 cm s jednou 
velkou variabilní plochou horiZone chef 
tactilium

DPI7688XS
Indukční varná deska šířky 65 cm se dvěma 
variabilními plochami horiZone Play

Dodává se s dřevěným krájecím 
prkénkem

DPI7698GS | IRON GREY

DPI7688XS | PLATINUM

ROKY
ZÁRUKY

GRILOVACÍ 
DESKA
zdarma
V hodnotě 4 990 Kč / 189 €

GRILOVACÍ 
DESKA
zdarma
V hodnotě 4 990 Kč / 189 €



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 29 990 Kč / 1 169 €
AKČNÍ CENA: 26 990 Kč / 1 079 €

• Povrch z černého skla se zadní multifunkční a přední dekorativní nerezovou lištou 
horiZone Play

• 4 varné zóny: 2 levé varné zóny spojené do variabilní plochy horiZone 40x23 cm/3,7 kW, 
pravá zadní 23 cm/3,7 kW, pravá přední 16 cm/2,4 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Funkce HorizonePlay, možnost výkonného a bezpečného použití litinového grilu 
a planchi

• Intuitivní ovládání s numerickou klávesnicí a displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu, 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, ICS, Switch, Clean Lock a Gril/Plancha

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Dodávaná s krájecím prkénkem ze dřeva Sologne

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

• ** Další volitelné příslušenství: gril, plancha

Původní cena: 44 990 Kč / 1 759 €
AKČNÍ CENA: 39 990 Kč / 1 599 €

• Povrch z patentovaného čistě bílého skla s přední dekorativní nerezovou lištou

• 4 varné zóny: 2 levé varné zóny spojené do variabilní plochy horiZone 40x23 cm/3,7 kW, 
středová 28 cm/3,7 kW, pravá přední 16 cm/2,4 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Intuitivní ovládání s numerickou klávesnicí a displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu

• 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, ICS, Clean Lock

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 74,5 x 49

DPI7684XS
Indukční varná deska šířky 65 cm s variabilní 
plochou horiZone Play

DPI7884W
Indukční varná deska šířky 80 cm s variabilní 
plochou horiZone

Dodává se s dřevěným krájecím 
prkénkem

DPI7684XS | PLATINUM

DPI7884W | PURE WHITE

GRILOVACÍ 
DESKA
zdarma
V hodnotě 4 990 Kč / 189 €



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 28 990 Kč / 1 159 €
AKČNÍ CENA: 24 990 Kč / 999 €

• Povrch z černého skla s černou přední dekorativní lištou (model DPI7686BP)

• Povrch z patentovaného čistě bílého skla s přední dekorativní nerezovou lištou (model 
DPI7686WP)

• Povrch z šedého skla s přední nerezovou dekorativní lištou (model DPI7686GP)

• 4 varné zóny: 2 levé varné zóny spojené do variabilní plochy horiZone 40x23 cm/5 kW, 
pravá přední 16 cm/2,4 kW, pravá zadní 23 cm/3,7 kW

• Celkový příkon 7,4 kW

• Intuitivní ovládání s numerickou klávesnicí a displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu

• 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádobí včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Boil, Uplynulý čas, Recall, ICS, Switch, Clean Lock

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

Původní cena: 24 990 Kč / 979 €
AKČNÍ CENA: 19 990 Kč / 799 €

• Povrch z šedého skla s přední dekorativní nerezovou lištou (model DPI7670G)

• Povrch z patentovaného čistě bílého skla s přední dekorativní nerezovou lištou (model 
DPI7670W)

• Povrch z černého skla s přední dekorativní nerezovou lištou (DPI7670XU)

• 4 nezávislé varné zóny: pravá zadní 23 cm / 3,7 kW, pravá přední 16 cm / 2,4 kW, levá 2x 
18 cm / 2,8 kW

• Možnost nastavení mezního příkonu 3 nebo 7,4 kW (vhodné i pro zapojení 230 V / 16 A 
pouze u modelu DPI7670XU)

• Intuitivní ovládání s numerickou klávesnicí a displejem White on Black

• 20 stupňů nastavení výkonu

• 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádoby včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Boil, Zobrazení času vaření, Recall, ICS, Switch, Clean Lock

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

DPI7686BP
Indukční varná deska šířky 65 cm s variabilní 
plochou horiZone

DPI7670G
Indukční varná deska šířky 65 cm

DPI7686WP | PURE WHITE
Akční cena: 26 990 Kč / 1079 €
Původní cena: 29 990 Kč / 1 199 €

DPI7686BP | COAL BLACK
Akční cena: 24 990 Kč  / 999 €
Původní cena: 28 990 Kč / 1 159 €

DPI7686GP | IRON GREY
Akční cena: 24 990 Kč  / 999 €
Původní cena: 28 990 Kč / 1 159 €

DPI7670G | IRON GREY
Akční cena: 19 990 Kč / 799 €
Původní cena: 24 990 Kč / 979 €

DPI7670W | PURE WHITE
Akční cena: 22 990 Kč / 919 €
Původní cena: 26 990 Kč / 1 059 €

DPI7670XU | PLATINUM
Akční cena: 17 990 Kč / 719 €
Původní cena: 20 990 Kč / 839 €

ROKY
ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.

I 26

Původní cena: 21 990 Kč / 879 €
AKČNÍ CENA: 18 990 Kč / 759 €

• Povrch z černého skla   ●  4 varné zóny: 2 levé varné zóny spojené do variabilní plochy 
horiZone 40x23 cm/3,7 kW, pravá přední 16 cm/2,4 kW a pravá zadní 23 cm/3,7 kW

• Celkový příkon 7,4 kW   ●  20 stupňů nastavení výkonu

• 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádoby včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Recall, ICS, Zobrazení času vaření, Switch, Boil   ●  Balíček 10 bezpečnostních prvků 

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

Původní cena: 17 990 Kč / 699 €
AKČNÍ CENA: 14 990 Kč / 599 €

• Povrch z černého skla

• 4 nezávislé varné zóny: 23 cm / 3,7 kW, 16 cm / 2,4 kW, 2x18 cm / 2,8 kW

• Možnost nastavení mezního příkonu 3 nebo 7,4 kW (vhodné i pro zapojení 230 V / 16 A)

• 20 stupňů nastavení výkonu (15 stupňů při zapojení 230V/16A)

• 4 přednastavené úrovně výkonu včetně Boost

• Automatická detekce nádoby včetně výběru varné zóny

• Funkce Booster a Časovač pro každou ze čtyř varných zón

• Funkce: Recall, ICS, Zobrazení času vaření, Switch, Boil

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

DPI7654B
Indukční varná deska šířky 65 cm s variabilní 
plochou horiZone

DPI7650BU
Indukční varná deska šířky 65 cm

DPI7654B | ABSOLUTE BLACK

DPI7650BU | ABSOLUTE BLACK

Původní cena: 9 990 Kč / 389 €
AKČNÍ CENA: 7 990 Kč / 319 €

• Povrch z černého skla

• 4 varné Quicklight zóny   ●  Dotykové ovládání

• Celkový příkon 6,9 kW   ●  17 stupňů nastavení výkonu

• 4 nezávislé časovače 1-99 min.

• Zámek displeje   ●  Funkce Autostop

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 56 x 49

DPV7650B
Sklokeramická varná deska šířky 65 cm

DPV7650B | ABSOLUTE BLACK



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.

I 27

Původní cena: 15 990 Kč / 639 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 529 €

• Provedení nerez + černý smalt

• 4 hořáky: levý zadní 1,75 kW, levý přední 3 kW, pravý zadní 1,75 kW, pravý přední 1 kW

• Celkový výkon 7,5 kW

• Přední ovládání knofl íky

• Masivní celoplošné litinové mřížky

• Integrované zapalování

• Termopojistka (bezpečnostní přerušení přívodu plynu při zhasnutí plamene)

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 5 x 56 x 48

Původní cena: 19 990 Kč / 799 €
AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 699 €

• Provedení nerez + černý smalt

• 5 hořáků: levý tříkorunový 4 kW, prostřední zadní 1,75 kW, prostřední přední 1 kW, pravý 
zadní 3 kW, pravý přední 1,75 kW    ●  Celkový výkon 11,5 kW

• Přední ovládání knofl íky

• Masivní celoplošné litinové mřížky    ●  Integrované zapalování

• Termopojistka (bezpečnostní přerušení přívodu plynu při zhasnutí plamene)

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 6 x 86 x 48

Původní cena: 18 990 Kč / 759 €
AKČNÍ CENA: 16 990 Kč / 679 €

• Provedení nerez + černý smalt

• 5 hořáků: levý tříkorunový 4 kW, prostřední zadní 1,75 kW, prostřední přední 1 kW, pravý 
zadní 3 kW, pravý přední 1,75 kW

• Celkový výkon 11,5 kW    ●  Přední ovládání knofl íky

• Masivní celoplošné litinové mřížky    ●  Integrované zapalování

• Termopojistka (bezpečnostní přerušení přívodu plynu při zhasnutí plamene)

• Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H cm): 5 x 71,6 x 48

DPE7620XF
Plynová varná deska šířky 60 cm

DPE7929XF
Plynová varná deska šířky 90 cm

DPE7729XF
Plynová varná deska šířky 75 cm

DPE7929XF | PLATINUM

DPE7729XF | PLATINUM

DPE7620XF | PLATINUM

ROKY
ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci.  
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.

I 28

Původní cena: 32 990 Kč / 1 349 €
AKČNÍ CENA: 29 990 Kč / 1 199 €

• DHV7962A: Barevné provedení antracit, černé sklo a měď

• DHV7962G: Barevné provedení nerez, šedé sklo a měď 

• Ovládání podsvícenými dotykovými tlačítky

• 4 stupně intenzity odsávání včetně funkce Boost

• Maximální výkon odtahu 771 m3/hod.

• Hlučnost min./max. 49/61 dB(A)

• Osvětlení LED 2 x 2 W

• Odložené vypnutí, čištění vzduchu EOLYSE

• Instalace pro odtah nebo recirkulaci, systém pro snadnou instalaci

• Hliníkové tukové filtry, Kazetový uhlíkový filtr pro recirkulaci, Indikátor nasycení filtrů

• Příslušenství k dokoupení: RHD119X - montážní sada pro připojení na odtah,  
AFC-92 - uhlíkový filtr

• Rozměry (V x Š x H cm): 55,7 x 90 x 37 cm

Původní cena: 22 990 Kč / 919 €
AKČNÍ CENA: 19 990 Kč / 799 €

• DHB7952A: Barevné provedení antracit, černé sklo a měď

• DHB7952G: Barevné provedení nerez, šedé sklo a měď

• DHB7952W: Barevné provedení nerez, bílé sklo a měď

• DHB7952X: Barevné provedení nerez, černé sklo a měď

• Ovládání otočným voličem • 4 stupně intenzity odsávání včetně funkce Boost

• Maximální výkon odtahu 800 m3/hod. • Hlučnost min./max. 47/60 dB(A)

• Osvětlení LED 2 x 2 W • Odložené vypnutí

• Instalace pro odtah nebo recirkulaci, systém pro snadnou instalaci

• Nerezové tukové filtry, Kazetový uhlíkový filtr pro recirkulaci, Indikátor nasycení filtrů

• Příslušenství k dokoupení: ATC- 646X – prodloužení krytu vývodu par, AK204AE1 - 
uhlíkový filtr, RE204AE1 – sada deflektoru a uhlíkového filtru pro recirkulaci

• Rozměry včetně komínu (V x Š x H cm): 71-116,2 x 90 x 50 cm

DHV7962A
Dekorativní šikmý komínový  
odsavač šířky 90 cm

DHB7952A
Dekorativní komínový  
odsavač šířky 90 cm

DHV7962A | ABSOLUTE BLACK

DHV7962G | IRON GREY

DHB7952A | ABSOLUTE BLACK

DHB7952G | IRON GREY DHB7952W | PURE WHITE DHB7952X | PLATINUM



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci.  
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.

I 29

Původní cena: 35 990 Kč / 1 429 €
AKČNÍ CENA: 32 990 Kč / 1 299 €

• Kapacita 13 sad nádobí

• Zvýšená konstrukce pro větší kapacitu

• 10 mycích programů / 6 mycích teplot

• Dotykové ovládání s bílým LED displejem

• Funkce odložený start

• Signalizace paprskem na podlahu Spotlight

• Sušení přirozenou konvekcí s automatickým otevíráním dveří Auto Door

• Indikátory nízké hladiny soli a leštidla na ovládacím panelu

• Nastavitelný horní koš i při naložení, boční police na příbory nebo espresso šálky

• Zabezpečení proti přetečení a úniku vody Aquablock

• Energetická třída C

• Hlučnost 45 dB(A)

• Spotřeba vody 8,5 l / cyklus

• Spotřeba energie 73 kWh / 100 cyklů

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 86 x 60 x 57,5 cm

Původní cena: 25 990 Kč / 1 049 €
AKČNÍ CENA: 21 990 Kč / 879 €

• Kapacita 15 sad nádobí

• 8 mycích programů / 5 mycích teplot

• Duální LCD displej

• Dotykové ovládání na horní hraně dveří

• Automatický program mytí ICS+, funkce odložený start až 24 hod.

• Sušení přirozenou konvekcí s automatickým otevřením dveří

• Tichý a úsporný invertorový motor

• Funkce Extra sušení, funkce Intenzivní mytí, zrychlení programu a úsporný režim

• Dělená třetí horní příborová zásuvka

• Nastavitelný horní koš i při naložení, modulární spodní koš

• Zabezpečení proti přetečení a úniku vody Aquablock

• Energetická třída C

• Hlučnost 42 dB(A)

• Spotřeba vody 9,8 l / cyklus • Spotřeba energie 76 kWh / 100 cyklů

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 82 x 60 x 58 cm

DV132JL
Plně vestavná myčka nádobí 86 CM VYSOKÁ 
(provedení pro zvýšenou vestavbu)

DC1538QX
Vestavná myčka nádobí 60 cm široká  
s duálním displejem a nerezovým panelem

DV132JL

DC1538QX

ROKY
ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.

I 30

Původní cena: 24 990 Kč / 999 €
AKČNÍ CENA: 19 990 Kč / 799 €

• Kapacita 15 sad nádobí

• 8 mycích programů / 5 mycích teplot

• Dotykové ovládání s bílým LED displejem

• Automatický program mytí ICS+, funkce odložený start až 24 hod.

• Signalizace paprskem na podlahu Spotlight

• Sušení přirozenou konvekcí s automatickým otevřením dveří Auto Door

• Tichý a úsporný invertorový motor

• Funkce Extra sušení, funkce Intenzivní mytí, zrychlení programu a úsporný režim,

• Nastavitelný horní koš i při naložení, dělená příborová zásuvka

• Zabezpečení proti přetečení a úniku vody Aquablock

• Energetická třída C

• Hlučnost 42 dB(A)

• Spotřeba vody 9,8 l / 1 cyklus

• Spotřeba energie 76 kWh / 100 cyklů

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 82 x 60 x 58 cm

Původní cena: 21 990 Kč / 879 €
AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 719 €

• Kapacita 14 sad nádobí

• 8 mycích programů / 5 mycích teplot

• Dotykové ovládání s bílým LED displejem

• Automatický program ICS+, funkce odložený start až 24 hod.

• Signalizace paprskem na podlahu Spotlight

• Sušení přirozenou konvekcí s automatickým otevřením dveří Auto Door

• Tichý a úsporný invertorový motor

• Funkce Extra sušení, funkce Intenzivní mytí, zrychlení programu a úsporný režim

• Nastavitelný horní koš i při naložení, dělená boční sklopná police na příbory

• Zabezpečení proti přetečení a úniku vody Aquablock

• Energetická třída C

• Hlučnost 42 dB(A)

• Spotřeba vody 9,8 l / cyklus

• Spotřeba energie 75 kWh / 100 cyklů

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 82 x 60 x 58 cm

DCJ532DQX
Plně vestavná myčka nádobí šířky 60 cm

FDD1422QJ
Plně vestavná myčka nádobí šířky 60 cm

DCJ532DQX

FDD1422QJ



Schémata pro vestavbu naleznete na www.de-dietrich.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče De Dietrich po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.de-dietrich.cz
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K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 15 990 Kč / 669 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 569 €

• Kapacita 10 sad nádobí

• 8 mycích programů / 5 mycích teplot

• Dotykové ovládání s bílým LED displejem

• Signalizace paprskem na podlahu Spotlight

• Sušení přirozenou konvekcí s automatickým otevřením dveří Auto Door

• Funkce odložený start

• Automatický program mytí ICS+

• Nastavitelný horní koš i při naložení, dělená boční sklopná police na příbory

• Zabezpečení proti přetečení a úniku vody Aquablock

• Energetická třída D

• Hlučnost 44 dB(A)

• Spotřeba vody 8 l / cyklus

• Spotřeba energie 67 kWh / 100 cyklů

• Rozměry pro vestavbu (V x Š x H cm): 82 x 45 x 58 cm

Původní cena: 29 990 Kč / 1 199 €
AKČNÍ CENA: 26 990 Kč / 1 099 €

• Systém DUAL NO FROST bez vysušování potravin

• Čistý objem chladničky / mrazničky: 179 l / 63 l

• Elektronické ovládání a elektronické řízení teploty s displejem

• Funkce rychlého chlazení / mrazení

• Vnitřní LED osvětlení

• Chromovaný držák na lahve

• 4 police z bezpečnostního skla

• 3 standardní přihrádky a přihrádka na lahve ve dveřích

• 3 objemné zásuvky v mrazničce

• Mrazící výkon 3,3 kg/24 h / Výdrž bez proudu 8 h

• Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky, systém uchycení dveří – posuvné lišty

• Roční spotřeba energie (kW/rok): 218

• Hlučnost dB(A): 41

• Energetická třída chladničky: E

• Rozměry pro vestavbu (Š x H cm): 177 x 56 x 55 cm

DV01044J
Plně vestavná myčka nádobí šířky 45 cm

DRC1775EN
Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem 
dole

DRC1775EN

DV01044J

ROKY
ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Brandt po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.brandt.cz

I 32

60 LET 
FRANCOUZSKÉ 
TRADICE A KVALITY

Značka je pojmenována po Edgaru Brandtovi, 
legendárním designérovi stylu Art Déco a umělci 
z počátku 20. století. Edgar Brandt se proslavil v roce 
1921 jako tvůrce bronzového kahanu - plastiky věno-
vané Neznámému vojáku. Tato byla odhalena v Paříži 
uprostřed Vítězného oblouku. V červnu 1956 Edgar 
Brandt navrhl do Versailleského zámku v Paříži dvě 

překrásné zlacené brány pro La Grande Cour des Ambassadeurs, které 
byly zničeny během Velké Francouzské revoluce. Jeho firma zahájila výro-
bu domácích spotřebičů v padesátých letech minulého století. Započal tak 
vývoj vlastních vrchem plněných praček, chladniček a mandlů. Posléze se 
stává hlavní domácí značkou elektrospotřebičů ve Francii a stálou součástí 
francouzských domácností.

Brandt je tradiční francouzskou značkou elektrospotřebičů. Více než 60 
let usnadňuje lidem každodenní práce v domácnosti. Těší se z ocenění 
nejdůvěryhodnější značky v oblasti domácích elektrospotřebičů, které je 
odměnou za desítky let výzkumu a vývoje, aktivního naslouchání poža-
davkům zákazníků a znalostí jejich zvyklostí. Brandt je průkopníkem 
mnoha technologií a inovací, které dnes přijala většina výrobců. Mezi 
nejznámější patří: využití indukční technologie při vaření, pyrolytické 
samočištění u trub, technologie chlazení trouby, přihrádka s nulovou 
zónou 0-3 °C, automatické odvažování náplně u praček, v neposlední 
řadě inovativní řady spotřebičů intellect a Brandt Plus..

Historie značky Brandt

Technologie BrandtPLUS

Trouby řady Brandt Plus se pyšní moderním, dotykovým ovládacím 
panelem se šesti tlačítky. Ovládání je zcela intuitivní a rotující menu na 
barevném TFT displeji v češtině a slovenštině, vám maximálně usnadní 
nastavení. Nová kolekce vestavných trub Brandt se vyznačuje noblesním 
designem, který staví na ušlechtilých materiálech, jako jsou sklo 
a nerezová ocel. Nový design intellect je sjednocujícím prvkem v rámci 
celé řady spotřebičů Brandt, jenž přináší uživatelům pocit nebývalé 
souhry všech spotřebičů napříč domácností. Součástí nového designu 
je zcela přepracované intuitivní ovládání s inteligentními funkcemi, které 
zvládne používat opravdu každý.



Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Auto Cook  Patentovaný program automatického pečení 

Ovládání Auto Cook

Plně automatické pečení

Unikátní patentovaná technologie, která pomocí 
měření vlhkosti přesným senzorem a údajům z více 
jak 3 tisíc testovacích pečení samostatně nastaví 4 
parametry:

Multifunkce QuattroPULSE Vychutnejte si ten rozdíl

Nové trouby Brandt disponují inovovaným 
systémem cirkulace vzduchu uvnitř trouby – 
QuattroPULSE. Tento systém využívá obrácené

ho proudění vzduchu  s difuzorem, kdy je vzduch z trouby ventilátorem 
nasáván a ohříván topným tělesem. Horký vzduch je poté vyfukován 
čtyřmi vývody v rozích zadní stěny trouby. Tím se zajistí rovnoměr
ná teplota pro dokonalou přípravu hned několika pokrmů najednou 
bez smíchání chutí a vůní. Připravovaný pokrm tak bude vždy rychle 
a rovnoměrně propečený.

• Jedinečný 100 % cyklus čištění poskytuje nepřekonatelné výsledky.

• Spusťte funkci pyrolýzy a nechte troubu pracovat. Teplota postupně narůstá až na 
500 °C, při kterých se odstraní cukry, mastnota a další nečistoty.

• Až 3 volitelné režimy čištění: Standardní programy Pyro 90min. k odstranění středně silných 
a Pyro 2h k odstranění velmi silných nečistot uvnitř trouby, a Pyro Clean 39 min., rychlý udr
žovací program využívající zbytkové teplo po pečení k odstranění běžných lehčích nečistot.

• Zabraňuje postupnému zvyšování spotřeby energie a nerovnoměrnému pečení.

• U všech trub s označením BOP a BXP.

Pyrolytické čištění 
zvládne péči o vaši troubu zcela samostatně

• vyberte na ovládacím panelu režim AUTO,
• na displeji zvolte požadovaný druh přípravy,
• vložte pokrm do trouby, o ostatní se postará AUTO COOK.

• bez nutnosti zadávat váhu nebo množství,
• bez použití teplotní sondy,
• měření vlhkosti pomocí přesného senzoru.

Pizza Drůbež Hovězí Ryba Koláč Zapékání

• režim pečení,
• ideální teplotu,
• doporučí úroveň patra v troubě,
• určí délku přípravy s přesností na minutu, to vše díky senzoru, který 

analyzuje objem vody v připravovaném pokrmu.
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Původní cena: 26 990 Kč / 1049 €
AKČNÍ CENA: 21 990 Kč / 879 €

• Multifunkční pyrolytická trouba s objemem 73 l v provedení černé sklo

• Kombinované pečení s podporou páry STEAM+

• TFT displej s barevnými snímky a obrázky pokrmů v češtině a slovenštině

• Auto Cook - automatické pečení pro 12 druhů pokrmů

• Kulinářský průvodce pro 12 druhů pokrmů

• 11 funkcí trouby (8 standardních / 3 STEAM+ s podporou páry)

• SmartAssist  • Quattro Pulse

• Výkonný omega gril

• Pyrolytické čištění (3 režimy: Pyro 2h, Pyro 90min. a PyroClean 39 min.)

• Cold Door - chladná dvířka 

• Soft Close - bržděné dovírání dveří

• Bezpečnostní rošt a šestiúrovňové chromované vodící rošty

• 2 x teleskopický výsuv, 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech

BOP7568BB

AUTO COOK PLNĚ 
AUTOMATICKÉ PEČENÍ 

PYROLYTICKÉ
SAMOČIŠTĚNÍ 

STEAM+
kombinované pečení s podporou páry 

Ovládací panel nové trouby BRANDT BOP7568B je vybaven 
přehledným celobarevným TFT displejem s fotkami ve vysoké 
kvalitě, které reálně zobrazují pokrm, nebo funkci. Orientace 
v nabídce programů a funkcí je tedy velmi snadná a ovládání 
zcela intuitivní pomocí dotekových tlačítek po stranách displeje. 
Samozřejmostí je možnost volby českého nebo slovenského jazyka. 
V menu lze vybírat z mnoha režimů pečení například AUTOCOOK, 
Kulinářský průvodce, nebo Expert a to včetně pečení s podporou 
páry.

Trouby Brandt z nové modelové řady 2021 jsou vybaveny praktickou 
funkcí STEAM+, s pomocí které vykouzlíte nadýchané pečivo, 
vláčné kuřecí maso nebo perfektní rybí filé. Pára nejen zvlhčuje 
připravované pokrmy, ale také urychluje proces pečení. Postačí 
nalít do hlubokého plechu doporučené množství vody a zvolit na 
ovládacím panelu vybraný pečící program s podporou páry. 

NOVÝ DESIGN

TFT displej 
s obrázky pokrmů v češtině a slovenštině 
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Původní cena: 23 990 Kč / 999 €
AKČNÍ CENA: 18 990 Kč / 799 €

BXP6578X I BXP6578B
• Multifunkční pyrolytická trouba s objemem 73 l

• BXP6578X - předsazené černé sklo na nerez rámu

• BXP6578B - provedení černé sklo

• Barevný TFT displej v češtině a slovenštině

• Kulinářský průvodce - 15 programů asistovaného pečení

• Funkce Boost  •  Quattro Pulse

• Auto Cook - 9 programů automatického pečení se 
senzorem vlhkosti  • Dotykový ovládací panel

• Soft Close  •  Cold Door  •  7 funkcí trouby  

• 2 ks bezpečnostní rošt a šestiúrovňové chromované 
vodící žebřinky

• 2 x teleskopický výsuv, hluboký plech, mělký plech

Trouby řady intellect nabízejí komfortní vnitřní 
prostor, který umožňuje péct velké množství 
pokrmů až v 6 patrech nad sebou, nebo větší 
kusy samostatně.

MAXI objem 73 litrů

Snadná údržba dvířek

Jednoduchý a intuitivní systém vyjímání 
vnějšího skla a dalších vnitřních vrstev 
skla vám umožní jejich snadné a dokonalé 
vyčištění.

AUTO COOK PLNĚ 
AUTOMATICKÉ PEČENÍ 

AUTO COOK PLNĚ 
AUTOMATICKÉ PEČENÍ

PYROLYTICKÉ
SAMOČIŠTĚNÍ 

PYROLYTICKÉ 
SAMOČIŠTĚNÍ

73 l

Původní cena: 19 990 Kč / 839 €
AKČNÍ CENA: 16 990 Kč / 729 €

• Multifunkční pyrolytická trouba s objemem 73 l

• Předsazené černé sklo na nerez rámu

• Energetická třída A+  •  Dotykové ovládání

• SmartAssist + 15 programů asistovaného pečení a 9 programů automatického pečení

• Quattro Pulse  • Pyrolýza+Pyroexpress, 7 funkcí trouby

• Soft Close - bržděné dovírání dveří  • Cold Door • Omega gril • Smart Boost

• Teleskopický výsuv, hluboký plech

• 2 ks bezpečnostní rošt a šestiúrovňové chromované vodící žebřinky

BXP6577X

AUTO COOK PLNĚ 
AUTOMATICKÉ PEČENÍ 

COLD DOOR, OMEGA 
GRIL, SMART BOOST 

Kulinářský průvodce
průvodce pečení

Průvodce pečením vám umožní jednoduše vybrat jeden z patnácti 
přednastavených receptů: kuře, kachní prsa, hovězí pečeně, pizza, vepřová 
pečeně, gratinované brambory, jehněčí plec, telecí pečeně, losos, rybí 
nákyp, slaný koláč, plněná rajčata/zelenina, sušenky/drobné cukroví, koláč, 
buchty/briošky.  Trouba poté sama nastaví vhodný režim pečení, teplotu 
a dobu pečení dle předem definované hmotnosti pokrmu.
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Původní cena: 17 990 Kč / 719 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 639 €

• Multifunkční pyrolytická trouba s objemem 73 l

• Provedení černé sklo  •  Dotykové ovládání

• Energetická třída A+ • 8 funkcí trouby

• SmartAssist • Quattro Pulse • Easy Start

• Pyrolýza+Pyroexpress

• Soft Close - bržděné dovírání dveří • Cold Door • Omega gril •  Smart Boost

• Teleskopický výsuv, hluboký plech + 2 ks bezpečnostní rošt, 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky

BXP6555B

Původní cena: 16 990 Kč / 669 €
AKČNÍ CENA: 14 990 Kč / 599 €

BOP7537BB / černé sklo BOP7537W / bílé sklo BOP7537LX / černé sklo a nerez

BOP7537BB  I  BOP7537W  I  BOP7537LX
• Multifunkční trouba s objemem 73 l

• Provedení  černé sklo / bílé sklo / černé sklo a nerez 

• Kombinované pečení s podporou 
páry STEAM+ • 9 funkcí trouby

• SmartAssist Quattro Pulse

• Pyrolytické čištění 
(2 režimy: Pyro 2h a PyroClean 39 min.)

• Výkonný omega gril  • Cold Door

• Bezpečnostní rošt a šestiúrovňové chromované 
vodící rošty

• 1x teleskopický výsuv, 1 ks mělký plech, 1 ks 
hluboký plech

NOVÝ DESIGN

Původní cena: 18 990 Kč / 749 €
AKČNÍ CENA: 16 990 Kč / 679 €

BOP7539LX I BOP7539BB
• Multifunkční pyrolytická trouba s objemem 73 l

• BOP7539LX - provedení černé sklo a nerez

• BOP7539BB - provedení černé sklo

• Kombinované pečení s podporou páry STEAM+

• SmartAssist • Quattro Pulse  • 9 funkcí trouby (6 
standardních / 3 s podporou páry)

• Pyrolytické čištění (2 režimy: Pyro 2h a PyroClean 39 min.)

• Výkonný omega gril • Chladná dvířka Cold Door

• Soft Close - bržděné dovírání dveří

• Bezpečnostní rošt a šestiúrovňové chromované vodící rošty

• 2 x teleskopický výsuv, 1 ks mělký plech, 1 ks 
hluboký plech

NOVÝ DESIGN NOVÝ DESIGN

DOTYKOVÉ OVLÁDANÍ 

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

COLD DOOR, OMEGA 
GRIL, SMART BOOST 

PEČENÍ 
S PODPOROU PÁRY 

PYROLYTICKÉ 
ČIŠTĚNÍ

COLD DOOR, OMEGA 
GRIL, SMART BOOST 

PEČENÍ 
S PODPOROU PÁRY 

PEČENÍ 
S PODPOROU PÁRY 

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

COLD DOOR, OMEGA 
GRIL, SMART BOOST 

COLD DOOR, OMEGA 
GRIL, SMART BOOST 
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AKČNÍ CENA: 14 990 Kč / 599 €

Původní cena: 14 990 Kč / 559 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 499 €

BOH7534LX I BOH7534BB
• Multifunkční trouba s objemem 73 l

• BOH7534LX - provedení černé sklo a nerez

• BOH7534BB - provedení černé sklo

• Kombinované pečení s podporou páry STEAM+ 

• SmartAssist • Quattro Pulse

• PYRO konstrukce trouby - PERFECT INSULATION

• HYDROLÝZA - čištění vnitřního prostoru s podporou páry

• 7 funkcí trouby (5 standardních / 2 s podporou páry)

• Výkonný omega gril 

• Soft Close - bržděné dovírání

• Bezpečnostní rošt a šestiúrovňové chromované vodící rošty

• 1 x teleskopický výsuv, 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech

Původní cena: 14 990 Kč / 589 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 519 €

BOP7533BB I BOP7533B
• Multifunkční pyrolytická trouba s objemem 73 l

• BOP7533BB - provedení černé sklo

• BOP7533B - provedení černé sklo a nerez

• Kombinované pečení s podporou páry STEAM+ 

• SmartAssist • Quattro Pulse

• Výkonný omega gril

• Chladná dvířka Cold Door

• 9 funkcí trouby (6 standardních / 3 s podporou páry)

• Pyrolytické čištění 
(2 režimy: Pyro 2h a PyroClean 39 min.)

• Bezpečnostní rošt a šestiúrovňové chromované vodící rošty

• 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech

HYDROLÝZA HYDROLÝZA 

PEČENÍ 
S PODPOROU PÁRY 

PEČENÍ 
S PODPOROU PÁRY 

NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN

PEČENÍ 
S PODPOROU PÁRY 

PEČENÍ 
S PODPOROU PÁRY 

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

HYDROLÝZA
čištění trouby párou

Pyrolytické trouby Brandt jsou vybaveny zesílenými 
celoskleněnými dvířky se 4 skleněnými panely 
s ventilací. Díky této jedinečné konstrukci teplota na 
vnější straně dvířek nikdy nedosáhne prahu bolesti:

• maximálně 40 °C ve středu dvířek během pyrolýzy,

• maximálně 65 °C v nejteplejším místě dvířek 
během pyrolýzy,

• maximálně 30 °C ve středu dvířek během pečení.

Díky celoskleněnému vnitřnímu povrchu a snadno 
rozebíratelné konstrukci je možné dvířka dokonale 
vyčistit, aby byla opět jako nová.

Pečení v absolutním bezpečí díky 
systému Cold Door:

Pečící trouby s označením BOH jsou vybaveny programem 
HYDROLÝZA, který pomocí páry pomáhá uvolnit nečistoty ve 
vnitřním prostoru trouby pro její snadnější čištění. Postačí pouze 
nalít do hlubokého plechu vodu a zapnout program čištění.
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• O 40 až 50 % kratší doba přípravy než u standardního ohřevu.

• Kombinace mikrovlnného a horkovzdušného ohřevu.

• Univerzální mikrovlnná trouba do malého prostoru.

Quattro Systém

4 emitory mikrovln a distributor ve tvaru diamantu
zajišťují optimální rozptyl mikrovln uvnitř trouby. Výsledkem 
je rovnoměrné rozmrazení, vaření a ohřívání pokrmů.

Ohřev s horkovzdušným pečením

Automatický program

Spojením horkovzdušného pečení, grilu a mikrovlnného ohřevu tato 
mikrovlnná trouba zajistí všechny způsoby přípravy. Mikrovlnné trouby 
vybaveny automatickým programem samy navrhnou na základě 
zvoleného pokrmu optimální dobu a způsob pečení. Postačí, když zvolíte 
typ pokrmu a jeho váhu.

Tlačítko Speed Defrost

• Tato funkce vám přináší až 6krát rychlejší rozmrazování pokrmů 
do 500 g.

• Vy pouze zadáte druh jídla a jeho váhu, a vaše trouba si sama 
navrhne optimální dobu rozmrazování.

Výsledek: 4 x 100 g hamburger rozmrazíte do 1 min. 40 sekund!

Původní cena: 12 990 Kč / 469 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 439 €

BXE5532B  I  BXE5532W  I  BXE5532X
• Multifunkční trouba s objemem 73 l

• Provedení  černé sklo / bílé sklo / černé sklo a nerez 

• Energetická třída A

• 7 funkcí trouby

• SmartAssist 

• Quattro Pulse

• PYRO konstrukce trouby - PERFECT INSULATION

• Easy Clean smalt 

• Omega gril

• Celoskleněná dvířka se 2 skly

• 1 ks mělký plech, 1 ks bezpečnostní rošt, 
šestiúrovňové chromované vodící žebřinky

BXE5532B / černé sklo BXE5532W / bílé sklo BXE5532X / černé sklo a nerez

Původní cena: 23 990 Kč / 899 €
AKČNÍ CENA: 20 990 Kč / 869 €

BKC7153LX  I  BKC7153BB
• Kombinovaná mikrovlnná trouba 40 l

• BKC7153LX - provedení černé sklo a nerez

• BKC7153BB - provedení černé sklo

• Výkon mikrovln 1000 W, gril 1750W

• Dotykové ovládání Intellect s bíle podsvíceným displejem

• 11 funkcí včetně horkovzdušného pečení a kombi programů

• Kulinářský průvodce pro 15 receptů

• Quattro Systém, Auto Defrost - 3 programy rozmrazování

• Odložený start

• Časovač 90 min., Memo Activ

• Celoskleněná dvířka, otočný talíř 36 cm

• 1 ks rošt s vodícími lištami, smaltovaný vnitřní prostor

Ovládací 
panel

45
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NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN
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Původní cena: 18 990 Kč / 799 €
AKČNÍ CENA: 16 990 Kč / 699 €

BKS7131LX I BKS7131BB
• Vestavná mikrovlnná trouba 40 l

• BKS7131LX - provedení černé sklo a nerez

• BKS7131BB - černé sklo a černé madlo

• Výkon mikrovln 1000 W

• Ovládání Intellect s ergonomickým otočným voličem 
a dotykovým ovládáním s bíle podsvíceným displejem

• 5 stupňů nastavení výkonu

• Autoprogram 3 recepty Quattro Systém

• Auto Defrost - 2 programy automatického rozmrazování

• Časovač 60 min.

• Otočný talíř 36 cm s možností vypnutí otáčení

• Smaltovaný vnitřní prostor, celoskleněná dvířka

Původní cena: 7 990 Kč / 299 €
AKČNÍ CENA: 6 990 Kč / 269 €

BMS6112X I BMS5112X
• Vestavná mikrovlnná trouba do horní skříňky 31 cm 

hluboké

• Výkon mikrovln 700 W

• Objem 17 litrů 

• Průměr talíře 24,5 cm

• Autoprogram - 8 programů přípravy

• Minutka 60 min.

• Časovač ohřevu a rozmrazování 95 min.

• Nerezový vnitřní prostor

• Dětský zámek

• Vestavný rámeček

OBJEM 40 L OBJEM 40 L

QUATTRO SYSTÉM
ROVNOMĚRNÝ OHŘEV

QUATTRO SYSTÉM
ROVNOMĚRNÝ OHŘEV

BMS7120X
černé sklo s nerezovým rámečkem

BMS7120B / černé sklo s černým 
kovovým rámečkem

Původní cena: 12 990 Kč / 519 €
AKČNÍ CENA: 11 990 Kč / 459 €

BMS7120B  I  BMS7120X  I  BMS7120WW
• Vestavná mikrovlnná trouba s rámečkem

• Výkon mikrovln 900 W

• Vnitřní objem 26 l

• Vyjímatelný otočný talíř 30 cm

• 6 programů automatické přípravy pokrmů 

• 5 úrovní výkonu mikrovln

• Quattro systém

• Speed Defrost

• Plně elektronické dotykové ovládání

• Bíle podsvícený displej

• 60 minutový časovač

• Nerezový vnitřní prostor         

39
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QUATTRO SYSTÉM
ROVNOMĚRNÝ OHŘEV

BMS7120WW
bílé sklo s bílým rámečkem

* dostupnost říjen 2021

31 cm

hloubka
31 cm

hloubka

NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN NOVÝ DESIGN
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JEDINEČNÉ INDUKČNÍ 
VARNÉ DESKY BRANDT

Induktory pro rovnoměrný ohřev

40 let zkušeností
v oblasti indukční technologie

Exkluzivní Brandt technologie optimalizuje rozmístění 
tepla v nádobě. Brandt vyrábí induktory s exkluzivní 

technologií, která zajišťuje perfektně rovnoměrnou 
přípravu na celém povrchu nádoby.

40 let zkušeností s výrobou a vývojem indukčních varných 
desek je zárukou, že výrobky Brandt jsou nepřekonatelné ve 
výkonu a rychlosti a zároveň nejbezpečnější na trhu. Varné 
desky Brandt PLUS mají až 15 stupňů nastavení výkonu pro 
vynikající výsledky vaření, automatickou detekci nádobí na 
varné zóně a jedinečných 10 bezpečnostních prvků.

Exkluzivní Brandt technologie optimalizuje rozmístění 
tepla v nádobě. Brandt vyrábí induktory s exkluzivní 

technologií, která zajišťuje perfektně rovnoměrnou 

Horizone
prostor pro maximální komfort

• Můžete ji použít pro přípravu ve velkých nádobách.

• Můžete ji použít pro přípravu ve více menších nádobách při stejném výkonu.

• Postačí stisknout tlačítko horiZone pro nastavení celé zóny.

• Varnou plochu horiZone můžete použít také jako dvě nezávislé varné zóny pro přípravu 2 chodů při 
různých výkonech.

• Výsledek: fl exibilita, pružnost a rychlost pro perfektní výsledky vašeho kulinářského umění. 

• Dosahuje výkonu až 3600 W.

• 6 induktorů s feritovými články pro dokonalé pokrytí varné plochy.

Uvedením na trh indukční desky s varnou plochou horiZone potvrzuje Brandt své postavení lídra 
v indukčních technologiích.

Jedna velká varná zóna 2 nezávislé varné zóny

Ohřev několika malých
nádob na stejný výkon

Ohřev na zadní nebo přední nebo obou zónách
zároveň s různými stupni výkonu

Ohřev jedné
velké nádobyN

EB
O
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Panel PLUS Vynikající ovládací panel, který rozšiřuje přehledné a rychlé nastavení u panelu Expert o praktickou funkci TEMPO pro každou zónu 
a má až 3 přímé volby výkonu. Nově je na ovládacím panelu funkce BOIL a ULTRABOOST.

Panel EXPERT
Každá zóna disponuje samostatnými tlačítky +/ pro nastavení výkonu a časovače a také tlačítky přímé volby výkonu. 
Dva samostatné displeje pro každou zónu pak poskytují rychlý přehled o všech nastaveních varné desky. Nově je na ovládacím panelu 
funkce BOIL a ULTRABOOST.

Panel SMART Každá zóna disponuje samostatnými tlačítky +/ pro nastavení výkonu a časovače. Informaci o nastaveném výkonu a časovači poskytuje 
pro jednotlivé zóny samostatný displej. Nově je na ovládacím panelu funkce BOIL, ULTRABOOST a rychlé předvolby výkonu 5 a 9.

Panel EASY Pro všechny zóny je k dispozici jedna dvojice tlačítek +/ pro nastavení výkonu a časovače. Každá zóna má k dispozici samostatný displej pro 
zobrazení výkonu. Dále je zde centrální displej pro zobrazení nastavení časovačů všech zón, kde se cyklicky zobrazují jednotlivá nastavení.

4 VARIANTY OVLÁDÁNÍ: 
PLUS, EASY, SMART A EXPERT

Brandt vybavil své nové indukční desky čtyřmi 
druhy ovládacích panelů, aby vyhovovaly 
požadavkům širokého spektra zákazníků:

Nominální výkon Měřený výkon Účinost Doba ohřevu Spotřeba energie
Doba potřebná k vychladnutí

povrchu desky na 60 °C

Plyn 3,5 kW 1,75 kW 50 % 8 min. 18 sek. 390 Wh 13 min. 20 sek.

Litina 2,0 kW 1,10 kW 55 % 9 min. 50 sek. 320 Wh 49 min.

Sklokeramika 2,2 kW 1,32 kW 60 % 9 min. 270 Wh 24 min.

Indukce 2,8 kW 2,52 kW 90 % 4 min. 46 sek. 225 Wh 6 min. 10 sek.

Indukce s ULTRA BOOST 3,6 kW 3,24 kW 90 % 2 min. 30 sek. 175 Wh 6 min. 10 sek.

Indukce Nejvýkonnější Nejrychlejší Nejúspornější Nejbezpečnější

Test při uvedení 
2 litrů vody do varu z 20 °C na 95 °C Investice do indukční varné desky se vám vrátí!
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Původní cena: 20 990 Kč / 899 €
AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 749 €

• Indukční varná deska 60 cm široká

• Povrch z patentovaného čistě bílého skla

• Rovné hrany - vhodná k zapuštění

• 4 varné zóny: 1x horiZone 40 x 23 cm (3,7 kW) / 1x 21 cm (3,1 kW) / 1x 16 cm (2,0 kW) 

• Dotykové ovládání BrandtPLUS  •  Celkový příkon 7 200 W

• 15 stupňů nastavení výkonu

• Přímé volby výkonu: 3  •  4 x časovač 1-99 min.

• 10 bezpečnostních prvků  •  Funkce: Clean Lock, Eco, Tempo

BPI9449W

Původní cena: 19 990 Kč / 789 €
AKČNÍ CENA: 16 990 Kč / 669 €

• Indukční varná deska 60 cm široká 

• Povrch z černého skla  • Celkový příkon 7,4 kW

• Rovné hrany - vhodná k zapuštění

• 4 varné zóny: 1x horiZone 40x23 cm (4 kW) / 1 x 21 cm  (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)

• ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu  • Funkce Boil, Recall a Clean Lock

• Funkce Piano umožňující nastavení teplot do dvou nezávislých zón

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• 15 stupňů nastavení výkonu  • Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI164HSB

Původní cena: 17 990 Kč / 759 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 649 €

• Indukční varná deska 60 cm široká

• Dotykové ovládání BrandtPLUS

• Rovné hrany - vhodná k zapuštění  

• 4 varné zóny: 1x horiZone 40 x 23 cm (3,7 kW) / 1 x 21 cm (3,1 kW) / 1 x 16 cm (2,0 kW)

• Celkový příkon 7 200 W  • 15 stupňů nastavení výkonu

• Přímé volby výkonu: 3 

• 4 x časovač 1-99 min.  • 10 bezpečnostních prvků

• Funkce: Clean Lock, Eco, Tempo

BPI9449B

PATENTOVANÉ
ČISTĚ BÍLÉ SKLO

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT EXPERT

OVLÁDÁNÍ 
BRANDT PLUS

VARIABILNÍ 
ZÓNA HORIZONE

15 STUPŇŮ NASTAVENÍ 
VÝKONU

15 STUPŇŮ NASTAVENÍ 
VÝKONU

60 cm

60 cm

VARIABILNÍ ZÓNA 
HORIZONE PIANO
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Původní cena: 15 990 Kč / 619 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 549 €

• Indukční varná deska 60 cm široká

• Povrch z černého skla

• 4 varné zóny: 2 x 18 cm (3,6 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)

• Celkový příkon 7,4 kW • Dotykové ovládání BrandtPLUS

• 15 stupňů nastavení výkonu • ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• Funkce Tempo, Boil a Clean Lock • Možnost zapuštění do pracovní desky

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI1641SB

Původní cena: 14 990 Kč / 599 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 519 €

• Indukční varná deska 60 cm široká

• Rovné hrany - vhodná k zapuštění

• 4 varné zóny: 2 x 18 cm (2,8 kW) / 1 x 21 cm (3,2 kW) / 1 x 16 cm (2,2 kW)

• 4 varné zóny  • Dotykové ovládání BrandtPLUS

• Celkový příkon 7 200 W  • 15 stupňů nastavení výkonu

• Přímé volby výkonu: 3 • 4 x časovač 1-99 min.

• 10 bezpečnostních prvků  •   Funkce Tempo

• Automatická detekce nádobí na varné ploše

BPI9440B

Původní cena: 23 990 Kč / 939 €
AKČNÍ CENA: 20 990 Kč / 829 €

• Indukční varná deska 80 cm široká

• Celkový příkon 7,4 kW  • Povrch z černého skla

• 4 varné zóny: 1x horiZone 40 x 23 cm (3,7 kW) / 1 x 28 cm (3,7 kW) / 1 x 16 cm (2,4 kW)

• ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu, až o 37% rychlejší než konkurence (2 l 
vody přivede k varu již za 2:30 min.)  • 15 stupňů nastavení výkonu

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• Funkce Boil a Clean Lock  • Možnost zapuštění do pracovní desky

• Dotykové ovládání Intellect EXPERT  • Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI184HUB

NEJRYCHLEJŠÍ DESKA 
NA TRHU

 4 ČASOVAČE

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
BRANDT PLUS

INTELLECT EXPERT

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
BRANDT PLUS

15 STUPŇŮ NASTAVENÍ 
VÝKONU

15 STUPŇŮ NASTAVENÍ 
VÝKONU

VARIABILNÍ ZÓNA 
HORIZONE

NEJRYCHLEJŠÍ DESKA 
NA TRHU

60 cm

60 cm

80 cm

Bestseller
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Původní cena: 23 990 Kč / 889 €
AKČNÍ CENA: 19 990 Kč / 799 €

• Indukční deska 80 cm široká

• Černé sklo a rovné hrany

• Dotykové ovládání Intellect Expert

• 4 varné zóny: 1x horiZone 40 x 23 cm (3,6 kW) / 1 x 21 cm (3,1 kW) / 1 x 18 cm (2,8 kW)

• 4x Booster  •   4x Časovač  • 10 úrovní výkonu

• Funkce Recall

• Clean Lock  • Přímé volby výkonu: stupeň 4 a Booster

• Balíček 10 bezpečnostních prvků 

BPI6449BL

Původní cena: 17 990 Kč / 699 €
AKČNÍ CENA: 14 990 Kč / 589 €

• Indukční varná deska 60 cm široká 

• Povrch z černého skla • Celkový příkon 7,4 kW

• Dotykové ovládání Intellect Expert

• 15 stupňů nastavení výkonu • Funkce Boil a Clean Lock

• 4 varné zóny: 1x horiZone  40 x 23 cm  (4 kW) / 1 x 21 cm  (3,6 kW) / 1 x 16 cm  (2,5 kW)

• ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI164HUB

Původní cena: 17 990 Kč / 669 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 579 €

• Indukční deska 60 cm široká

• Černé sklo a rovné hrany

• Dotykové ovládání Intellect Expert

• 4 varné zóny: 1x horiZone  40 x 23 cm  (3,6 kW) / 1 x 21 cm  (3,1 kW) / 1 x 16 cm  (2,2 kW)

• 10 úrovní výkonu • 4x Booster •  4x Časovač

• Funkce Recall • Clean Lock

• Přímé volby výkonu: stupeň 4 a Booster

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI6449B

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT EXPERT

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT EXPERT

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT EXPERT

4X BOOSTER

VARIABILNÍ ZÓNA 
HORIZONE

NEJRYCHLEJŠÍ DESKA 
NA TRHU

VARIABILNÍ ZÓNA 
HORIZONE

VARIABILNÍ ZÓNA 
HORIZONE

80 cm

60 cm

60 cm
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Původní cena: 14 990 Kč / 579 €
AKČNÍ CENA: 11 990 Kč / 479 €

• Indukční varná deska 60 cm široká

• Povrch z černého skla • Celkový příkon 7,4 kW

• Dotykové ovládání Intellect EXPERT

• 4 varné zóny: 2 x 18 cm (3,6 kW) / 1 x 21 cm  (3,6 kW) /  1 x 16 cm (2,5 kW)

• 10 stupňů nastavení výkonu • 4x Booster a časovač 1-99 min. 

• ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu, až o 37% rychlejší než konkurence 
(2 l vody přivede k varu již za 2:30 min.) • Funkce Boil a Clean Lock 

• Možnost zapuštění do pracovní desky • Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI1642UB

Původní cena: 13 990 Kč / 539 €
AKČNÍ CENA: 11 990 Kč / 479 €

• Indukční varná deska 60 cm široká 

• Povrch z černého skla • Celkový příkon 7,4 kW

• Časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu • Funkce Boil a Clean Lock 

• 10 stupňů nastavení výkonu , rychlé předvolby výkonu 5 a 9.

• 4 varné zóny: 1 x Duo Zone 37 x 18 cm  (4 kW) / 1 x 21 cm  (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)

• Dotykové ovládání Intellect Smart

• Možnost zapuštění do pracovní desky • Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI164DUB

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT EXPERT

DUO ZÓNA

Automatická ochrana při přetečení:
Jestliže tekutina vyvře z nádoby na ovládací panel, aktivní varná zóna se 
vzápětí automaticky vypne.

Ochrana proti vznícení oleje:
Maximální teplota varné zóny je limitována do 300 °C, tedy teplotou, při
níž se například olej nemůže vznítit.

Uzamčení ovládacího panelu:
Dětská pojistka je dokonalou ochranou vašeho dítěte.

Ukazatel zbytkového tepla:
Ukazatel zbytkového tepla: znak „H“ bliká na panelu varné desky po celou 
dobu chladnutí varné zóny.

Automatické bezpečnostní vypnutí desky (Auto-stop):
Tento systém automaticky přeruší napájení varné desky v případě, že ji
sami zapomenete vypnout.

1.

2.

3.

4.

5.

Detekce nádobí:
Zapneteli varnou desku, aniž umístíte nádobu na varnou zónu, deska se 
během jedné minuty sama vypne.

Detekce drobných předmětů:
Systém se spustí pouze při kontaktu s kovovým předmětem, jehož průměr 
přesahuje 10 cm.

Detekce podpětí:
Sníží výkon nebo přeruší chod varné zóny v případě podpětí a chrání také 
obvody desky před poškozením.

Detekce přepětí:
Včasná detekce chrání elektrické obvody před poškozením.

Detekce nesprávného připojení:
Ozve se výstražný signál.

6.

7.

8.

9.

10.

60 cm

60 cm

Jedinečný balíček 10 bezpečnostních prvků

10 STUPŇŮ NASTAVENÍ 
VÝKONU

NEJRYCHLEJŠÍ DESKA 
NA TRHU

NEJRYCHLEJŠÍ DESKA 
NA TRHU

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT SMART

DuoZone
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Původní cena: 12 990 Kč / 519 €
AKČNÍ CENA: 11 990 Kč / 479 €

• Indukční varná deska 60 cm široká 

• Povrch z černého skla • Dotykové ovládání Intellect Smart

• 4 varné zóny: 1x Duo Zone 37x18 cm (4 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)

• Power management: volitelný příkon 3000/3600/4600/7400 W

• 10 stupňů nastavení výkonu , rychlé předvolby výkonu pro 5. a 9. stupeň

• ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• Funkce Boil a Clean Lock • Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI164DPB

60 cm

Původní cena: 11 990 Kč / 479 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 429 €

• Indukční varná deska 60 cm široká

• Povrch z černého skla • Celkový příkon 7,4 kW

• 4 varné zóny: 2 x 18 cm (3,6 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)

• Dotykové ovládání Intellect Smart

• 10 stupňů nastavení výkonu , rychlé předvolby výkonu pro 5. a 9. stupeň

• ULTRA BOOST - nejrychlejší indukční deska na trhu • Funkce Boil a Clean Lock

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• Možnost zapuštění do pracovní desky • Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI1641UB

NEJRYCHLEJŠÍ 
DESKA NA TRHU

10 STUPŇŮ NASTAVENÍ 
VÝKONU

MOŽNOST ZAPUŠTĚNÍ 
DO PRACOVNÍ DESKY

60 cm

DUO ZÓNA

MOŽNOST ZAPUŠTĚNÍ 
DO PRACOVNÍ DESKY

NEJRYCHLEJŠÍ 
DESKA NA TRHU

DuoZone
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Původní cena: 9 990 Kč / 399 €
AKČNÍ CENA: 7 990 Kč / 339 €

• Indukční varná deska 60 cm široká 

• Černé sklo a rovné hrany

• Možnost zapuštění do pracovní desky

• 4 varné zóny: 2 x 18 cm (2,3 kW) / 1 x 21 cm (2,3 kW) / 1 x 16 cm (2,0 kW)

• Dotykové ovládání Intellect Easy

• 4x Booster 

• 4x časovač 1-99 min.

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI6464B

60 cm

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT EASY

4X BOOSTER

Původní cena: 11 990 Kč / 479 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 429 €

• Indukční varná deska 60 cm široká • Povrch z černého skla

• 4 varné zóny: 2 x 18 cm (3,6 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)

• Power management: volitelný příkon 3000/3600/4600/7400 W

• Dotykové ovládání Intellect Smart • 10 stupňů nastavení výkonu, rychlé před-
volby výkonu pro 5. a 9. stupeň

• ULTRA BOOST - Nejrychlejší indukční deska na trhu • Funkce Boil a Clean Lock

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. pro každou ze 4 varných zón

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI1641PB

60 cm

FUNKCE 
BOIL A CLEAN LOCK

MOŽNOST ZAPUŠTĚNÍ 
DO PRACOVNÍ DESKY

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT SMART

Původní cena: 11 990 Kč / 479 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 419 €

• Indukční deska 60 cm široká

• Černé sklo a rovné hrany

• Dotykové ovládání Intellect Smart

• 4 varné zóny: 2 x 18 cm (2,8 kW) / 1 x 21 cm (3,1 kW) / 1 x 16 cm (2,0 kW)

• 10 stupňů nastavení výkonu

• 4x Booster • 4x Časovač • Funkce Recall

• Clean Lock

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

BPI6420B

60 cm

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
INTELLECT SMART

FUNKCE RECALL



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Brandt po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.brandt.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.

I 48

Původní cena: 8 990 Kč / 369 €
AKČNÍ CENA: 7 990 Kč / 339 €

BPI1621UB

• Indukční varná deska 30 cm široká

• Povrch z černého skla

• Celkový příkon 3,7 kW

• 2 nezávislé varné zóny: 
1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)

• Dotykové ovládání Intellect Smart

• Funkce Clean Lock • ULTRA BOOST -
Nejrychlejší indukční deska na trhu

• 10 stupňů nastavení výkonu

• Funkce Booster a časovač 1-99 min. 
pro každou ze 2 varných zón

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

Původní cena: 6 990 Kč / 279 €
AKČNÍ CENA: 5 990 Kč / 249 €

BPV6221B

• Sklokeramická deska 29 cm široká

• Černé sklo a rovné hrany

• Dotykové ovládání s digitálním displejem

• 2 varné zóny Quicklight

• Celkový příkon 2 900 W

• 10 stupňů nastavení výkonu

• 2 x Časovač 1-99 minut

• 5 bezpečnostních prvků

• Indikace zbytkového tepla

• Autostop systém

51 cm

51 cm

30 cm 29 cm

Původní cena: 15 990 Kč / 629 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 559 €

• Kombinovaná deska 60 cm široká

• Vhodná do bytů - 230 V, 16 A

• Černé sklo a rovné hrany • Integrované zapalování hořáků

• Dotykové ovládání indukčních zón Intellect Easy

• 2 indukční zóny • 2 plynové hořáky

• 10 stupňů výkonu indukce • 2x Booster; 1x Časovač

• Balíček 10 bezpečnostních prvků

• Litinové hořáky a podstavce

BPI6414BM

Původní cena: 9 990 Kč / 399 €
AKČNÍ CENA: 8 990 Kč / 359 €

• Sklokeramická deska 60 cm široká

• Černé sklo a rovné hrany

• Dotykové ovládání s digitálním displejem

• 4 varné zóny Quicklight • Celkový příkon 6 000 W

• 9 stupňů nastavení výkonu • 4 x Časovač 1-99 minut

• 5 bezpečnostních prvků

• Indikace zbytkového tepla

• Autostop systém

BPV6420B

60 cm

60 cm

230V
VHODNÁ DO BYTŮ 

230 V, 16 A

4 VARNÉ ZÓNY 
QUICKLIGHT



Schémata pro vestavbu naleznete na www.brandt.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Brandt po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.brandt.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 8 990 Kč / 389 €
AKČNÍ CENA: 7 990 Kč / 369 €

• Plynová deska 75 cm široká

• Nerezové provedení

• Celkový výkon 11,3 kW

• Masivní litinové rošty a hořáky 

• Elektronické zapalování integrované v ovladačích 

• 5 hořáků včetně trojkorunového hořáku 

• Termopojistka 

• Montáž do standardního výřezu šířky 56 cm

BPE6504X

Původní cena: 9 490 Kč / 379 €
AKČNÍ CENA: 8 490 Kč / 349 €

• Plynová deska 60 cm široká

• Černé slo a rovné hrany

• Integrované zapalování hořáků

• 4 plynové hořáky

• Celkový výkon 7,7 kW

• Termo pojistka

• Lithinové hořáky a rošty

BPG6414B

75 cm

60 cm

INTEGROVANÉ
ZAPALOVÁNÍ HOŘÁKŮ

LITINOVÉ HOŘÁKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Brandt po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.brandt.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 13 990 Kč / 569 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 499 €

• Dekorativní šikmý odsavač

• Max. výkon odtahu 598 m3/h

• Provedení z černého skla

• 1 motor a 2 turbíny

• Energetická třída B • 3 rychlosti  • Odložené vypnutí

• Dotykové ovládání s displejem • Nezávislé LED osvětlení 2 x 3 W

• Defl ektor  •  Uhlíkový fi ltr 

• Zpětná klapka

BHV6961B

Původní cena: 12 990 Kč / 519 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 449 €

• Dekorativní šikmý odsavač

• Max. výkon odtahu 524 m3/h

• Provedení z černého skla

• 1 motor a 2 turbíny

• Energetická třída B • 3 rychlosti  • Odložené vypnutí

• Dotykové ovládání s displejem • Nezávislé LED osvětlení 2 x 3 W

• Defl ektor  •  Uhlíkový fi ltr 

• Zpětná klapka

BHV6661B

* pro vývod do odtahu, lze dokoupit dekorativní nástavec 
s vývodkou ATC-252 X, prodejní cena 2 290 Kč / 119 €  

* pro vývod do odtahu, lze dokoupit dekorativní nástavec 
s vývodkou ATC-252 X, prodejní cena 2 290 Kč / 119 €  

Původní cena: 5 490 Kč / 219 €
AKČNÍ CENA: 4 490 Kč / 199 €

• Vestavný teleskopický odsavač par v nerezovém provedení šířky 60 cm

• Mechanické tlačítkové ovládání

• 2 x halogenová žárovka 28 W

• 3 stupně intenzity odsávání

• Výkon odtahu 240-384 m3/h

• Hlučnost 60-71 dB(A)

• Uhlíkový fi ltr pro režim recirkulace: AFC-36

• Možnost instalace v režimech odtahu nebo recirkulace

AT1346X

60 cm

90 cm

60 cm

Bestseller



Schémata pro vestavbu naleznete na www.brandt.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Brandt po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.brandt.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 17 990 Kč / 749 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 699 €

• Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem dole

• Energetická třída chladničky: E • Klimatická třída: T

• Čistý objem chladničky / mrazničky: 179 l / 70 l

• Elektronické řízení teploty

• Vnitřní LED osvětlení

• Zásuvka na čerstvé potraviny Fresh Box

• Funkce Super chlazení a Rychlého mrazení

• 4 police z bezpečnostního skla

• 3 přihrádky ve dveřích

• 3 šuplíky v mrazící části

• Mrazící výkon 3,2 kg/24 h / Výdrž bez proudu 10 h

• Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky, systém uchycení dveří – posuvné ližiny

• Roční spotřeba el. energie 217 kWh  

• Rozměry (VxŠxH): 178,5x54x54,5 cm

BIC1724ES

54 cm

17
8,

5 
cm

FRESH BOX

SUPER CHLAZENÍ

RYCHLÉ MRAZENÍ

Původní cena: 17 990 Kč / 749 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 719 €

• Vestavná myčka nádobí s nerezovým panelem

• Kapacita 14 sad nádobí • Elektronické ovládání Soft Touch

• LCD displej • Energetická třída D

• 6 programů, 5 teplot • Odložený start až o 24 h

• 1/2 náplň, ukazatel zbývajícího času programu • Indikace soli a leštidla

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 85 kWh / 10 l

• Výškově stavitelný horní koš, modulární spodní koš, košík na příbory

• Sušení přirozenou konvekcí + funkce automatického otevírání dvířek

BDB424DX
LCD DISPLEJ

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ 
HORNÍ KOŠ

HLUČNOST 44 dB(A)

60 cm



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Brandt po registraci.  
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.brandt.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 21 990 Kč / 889 €
AKČNÍ CENA: 19 990 Kč / 849 €

• Plně vestavná myčka nádobí • Kapacita 14 sad nádobí

• Energetická třída D • 6 programů  •  4 teploty

• Odložený start až o 12 h • Dělená příborová zásuvka

• 1/2 náplň, Hlučnost 45 dB(A) • Indikace soli a leštidla

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 85 kWh / 10 l

• Výškově stavitelný horní koš • Sušení přirozenou konvekcí

• Funkce automatického otevírání dvířek myčky

• Indikace fáze a konce programu pomocí světelného paprsku Spotlight

BKLVD435J

60 cm

Dělená příborová 
zásuvka

HLUČNOST 45 dB(A)

Původní cena: 17 990 Kč / 719 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 679 €

• Vestavná myčka nádobí s černým panelem

• Kapacita 14 sad nádobí

• Energetická třída D • 6 programů, 4 teploty

• Odložený start až o 12 h • 1/2 náplň • Hlučnost 44 dB(A)

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 85 kWh / 10 l

• Indikace soli a leštidla • Výškově stavitelný horní koš

• Sušení přirozenou konvekcí

• Funkce automatického otevírání dvířek myčky

BDB424LB
VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ 

HORNÍ KOŠ

HLUČNOST 44 dB(A)

Původní cena: 16 990 Kč / 679 €
AKČNÍ CENA: 14 990 Kč / 629 €

• Vestavná myčka nádobí s bílým panelem

• Kapacita 14 sad nádobí

• Energetická třída D • 6 programů, 4 teploty

• Odložený start až o 12 h • 1/2 náplň • Hlučnost 44 dB(A)

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 85 kWh / 10 l

• Indikace soli a leštidla • Výškově stavitelný horní koš

• Sušení přirozenou konvekcí

• Funkce automatického otevírání dvířek myčky

BDB424LW

60 cm

60 cm

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ 
HORNÍ KOŠ

HLUČNOST 44 dB(A)



Schémata pro vestavbu naleznete na www.brandt.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Brandt po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.brandt.cz

Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby. 
K troubě a desce lze pak dokoupit spotřebiče z této nabídky.
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Původní cena: 17 990 Kč / 729 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 699 €

• Plně vestavná myčka nádobí

• Kapacita 14 sad nádobí • Dotykové ovládání, LCD displej

• Energetická třída D • 6 programů, 5 teplot • 1/2 náplň, odložený start až o 24 h

• Indikace soli a leštidla, ukazatel zbývajícího času mytí

• Horní koš výškově stavitelný i při zatížení • Hlučnost 44 dB(A)

• Modulární spodní koš, košík na příbory

• Sušení přirozenou konvekcí + Funkce automatického otevírání dvířek

• Indikace konce mycího programu prostřednictvím světelného paprsku Spotlight

BDJ424DB

LCD displej

HLUČNOST 44 dB(A)

Původní cena: 14 990 Kč / 619 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 569 €

• Plně vestavná myčka nádobí

• Kapacita 14 sad nádobí • Energetická třída D

• 6 programů, 4 teploty • Odložený start až o 12 h

• 1/2 náplň • Hlučnost 45 dB(A)

• Indikace soli a leštidla

• Výškově stavitelný horní koš

• Sušení přirozenou konvekcí

• Funkce automatického otevírání dvířek myčky

VH1772J

Spotlight 
Světelná signalizace 
na podlahu

Dokonale a ekono-
micky umyté nádobí: 
Optia60 minut

Tato funkce velice diskrétně 
informuje o ukončení mycího 
programu projekcí světelného 
bodu na podlahu. Pouhým 
pohledem na podlahu tak 
jednoduše zjistíte, že vaše 
myčka ukončila mycí cyklus.

• OptiA 60min zaručuje pro 
běžnou dávku nádobí znač
nou úsporu času: 60 minut 
mytí včetně sušení (běžně 
120 minut nebo déle)

• Optimální výkonnost: 
účinné mytí a sušení při zacho
vání maximální úspory energie

• Nejrychlejší mytí denní dáv
ky nádobí se zachováním 
optimální spotřeby.

60 cm

60 cm

Výškově stavitelný 
horní koš

HLUČNOST 45 dB(A)



Prémiová designová řada odsavačů� 
Kluge by Ciarko Design

Aktuální ceny, detailní technické informace a schémata naleznete na

www.ciarkodesign.cz

ZÁRUKY



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.czSchémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 

I 55

JEDINEČNÝ, MODERNÍ 
A FUNKČNÍ DESIGN
vytvořený předními návrháři pro 
dokonalou souhru s jakýmkoliv stylem 
kuchyně.

LED osvětlení s regulací odstínu světla

Bezdotykový systém ovládání

Zapomeňte na vláknové či halogenové 
žárovky s nekonečným energetickým 
apetitem. Všechny odsavače Ciarko Design 
jsou vybaveny úsporným, výkonným 
a trvanlivým LED osvětlením. Některé modely 

disponují navíc i možností pokročilé regulace odstínu světla pro 
dokonalé sladění s jakýmkoliv odstínem osvětlovacích těles 
a nábytku v kuchyni. Odstín světla si můžete nastavit třeba 
i podle momentální chuti a nálady, vaší fantazii se meze nekladou. 
Dobře víme, že dokonalost se skrývá v detailech.

Inovativní ovládání odsavače pomocí 
gest rukou je rychlé, praktické 
a zabraňuje znečištění ovládacích 
částí. Pro dokonalé ovládání odsavače 
vybaveného touto funkcí stačí použít tři 
jednoduché pohyby. Přesunutím ruky 

zleva doprava v blízkosti čidla pohybu odsavač zapnete 
a s každým dalším pohybem ve stejném směru postupně 
zvýšíte výkon odtahu odsavače. Opakovaným pohybem ruky 
v opačném směru, tedy zprava do leva, pak docílíte 
postupného snižování výkonu odtahu až k úplnému 
vypnutí odsavače. Přidržením ruky pod čidlem pohybu po 
dobu alespoň dvou vteřin zapnete LED osvětlení odsavače. 
Stejným gestem pak osvětlení rovněž vypnete.



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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FUNKCE 
BRIDGE

2 V 1 VESTAVNÝ ODSAVAČ 
V INDUKČNÍ DESCE

INVERTOROVÝ 
MOTOR

Model: BLACK Model: COPPER

CENA: 56 990 Kč / 2 299 € CENA: 57 990 Kč / 2 349 €

• Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

• Dotykové ovládání desky i odsavače (Slider pro rychlé nastavení úrovně výkonu)

• Varné zóny 4 x 2 100 W (3 700 W v BOOST)

• 2 x funkce Bridge umožňující sloučení 2 varných zón do jedné

• Funkce udržování teploty (3 úrovně), doporučené umístění nádoby

• 4x Booster •  4x Timer  •  Pause  •  Zámek displeje

• 9 úrovní odtahu + BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 190-420 m3/h (680m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 41-62 dB(A)

WIZARD
236 x 812 x 520 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

62 dB
HLUČNOST

680 m3/h
VÝKON

COPPER I CDB8001CRBLACK I CDB8001CC

indukční varná deska 
s integrovaným odsavačem

A+

K odsavači lze dokoupit sadu pro recirkulační odtah do 
soklu včetně kvalitního potrubí a LONG LIFE vrstveného 
uhlíkového filtru s životností až 3 roky (při běžném použití)

Recirkulační sada

MODEL: CDA001X  | CENA: 6 990 Kč



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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ZÁRUKY

Model: BLACK  I  INOX

CENA: 43 990 Kč  / 1 749 €

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Odolný šnekový mechanismus, volně regulovatelná výška výsuvu 20 až 50 cm

• Dotykové ovládání • 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Dekorativní LED pásek na ovládacím panelu + silné LED diody (20W) pro osvětlení varné desky

• Roční spotřeba energie 39,3 kWh

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 290-625 m3/h (695 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 52-65 dB(A)

MOONDRAFT
725+500 x 898 x 380 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

65 dB
HLUČNOST

695 m3/h
VÝKON

BLACK I CDB9001CC INOX I CDB9001IC

DOTYKOVÝ
PANEL

INVERTOROVÝ 
MOTOR

LED PANEL 
LED DIODY

výsuvný odsavač integrovaný 
v pracovní desce

B

2 KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-6299
MOC 229 KČ / 12,90 € (ZA KUS)



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 

I 58

Model: BLACK  I  WHITE

CENA: 39 990 Kč / 1 589 €

• Průměr tubusu 43,5 cm

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• LED panel s regulací odstínu světla

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 165-445 m3/h (600 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-63 dB(A)

HYDRIA
1150-1300 x 435 x 435 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

63 dB
HLUČNOST

600 m3/h
VÝKON

BLACK I CDW4401C WHITE I CDW4401B

LED PANEL 
S REGULACÍ 

ODSTÍNU SVĚTLA

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

ostrůvkový 
odsavač

A

Odsavač je vybaven 
elegantním a skladným 
dálkovým ovladačem, 
který vám umožní ovládat 
všechny funkce spotřebiče 
pohodlně na dálku, 
například od kuchyňského 
stolu.

Dálkové ovládání

Boost

Funkce intenzivního odsávání neboli boost 
umožňuje okamžitý přechod k maximálnímu 
výkonu odtahu v případě akutní potřeby 
odvětrání větší koncentrace par či pachů.

1 KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-7258
MOC 349 KČ / 15,90 € (ZA KUS)



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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Model: GOLD Model: BLACK  I  WHITE

CENA: 39 990 Kč  / 1 589 € CENA: 34 990 Kč  / 1 389 €

• Průměr tubusu odsavače: 38,2 cm • Spodní část s designovým rýhovaným povrchem 
(až 84 záhybů, 3 x vrstvy laku pro snadnou údržbu a hladký povrch)

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• LED pásek s regulací odstínu světla • 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 185-460 m3/h (630 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 45-62 dB(A)

MONOGRAM W
958-1190 x 382 x 382 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

62 dB
HLUČNOST

630 m3/h
VÝKON

ostrůvkový 
odsavač

GOLD
CDW3802Z

BLACK
CDW3802C

WHITE
CDW3802B

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

A

ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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Model: COPPER  I  GOLD Model: BLACK  I  WHITE  I  INOX

CENA: 33 990 Kč / 1 349 € CENA: 29 990 Kč / 1 189 €

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• LED pásek s regulací odstínu světla

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 140-390 m3/h (560 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-62 dB(A)

CUBE W
975-1205 x 402 x 302 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

62 dB
HLUČNOST

560 m3/h
VÝKON

COPPER
CDW4001R

GOLD
CDW4001Z

BLACK
CDW4001C

WHITE
CDW4001B

INOX
CDW4001I

ostrůvkový 
odsavač

Model: BLACK  I  WHITE  I  INOXModel: GOLD  I  COPPER

CENA: 26 990 Kč / 1 069 €CENA: 32 990 Kč / 1 309 €

• Průměr tubusu odsavače: 38,2 cm 

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• LED pásek s regulací odstínu světla

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 130-390 m3/h (560 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 40-61 dB(A)

TUBUS W
958-1188 x 382 x 382 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

61 dB
HLUČNOST

560 m3/h
VÝKON

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

INOX
CDW3801I

BLACK
CDW3801C

WHITE
CDW3801B

GOLD
CDW3801Z

COPPER
CDW3801R

ostrůvkový 
odsavač

A
1KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-7258
MOC 349 KČ / 15,90 € (ZA KUS)

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

A



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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Model: INOX  I  BLACK  I  WHITE
CENA: 33 990 Kč  / 1 349 €

• Nejvyšší ostrůvkový odsavač na trhu (max výška 147 cm)

• Ideální pro stropy vysoké až 3,10 m (velké otevřené prostory, lofty a pod.)

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• LED pásek s regulací odstínu světla• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 130-390 m3/h (560 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 40-61 dB(A)

TUBUS W LONG
1100-1475 x 382 x 382 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

61 dB
HLUČNOST

560 m3/h
VÝKON

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

INOX
CDW3801IL

BLACK
CDW3801CL

WHITE
CDW3801BL

Invertorový motor

Představujeme vám novou generaci 
invertorových (jinak také bezkartáčových) 
motorů, které jsou nejen nesrovnatelně 
tišší a úspornější než běžné uhlíkové
(neboli kartáčové) motory, ale jsou navíc 
mnohem spolehlivější. Jsou řízeny 

elektronicky, což přináší nejvyšší možnou efektivitu provozu, 
tedy maximální výkon při minimální spotřebě energie. Díky 
absenci uhlíků jsou bezkartáčové motory také výrazně méně 
náchylné k mechanickému opotřebení a budou vám dlouho a 
spolehlivě sloužit.

ostrůvkový 
odsavač

A

147 cm

1KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-7258
MOC 349 KČ / 15,90 € (ZA KUS)

ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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Model: BLACK MAT  I  BLACK  I  WHITE

CENA: 32 990 Kč  / 1 309 €

• Průměr 50 cm

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• 3 stupně intenzity odsávání

• Výkon odtahu: 100-320 m3/h

• Hlučnost odtahu: 44-61 dB(A) 

• LED panel s regulací odstínu světla a čidlem pohybu

MISS W
402 x 502 x 502 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

61 dB
HLUČNOST

320 m3/h
VÝKON

BLACK MAT
CDW5001CM

WHITE
CDW5001B

LED PANEL 
S REGULACÍ 

ODSTÍNU SVĚTLA

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

ostrůvkový 
odsavač

A

1KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-7258 (NAHRAZUJE FWK228)
MOC 349 KČ / 15,90 €  (ZA KUS)

BLACK
CDW5001C



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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ZÁRUKY

Model: BLACK  I  WHITE

CENA: 22 990 Kč / 919 €

• Šířka 90 cm 

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Osvětlení: nastavitelná LED lišta s pohybovým čidlem a regulací odstínu světla (12W)

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 205-505 m3/h (705 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-61 dB(A)

ILLUMIA
596 x 898 x 441 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

61 dB
HLUČNOST

705 m3/h
VÝKON

BLACK I CDP9002C WHITE I CDP9002B

POHYBOVÉ 
ČIDLO OSVĚTLENÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

Pohybové čidlo
osvětlení

Osvětlení kuchyňských odsavačů Ciarko 
Design se díky senzoru přiblížení zapíná 
a vypíná automaticky. Stačí se přiblížit 
k odsavači na vzdálenost menší než 
2 metry a LED osvětlení se samo rozsvítí. 
Pokud se od odsavače naopak na více 

než 2 metry vzdálíte, osvětlení se vypne. Úsporné, chytré 
a pohodlné řešení. Funkci lze dle vašich aktuálních potřeb 
samozřejmě i deaktivovat a přepnout do režimu klasického 
manuálního ovládání.

A++

šikmý komínový 
odsavač

Pohyb LED lišty 
nahoru a dolů

1 KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-7258
MOC 349 KČ / 15,90 € (ZA KUS)



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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Model: BLACK Model: INOX  I  COPPER

CENA: 20 990 Kč / 839 € CENA: 21 990 Kč / 879 €

• Šířka 90 cm 

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• LED pásek s regulací odstínu světla a čidlem pohybu pro aktivaci osvětlení

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 220-520 m3/h (730 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 45-62 dB(A)

BLACK
CDP9001CC

INOX
CDP9001CI

COPPER
CDP9001CZ

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

TRIO
449 x 900 x 403 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

62 dB
HLUČNOST

730 m3/h
VÝKON

A++

šikmý 
komínový odsavač

1KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-6299
MOC 229 KČ / 12,90 € (ZA KUS)



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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ZÁRUKY

Model: WHITE GOLD  I  BLACK COPPER I  BLACK

CENA: 20 990 Kč / 869 €

• Průměr 60 cm 

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• 2 x LED pásek s regulací odstínu světla a čidlem pohybu pro aktivaci osvětlení

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 205-515 m3/h (705 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 44-64 dB(A)

ECLIPSE
600 x 600 x 340 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

64 dB
HLUČNOST

705 m3/h
VÝKON

WHITE GOLD
CDP6001BZ

BLACK COPPER
CDP6001CR

BLACK
CDP6001CC

LED LIŠTA S REGULACÍ 
ODSTÍNU SVĚTLA

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

Časovač
odložené vypnutí

Funkce odloženého konce odsávání umožňuje nastavit 
odložení vypnutí provozu odsavače a tím i při nízkém stupni 
výkonu bezpečně odvětrat zbytkové páry a pachy po ukončení 
vaření. Velmi snadno a pohodlně takto v kuchyni vyčistíme 
a osvěžíme vzduch pro příjemné a ničím nerušené stolování. 
Tato funkce je vhodná hlavně pro otevřené prostory, kde je 
spojená kuchyň s obývacím pokojem nebo jídelnou.

A+

komínový 
odsavač

UHLÍKOVÝ FILTR 
LONG LIFE UHLÍKOVÝ FILTR 
S ŽIVOTNOSTÍ 3 ROKY JE 
SOUČÁSTÍ BALENÍ ODSAVAČE



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 

I 66

Model: GOLD

CENA: 31 990 Kč / 1 269 €

• Průměr tubusu odsavače: 38,2 cm • Spodní část s designovým rýhovaným povrchem 
(až 84 záhybů, 3 x vrstvy laku pro snadnou údržbu a hladký povrch) 

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• LED pásek s regulací odstínu světla • 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 180-455 m3/h (630 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 45-62 dB(A)

MONOGRAM
900 x 380 x 382 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

62 dB
HLUČNOST

630 m3/h
VÝKON

GOLD
CDP3802Z

BLACK
CDP3802C

WHITE
CDP3802B

komínový 
odsavač

Model: BLACK  I  WHITE

CENA: 27 990 Kč / 1 109 €

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

A



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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Model: COPPER  I  GOLD Model: BLACK  I  INOX  I WHITE

CENA: 24 990 Kč / 989 € CENA: 19 990 Kč / 799 €

• Průměr tubusu odsavače: 38,2 cm • Úsporná energetická třída A

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• LED pásek po obvodu s regulací odstínu světla

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 130-390 m3/h (560 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 40-61 dB(A)

802 x 382 x 382 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

61 dB
HLUČNOST

560 m3/h
VÝKON

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

COPPER
CDP3801R

GOLD
CDP3801Z

BLACK
CDP3801C

INOX
CDP3801I

WHITE
CDP3801B

TUBUS

A

komínový 
odsavač

Model: BLACK  I  WHITE

CENA: 24 990 Kč / 989 €

• Šířka 90 cm  • Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• Funkce automatického větrání místnosti

• 3x LED pásek s regulací odstínu světla

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 200-515 m3/h (720 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 44-63 dB(A)

T-SHAPE 90
770-955 x 899 x 500 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

63 dB
HLUČNOST

720 m3/h
VÝKON

BLACK I CDT9001C INOX I CDT9001I

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 

A++

komínový 
odsavač

LED LIŠTA S REGULACÍ 
ODSTÍNU SVĚTLA

2KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-8705
MOC 299 KČ / 12,90 € (ZA KUS)

1 KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-7258
MOC 349 KČ / 15,90 € (ZA KUS)

ZÁRUKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 
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Model: BLACK  I  WHITE

Model: BLACK I INOX

CENA: 35 990 Kč / 1 429 €

CENA: 36 990 Kč / 1 469 €

• Šířka 90 cm, hloubka 60 cm

• Výkonný plochý motor • Dálkové ovládání

• Pouze 19 cm vysoký pro snadnou vestavbu do nízkých podhledů

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Osvětlení: LED pásek (4 x 3,5 W) s možností regulace odstínu světla

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 180-450 m3/h (710 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 44-64 dB(A)

• Šířka 90 cm, hloubka 60 cm

• Výkonný plochý motor • Dálkové ovládání

• Pouze 19 cm vysoký pro snadnou vestavbu do nízkých podhledů

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Celoplošné LED osvětlení 22 W

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 180-450 m3/h (710 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 44-64 dB(A)

SU LIGHT

190 x 900 x 600 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

190 x 900 x 600 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

64 dB
HLUČNOST

64 dB
HLUČNOST

710 m3/h
VÝKON

710 m3/h
VÝKON

BLACK I CDS9002C WHITE I CDS9002B

VÝKONNÝ 
PLOCHÝ MOTOR

JEDNODUCHÁ 
INSTALACEPLOCHÝ MOTOR

VÝKONNÝ 
PLOCHÝ MOTOR

JEDNODUCHÁ 
INSTALACEPLOCHÝ MOTOR

BLACK I CDS9001C INOX I CDS9001IB

SU FRAME

A

A

stropní 
odsavač

stropní 
odsavač

LED LIŠTA S REGULACÍ 
ODSTÍNU SVĚTLA

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

PROVOZ POUZE 
V REŽIMU ODTAHU

PROVOZ POUZE 
V REŽIMU ODTAHU



Schémata pro vestavbu naleznete na www.ciarkodesign.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Ciarko Design po registraci. 
Podmínky pro registraci jsou dostupné na stránkách www.ciarkodesign.cz

Špičkový design, vysoký výkon, kvalitní zpracování, dokonalé osvětlení a opravdu použitelné technologie 
to jsou hlavní přednosti nových odsavačů CIARKO DESIGN. 

I 69

Model: BLACK 74  I  WHITE 74 Model: BLACK 55  I  WHITE 55

CENA: 14 990 Kč / 599 € CENA: 13 990 Kč / 559 €

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• LED pásek (7 W) s regulací odstínu světla (2900 až 6100 K)

• Výkon odtahu: 165-470 m3/h (630 m3/h v režimu BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-62 dB(A)

AURA
TYP 74 / 290 x 740 x 310 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

62 dB
HLUČNOST

630 m3/h
VÝKON

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

BLACK 74
CDZ7401C

WHITE 74
CDZ7401B

BLACK 55
CDZ5501C

WHITE 55
CDZ5501B

Model: BLACK I  WHITE

CENA: 14 990 Kč / 599 €

• Šířka 60 cm, hloubka 31 cm

• Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor

• Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• LED panel (výkon 19 W) s regulací odstínu světla

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 160-450 m3/h (600 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-62 dB(A) • Roční spotřeba energie 39,3 kWh

SU MINI 60
345 x 600 x 310 mm
VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA

62 dB
HLUČNOST

600 m3/h
VÝKON

BLACK I CDZ6001C WHITE I CDZ6001B

BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM 
OVLÁDÁNÍ GESTY

INVERTOROVÝ 
MOTOR

ZÁRUKY

A

A

plně vestavný odsavač
šířka 74 a 55 cm

plně vestavný 
odsavač

TYP 55 / 290 x 550 x 310 mm

LED LIŠTA S REGULACÍ 
ODSTÍNU SVĚTLA

LED LIŠTA S REGULACÍ 
ODSTÍNU SVĚTLA

1KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-8705
MOC 229 KČ / 12,90 € (ZA KUS)

1KS - UHLÍKOVÝ FILTR 
FR-8705
MOC 229 KČ / 12,90 € (ZA KUS)



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Kluge po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.klugecr.cz

Vynikající poměr výbavy, kvality a ceny navíc s přidanou hodnotou 
moderního designu, to je nová řada vestavných spotřebičů KLUGE.
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Značka Kluge je mladá a dynamicky se rozvíjející, ale zároveň i plně etablovaná a zákazníky prověřená. Spotřebiče Kluge navrhují 
přední evropští designéři. Jsou inspirovány čistým skandinávským designem. Ve svých začátcích se značka Kluge specializovala 
na oblast kuchyňských odsavačů par. Designově inovativní a technicky vyspělé kuchyňské odsavače se staly nedílnou součástí 
českých domácností. Díky vlastnímu testovacímu a certifikačnímu centru jsou tyto spotřebiče vyladěny k dosažení maximálních 
výkonů odtahu při nízké úrovni hlučnosti a spotřeby energie. Kluge dnes nabízí ucelenou řadu vestavných kuchyňských 
spotřebičů, takže si lze vybavit celou kuchyni designově sladěnými a výkonnými spotřebiči Kluge přesně podle vašich představ. 
Spotřebiče Kluge vám vždy přinášejí nejvýhodnější poměr ceny, výkonu a kvality na našem trhu. 

SPOTŘEBIČE VYTVOŘENÉ S VÁŠNÍ 
PRO DESIGN A KVALITU



Schémata pro vestavbu naleznete na www.klugecr.cz

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Kluge po registraci. 
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Vynikající poměr výbavy, kvality a ceny navíc s přidanou hodnotou 
moderního designu, to je nová řada vestavných spotřebičů KLUGE.
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Se sekvenčními kruhovými voliči: pře
hledný plně grafický 4,3” barevný displej 
v češtině  a slovenštině v kombinaci se 
sekvenčními kruhovými voliči umožňuje 
rychlý a intuitivní pohyb v menu trouby.

Dotykový displej s otočnými voliči pro 
snadné a rychlé ovládání všech funkcí 
trouby.

Přehledný a kontrastní LCD displej s doty
kovými tlačítky a otočnými voliči pro snad
nou a rychlou obsluhu (bílá čísla a symboly 
na černém pozadí).

SMART TFT displej 

LCD displej VISIO TOUCH

LCD displej White on Black 

Trouby KLUGE jsou vybaveny přehledným, skleněným ovládacím panelem vysokým pouze 9 cm. Dle modelu může být ovládací panel vybaven jedním z následujících 
3 druhů displejů a voličů. U všech druhů ovládacích panelů lze nastavit intenzitu jasu a zvukový signál.

Moderní a přehledné ovládací panely trub KLUGE

Hot Air Shield
dokonalá orchrana před horkým vzduchem

Perfektní ochrana uživatele před horkým vzduchem, který vychází z trouby 
po otevření dveří. Je to účinný deflektor, který je umístěn na vývodu 
horkého vzduchu a při otevření dveří se okamžitě vyklopí do vertikální 
polohy. Dostupné u modelů KTE1040B, KTE1030B a KTE1030X.

Horkovzdušné pečení s kruhovým 
topným tělesem 

Všechny trouby KLUGE jsou vybaveny kruhovým topným tělesem 
s aktivním ventilátorem pro rovnoměrné propečení pokrmů i při nižších 
teplotách. Tato funkce rovněž umožňuje rovnoměrné pečení na více 
úrovních najednou. 
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Původní cena: 15 990 Kč / 649 € 
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 569 €

• Multifunkční trouba o objemu 78 l

• Provedení černé sklo, černé madlo, černé sekvenční voliče

• Plně grafi cký 4,3“ barevný TFT displej v češtině a slovenštině

• 154 automatických programů (maso a ryby, pečivo, dezerty, koláče, fusion recepty, 
jogurt, sušení ...)

• 9 funkcí trouby (mj. Horkovzdušné pečení, Gril nebo Pizza)

• STEAM+  pečení s podporou páry

• Parní čištění VAP Clean+, Easy Clean smalt

• Cool Touch - 3 vrstvy skla se snadným vyjmutím pro čištění

• Hot Air Shield - ochrana před horkým vzduchem při otevření dveří

• Soft Open a Soft Close - pomalé otevírání a dovírání dveří trouby

• Chromované boční vodící rošty (až 10 úrovní pro plechy), 2 ks teleskopických výsuvů

• 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech, 1 ks bezpečnostní rošt

KTE1040B

OBJEM 78 l

STEAM+
PEČENÍ S PODPOROU PÁRY

154 
AUTO. PROGRAMŮ PEČENÍ

Vybírat můžete z bohaté nabídky více jak 154 programů automatického pečení
rozdělených do několika kategorií, například tmavé maso, drůbež, ryby, pečené 
pokrmy, chléb a pečivo, dezerty, pizzy, dorty, koláče, sušenky nebo moderní fusion 
kuchyně kombinující recepty hned několika světových kuchyní zároveň. Trouba vám 
také dokáže sama vyrobit jogurt, optimálně rozmrazit potraviny, usušit rajčata, lilky 
nebo cukety. 

Nejvyšší model trouby KTE1040B přináší bezkonkurenční pohodlí a jednoduchost 
obsluhy v podobě automatických programů pro přípravu pokrmů, včetně programů 
s podporou páry. 

Automatické programy
pro přípravu dokonalých pokrmů

Soft Close / Soft Open COOL TOUCH 

Chladné dveře COOL TOUCH se 3 
snadno vyjímatelnými celoplošnými 
skly pro pohodlné čištění. Vnější sklo 
jednoduše vyjmete jeho zatlačením 
směrem dolů k pantům. 

Elegantní a praktické 
bržděné dovírání a ote
vírání dveří trouby 
s pomalým dojezdem.
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Původní cena: 10 990 Kč / 449 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 419 €

• Multifunkční trouba o objemu 78 l

• Provedení černé sklo, černé madlo, černé otočné voliče

• Dotykový LED displej Visio Touch s časovačem pečení a minutkou

• 9 funkcí trouby (mj. Horkovzdušné pečení, Gril nebo Pizza)

• Cool Touch - 3 vrstvy skla ve dveřích se snadným vyjmutím pro čištění

• Soft Close • Hot Air Shield - ochrana před horkým vzduchem při otevření dveří

• Chromované boční vodící rošty (až 10 úrovní), 2 ks teleskopických výsuvů

• 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech, 1 ks bezpečnostní rošt

KTE1030B

Původní cena: 10 990 Kč / 449 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 419 €

• Multifunkční trouba o objemu 78 l

• Provedení černé sklo, nerezové madlo, nerezové otočné voliče

• Dotykový LED displej Visio Touch s časovačem pečení a minutkou

• 9 funkcí trouby (mj. Horkovzdušné pečení, Gril nebo Pizza)

• Cool Touch - 3 vrstvy skla ve dveřích se snadným vyjmutím pro čištění

• Soft Close • Hot Air Shield - ochrana před horkým vzduchem při otevření dveří

• Chromované boční vodící rošty (až 10 úrovní), 2 ks teleskopických výsuvů

• 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech, 1 ks bezpečnostní rošt

KTE1030X

OBJEM 78 l

HOT AIR SHIELD

SOFT CLOSE

Pečení s podporou páry STEAM+

Trouba KTE1040B nabízí u většiny automatických programů 
pečení s asistencí páry. Tuto funkci lze také zapnout u 
vybraných programů jako je např. horkovzdušné pečení a 
nastavit množství páry (ve 3 stupních nastavení vždy po 100 
ml vody). Poté stačí pouze naplnit praktický výsuvný zásobník 
s objemem max. 300 ml vody. Díky tomu budou vaše 
pokrmy nejen chutnější, ale především zdravější, protože 
pečení s podporou páry umožňuje používat mnohem 
menší množství tuku. Pára urychluje proces pečení, takže 
vaše pokrmy budou rychleji upečené a nadýchané. Tato 
funkce má vynikající výsledky hlavně při pečení chleba, 
pečiva, pokrmů z kynutého těsta, zapékaných pokrmů jako 
jsou lasagne a také ryb, drůbeže a telecího masa. 

OBJEM 78 l

HOT AIR SHIELD

SOFT CLOSE
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Původní cena: 9 490 Kč / 379 €
AKČNÍ CENA: 8 490 Kč / 349 €

• Multifunkční trouba s objemem 78 l

• Provedení černé sklo, černé madlo, černé otočné voliče

• 6 funkcí trouby

• Horkovzdušné pečení 

• Gril

• Cool Touch - 3 vrstvy skla ve dveřích

• Chromované boční vodící rošty (až 10 úrovní), 1 ks teleskopický výsuv

• 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech, 1 ks bezpečnostní rošt

KTE1020B

OBJEM 78 l

COOL TOUCH

HORKOVZDUŠNÉ 
PEČENÍ

VAP CLEAN+

Díky kombinaci výkonného 
parního čištění VAP CLEAN+ 
(u modelu KTE1040B)  
a Easy Clean smaltovaného 
povrchu je čištění trouby 
snadné, rychlé a zároveň 
velmi účinné.

Maxi objem 78 l 

Díky maxi objemu 78 l patří 
trouby Kluge k největším na 
českém trhu a jsou vybaveny 
vyjímatelnými chromovanými 
vodícími žebřinkami. Mají až 10 
úrovní pro umístění plechů nebo 
roštů a takto poskytují nebývalou 
variabilitu při rozmístění velkých 
plechů během pečení.

Vnitřní halogenové osvětlení 

Vnitřní halogenové osvětlení poskytuje dokonalý přehled 
o přípravě jídla uvnitř trouby.

Luxusní celoskleněné provedení trub KLUGE 
v černé barvě, nejen dokonale ladí s interiéry moderních kuchyní, ale 

lze je snadno vyčistit. 

Teleskopické výsuvy

Teleskopické výsuvy (u modelů 
KTE1040B a KTE1030B /
KTE1030X vždy 2 kusy) pro 
pohodlnou a bezpečnou 
manipulaci s pečícími plechy 
a rošty. Lze je umístit na 
libovolnou úroveň žebřinek 
a vyjmout pro snadnější čištění.

78 l 78 l 
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Původní cena: 6 490 Kč / 259 €
AKČNÍ CENA: 5 490 Kč / 229 €

• Vestavná mikrovlnná trouba do horní skříňky v černém provedení

• Objem 20 litrů • Nerezový vnitřní prostor

• Intuitivní ovládání pomocí dvou ergonomických otočných voličů

• 5 stupňů nastavení výkonu včetně rozmrazování

• Časovač (1 až 35 min.)

•  Zvukový signál konce programu • Vnitřní osvětlení

•  Průměr otočného talíře 24,5 cm • Výkon mikrovln 800 W

• Rozměry produktu (V x Š x H, cm): 38,8 x 59,5 x 34,35

KTM2010B

Původní cena: 8 990 Kč / 359 €
AKČNÍ CENA: 7 990 Kč / 299 €

• Vestavná mikrovlnná trouba s grillem v celoskleněném (včetně rámečku) černém provedení

• Objem 25 litrů • Nerezový vnitřní prostor

• Bílý LED displej, dotykové ovládání

• 8 programů automatického vaření • Časovač (až 95 min.)

•  Zvukový signál konce programu • Vnitřní osvětlení • Gril

•  Průměr otočného talíře 31,5 cm

• Výkon mikrovln 900 W / Výkon grilu 1100 W

• Rozměry produktu (V x Š x H, cm): 38,8 x 59,5 x 40,1

KTM2620B

OBJEM 25 l

OBJEM 20 l

PLNĚ DOTYKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ

GRIL

VÝKON 800 W

Výhody mikrovlnných trub

• Luxusní provedení v černé barvě

• Plně dotykové ovládání na černém skle s LCD displejem (bílé symboly 
na černém pozadí)

• 3 způsoby vaření – mikrovlnný ohřev, gril, mikrovlny+gril

• 8 automatických programů Auto cooking (Pizza, Maso, Zelenina, 
Těstoviny, Brambory, Ryby, Nápoj, Popkorn)

• Vaření ve fázích

• 5 úrovní výkonu

• Grilovací rošt

• Úzká mikrovlnka do horní skřínky (KTM2010B)

• Signál ukončení vaření

• Minutka, zámek ovládacího panelu

• Automatické rozmrazování podle hmotnosti

HLOUBKA

34,5 cm

* Dostupná od listopadu 2021
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Ovládání pomocí kombinace dotykového Slideru a tlačítek umožňuje 
nejen rychlé nastavení požadovaného výkonu a času, ale také 5 praktických 
funkcí (viz. symboly výše).

Rychlé a intuitivní dotykové ovládání Slider Control, díky kterému je 
nastavení správné úrovně vaření doslova hračkou.

Ovládací panel KPI6020B
Indukční varná deska se sliderem

Ovládací panel KPV6020B
Sklokeramická varná deska se sliderem

FUNKCE 
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY

( cca 40°C )

FUNKCE
UDRŽENÍ V TEPLE

( cca 50°C )

FUNKCE
UVEDENÍ DO VARU

( cca 100°C )

FUNKCE
SMAŽENÍ

( cca 160°C )

FUNKCE
POWER BOOSTER

( maximální výkon )

5 praktických přednastavených funkcí
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Původní cena: 7 990 Kč / 319 €
AKČNÍ CENA: 6 990 Kč / 289 €

• Indukční varná deska šířky 60 cm, povrch z černého skla rovné hrany vhodné pro zapuštění

• 4 indukční varné zóny: 2 x 160 mm / 1400 W (1800 W Booster) + 2 x 210 mm / 2100 W 
(2500 W Booster) • 9 úrovní nastavení výkonu

• 5 praktických přednastavených funkcí: Rozpouštění čokolády, Udržení v teple, 
Uvedení do varu, Smažení, Power Booster • Funkce bezpečnostního vypnutí

• Dotykové ovládání se sliderem rychlé nastavení výkonu a času

• Booster a Časovač pro každou zónu • Detekce nádobí • Upozornění na zbytkové teplo

• Zámek displeje + dětský zámek  • Smart Pause • Celkový příkon 7 400 W

KPI6020B

Původní cena: 6 990 Kč / 279 €
AKČNÍ CENA: 5 990 Kč / 239 €

• Sklokeramická varná deska šířky 60 cm

• Povrch z černého skla, rovné hrany vhodné pro zapuštění

• 4 varné Highlight zóny

• 2 x 145 mm / 1200 W + 1 x 180 mm duální zóna / 1700 W + 1 x 145 mm oválná zóna
/ 1800 W

• Dotykové ovládání se sliderem pro rychlé nastavení výkonu a času

• Časovač  • Smart Pause  • Upozornění na zbytkové teplo • Zámek displeje

• Celkový příkon 5900  W

KPV6020B

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
SE SLIDEREM

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
SE SLIDEREM

DETEKCE NÁDOBÍ

2 X ROZŠÍŘENÁ 
HIGHLIGHT ZÓNA

5 PRAKTICKÝCH FUNKCÍ

Původní cena: 5 990 Kč / 239 €
AKČNÍ CENA: 4 990 Kč / 199 €

• Sklokeramická varná deska

• Šířka 60 cm

• Povrch z černého skla

• 4 varné Highlight zóny

• 2 x 145 mm / 1200 W + 2 x 180 mm / 1800 W

• Dotykové ovládání  • Upozornění na zbytkové teplo

• Zámek displeje

• Celkový příkon 6000 W

KPV6010B4 VARNÉ HIGHLIGHT 
ZÓNY

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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Původní cena: 5 990 Kč / 249 €
AKČNÍ CENA: 5 490 Kč / 219 €

• Indukční varná deska typu Domino, šířka 30 cm• Povrch z černého skla s nerez rámečkem

• 2 indukční varné zóny: 160 mm / 1400 W (1800 W BOOSTER) 
+ 200 mm / 2100 W (2500 W BOOSTER) • BOOSTER

• Dotykové ovládání • Funkce bezpečnostního vypnutí • Detekce nádobí

• Upozornění na zbytkové teplo • Zámek displeje + dětský zámek

• Smart Pause

• Časovač

• Celkový příkon 3600 W

KPI3010BŠÍŘKA 30 CM

BOOSTER

DETEKCE NÁDOBÍ

52
 c

m

30 cm

Ovládací 
panel

Vyjímatelná příborová zásuvka 
dělitelná v poměru 1/3 ku 2/3

Plně modulární a vyjímatelná příborová zásuvka je chloubou 
myček Kluge. Díky rozdělení v poměru 1/3 ku 2/3 je možné ji vždy 
přizpůsobit vašim potřebám. Můžete ji zaplnit celou nebo jen její  
libovolnou část. Dokonale čisté příbory a ostatní kuchyňské náčiní a 
také nesrovnatelně lepší přístupnost a manipulovatelnost ve srovnání 
s běžnými koši na příbory, to jsou hlavní výhody příborové zásuvky 
myček Kluge. Díky otočnému ostřikovači na stropu myčky je nádobí 
v příborové zásuvce vždy dokonale umyté.

Původní cena: 5 990 Kč / 249 €
AKČNÍ CENA: 5 490 Kč / 219 €

KPI3000B

• Indukční varná deska typu Domino

• Povrch z černého skla s rovnými hranami

• 2 indukční varné zóny: 160 mm / 1,4 kW 
(1,8 kW BOOSTER) + 200 mm / 2,1 kW 
(2,5 kW BOOSTER)

• Celkový příkon 3,6 kW

• BOOSTER  • Detekce nádobí

• Dotykové ovládání

• Funkce bezpečnostního vypnutí

• Upozornění na zbytkové teplo

• Zámek displeje + dětský zámek

• Smart Pause • Časovač

Původní cena: 3 990 Kč / 159 €
AKČNÍ CENA: 3 490 Kč / 139 €

KPV3000B

• Sklokeramická varná deska typu 
Domino

• Šířka 30 cm

• Povrch z černého skla

• 2 varné Highlight zóny: 1 x 145 mm / 1200 
W + 1 x 180 mm / 1800 W

• Dotykové ovládání

• Upozornění na zbytkové teplo

• Zámek displeje

• Celkový příkon 3000 W

52 cm

52 cm

30 cm 30 cm
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Původní cena: 13 990 Kč / 559 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 499 €

• Kapacita 13 sad nádobí 

• Energetická třída: E  • Třída mytí: A  • Třída sušení: A

• Ovládací panel v kombinaci nerez/černá • Bílý LED displej

• 6 mycích programů (ECO, Rychlý 30‘ 40°C, Super 50‘ 65°C, Hygienický 70°C, Předmytí, 
Intenzivní 65°C) / 4 teploty

• EcoWash – mytí poloviční náplně • Mini Active Drying - úsporný a tichý systém sušení

• Odložený start mycího programu až o 24 hodin.

• Vyjímatelná příborová zásuvka, s otočným ostřikovačem ve stropu, přídavný 
košík na příbory • Bezpečnostní hadice Aquastop

• Výškově nastavitelný horní koš i při naložení

• Komfortní zásobník na mycí prostředky včetně multifunkčních tablet

• Ochrana proti přetečení a úniku vody

• Ukazatel soli a leštidla • Hlučnost 45dB

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 94 kWh / 9 l

KVD6011X

NEREZOVÝ VIDITELNÝ 
PANEL

PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA

POLOVIČNÍ NÁPLŇ 
ECOWASH

Ovládací 
panel

Ovládací 
panel

Původní cena: 13 990 Kč / 559 €
AKČNÍ CENA: 12 990 Kč / 529 €

• Kapacita 13 sad nádobí

• Energetická třída: E  • Třída mytí: A  • Třída sušení: A

• 9 mycích programů  (Předmytí, ECO, Rychlý 30‘ 40°C, Super 55‘ 60°C, Hygienický 60°C, 
Auto Jemný 30-50 °C, Auto Normal 50-60 °C, Auto Intenzivní 60-70 °C, Extra Hygienický 
70°C) / 5 teplot

• Komfortní zásobník na mycí prostředky včetně multifunkčních tablet

• Červený LED displej + elektronické ovládání

• EcoWash – mytí poloviční náplně (3 režimy) • Odložený start až o 19 hodin

• Ochrana proti přetečení a úniku vody • Ukazatel soli a leštidla

• Mini Active Drying - úsporný a tichý systém sušení

• Výškově nastavitelný horní koš i při naložení

• Vyjímatelná příborová zásuvka Easy Tray dělitelná v poměru 1/3 ku 2/3, s otoč-
ným ostřikovačem ve stropu, přídavný košík na příbory

• Držák na lahve, nastavitelné police na šálky

• Hlučnost 45dB  • Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 94 kWh / 9 l

KVD6011P
DĚLITELNÁ PŘÍBOROVÁ 

ZÁSUVKA

POLOVIČNÍ NÁPLŇ 
ECOWASH



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro všechny vestavné spotřebiče Kluge po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.klugecr.cz

Vynikající poměr výbavy, kvality a ceny navíc s přidanou hodnotou 
moderního designu, to je nová řada vestavných spotřebičů KLUGE.

I 80

Původní cena: 12 990 Kč / 519 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 469 €

• Kapacita 13 sad nádobí

• Energetická třída: E  • Třída mytí: A  • Třída sušení: A

• 5 mycích programů (Předmytí, ECO, Rychlý 30‘ 40°C, Super 50‘ 65°C, Intenzivní 65°C) / 
4 teploty

• Komfortní zásobník na mycí prostředky včetně multifunkčních tablet

• Tlačítkové ovládání s LED indikátory

• Mini Active Drying - úsporný a tichý systém sušení

• Ukazatel konce mycího cyklu •  Zvukový signál po ukončení mycího programu

• Ukazatel soli a leštidla

• Odložený start o 3, 6 a 9 hodin

• Ochrana proti přetečení a úniku vody

• Vyjímatelná příborová zásuvka, s otočným ostřikovačem ve stropu, přídavný 
košík na příbory

• Držák na lahve, police na šálky • Hlučnost 45dB

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 94 kWh / 9 l

KVD6001P

PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA

PROGRAM SUPER 50´

Výškově stavitelný horní koš

Horní koš u myček Kluge lze 
jednoduše zvednout do vyšší 
polohy i když je plně naložený 
nádobím. Do spodního koše 
se vám tak vejdou vysoké 
hrnce nebo talíře. 

Nízká hlučnost 45 dB(A)

Myčky Kluge jsou vybaveny tichými 
čerpadly a izolací pro snížení hlučnosti 
během mytí. Nízkou hlučnost oceníte 
především při propojené kuchyni s 
jídelnou nebo obývacím pokojem. 

Komfortní zásobník 
na mycí prostředky 

Zásobník na mycí prostředky je 
nově umístěn ve středu dveří pro 
snadnější dávkování. Je přizpůso
ben také pro použití multi
funkčních tablet. Speciální tvar 
horního koše poskytuje potřebný 
prostor pro vypadnutí tablety ze 
zásobníku.

Mini Active Drying 

Úsporný a tichý systém sušení 
aktivní kondezací MINI ACTIVE 
DRYING dokáže vysušit vaše 
nádobí rychle a efektivně.
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Původní cena: 13 990 Kč / 559 €
AKČNÍ CENA: 11 990 Kč / 499 €

• Plně vestavná myčka nádobí šířky 45 cm

• Energetická třída: E  • Třída mytí: A  • Třída sušení: A

• 10 sad nádobí 

• 8 mycích programů

• 6 mycích teplot: 30/40/50/60/65/70 + Auto

• Červený LED displej + elektronické ovládání

• EcoWash – mytí poloviční náplně (3 režimy)

• Odložený start až o 19 hodin

• Ochrana proti přetečení a úniku vody

• Ukazatel hladiny soli a leštidla

• Horní koš nastavitelný při zatížení

• Vyjímatelná příborová zásuvka

• Držák na lahve, nastavitelné police na šálky

• Možnost použití mycích tablet

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 76 kWh / 9 l

• Hlučnost 45 dB(A)  

KVD4511P

10 SAD NÁDOBÍ

ECOWASH

PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA

45 cm

Funkce ECO Wash

Myčku Kluge můžete bez výčitek zapnout i pokud 
je jen z poloviny zaplněná. Funkce ECO Wash 
totiž umožňuje mytí menšího množství nádobí s 
adekvátní energetickou i časovou úsporou. Funkce 
ECO Wash nabízí celkem 3 režimy mytí: v horním, 
v dolním nebo v obou koších zároveň. Ve všech 
případech je použito menší množství vody 
a mycího prostředku, kratší je také doba mytí.

Program Super 50´ při 65°C

Efektivní a účinné mytí nemusí trvat dlouho. 
Speciální program SUPER 50  ́ umyje zcela 
zaplněnou myčku při teplotě 65 °C za 50 minut. 
Tento program nejčastěji využijete pro mytí nádobí 
během dne. Rychlé mytí znamená vždy čistý stůl 
bez špinavého nádobí!
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Původní cena: 16 990 Kč / 699 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 659 €

• Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem dole

• Energetická třída E

• Beznámrazový systém DUAL NO FROST zamezující vysušování potravin

• Čistý objem chladničky: 180 l  • Čistý objem mrazničky: 63 l

• Vnitřní LED osvětlení • Funkce Fast Freeze

• Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti • 4 police z bezpečnostního skla  

• 4 přihrádky ve dveřích, nerezový držák na lahve • 3 zásuvky v mrazničce

• Mrazící výkon 3 kg/24 h  • Výdrž bez proudu 12 h

• Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky • Roční spotřeba energie 218 kWh

• Rozměry  (VxŠxH): 177x54x54,5 cm

KCN2256J

Původní cena: 14 990 Kč / 609 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 589 €

• Vestavná kombi. chladnička s mrazákem dole

• Energetická třída E

• LOW FROST - minimalizuje výskyt námrazy

• Čistý objem chladničky / mrazničky: 181 l / 68 l

• Automatické odmrazování chladničky a mrazničky • Výdrž bez proudu 18 h

• Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti • 4 police z bezpečnostního skla

• 3 standardní přihrádky a přihrádka na lahve ve dveřích • Mrazící výkon 4 kg/24 h

• 3 objemné zásuvky v mrazničce

• Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky  • Roční spotřeba energie 215 kWh

• Rozměry  (VxŠxH): 177x54x54,5 cm

KC2256J

Nerezový držák na 
lahve

Zásuvka na zeleninu 
s regulací vlhkosti

Zásuvka na zeleninu 
s regulací vlhkosti

54 cm

54 cm

17
7 

cm
17

7 
cm

LOW FROST

DUAL NO FROST

VNITŘNÍ LED 
OSVĚTLENÍ

VNITŘNÍ LED 
OSVĚTLENÍ
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Původní cena: 14 990 Kč / 609 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 589 €

KC2192J
• Vestavná chladnička 

s mrazícím oddílem nahoře • En. třída E

• Čistý objem chladničky 170 l

• Čistý objem mrazícího oddílu 17 l

• Vnitřní LED osvětlení

• 3 nastavitelné a 1 pevná police 

• 3 přihrádky a držák na lahve ve dveřích

• Automatické odmrazování

• Mrazící výkon 2 kg/24 h

• Výdrž bez proudu 11 h

• Roční spotřeba energie 150 kWh/rok

• Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky

• Rozměry  (VxŠxH): 122,5x54x54,5 cm

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

KC2120J
• Podstavná chladnička s mrazákem 

s průběžným soklem • En. třída F

• Čistý objem chladničky: 98 l

• Čistý objem mrazící přihrádky: 17 l

• Vnitřní LED osvětlení 

• 2 police z bezpečnostního skla

• Přihrádka a držák na lahve ve dveřích

• Automatické odmrazování

• Mrazící výkon 2 kg/24 h 

• Výdrž bez proudu 10,5 h

• Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky

• Roční spotřeba energie 187 kWh

• Rozměry  (VxŠxH): 81,8x59,5x54,8 cm54 cm

59,5 cm

12
2,

5 
cm

82
 c

m

Steam Control

Operační algoritmus tohoto automatického provozního 
režimu se opírá o data snímaná třemi senzory (čistoty 
vzduchu, vlhkosti  a teploty). Aktivace provozu odsavače  
a nastavení výkonu odtahu je pak řízeno  a upravováno 
zcela automaticky na základě těchto dat. Jednoduše ak

tivujte režim Steam Control a odsavač už si vše pohlídá sám. Dokáže se sám 
spustit i upravit výkon odtahu dle aktuální potřeby, a po ukončení přípravy ak
tivuje režim odloženého vypnutí k vyčištění vzduchu v kuchyni.

Tichý a výkonný invertorový motor

Představujeme vám novou generaci invertorových (jinak také bezkartáčových) 
motorů, které jsou nejen nesrovnatelně tišší a úspornější než běžné 
uhlíkové (neboli kartáčové) motory, ale jsou navíc mnohem spolehlivější. 
Jsou řízeny elektronicky, což přináší nejvyšší možnou efektivitu provozu, 
čili maximální výkon při minimální spotřebě energie. Díky absenci uhlíků 
jsou bezkartáčové motory také výrazně méně náchylné k mechanickému 
opotřebení a budou vám dlouho a spolehlivě sloužit.

Dálkové ovládání

Odsavač je vybaven elegant
ním a skladným dál kovým 
ovladačem, který vám 
umožní ovládat všechny 
funkce spotřebiče pohodl
ně na dálku, například od 
kuchyňského stolu.
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Původní cena: 19 990 Kč / 799 €
AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 719 €

• Ostrůvkový odsavač 39 cm široký

• Nerezové (KOI4100IX) nebo černé (KOI4100BL) provedení

• Max. výkon odtahu  742 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 46-60 dB(A)

• LED pásek 4x2 W

• 3 stupně intenzity odsávání + BOOST

• Soft touch ovládání s displejem + dálkový ovladač

• Dálkový ovladač

• Odtah i recirkulace

• Energetická třída B

• 1 ks - uhlíkový fi ltr FR-7258: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

KOI4100BL | KOI4100IX

KOI4100BL KOI4100IX

39 cm

4X LED PÁSEK

VYSOKÝ VÝKON

60 dB
HLUČNOST

742 m3/h
VÝKON

Původní cena: 19 990 Kč / 799 €

AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 719 €

• Ostrůvkový odsavač 40 cm široký

• Nerezové (KOI4020IX) nebo černé (KOI4020BLG) provedení

• Max. výkon odtahu 743 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 49-62 dB(A)

• 3 stupně intenzity odsávání + BOOST

• LED pásek 4x2 W

• Soft touch ovládání s displejem  + dálkový ovladač

• Odložené vypnutí 

• Odtah i recirkulace 

• Energetická třída B

• 1 ks - uhlíkový fi ltr FR-6312: MOC 217 Kč / 12,90 € (za kus)

KOI4020IX | KOI4020BLG  

40 cm

KOI4020IX KOI4020BLG

4X LED PÁSEK

VYSOKÝ VÝKON

62 dB
HLUČNOST

743 m3/h
VÝKON Včetně dálkového 

ovladače

Včetně dálkového 
ovladače
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Původní cena: 17 990 Kč / 719 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 639 €

• Ostrůvkový odsavač 90 cm široký

• Provedení nerezové s čelním panelem z černého skla 

• Tichý bezkartáčový (invertorový) motor 

• Max. výkon odtahu 700 m3/h 

• Hlučnost ve standardním režimu: 45-64 dB(A)

• 4 stupně intenzity odsávání + BOOST 

• LED pásek 4x2 W 

• Dotykové ovládání s displejem 

• Odložené vypnutí  • Odtah i recirkulace

• Energetická třída A 

• Výška s komínem: 805-1005 mm

• 3 ks - uhlíkový fi ltr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

KOI9211IX

Ovládací 
panel

90 cm

TICHÝ INVERTOROVÝ
MOTOR

4X LED PÁSEK

VÝŠKA ČELNÍHO 
PANELU POUZE 4 CM

64 dB
HLUČNOST

700 m3/h
VÝKON

Původní cena: 17 990 Kč / 719 €
AKČNÍ CENA: 15 990 Kč / 639 €

• Barevné provedení: černé se skleněným panelem

• Ostrůvkový odsavač  90 cm široký 

• Výška panelu pouze 4 cm

• Dotykové ovládání s displejem

• Tichý bezkartáčový (invertorový) motor

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Typ osvětlení: 4 x LED pásky

• Výkon odtahu: 210-390 m3/h, 700 m3/h v režimu BOOST

• Hlučnost ve standardním režimu: 45-64 dB(A)

• Funkce odloženého vypnutí

• Výška s komínem: 805-1005 mm

• 3 ks - uhlíkový fi ltr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

KOI9211BLG 

Ovládací 
panel

90 cm

BOOST

4X LED PÁSEK

VÝŠKA ČELNÍHO 
PANELU POUZE 4 CM

TICHÝ 
INVERTOROVÝ MOTOR

64 dB
HLUČNOST

700 m3/h
VÝKON
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Původní cena: 19 990 Kč / 799 €
AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 719 €

Původní cena: 16 990 Kč / 679 €
AKČNÍ CENA: 11 990 Kč / 499 €

• Barevné provedení: černé sklo  • Šířka: 90 cm

• Energetická třída A+ / spotřeba energie 34,7 kWh/rok

• Tichý, úsporný a spolehlivý invertorový motor 
nové generace

• Dotykové ovládání na skle s LED displejem

• 4 stupně intenzity odsávání + BOOST

• Typ osvětlení: nastavitelná LED lišta s regulací teploty světla (7W)

• Výkon odtahu: 210-515 m3/h / BOOST až 700 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-63 dB(A)

• Funkce odloženého vypnutí

• Výška s komínem: 980-1156 mm

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-7258: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

• Komínový odsavač 90 cm široký 

• Provedení černé s černým sklem

• Hlučnost ve standardním režimu: 52-60 dB(A)

• Dotykové ovládání na skle

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Typ osvětlení: 2x LED pásek (2 x 2 W) 

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 230 - 410 m3/h

• Výkon odtahu v režimu BOOST: 670 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 52 - 60 dB(A)

• Hlučnost v režimu BOOST: 68 dB(A)

• Roční spotřeba energie 66,2 kWh/a

• Výška s komínem: 860-1050 mm  

• 1 ks - uhlíkový fi ltr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

KOS9240BLG

KOD9010BLG

Ovládací 
panelPohyb LED lišty 

nahoru a dolů90 cm

90 cm

63 dB
HLUČNOST

700 m3/h
VÝKON

60 dB
HLUČNOST

670 m3/h
VÝKON

LED LIŠTA S REGULACÍ 
TEPLOTY SVĚTLA

Ovládací 
panel

Včetně dálkového 
ovladače
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Původní cena: 18 990 Kč / 759 €
AKČNÍ CENA: 16 990 Kč / 679 €

• Barevné provedení: černé sklo  • Šířka: 90 cm

• Energetická třída A+ / spotřeba energie 34,7 kWh/rok

• Extrémně tichý, úsporný a výkonný invertorový motor 
nové generace

• Dotykové ovládání na skle s LED displejem

• 4 stupně intenzity odsávání + BOOST

• Typ osvětlení: LED lišta s regulací teploty světla (7W)

• Výkon odtahu: 210-515 m3/h / BOOST až 700 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-63 dB(A)

• Funkce odloženého vypnutí

• Výška s komínem: 980-1156 mm

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-7258: MOC 349 Kč / 15,90 (za kus)

KOS9311BLG

Pohyb LED lišty 
nahoru a dolů

Ovládací 
panel

90 cm

Pohyb LED lišty 
nahoru a dolů

Původní cena: 16 990 Kč / 679 €

AKČNÍ CENA: 14 990 Kč / 599 €

• Barevné provedení: černé sklo + čiré sklo po obvodu

• Šířka: 80 cm

• Energetická třída A+ / spotřeba energie 30 kWh/rok

• Extrémně tichý, úsporný a výkonný invertorový motor 
nové generace

• Dotykové ovládání na skle s LED displejem

• 4 stupně intenzity odsávání + BOOST

• Typ osvětlení: LED pásek (7W)

• Výkon odtahu: 210-515 m3/h / BOOST až 700 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 43-63 dB(A)

• Funkce odloženého vypnutí

• Výška s komínem: 775-970 mm

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-8705: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

KOS8300BLG

Ovládací 
panel

80 cm

63 dB
HLUČNOST

700 m3/h
VÝKON

63 dB
HLUČNOST

700 m3/h
VÝKON

TICHÝ INVERTOROVÝ 
MOTOR

LED LIŠTA S REGULACÍ 
TEPLOTY SVĚTLA

TICHÝ INVERTOROVÝ 
MOTOR
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KOS9030BLG KOS9030WHG

Původní cena: 11 990 Kč / 479 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

Původní cena: 11 990 Kč / 479 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • 
Max. výkon odtahu 603 m3/h • Hlučnost 50-61 dB(A) • 3 
stupně intenzity odsávání + BOOST • LED žárovky 2x3 W • 
Dotykové ovládání na skle s displejem • Odložené vypnutí • Od-
tah i recirkulace • En. tř. B • Výška s komínem: 1185-1360 mm 

• 1 ks - uhlíkový fi ltr FR-6282: MOC 241 Kč / 9,90 €  (za kus)

Komínový odsavač • Nerezové provedení s bílým sklem • 
Max. výkon odtahu 603 m3/h • Hlučnost 50-61 dB(A) • 3 
stupně intenzity odsávání + BOOST • LED žárovky 2x3 W • 
Dotykové ovl. na skle s displejem • Odložené vypnutí • Odtah 
i recirkulace • En. třída B • Výška s komínem: 1185-1360 mm 

• 1 ks - uhlíkový fi ltr FR-6282: MOC 241 Kč / 9,90 €  (za kus)

90 cm90 cm

61 dB
HLUČNOST

603 m3/h
VÝKON

61 dB
HLUČNOST

603 m3/h
VÝKON

Funkce Boost 
a Odložení konce odsávání

Funkce boost  umožňuje okamžitý přechod k maximálnímu výkonu 
odtahu v případě potřeby odsát větší koncentraci par či pachů. 

Funkce odloženého konce odsávání  funkce odloženého vypnutí 
odsávání umožňuje nastavit odložení vypnutí provozu odsavače 
a tím i při nízkém stupni výkonu bezpečně odvětrat zbytkové 
páry a pachy po ukončení vaření. Velmi snadno a pohodlně tak 
v kuchyni vyčistíme a osvěžíme vzduch pro příjemné a ničím 
nerušené stolování. Tato funkce je vhodná hlavně pro otevřené 
prostory, kde je spojená kuchyň s obývacím pokojem nebo 
jídelnou.

KOS9150BLG

Původní cena: 8 990 Kč / 359 €
AKČNÍ CENA: 7 990 Kč / 319 €

Komínový odsavač • Barevné provedení černé sklo + nerez • Do-
tykové ovládání na skle s LED displejem • Max. výkon odtahu 
355 m3/h• Hlučnost  57-71 dB(A) • 3 stupně intenzity odsávání • 
LED žárovky 2x3 W• Roční spotřeba energie 58,4 kWh • Funkce 
odloženého vypnutí • En. třída C • Výška s komínem: 775-970 mm 

• 2 ks - uhlíkový filtr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

Ovládací 
panel

90 cm

71 dB
HLUČNOST

355 m3/h
VÝKON

Led lišta s nastavitelným sklonem

Špičkové modely odsavačů KLUGE KOS9240BLG a KOS9310BLG jsou 
vybaveny jedinečnou a praktickou LED lištou s nastavitelným sklonem. 
Tato LED lišta poskytuje perfektní a intenzivní světlo, které lze naklopením 
jednoduše nasměrovat na potřebnou plochu např. varnou desku. 

Pohyb LED lišty 
nahoru a dolů
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KMS9010BLG

Původní cena: 6 990 Kč / 279 €
AKČNÍ CENA: 5 990 Kč / 239 €

Komínový odsavač • Černé provedení s černým sklem a nere-
zovými lištami • Max. výkon odtahu 325 m3/h • Hlučnost 
47–61 dB(A) • 3 stupně intenzity odsávání • LED žárovky 2x3 
W • Tlačítkové ovládání • Odtah i recirkulace • En. třída C • 
Výška s komínem: 724-889 mm • Sada 2 ks uhlíkových fi ltrů 
FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

90 cm

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

• KOS6320WHG: Barevné provedení bílé sklo + nerez

• KOS6320BLG: Barevné provedení černé sklo + nerez

• Šířka: 60 cm

• Energetický štítek: B

• Dotykové ovládání na skle s LED displejem

• 3 stupně intenzity odsávání

• Typ osvětlení: 2x LED žárovka (typ GU10)

• Výkon odtahu: 230-420 m3/h / BOOST až 660 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 52-62 dB(A)

• Funkce odloženého vypnutí

• Roční spotřeba energie 64 kWh

• Výška s komínem: 770-960 mm

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-8705: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

KOS6320WHG | KOS6320BLG

KOS6320WHG

KOS6320BLG

61 dB
HLUČNOST

325 m3/h
VÝKON

62 dB
HLUČNOST

660 m3/h
VÝKON

VYSOKÝ VÝKON

KMS9030BLG

Původní cena: 11 990 Kč / 479 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • Vý-
kon odtahu 555 m3/h  • Hlučnost 45-56 dB(A) • 3 stupně 
intenzity odsávání + BOOST • LED žárovky 2x3 W • Doty-
kové ovládání na skle s displejem + dálkový ovladač • Odtah 
i recirkulace • En. třída B • Výška s komínem: 828-1188 mm 

• 2 ks uhlíkový fi ltr FR-7944: MOC 299 Kč / 12,90 €  (za kus)

Včetně 
dálkového 

ovladače

90 cm

56 dB
HLUČNOST

555 m3/h
VÝKON

KMS9020BLG

Původní cena: 7 990 Kč / 319 €
AKČNÍ CENA: 6 990 Kč / 279 €

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • 
Max. výkon odtahu 315 m3/h • Hlučnost 43–60 dB(A) • 
3 stupně intenzity odsávání • LED žárovky 2x3 W • Tlačít-
kové ovládání • Odtah i recirkulace • En. třída C  • Výška s 
komínem: 815-1080 mm • Sada 2 ks uhlíkových fi ltrů FR-
0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

90 cm

60 dB
HLUČNOST

315 m3/h
VÝKON
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Původní cena: 7 990 Kč / 319 €
AKČNÍ CENA: 6 990 Kč / 279 €

• KOS6120BLG: Barevné provedení černé

• KOS6120WHG: Barevné provedení bílé

• Šířka: 60 cm

• 3 stupně nastavení výkonu

• Typ osvětlení: 2 x LED GU10 (3W)

• Výkon odtahu 251-385 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 58-65 dB(A)

• Roční spotřeba energie 52 kWh

• Funkce odtahu a recirkulace

• Průměr výstupu vzduchu 120 mm

• Filtry z aktivního uhlíku FR-7258

• Výška s komínem: 780-960 mm

• 1 ks - uhlíkový fi ltr FR-7258: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

KOS6120WHG | KOS6120BLG

KOS6120BLG

KOS6120WHG

65 dB
HLUČNOST

385 m3/h
VÝKON

KMS6030BLG KMS6020BLG

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

Původní cena: 6 990 Kč / 279 €
AKČNÍ CENA: 5 990 Kč / 239 €

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem 

• Výkon odtahu 555 m3/h • Hlučnost 48-56 dB(A)  • 
3 stupně intenzity odsávání + BOOST • LED žárovky 2x3 W

• Dotykové ovl. na skle s displejem + dálkový ovladač • Odtah 
i recirkulace • En. třída B • Výška s komínem: 828-1188 mm 

• 2ks - uhlíkový fi ltr FR-7944: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • 
Max. výkon odtahu 315 m3/h • Hlučnost 43–60 dB(A) • 
3 stupně intenzity odsávání • LED žárovky 2x3 W • Tlačít-
kové ovládání • Odtah i recirkulace • Energetická třída C • 
Výška s komínem: 815-1080 mm • Sada 2 ks uhlíkových 
fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

60 cm60 cm

Včetně 
dálkového 

ovladače
60 dB
HLUČNOST

315 m3/h
VÝKON

56 dB
HLUČNOST

555 m3/h
VÝKON

KOS6300BLG

Původní cena: 13 990 Kč / 559 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 439 €

Komínový odsavač • Provedení černé s černým sklem a průhledným 
lemem po obvodu • Max. výkon odtahu 700 m3/h • Invertorový 
motor nové generace• Hlučnost 43-63 dB(A) • Dotykové ov. na 
skle • 4 stupně intenzity odsávání + BOOST •  LED pásek s regulací 
teploty světla 7 W • En. třída A+ • Výška s komínem: 770-960 mm 

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-8705: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

60 cm

63 dB
HLUČNOST

700 m3/h
VÝKON

TICHÝ INVERTOROVÝ 
MOTOR
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KOS6150BLG

Původní cena: 6 990 Kč / 279 €
AKČNÍ CENA: 5 990 Kč / 249 €

Komínový odsavač • Provedení černé sklo + nerez • Max. výkon 
odtahu 340 m3/h• Dotykové ovl. na skle s LED displejem • Hluč-
nost: 57-72 dB(A) • 3 stupně intenzity odsávání • LED žárovky 2x3 
W• Roční spotřeba energie 58,3 kWh • Funkce odloženého vypnutí 

• En.  třída C • Výška s komínem: 775-970 mm • 1 ks - uhlíkový 
filtr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

Ovládací 
panel

60 cm

KOS6020SLG KMS6010BLG

KMS6000BLG

Původní cena: 5 990 Kč / 239 €
AKČNÍ CENA: 4 990 Kč / 199 €

Původní cena: 5 990 Kč / 239 €
AKČNÍ CENA: 4 990 Kč / 199 €

Původní cena: 5 990 Kč / 239 €
AKČNÍ CENA: 4 990 Kč / 209 €

Komínový odsavač • Provedení stříbrné se stříbrným sklem • 
Max. výkon odtahu 404 m3/h • Hlučnost 58-68 dB(A) • 
3 stupně intenzity odsávání • LED žárovky 2x3 W • Doty-
kové ovládání na skle • Odložené vypnutí • Odtah i recirku-
lace • Energetická třída C • Výška s komínem: 780-960 mm 

• 1 ks - uhlíkový fi ltr FR-7258: MOC 299 Kč / 15,90 € (za kus)

Komínový odsavač • Černé provedení s černým sklem a nere-
zovými lištami • Max. výkon odtahu 325 m3/h • Hlučnost 
47–61 dB(A) • 3 stupně intenzity odsávání • LED žárovky 2x3 
W • Tlačítkové ovládání • Odtah i recirkulace • Energetická 
třída C • Výška s komínem: 724-889 mm • Sada 2 ks uhlíko-
vých fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • 
Max. výkon odtahu 305 m3/h • Hlučnost 47–61 dB(A) • 
3 stupně intenzity odsávání • 2x LED osvětlení • Tlačít-
kové ovládání • Odtah i recirkulace • Energetická třída D 

• Výška s komínem: 635-895 mm • Sada 2 ks uhlíkových 
fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

60 cm

60 cm60 cm

61 dB
HLUČNOST

325 m3/h
VÝKON

61 dB
HLUČNOST

305 m3/h
VÝKON

72 dB
HLUČNOST

340 m3/h
VÝKON

68 dB
HLUČNOST

404 m3/h
VÝKON

KOK9110BLG

Původní cena: 12 990 Kč / 519 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 439 €

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • Max. 
výkon odtahu  525 m3/h • Hlučnost 46-57 dB(A) • 3 stupně 
intenzity odsávání + BOOST • LED pásek 2x2 W• Dotykové ovl. 
na skle s displejem • Výška ovl. panelu jen 4 cm• Odtah i re-
cirkulace • Energetická třída B • Výška s komínem: 840-990 mm 

• 3 ks - uhlíkový filtr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

HLOUBKA JEN

40 cm

90 cm

Ovládací 
panel

57 dB
HLUČNOST

525 m3/h
VÝKON

KOK9040IX

Původní cena: 11 990 Kč / 479 €
AKČNÍ CENA: 8 990 Kč / 399 €

Komínový odsavač • Nerezové provedení • Max. výkon odtahu 
800 m3/h • Hlučnost 53-65 dB(A) • 3 stupně intenzity odsávání 
+ BOOST • LED pásek 2x2 W• Dotykové ovl. na nerezu • Výška 
ovl. panelu jen 5 cm • Indikace nasycení filtrů• Funkce čištění 
vzduchu • Odtah i recirkulace  • Výška s komínem: 650-1000 mm 

• 2 ks -  uhlíkový filtr FR-0563: MOC 299 Kč / 11,90 € (za kus)

HLOUBKA JEN

40 cm

90 cm

65 dB
HLUČNOST

800 m3/h
VÝKON
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KOK6020BLG KOK6110BLG

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 8 990 Kč / 359 €

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 369 €

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • Max. 
výkon odtahu  675 m3/h  • Hlučnost 52-66 dB(A) • 3 stupně 
intenzity odsávání + BOOST • LED pásek 2x2 W • Dotykové 
ovl. na skle s displejem • Výška ovl. panelu jen 4 cm• Steam 
control • Odtah i recirkulace • Výška s komínem: 840-990 mm 

• 2 ks - uhlíkový filtr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

Komínový odsavač • Nerezové provedení s černým sklem • Max. vý-
kon odtahu  481 m3/h  • Hlučnost 41-57 dB(A) • 3 stupně inten-
zity odsávání + BOOST • LED pásek 2x2 W • Dotykové ovl.  na skle 
s displejem • Výška ovl. panelu jen 4 cm• Odtah i recirkulace • 
En. třída C • Výška s komínem: 840-990 mm • 2 ks - uhlíkový filtr 
FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

HLOUBKA JEN

40 cm

Ovládací 
panel

60 cm60 cm

66 dB
HLUČNOST

675 m3/h
VÝKON

57 dB
HLUČNOST

481 m3/h
VÝKON

KOK6010WHG

KOK6160BL KOK6160IX

Původní cena: 7 990 Kč / 319 €
AKČNÍ CENA: 5 990 Kč / 249 €

Původní cena: 5 990 Kč / 239 €
AKČNÍ CENA: 4 990 Kč / 199 €

Původní cena: 5 990 Kč / 239 €
AKČNÍ CENA: 4 990 Kč / 199 €

Komínový odsavač • Nerez s bílým sklem • Max.výkon odtahu 
724 m3/h• Hlučnost 52-66 dB(A) • 3 stupně intenzity odsávání + 
BOOST • LED stavitelné žárovky 2x3 W• Dotykové ovl. na skle 
s displejem • Výška ovl. panelu jen 5 cm• Odtah i recirkulace 

• En. třída B • Výška s komínem: 840-990 mm • 2 ks - uhlíkový 
filtr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

Komínový odsavač • Barevné provedení: černé • Šířka: 60 
cm • En. štítek: D,E,A,E • Tlačítkové ovl. • 3 stupně inten-
zity odsávání • Typ osvětlení: 2x LED žárovka (typ GU10) 

• Výkon odtahu: 150-370 m3/h • Hlučnost: 44-64 dB(A) 

• Výška s komínem: 840-990 mm • 2 ks - uhlíkový filtr FR-
7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

Komínový odsavač • Barevné provedení: nerez • Šířka: 
60 cm • En. štítek: D,E,A,E • Tlačítkové ovl. • 3 stupně 
intenzity odsávání • Typ osvětlení: 2x LED žárovka (typ 
GU10) • Výkon odtahu: 150-370 m3/h • Hlučnost: 44-
64 dB(A) • Výška s komínem: 840-990 mm • 2 ks - uhlíko-
vý filtr FR-7708: MOC 349 Kč / 15,90 € (za kus)

Ovládací 
panel

Ovládací 
panel

60 cm60 cm

60 cm

64 dB
HLUČNOST

370 m3/h
VÝKON

64 dB
HLUČNOST

370 m3/h
VÝKON

66 dB
HLUČNOST

724 m3/h
VÝKON
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Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

• Vestavný odsavač 60 cm široký

• KMV6020WHG: Provedení s bílým sklem

• KMV6020BLG: Provedení s černým sklem

• Max. výkon odtahu 515 m3/h

• Hlučnost 48–61 dB(A)

• 3 stupně intenzity odsávání + BOOST

• LED pásek 1x9 W

• Dotykové ovládání na skle s displejem + dálkový ovladač

• Odtah i recirkulace

• Energetická třída B

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-7944: MOC 299 Kč / 12,90 €  (za kus)

KMV6020BLG | KMV6020WHG

KMV6020WHGKMV6020BLG

Včetně dálkového 
ovladače

60 cm

61 dB
HLUČNOST

515 m3/h
VÝKON

EXTRA TICHÝ

CELOSKLENĚNÉ 
PROVEDENÍ

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

• Barevné provedení: černá s černým spodním sklem

• Bezdotykové ovládání gesty rukou

• Šířka: 60 cm

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Typ osvětlení: LED pásek s regulací teploty světla (2 x 2 W)

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 
220-425 m3/h (620 m3/h v BOOST)

• Hlučnost ve standardním režimu: 51-62 dB(A)

• Roční spotřeba energie 67,6 kWh

• Energetická třída: B

• Rozměry (Š x H x V): 597 x 279 x 313 mm

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-6329: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

KOV6902BLG

60 cm

62 dB
HLUČNOST

620 m3/h
VÝKON

Včetně dálkového 
ovladače

LED LIŠTA S REGULACÍ 
TEPLOTY SVĚTLA
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Ovládání pomocí gest 

Inovativní ovládání odsavače pomocí gest rukou v sobě 
spojuje maximální jednoduchost a praktičnost. Pro 
dokonalé ovládnutí odsavače vybaveného touto funkcí 
si stačí zapamatovat tři jednoduché pohyby. Přesunutím 
ruky zleva doprava v blízkosti čidla pohybu odsavač 

zapnete a s každým dalším pohybem ve stejném směru postupně zvýšíte 
výkon odtahu odsavače. Opakovaným pohybem ruky v opačném směru, 
tedy zprava do leva, pak docílíte postupného snižování výkonu odtahu 
až k úplnému vypnutí odsavače. Přidržením ruky před čidlem pohybu po 
dobu alespoň dvou sekund zapnete LED osvětlení odsavače. Tím samým 
gestem pak osvětlení rovněž vypnete.

LED osvětlení s regulací odstínu světla

 Všechny odsavače KLUGE jsou vybaveny úsporným, 
výkonným a trvanlivým LED osvětlením. Některé 
modely disponují navíc i možností pokročilé regulace 
odstínu světla pro dokonalé sladění s jakýmkoliv 
odstínem osvětlovacích těles a nábytku v kuchyni.

Původní cena: 9 990 Kč / 399 €
AKČNÍ CENA: 7 990 Kč / 329 €

• Vestavný odsavač 60 cm široký

• KOV5001BLG: Provedení černý matný kov + černé sklo

• KOV5001IX: Nerezové provedení

• Max. výkon odtahu 710 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 49-63 dB(A)

• 3 stupně intenzity odsávání + BOOST

• 2x LED pásek s regulací teploty světla (2 x 2 W)

• Soft touch ovládání s displejem + dálkový ovladač

• Odtah i recirkulace

• Energetická třída B

• 2 ks - uhlíkový fi ltr FR-0563: MOC 299 Kč / 11,90 € (za kus)

KOV5002BLG | KOV5002IX

KOV5001BLG

KOV5001IX

Včetně dálkového 
ovladače

KOV5001IX

60 cm 60 cm

63 dB
HLUČNOST

710 m3/h
VÝKON

VYSOKÝ VÝKON

2X LED PRUH S REGU-
LACÍ TEPLOTY SVĚTLA
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KMV8020BLG KOV7001IX

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 399 €

Původní cena: 10 990 Kč / 439 €
AKČNÍ CENA: 8 990 Kč / 369 €

Vestavný odsavač • Provedení s černým sklem • Max. vý-
kon odtahu 510 m3/h • Hlučnost 48–61 dB(A) • 3 stupně 
intenzity odsávání + BOOST • LED pásek 1x9 W • Doty-
kové ovl. na skle s displejem + dálkový ovladač • Odtah i 
recirkulace • En. třída B • 2 ks - uhlíkový fi ltr  FR-7944: 
MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

Vestavný odsavač • Nerezové provedení • Max. výkon 
odtahu 729 m3/h • Hlučnost: 49-63 dB(A) • 3 stupně 
intenzity odsávání + BOOST • 2x LED pásek (2 x 2 W) • 
Soft touch ovl. s displejem + dálkový ovladač • Mechanické 
ovládání • Odtah i recirkulace • En. třída B • 2 ks - uhlíkový 
filtr FR-0563: MOC 299 Kč / 11,90 € (za kus)

80 cm 72 cm

Včetně dálkového 
ovladače

Včetně dálkového 
ovladače

KMV6000BLG

Původní cena: 4 990 Kč / 199 €
AKČNÍ CENA: 3 990 Kč / 169 €

Vestavný odsavač • Provedení s černým sklem • Max. 
výkon odtahu 305 m3/h • Hlučnost 47–61 dB(A) • 
3 stupně intenzity odsávání  • LED žárovky 2x3 W • Tla-
čítkové ovládání • Odtah i recirkulace • En. třída C • Sada 
2 ks uhlíkových fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za 
sadu)

60 cm

CELOSKLENĚNÉ 
PROVEDENÍ VYSOKÝ VÝKON

EXTRA TICHÝ

63 dB
HLUČNOST

729 m3/h
VÝKON

61 dB
HLUČNOST

305 m3/h
VÝKON

61 dB
HLUČNOST

510 m3/h
VÝKON

Původní cena: 6 990 Kč / 279 €
AKČNÍ CENA: 5 990 Kč / 239 €

• Barevné provedení: černý matný kov + černé sklo

• Šířka: 60 cm  • Tlačítka Soft touch

• Dálkové ovládání

• Funkce odloženého vypnutí odsávání: 10-90 minut

• 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST

• Typ osvětlení: 2x LED pásek (2 x 2 W)

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 250-430 m3/h

• Výkon odtahu v režimu BOOST: až 660 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 51-63 dB(A)

• Hlučnost v režimu Boost: 70 dB(A)

• Roční spotřeba energie 66 kWh

• 2ks - uhlíkový fi ltr FR-8705: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

KOV6600BLG

60 cm

63 dB
HLUČNOST

660 m3/h
VÝKON

Včetně dálkového 
ovladače

PROVEDENÍ 
ČERNÉ SKLO
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Původní cena: 3 990 Kč / 159 €
AKČNÍ CENA: 2 990 Kč / 129 €

• KOV5012BL: Černý kov

• KOV5012IX: Nerezové provedení 

• Vestavný odsavač 60 cm široký a jen 17 cm vysoký

• Výkon odtahu 160-330 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 53-66 dB(A)

• 3 stupně intenzity odsávání 

• LED žárovky 2x3 W

• Mechanické tlačítkové ovládání

• Odtah i recirkulace

• Energetická třída C

• Sada 2 ks uhlíkových fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

KOV5012BL | KOV5012IX

60 cm

KOV5012IXKOV5012BL

60 cm

66 dB
HLUČNOST

330 m3/h
VÝKON

17 cm

Původní cena: 5 490 Kč / 219 €
AKČNÍ CENA: 4 490 Kč / 179 €

• Vestavný odsavač 60 cm široký

• Barevné provedení:  černé provedení

• Max. výkon odtahu 320 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 47-61 dB(A)

• 3 stupně intenzity odsávání

• LED žárovky 2x3 W

• Soft touch ovládání s displejem + dálkový ovladač

• Odtah i recirkulace

• Energetická třída C

• Sada 2 ks uhlíkových fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

KMV6010B

Včetně dálkového 
ovladače

60 cm60 cm

61 dB
HLUČNOST

320 m3/h
VÝKON

EXTRA TICHÝ
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Původní cena: 4 990 Kč / 199 €
AKČNÍ CENA: 3 990 Kč / 179 €

• KOV6120BLG: Černé sklo

• KOV6120IX: Nerezové provedení 

• Šířka: 60 cm • Energetická třída C

• Ovládání praktickým otočným voličem

• 3 stupně intenzity odsávání

• Typ osvětlení: 2x LED žárovka GU10

• Výkon odtahu ve standardním režimu: 145-335 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 48-64 dB(A)

• Roční spotřeba energie 58,6 kWh

• Rozměry (V x Š x H): 181 x 598 x 290 mm

• Sada 2 ks uhlíkových fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

KOV6120BLG | KOV6120IX

Původní cena: 5 490 Kč / 219 €
AKČNÍ CENA: 4 490 Kč / 179 €

• Vestavný odsavač 60 cm široký

• Barevné provedení:  nerez

• Max. výkon odtahu 320 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 47-61 dB(A)

• 3 stupně intenzity odsávání

• LED žárovky 2x3 W

• Soft touch ovládání s displejem + dálkový ovladač

• Odtah i recirkulace

• Energetická třída C

• Sada 2 ks uhlíkových fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

KMV6010IX

Včetně dálkového 
ovladače

60 cm

60 cm60 cm

KOV6120IXKOV6120BLG

64 dB
HLUČNOST

355 m3/h
VÝKON

61 dB
HLUČNOST

320 m3/h
VÝKON

EXTRA TICHÝ
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Původní cena: 3 490 Kč / 139 €
AKČNÍ CENA: 2 690 Kč / 129 €

• KOT6004IX - nerezové  

• KOT6005IX - nerezové (panel bez loga Kluge) 

• KOT6005WH - bílé (panel bez loga Kluge)

• Energetická třída C

• Ovládání kolébkovými přepínači  • 3 stupně intenzity odsávání

• Typ osvětlení: 2x LED GU10 

• Výkon odtahu: 160-330 m3/h

• Hlučnost ve standardním režimu: 53-66 dB(A)

• Roční spotřeba energie 57,4 kWh

• Rozměry (V x Š x H): 185 x 600 x 310 (s vysunutým čelem 470) mm

• Sada 2 ks uhlíkových fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

KOT6004IX | KOT6005IX / WH

KOT6004IX KOT6005IX

KOT6005WH

66 dB
HLUČNOST

330 m3/h
VÝKON

KOT6004IX / KOT6005IX

KOT6005WH

60 cm

60 cm 60 cm

Původní cena: 5 990 Kč / 239 €
AKČNÍ CENA: 4 990 Kč / 199 €

• Vestavný teleskopický  odsavač 60 cm široký 

• Barevné provedení: černá s černým sklem 

•  Energetická třída C

•  Dotykové ovládání na skle 

•  3 stupně intenzity odsávání

•  Typ osvětlení: 1x LED pásek 7 W

•  Výkon odtahu: 180-355 m3/h

•  Hlučnost ve standardním režimu: 49-65 dB(A)

•  Roční spotřeba energie 57 kWh

• 1ks - uhlíkový fi ltr FR-5315: MOC 299 Kč / 12,90 € (za sadu)

KOT6210BLG

60 cm

65 dB
HLUČNOST

355 m3/h
VÝKON

Ovládací 
panel

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
NA SKLE

LED PRUH 

Původní cena: 3 690 Kč / 149 €

AKČNÍ CENA: 2 990 Kč / 129 € 
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Příslušenství 
k dokoupení

Legenda parametru
Energetický štítek
A, A, A, A

1. položka zleva:  
Třída energetické účinnosti

2. položka zleva:  
Třída účinnosti proudění tekutin

3. položka zleva:  
Třída účinnosti osvětlení

4. položka zleva:  
Třída účinnosti filtrace tuků

• Redukce vývodu a zpětná klapka pro 
provoz v režimu externího odtahu.

• Několik variant uhlíkových fi ltrů s mon
táží buďto na motor, nebo na hliníkový 
fi ltr pro provoz v recirkulačním režimu.

KOT9210BLG

Původní cena: 9 990 Kč / 399 €
AKČNÍ CENA: 8 990 Kč / 359 €

Barevné provedení: černá • Šířka: 90 cm • Energetický 
štítek: C,C,A,D • Dotykové ovládání na skle • 3 stupně 
intenzity odsávání • Typ osvětlení: 2x LED pásek 2x2 W

• Výkon odtahu: 180-450 m3/h • Hlučnost: 52-63 dB(A) 

• Roční spotřeba energie 59,5 kWh • 2 ks - hlíkový fi ltr 
FR-8705: MOC 299 Kč / 12,90 € (za kus)

90 cm

KOT6004BLG

Původní cena: 3 690 Kč / 139 €
AKČNÍ CENA: 2 990 Kč / 129 €

Vestavný teleskopický odsavač • Černý matný kov s černou 
skleněnou čelní lištou  • Šířka: 60 cm  • Výkon odtahu 
160-330 m3/h  • Hlučnost: 53-66 dB(A)  • 3 stupně intenzity 
odsávání  • LED žárovky 2x3 W  • Mechanické tlačítkové ovládání  

• Odtah i recirkulace  • En. třída C • Sada 2 ks uhlíkových 
fi ltrů FR-0846: MOC 699 Kč / 24,90 € (za sadu)

60 cm

Led 
osvětlení

66 dB
HLUČNOST

330 m3/h
VÝKON

63 dB
HLUČNOST

450 m3/h
VÝKON
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JAPONSKÁ KVALITA A PRÉMIOVÝ DESIGN
Chladničky HITACHI jsou nejen krásné na pohled, nýbrž poskytují to nejlepší, co je v současných technologických možnostech s 
ohledem na úsporu energie, snižování uhlíkové stopy, dokonalé a bezpečné uchovávání potravin a komfort obsluhy.  Jejich krásný 
a praktický povrch dveří z tvrzeného skla s integrovaným dotekovým ovládáním jenom podtrhuje celkové prémiové provedení 
těchto chladniček. Jejich výjimečná kvalita je potvrzena jedinečnou plnou 7 letou zárukou. 
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Eko-monitorovací čidlo je 
novou funkcí, která moni-
toruje pohyb v okolí chlad-
ničky a automaticky zapíná / 
vypíná režim úspory energie.

ETS - regulační čidlo 
průběžného monitorin-
gu teploty (Eco Thermo 
Sensor) zjišťuje změny 
teplot uvnitř chladničky. 
Na základě těchto údajů 
mikroprocesor řídí chla-
zení v režimu nejvyšší 
účinnosti a efektivity.Když je zapnutý režim úspory energie, na 

ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka 
„Energy Saving“.

Hned po invertorovém kompresoru je VIP nejdůležitější technologií pro dosažení ještě vyšší 
energetické účinnosti. Exkluzivní vakuové izolační panely VIP v bočních stěnách chladniček 
Hitachi podstatně zlepšují tepelnou izolaci a tím výrazně pomáhají k dosažení vysoké 
energetické úspornosti těchto chladniček.

VIP představuje tenkou, nicméně velmi účinnou izolační 
desku, jejíž vlastnosti jsou mnohem lepší, než má běžný 
polyuretan a další konvenční izolační materiály.

Invertorový kompresor chlazení HITACHI reguluje chladící výkon kompresoru v širokém 
rozsahu, přičemž množství vyráběného chladu se přizpůsobuje aktuální potřebě. Dva 
samostatné ventilátory chlazení Dual Fan následně rozptylují vychlazený vzduch zvlášť 
do chladící a mrazící části. Tímto způsobem systém HITACHI poskytuje za všech okolností 
optimálně intenzivní a efektivní chlazení při zachování nízké spotřeby.

VIP Vakuové izolační panely

Tepelná izolace nejvyšší kvality
Vnější kapsa

Vnitřní 
kapsa

Skelná vlna

Skelné vlákno přibližně 4 μm

VIP

Výkonný a úsporný 
invertorový kompresor

Chlazení Dual Fan se dvěma 
nezávislými ventilátory

Precizní invertorový kompresor s dlouhou 
životností nastavuje chladící výkon přesně 
a v maximálním rozpětí, v závislosti na 
podmínkách uvnitř i vně chladničky.

Dva ventilátory, každý vyhrazený pro samostatnou 
část. Takže podle potřeby může studený vzduch 
proudit pouze do chladničky, mrazničky nebo obou 
částí současně.

Automatická úspora energie EMS
Eco Monitoring Sensor - čidlo průběžného sledování spotřeby energie

ETS
regulační čidlo průběžného monitoringu teploty
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Výrobník ledu se zásobníkem

Zásuvka pro čerstvé 
ovoce a zeleninu Aero-Care

Maxi objemná chladící část se 2 dveřmi 
pro snadný přístup

Revoluční vakuová zásuvka

Díky jedinečnému automatickému výrobníku budete mít k dispozici 
vždy plný zásobník ledu. Voda se doplňuje do zásobníku s fi ltrem, to 
znamená, že lednička není napojená na vodovod. Odpadá tak riziko 
vytopení kuchyně a do zásobníku lze použít kvalitní vodu z lahví.

Platinový katalyzátor udržuje v zásuvce vysokou koncentraci oxidu 
uhličitého. Objemná zásuvka pro zeleninu tak uchová svůj obsah až 2x 
déle čerstvý.

Do objemné 489 litrové chladničky je snadný přístup a lze v ní 
přehledně uložit jakkoliv objemné potraviny. I když v ní uložíte větší 
množství potravin, máte vždy dokonalý přehled o jejich umístění a lze 
je vždy snadno a rychle vyjmout.

Představujeme jedinečnou technologii skladování čerstvých potravin 
v integrované vakuové zásuvce  s platinovým katalyzátorem, pro déle čerstvé 
a chutné jídlo. Odsátí vzduchu zabraňuje působení kyslíku a platinový 
katalyzátor neutralizuje etylen. Obojí představuje revoluční metodu pro 
zachování čerstvosti a chutí skladovaných potravin. V této zásuvce lze také 
rychle a dokonale marinovat maso. 

Čerpadlo

Vodní 
filtr

Trubka

Odnímatelný 
zásobník na 
led pro snadné 
čištění

Horní část zásuvky
Ideální pro malé nebo krájené ovoce, 
zeleninu a bylinky.

Spodní díl zásuvky
Vhodný pro skladování 
velké a listové zeleniny.

Platinový katalyzátor
Plyn etylen, který se uvolňuje 
z ovoce a zeleniny je neutralizován 
katalyzátorem na vodu a oxid uh-
ličitý a výsledkem je zachování její 
chuti a čerstvosti. 

Vysoká přední část zásuvky 
Lze do ní umístit i vysoké 2 l láhve (do 
308 mm výšky) a například kořenovou 
zeleninu

Odnímatelný výrobník ledu
Snadné čištění vodou

Možnost používat 
minerální vodu

Platinový katalyzátor
Plyn etylen, který se uvolňuje z ovoce 
a zeleniny je neutralizován katalyzátorem 
na vodu a oxid uhličitý a výsledkem je 
zachování chuti a čerstvosti potravin. 

Originální vakuové 
čerpadlo Hitachi 
zanechává tlak cca 0,8 atm

Hliníkové dno pro konstantní 
distribuci chladu. 

Madlo pro otevření Čelo odolné tlaku

Tlakové těsnění

Výška

183 cm 
 umožňuje pohodlný 

přístup k horní 
polici.
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CENA: 119 990 Kč / 4 799 €

• No Frost beznámrazový systém •  Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 722 litrů (489 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 233 litrů mraznička)

• Čistý objem 525 litrů (418 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 107 litrů mraznička)

• VIP (Vakuové izolační panely) •Auto Door - automatické otevírání dveří dotykem

• Invertorový kompresor •  Katalyzátor vzduchu Aero-Care

• Ovládání prostřednictvím dotykového displeje • Hlučnost jen 39 dB

• Systém úspory energie Eco Intelligent Control

• Vakuová zásuvka pro delší čerstvost potravin • Zásobník na vodu s fi ltrem

• Vysoce účinná trojitá fi ltrace pachů uvnitř chladničky

• Automatický výrobník ledu se zásobníkem

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg  •  LED osvětlení

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Rozměry v cm (ŠxVxH): 82,5 x 183,3 x 72,8 • En. třída E, roční spotřeba 294 kWh

• Barevné provedení: Černé sklo

R-X670GE
Prémiový model RX670GE přináší do všech moderních kuchyní vrcholný pocit 
luxusu, technické dokonalosti a nedostižné japonské preciznosti. Zárukou nejvyšší 
úrovně kvality zpracování je to, že se tato vlajková loď mezi chladničkami vyrábí 
přímo v Japonsku pod bedlivým dohledem mistrů z Hitachi.

Hybridní mrazení

www.hitachilednice.cz

Hliníkové dno hybridní zásuvky

3 úrovňová mrazící zásuvka

Zásuvka pro hybridní mrazení je vybavena 
samostatným čidlem teploty a zdrojem 
chladu. Navíc je její dno pokryto hliníkem. 
Hybridní mrazení je určeno pro rychlé 
a efektivní zmrazení čerstvých potravin 
s minimální tvorbou krystalků mrazu, 
které mohou poškodit jemnou strukturu 
masitých vláken (např. u ryb). Zmrazené 
potraviny si tak uchovají svou čerstvou 
strukturu a chuť.

Easy Open zásuvky
Automatické zásuvky mrazáku se vysunou bez 
námahy jediným dotykem, i když jsou plně 
naložené.

Ch
la

dn
ičk

a

Malá mrazící 
zásuvka

Zásuvka 
výrobníku ledu

3 úrovňová 
mrazící 

zásuvka

Aero Care 
zásuvka na 

zeleninu

Vakuová zásuvka

Bez nutnosti 
napojení na vodu
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AKČNÍ CENA: 84 990 Kč / 3 499 €

• No Frost beznámrazový systém

• Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 633 litrů (384 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 249 litrů mraznička)

• Čistý objem 569 litrů (362 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 207 litrů mraznička)

• VIP (Vakuové izolační panely)

• EMS - čidlo průběžného sledování spotřeby energie (vč. pohybového čidla)

• Auto Door - automatické otevírání dveří dotykem • Invertorový kompresor

• Vysoce účinná trojitá fi ltrace pachů uvnitř chladničky

• Ovládání prostřednictvím dotykového displeje

• Vakuovací zásuvka pro čerstvé potraviny a marinování o objemu 5,8 L

• Dávkovač vody a ledu • Zásobník vody s fi ltrem

• Automatický výrobník ledu • Hlučnost jen 42 dB

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg •  LED osvětlení

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Rozměry v cm (ŠxVxH): 92 x 179,5 x 72 • En. třída E, roční spotřeba 345 kWh

• Barevné provedení: Glass Bronze (GBZ)

R-M700VAGRU9X

Exkluzivní vzhled z mozaikového bronzového skla jako od renomovaného 
výtvarníka či šperkaře je poznávacím znamením modelu RM700VAGRU9X. Pod 
naprosto dokonalým vzhledem se ukrývají neméně jedinečná technologická 
řešení a špičková výbava zahrnující vakuovou zásuvku, automatické otevírání 
dveří nebo dávkovač vody a ledu.

Exkluzivní vzhled
Vysoce výkonná VIP chladnička

Ovládání 
prostřednictvím 
dotykového displeje

Bronze (GBZ)

Dávkovač vody a 
ledu se zásobníkem

Trojitá filtrace vnitřního prostoru chladničky

Vakuovací zásuvka

Dotykem čidla pro otevření 
dveří se dveře automaticky 
otevřou. Každé křídlo dveří 
je možné otevřít samostatně 
dotykem příslušného čidla.

Postačí pouze naplnit zásobník minerální
vodou, nebo vodou z kohoutku, a led se
začne tvořit automaticky. Zásobník vody
s objemem 3,2 l lze snadno vyjmout
a vyčistit.

Integrovaná vakuovací zásuvka, pro déle 
čerstvé a chutné jídlo. Odsátí vzduchu 
zabraňuje působení kyslíku na čerstvé 
potraviny a brání tak jejich degradaci. 
V této zásuvce lze také rychle a dokonale 
marinovat maso.

Ovládací prvky plochého skleněného panelu 
umožňují změnit nastavení jednoduchým 
dotykem. Pro čištění panelu z tvrzeného skla 
jej postačí pouze přetřít.

Auto door
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Bez nutnosti 
napojení na vodu Vysoce účinná eliminace pachů uvnitř chladničky díky výkonnému fi ltru s trojitým 

účinkem a silou, který zachycuje a odstraňuje 7 hlavních původců nepříjemného 
zápachu uvnitř chladniček, mj. metylmerkaptan, amoniak nebo acetaldehyd.
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AKČNÍ CENA: 79 990 Kč / 3 179 €

• No Frost beznámrazový systém

• Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 651 litrů (395 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 256 litrů mraznička)

• Čistý objem 584 litrů (372 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 212 litrů mraznička)

• VIP (Vakuové izolační panely)

• EMS - čidlo průběžného sledování spotřeby energie (vč. pohybového čidla)

• Auto Door - automatické otevírání dveří dotykem

• Invertorový kompresor

• Ovládání prostřednictvím dotykového displeje

• Vysoce účinná trojitá filtrace pachů uvnitř chladničky

• Dávkovač vody a ledu  • Zásobník vody s filtrem 

• Automatický výrobník ledu

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg  •  LED osvětlení

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Rozměry v cm (ŠxVxH): 92 x 179,5 x 72 • En. třída E, roční spotřeba 310 kWh

• Barevné provedení:  Mirror (MIR)

R-M700AGPRU4X

Mimořádně elegantní, luxusně vybavená a s nekonečným seznamem 
praktických technických řešení, tak přesně taková je chladnička 
RM700AGPRU4X.  Model se nabízí jak v moderním zrcadlovém provedení, tak 
ve verzi Diamond imitující strukturu diamantu. I vaše kuchyně se může změnit 
na galerii moderního umění.

Mimořádná energetická úspora
Vysoce výkonná VIP chladnička

Dotykem čidla otevřete 
požadované dveře.Postačí pouze naplnit zásob

ník minerální vodou, nebo 
vodou z kohoutku, a led se 
začne tvořit automaticky. 
Zásobník vody s objemem 
4 l lze snadno vyjmout a vy
čistit.

Dávkovač vody  
a ledu se zásobníkem

Auto door

Mirror (MIR)
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Bez nutnosti  
napojení na vodu

Výrobník ledu se 
zásobníkem

Díky jedinečnému automatickému 
výrobníku budete mít k dispozici 
vždy plný zásobník ledu. Voda se 
doplňuje do zásobníku s filtrem, 
to znamená, že lednička není 
napojená na vodovod.



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 7 let záruky pro všechny chladničky Hitachi po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.hitachilednice.cz

Vysoká kvalita, nadstandartní záruka, prémiový design, užitečné funkce, 
tichý a úsporný provoz to je HITACHI.

I 106

AKČNÍ CENA: 79 990 Kč / 3 199 €

• No Frost beznámrazový systém • Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 633 litrů (384 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 249 litrů 
mraznička)

• Čistý objem 569 litrů (362 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 207 litrů mraznička)

• Vakuová zásuvka pro čerstvé potraviny a marinování o objemu 5,8 l

• VIP (Vakuové izolační panely) • Hlučnost jen 42 dB

• EMS - čidlo průběžného sledování spotřeby energie (vč. pohybového čidla)

• Auto Door - automatické otevírání dveří dotykem • Invertorový kompresor

• Vysoce účinná trojitá fi ltrace pachů uvnitř chladničky

• Ovládání prostřednictvím dotykového displeje

• Dávkovač vody se zásobníkem a fi ltrem

• Automatický výrobník ledu se zásobníkem

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg • LED osvětlení

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Rozměry v cm (ŠxVxH): 92 x 179,5 x 72 (s madly), 92 x 179,5 x 60 (bez dveří)

• En. třída F, roční spotřeba 400 kWh  • Barevné provedení Glass Black (GBK)

R-MX700GVRU0

Prostorná a výkonná kombinovaná chladnička RMX700GPRU2 nabízí úsporný 
a tichý provoz díky modernímu invertorovému motoru s chlazením Dual Fan 
a VIP izolačním panelům, komfortní ovládání prostřednictvím dotykového 
displeje a objemný úložný prostor se samostatným oddílem pro zeleninu snadno 
přístupným levými dělenými dveřmi. To vše doplňuje integrovaná vakuová 
zásuvka, výrobník ledu a zásobník na chlazenou vodu ve dveřích.

Praktická a elegantní chladnička Side By Side
S vakuovou zásuvkou a samostatným oddílem pro zeleninu

Černé sklo (GBK)

Výrobník ledu se 
zásobníkem

Díky jedinečnému automatickému 
výrobníku budete mít k dispozici 
vždy plný zásobník ledu. Voda se 
doplňuje do zásobníku s fi ltrem, 
to znamená, že lednička není 
napojená na vodovod.

Bez nutnosti 
napojení na vodu
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Dotykem čidla otevřete 
požadované dveře.Postačí pouze naplnit zásob

ník minerální vodou, nebo 
vodou z kohoutku, a led se 
začne tvořit automaticky. 
Zásobník vody s objemem 
4 l lze snadno vyjmout a vy
čistit.

Dávkovač vody 
se zásobníkem

Auto door
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AKČNÍ CENA: 79 990 Kč / 3 299 €

• No Frost beznámrazový systém • Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 638 litrů (395 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 243 litrů 
mraznička)

• Čistý objem 569 litrů (372 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 197 litrů mraznička)

• Invertorový kompresor • VIP (Vakuové izolační panely)

• Ovládání prostřednictvím dotykového displeje

• Vysoce účinná trojitá fi ltrace pachů uvnitř chladničky

• Auto Door - automatické otevírání dveří dotykem • Hlučnost jen 41 dB

• Podsvícená madla se senzorem přiblížení

• Flexibilní zóna o objemu 100 l se čtyřmi provozními režimy: mrazení (-18 až -20 °C), 
mírné mrazení (-3 °C), silné chlazení (+1 °C) a chlazení (+3 °C)

• Vakuová zásuvka pro čerstvé potraviny a marinování o objemu 5,8 l

• Přihrádka s volitelným režimem (zelenina/maso)

• Zásobník na vodu s fi ltrem •  Automatický výrobník ledu se zásobníkem 

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg  •  LED osvětlení

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Rozměry v cm (ŠxVxH): 90 x 184 x 72 •  En. třída F, roční spotřeba 400 kWh

• Barevné provedení: Matte Glass White (MGW)

R-WB640VRU0X

Speciální verze oblíbeného modelu RWB640VRU0XMGW přichází ve zcela 
novém designu v kombinaci matného bílého skla a grafitu. Chladnička vás uchvátí 
nejen svým neodolatelným vzhledem v duchu moderního minimalismu, ale také 
bohatu výbavou. Oproti standardní verzi se tato luxusní edice pyšní dotykovým 
elektronickým otevíráním dveří a podsvícenými madly s čidlem přiblížení.

Luxusní edice populárního modelu
S dotykovým otevíráním dveří a čidlem pohybu

Bílé sklo (MGW)

Bez nutnosti 
napojení na vodu

Výrobník ledu se 
zásobníkem

Díky jedinečnému automatickému 
výrobníku budete mít k dispozici 
vždy plný zásobník ledu. Voda se 
doplňuje do zásobníku s fi ltrem, 
to znamená, že lednička není 
napojená na vodovod.

Zásuvka 
s volitelným 
režimem

Vakuová
zásuvka

Chladící část

Mrazící část

Zásuvka na ovoce a zeleninu

Flexibilní zóna

Flexibilní zóna

Chladnička disponuje flexibilní zónou o objemu 100 l, která 
dokáže fungovat ve čtyřech různých teplotních režimech:

1. standardní mraznička pro dlouhodobé uskladnění potravin (18 až 20 °C)

2. mírné mrazení pro střednědobé uchování např. masa nebo ryb (3 °C)

3. nízkoteplotní zóna (silnější chlazení) pro bezpečné krátkodobé uchování např. 

mléčných výrobků nebo masa (+1 °C)

4. standardní chladnička (+3 °C)

Dotykem čidla otevřete 
požadované dveře.

Auto door
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AKČNÍ CENA: 64 990 Kč / 2 849 €

• No Frost beznámrazový systém •  Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 638 litrů (395 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 243 litrů mraznička)

• Čistý objem 569 litrů (372 litrů chladnička vč. zásuvek pro zeleninu a 197 litrů mraznička)

• VIP (Vakuové izolační panely) • Invertorový kompresor

• Vysoce účinná trojitá fi ltrace pachů uvnitř chladničky

• Ovládání prostřednictvím dotykového displeje • Hlučnost jen 41 dB

• Flexibilní zóna o objemu 100 l se čtyřmi provozními režimy: mrazení (-18 až -20 °C), 
mírné mrazení (-3 °C), silné chlazení (+1 °C) nebo chlazení (+3 °C)

• Vakuová zásuvka pro čerstvé potraviny a marinování o objemu 5,8 l

• Přihrádka s volitelným režimem (zelenina/maso)

• Zásobník na vodu s fi ltrem 

• Automatický výrobník ledu se zásobníkem

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg  •  LED osvětlení

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Rozměry v cm (ŠxVxH): 90 x 184 x 72 • En. třída F, roční spotřeba 400 kWh

• Barevné provedení: Glass Black (GBK), Glass Mauve Gray (GMG)

R-WB640VRU0

Nejnovější přírůstek do aristokratické rodiny chladniček Hitachi se nazývá 
RWB640VRU0 a kromě dokonalého vzhledu s povrchem z černého skla nebo 
skla v trendy odstínu Mauve Gray, ukrývá tento model například praktickou 
vakuovou zásuvku nebo unikátní flexi zónu, která může pracovat až ve čtyřech 
naprosto rozdílných provozních režimech.

Objemná, tichá a skvěle vybavená
Čtyřdveřová chladnička s flexibilní zónou a vakuovou zásuvkou

Vakuová zásuvka

Flexibilní zóna

Premium design

Integrovaná vakuová zásuvka  
vakuovací, pro déle čerstvé 
a chutné jídlo. Odsátí vzduchu 
zabraňuje působení kyslíku na 
čerstvé potraviny a brání tak jejich 
degradaci. V této zásuvce lze také 
rychle a dokonale marinovat maso.

Zásuvka 
s volitelným 
režimem

Vakuová
zásuvka

Chladící část

Mrazící část

Zásuvka na ovoce a zeleninu

Flexibilní zóna

Bez nutnosti 
napojení na vodu

Černé sklo (GBK) Šedé sklo (GMG)

Chladnička disponuje flexibilní zónou o objemu 100 l, která 
dokáže fungovat ve čtyřech různých teplotních režimech:

1. standardní mraznička pro dlouhodobé uskladnění potravin (18 až 20 °C)

2. mírné mrazení pro střednědobé uchování např. masa nebo ryb (3 °C)

3. nízkoteplotní zóna (silnější chlazení) pro bezpečné krátkodobé uchování např. 

mléčných výrobků nebo masa (+1 °C)

4. standardní chladnička (+3 °C)
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Každá chladnička se velmi rychle zaplní chutnými potravinami a její dveře 
tak zákonitě ztěžknou. Manipulace s těžkými dveřmi pak může být pro 
uživatele problematická. Toto řeší Hitachi technologií Auto Door, která 
umožňuje otevřít dveře automaticky dvěma snadnými způsoby.

Platinový katalyzátor udržuje v zásuvce vysokou koncentraci oxidu uhličitého. Objemná zásuvka pro 
zeleninu tak uchová svůj obsah až 2x déle čerstvý.

Madlo Openassist umožní snadné otevírání 
zásuvky i když je plně naložená a těžká.

Auto Door Automatické otevírání dveří

Zásuvka pro ovoce a zele ninu Aero-Care

Madlo Open-Assist

Uchová i listovou zeleninu čerstvou 7 dnů!  
Srovnání zeleniny uskladněné po dobu 7mi dnů v AeroCare a bez AeroCare technologie.

Dotykem čidla pro otevření 
dveří se dveře automaticky 
otevřou. Každé křídlo dveří 
je možné otevřít samostatně 
dotykem příslušného čidla.

Dotykem a  posunutím 
prstu přes čidlo otevření 
dveří otevřete oboje dveře 
chladničky. Dveře, jejichž 
čidlo jste k otevření použili 
se otevřou první.

Touch open Slide open

Standardní

S madlem 
Open-Assist

32N

13N

Přibl.

snížení
50%

* Srovnání úsilí potřebného k vytažení zásuvky pro zeleninu 
o hmotnosti 12 kg.Water

Carbon dioxide

Odor
components
Ethylene

Plynný 
etylen

CO2+H2O

Etylen

Voda
Oxid uhličitý

Platinový 
katalyzátor

Pachové 
složky

Magnetické 
těsnění

Panel pro řízení úrovně vlhkosti
Hliníkový panel

Bez Aero-Care

Bez
Aero-Care

Aero-Care

Aero-Care

Zadržení vody*1

Vitamin C*1

Aero-Care

Bez Aero-Care

100%

46.3 66.3 +20.0 mg

+31.1%81. 850.7

154.8
(mg /100 g)

Aero-Care

Vitamin C*1

Zadržení vody*1Bez Aero-Care Aero-Care

Bez
Aero-Care

Aero-CareBez Aero-Care

100%

147.6123.9
+23.7 mg

+25.6%
92.266.6

152.1
(mg /100 g)

*1: Testováno � rmou HITACHI.
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AKČNÍ CENA: 59 990 Kč / 2 699 €

• No Frost beznámrazový systém

• Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 633 litrů (384 litrů chladnička 249 litrů mraznička)

• Čistý objem 573 litrů (366 litrů chladnička 207 litrů mraznička)

• Ovládání prostřednictvím dotykového displeje

• Dávkovač vody se zásobníkem a fi ltrem • Hlučnost jen 42 dB

• Automatický výrobník ledu se zásobníkem

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg

• Vysoce účinná trojitá fi ltrace pachů uvnitř chladničky

• Invertorový kompresor

• LED osvětlení

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Rozměry v cm (ŠxVxH): 92 x 179,5 x 72 (s madly), 92 x 179,5 x 60 (bez dveří)

• En. třída F, roční spotřeba 395 kWh  • Barevné provedení Glass Black (GBK)

R-SX700GPRU0

Moderní design, nenáročný provoz a maximální důraz na každodenní 
praktické využití. Chladnička RSX700GPRU0 díky svému líbivému, přesto velmi 
umírněnému designu bez problému dokonale zapadne do každé moderní nebo 
naopak tradiční kuchyně. Pod elegantním černým sklem a nerezovými detaily 
se ukrývá bohatě vybavený a provozně nenáročný spotřebič s výrobníkem ledu 
a zásobníkem na chlazenou vodu ve dveřích.

Prostorná a flexibilní
Praktická řada chladniček Side By Side

Ovládání 
prostřednictvím 
dotykového displeje

Černé sklo (GBK)

M
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dí
cí 
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Postačí pouze naplnit zásob
ník minerální vodou, nebo 
vodou z kohoutku, a led se 
začne tvořit automaticky. 
Zásobník vody lze snadno 
vyjmout a vyčistit.

Dávkovač vody 
a ledu se zásobníkem

Ovládací prvky plochého 
skleněného panelu umožňu
jí změnit nastavení jed
noduchým dotykem. Pro 
vyčištěni panelu z tvrzeného 
skla jej postačí pouze přetřít.

Bez nutnosti 
napojení na vodu

Výrobník ledu se 
zásobníkem

Díky jedinečnému auto
matickému výrobníku bu
dete mít k dispozici vždy plný 
zásobník ledu. Voda se do
plňuje do zásobníku s fi ltrem, 
to znamená, že lednička není 
napojená na vodovod.
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• No Frost beznámrazový systém

• Chlazení Dual Fan

• Hrubý objem 366 litrů (227 litrů chladící oddíl 139 litrů mraznička)

• Čistý objem 320 litrů (215 litrů chladící oddíl 105 litrů mraznička)

• Invertorový kompresor • Kovová police pro láhve a víno

• LED osvětlení v chladničce • Výsuvná police • Hybridní mrazení 

• Zásuvka s volitelným režimem • Hlučnost jen 41 dB

• Vysoce účinná trojitá filtrace pachů uvnitř chladničky

• ETS - čidlo průběžného monitoringu teploty (Eco Thermo Sensor)

• Police z tvrzeného skla s nosností až 100 kg • Titanový nanofiltr

• Rozměry v cm (ŠxVxH) 59,5 x 190 x 65 • En. třída F, roční spotřeba 315 kWh

• Barevné provedení: Gradation Gray (XGR), Glass White (GPW), Glass Black (GBK), Glass 
Silver (GS), Glass Beige (GBE)

R-BG410PRU6X

Hitachi přináší své dlouholeté technické zkušenosti a výjimečný řemeslný um 
také do segmentu dvoudveřových chladniček šířky 60 cm. Samozřejmostí je 
zde maximální využití prostoru při současném dodržení vysokých standardů v 
oblasti ergonomie ovládání a úspornosti provozu.  Vše doplněno o skutečně 
bohatou škálu povrchových provedení.

Elegantní vzhled a komfortní ovládání
Moderní design a technologie

Díky hliníkovému plechu 
na dně přihrádky dochází 
k rychlejšímu zmrazení a tím 
se podstatně lépe uchová 
čerstvost a chuť potravin.

Ovládací prvky plochého 
skleněného panelu umožňu
jí změnit nastavení jed
noduchým dotykem. Pro 
vyčištění panelu z tvrzeného 
skla jej postačí pouze přetřít.

Režim provozu a teplotu v ní snadno 
přizpůsobíte páčkou, kte rou volíte mezi 
režimy „Zelenina“ a „Mléčné výrobky / 
Maso“.

Ovládání  
prostřednictvím  
dotykového displeje

Zásuvka s volitelným režimem

Hybridní mrazení
Rychlejší zmrazení

Černo šedé  
sklo s přechodem 
(XGR)

Bílé sklo (GPW)Černé sklo (GBK) Stříbrné sklo (GS)Béžové sklo (GBE)

AKČNÍ CENA: 23 990 Kč / 999 €

AKČNÍ CENA: 21 990 Kč / 849 €

Mrazící  
část

Chladící  
část

Nízkoteplotní 
zásuvka

Režim Zelenina

Režim Sýry/Maso

Model: XGR  I  GBK  I  GBE

Model: GS  I  GPW
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TRADICE KVALITY 
ZAVAZUJE
Prvopočátky značky se datují do roku 1949, kdy vznikl z dílny opravy 
elektrospotřebičů ve Fulneku podnik ROMO. Podnik Romo začal 
vyrábět klasické vířivé pračky a později také automatické pračky. 
Značka ROMO dnes nabízí kompletní sortiment kvalitních praček, 
sušiček, myček, chladniček a mrazáků od prověřených Evropských 
výrobců s vynikajícími parametry a poměrem výbavy a ceny. 

Česká značka s tradicí

Výrobník ledu  ICE MAKER
Objemný, se snadným přístupem 
a jednoduchou obsluhou, přesně 
takový je výrobník ledu Ice Maker, 
neocenitelný pomocník pro horké 
letní dny. Stačí naplnit nádržku vodou 
a po jejím zmrazení jedním snadným 
pohybem vyklopit hotové ledové 
kostky do spodního zásobníku.

Česká značka s tradicí

Zdarma 4 roky záruky pro spotřebiče Romo po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.romo.cz
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Česká značka s tradicí

137 l

344 l

Původní cena: 20 990 Kč / 879 €
AKČNÍ CENA: 19 990 Kč / 849 €

• Kombinovaná chladnička s mrazákem dole, šířka 70 cm

• Nerezové provedení s kovovým vertikálním madlem

• Dual NO FROST (oddělená ventilace chladničky a mrazničky)

• Funkce Super chlazení / Super mrazení

• Elektronické ovládání s LCD displejem na dveřích 

• Vnitřní LED osvětlení

• Multi Cooling - rovnoměrná distribuce chladu do polic

• Čistý objem chladničky/mrazničky: 344 l/137 l

• Nízkoteplotní zóna o objemu 24 l

• Signalizace otevřených dveří

• Funkce: ECO / Dovolená / Dětský zámek

• 4 police z bezpečnostního skla, 4 přihrádky ve dveřích, kovová police na víno

• Chromované prvky na policích a přihrádkách

• Výrobník ledových kostek ICE MAKER

• Nulový náběh dveří do strany

• 3 zásuvky v mrazničce

• Mrazící výkon 9 kg/24 h

• Výdrž bez proudu až 24 h

• Roční spotřeba energie 287 kWh

• Hlučnost 41 dB(A) • Energetická třída E

• Rozměry (V x Š x H cm): 192 x 70 x 71,2

RCN2510LX

Oproti konvenční technologii NoFrost disponuje bez-
námrazový systém Dual NoFrost použitý u chladniček 
Romo dvěma nezávislými okruhy aktivní cirkulace vzduchu, 
z nichž každý má svůj samostatný ventilátor a výparník. Je
likož jsou oba okruhy oddělené, nedochází k promíchávání 
studeného vzduchu mezi chladícím a mrazícím oddílem, 
jak je tomu u běžných chladniček s technologií NO FROST.

Systém Dual NoFrost díky optimální úrovni vlhkosti v obou 
částech chladničky zaručuje vždy perfektní čerstvost po
travin po maximální možnou dobu, zabraňuje přenášení 
nežádoucích pachů a pomáhá udržovat přirozenou chuť 
a vůni potravin.

Dual NoFrost - výkonný beznámrazový 
systém bez nežádoucího vysoušení potravin

Dual NoFrostNoFrost

DUAL NO FROST

NÍZKOTEPLOTNÍ ZÓNA

70 cm

192 cm
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101 l

266 l

Původní cena: 18 990 Kč / 769 €
AKČNÍ CENA: 17 990 Kč / 759 €

Původní cena: 17 990 Kč / 759 €
AKČNÍ CENA: 16 990 Kč / 729 €

RCN2379LD RCN2379LX

• Kombinovaná chladnička s mrazákem dole

• Luxusní povrchová úprava dveří a kovového
madla v provedení tmavý nerez

• Dual NO FROST (oddělená ventilace 
chladničky a mrazničky)

• Funkce Super chlazení a Super mrazení

• Elektronické ovládání s LCD displejem na 
dveřích

• Vnitřní LED osvětlení

• Multi Cooling - rovnoměrná distribuce 
chladu do polic

• Čistý objem chladničky/mrazničky: 266 l/101 l

• Nízkoteplotní zóna o objemu 22 l

• Signalizace otevřených dveří

• Funkce: ECO / Dovolená / Dětský zámek

• 4 police z bezpečnostního skla, 4 přihrádky 
ve dveřích, kovová police na víno

• Chromované prvky na policích a 
přihrádkách

• Nulový náběh dveří do strany

• Mrazící výkon 8 kg/24 h

• Výdrž bez proudu až 18 h

• Hlučnost jen 41 dB(A)  • En. třída E

• 3 zásuvky v mrazničce

• Roční spotřeba energie 250 kWh

• Rozměry (V x Š x H cm): 201 x 60 x 65

• Kombinovaná chladnička s mrazákem dole

• Energetická třída E

• Nerezové provedení s kovovým vertikálním 
madlem

• Dual NO FROST (oddělená ventilace 
chladničky a mrazničky)

• Funkce Super chlazení a Super mrazení

• Elektronické ovládání s LCD displejem na 
dveřích

• LED osvětlení

• Čistý objem chladničky/mrazničky: 266 
l/101 l

• Nízkoteplotní zóna o objemu 22 l

• Signalizace otevřených dveří

• Funkce ECO / Dovolená / Dětský zámek

• 4 police z bezpečnostního skla

• 4 přihrádky ve dveřích, stojan na víno

• Chromované prvky na policích a 
přihrádkách

• Mrazící výkon 8 kg/24 h

• Výdrž bez proudu až 18 h

• 3 zásuvky v mrazničce

• Hlučnost jen 41 dB(A) 

• Roční spotřeba energie 250 kWh

• Rozměry (V x Š x H cm): 201 x 60 x 65

Stylový LCD displej 
s dotykovým ovládáním
Elegantní a přehledný dotykový LCD 
displej v efektním broušeném designu 
vám umožní pohodlně nastavit teplotu 
v chladícím nebo mrazícím oddílu, zap
nout funkci Super chlazení nebo Super 
mrazení, případně aktivovat některou 
z doplňkových funkcí chladničky jako 
je funkce ECO, Dovolená nebo Dětský 
zámek.

DUAL NO FROST

TMAVÝ NEREZ

201 cm

201 cm

DUAL NO FROST

NÍZKOTEPLOTNÍ ZÓNA

101 l

266 l

60 cm60 cm

Česká značka s tradicí

Zdarma 4 roky záruky pro spotřebiče Romo po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.romo.cz



Více informací naleznete na www.romo.cz

Chlazení Romo je designově čisté, vhodné pro umístění do každé kuchyně. 
Velmi tiché, úsporné a v kvalitním provedení.

I 115
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Původní cena: 14 990 Kč / 579 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 549 €

RCA378XA++

• Kombinovaná chladnička s mrazákem dole

• Barevné provedení: nerezové

• Elektronické ovládání s LED kontrolkami

• Čistý objem chladničky / mrazničky:  
205 l / 159 l

• Úsporné vnitřní LED osvětlení

• Automatické odmrazování

• Nízkoteplotní zóna SUPER FRESH 
o objemu 19 l

• Funkce „FAST FREEZE“ (rychlé mrazení)

• Mrazící výkon 7,2 kg/24 h

• Výdrž bez proudu 20 h

• 4 zásuvky v mrazničce + úzká horní zásuvka

• Roční spotřeba energie 251 kWh 

• Hlučnost: jen 39 dB(A) • En. třída E

• Rozměry produktu (V x Š x H): 207 x 60 x 63 cm

Multi Cooling - systém zajišťující dokonale 
rovnoměrné chlazení
Díky aktivní ventilaci zaručuje systém Multi Cooling za všech okolností dokonale rovnoměrné 
chlazení ve všech policích a přihrádkách. Můžete se spolehnout, že vaše chladnička Romo 
bude mít i při maximálním možném zaplnění vždy deklarovaný chladící výkon a vy si tak 
budete moci vychutnat čerstvou zeleninu, ovoce, sýry či uzeniny po mnohem delší dobu.

Funkce Super chlazení 
a Super mrazení
Pokud vložíte do chladničky či mrazničky větší množství 
potravin najednou, jistě oceníte užitečné funkce Super 
chlazení a Super mrazení, které díky krátkodobému 
intenzivnímu navýšení chladícího výkonu 
a prudkému snížení teploty uvnitř spotřebiče rychle 
a bezpečně zchladí případně zmrazí vložené potraviny 
na požadovanou skladovací teplotu.

207 cm

SOFT TOUCH 
OVLÁDÁNÍ

SUPER FRESH
BOX

159 l

205 l

60 cm

RCA378XA++
Největším mrazák na českém trhu

159 l

Původní cena: 10 990 Kč / 459 €
AKČNÍ CENA: 9 990 Kč / 439 €

RCS2270X

• Kombinovaná chladnička s mrazákem dole

• Barevné provedení: nerez

• Čistý objem chladničky: 184 l

• Čistý objem mrazničky: 84 l

• Vnitřní LED osvětlení

• LOW FROST - minimalizuje výskyt  
námrazy

• Automatické odmrazování chladničky

• Mrazící výkon 4 kg/24 h

• Výdrž bez proudu 17 h

• 3 objemné zásuvky v mrazničce

• Roční spotřeba energie 221 kWh

• Hlučnost jen 40 dB (A) • En. třída E

• Rozměry (V x Š x H cm): 170 x 54 x 60

170 cm

84 l

184 l

54 cm

ÚZKÁ 54 cm
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Původní cena: 14 990 Kč / 599 €
AKČNÍ CENA: 13 990 Kč / 549 €

Původní cena: 16 990 Kč / 679 €
AKČNÍ CENA: 14 990 Kč / 619 €

RWF2481M RHD2080A

• Předem plněná pračka s kapacitou
8 kg prádla

• Otáčky odstřeďování až 1400 ot./min.

• Úsporná energetická třída B

• LED displej a ovládací panel v češtině

• Revoluční systém ohřevu vody EkoTerm

• Přímé vstřikování vody a pracích prostředků 
DuoJet

• Tichý, úsporný a spolehlivý invertorový motor

• 15 pracích programů

• Výběr úsporného nebo rychlého režimu 
praní a možnost nastavení míry zašpinění 
a druhu skvrn

• EKO systém pro úsporu pracích prostředků

• Spotřeba energie (100 cyklů) / vody 
(cyklus): 55 kWh / 48l

• Hlučnost při praní 53 dB / odstředění 74 dB

• Sušička s tepelným čerpadlem na 8 kg prádla

• Úsporná energetická třída A+++ třída 
účinnosti kondenzace B

• LED displej a ovládací panel v češtině

• Šetrný perlový buben s vnitřním LED 
osvětlením

• Technologie ION Tech

• 15 sušících programů

• Odložený start • Čidlo vlhkosti

• Možnost nastavení času, intenzity 
a úrovně sušení

• Ochrana proti pomačkání prádla

• Indikátory zanesení fi ltru, zásobníku na 
vodu, čištění kondenzátoru

• Zvuková signalizace přerušení a ukončení 
programu

• Roční spotřeba energie 176 kWh

• Hlučnost 65 dB

1400 OT./MIN. TEPELNÉ ČERPADLO

EKOTERM TECHNOLOGIE 
ION TECH

PERLOVÝ BUBEN PERLOVÝ BUBEN

CZ CZ CZ CZ

8 kg 8 kg
HLOUBKA

60 cm
HLOUBKA

60 cm

invertor
motor

DuoJet

Technologie EkoTerm
Technologie EkoTerm umožňuje 
dosažení vyšší teploty vody 
v mnohem kratším čase tím, že 
k ohřevu vody dochází přímo 
během její cirkulace přídavným 
průtokovým topným tělesem. 
Výsledkem je skutečně dra
matické snížení spotřeby elek
trické energie. Modely vybavené 
touto technologií spotřebováv
ají až o neuvěřitelných 70 % 
méně energie než spotřebiče 
zařazené v aktuálně nejúsporně
jší energetické třídě A+++. 
Pračkám ROMO jsou současné 
energetické mantinely jed
noduše příliš úzké.

9240
litrů /
rok

87
kWh /
rok

215
kWh /
rok

12320
litrů /
rok

Jednotka EkoTerm

Standardní systém
ohřevu

Systém ohřevu
EkoTerm 
s technologií 
DuoJet

Výběr druhu skvrn
S pračkami Romo už se nemusíte dále trápit se správným nasta
vením teploty a délky pracího programu pro efektivní odstranění 
skvrn po kávě, oleji, potu, trávě a dalších odolných látkách. Díky 
funkci pro výběr druhu skvrn s předem připravenými automatic
kými programy si pračka teploty a časy praní, jako i další doplňko
vé funkce nastaví sama bez nutnosti vašeho zásahu.

Technologie DuoJet
Převratná technologie DuoJet přichází 
s přímým vstřikováním přesně dávkované 
směsi vody a pracích prostředků do 
bubnu pračky pomocí dvou trysek, které 
jsou napojeny na přídavné recirkulační 
čerpadlo. Výsledkem je velká úspora 
pracích prostředků a zároveň minimalizace 
času praní.

Zdarma 4 roky záruky pro spotřebiče Romo po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.romo.cz

Česká značka s tradicí
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Firma Grundig zahájila svou činnost jako tradiční německá 
společnost v roce 1945 a brzy se stala slavnou díky 
rádiu Grundig. V polovině 50. let minulého století již 
byla firma Grundig největším výrobcem radiopřijímačů 
v Evropě, se závody v Norimberku, Frankfurtu  
a Karlsruhe. Grundig je dnes jedním z předních světových 
výrobců zábavní elektroniky, malých elektrospotřebičů  

a velkých domácích spotřebičů. Produktová nabídka vestavných 
spotřebičů dnes zahrnuje špičkové výrobky, které splňují 
požadavky nejnáročnějších zákazníků.  Grundig i nadále dostává 
nejvyšší hodnocení od německých zkušebních organizací pro 
spotřební výrobky a zaměřuje se zejména na inovace, kvalitu, 
rozšiřování sortimentu a nové investice.

HISTORIE ZNAČKY



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 5 let záruky pro spotřebiče Grundig po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.grundig.cz

I 118

Původní cena: 34 990 Kč / 1 399 €
AKČNÍ CENA: 27 990 Kč / 1 199 €

Původní cena: 21 990 Kč / 899 €
AKČNÍ CENA: 18 990 Kč / 829 €

• Multifunkční vestavná parní trouba s teplotní sondou MeatOptimiser

• Objem 71 litrů

• LCD displej s dotykovým ovládáním a menu v českém jazyce

• 17 + 3 pečících programů například  3D pečení, pečení s párou, parní vaření, nízko-
teplotní pečení

• Automatické programy pečení pro 89 druhů pokrmů

• 3 skla ve dveřích

• Booster pro rychlé dosažení maximálního výkonu

• Vyjímatelný zásobník na vodu (1 l) s motorizovanou zásuvkou

• Soft open + soft close - bržděné panty

• Funkce parního čištění Steam+ 

• MeatOptimiser – teplotní sonda • Boční vodící rošty - 5 úrovní 

• 2 x teleskopický výsuv

• 2+1 nerezové plechy, 3 plechy, rošt

• Rozměry pro vestavbu (VxŠxH): 57 x 55,5 x 54,7 cm

• Energetická třída E • Systém NO FROST Duo-Cooling

• Čistý objem chladničky / mrazničky: 215 l / 69 l 

• Vnitřní LED osvětlení • 4 police z bezpečnostního skla, nerezový držák na lahve

• Antibakteriální těsnění • Funkce Dovolená a Eko

• 3 standardní přihrádky a přihrádka na lahve ve dveřích

• Zásuvka na zeleninu VitaminZone se třemi druhy světla pro delší čerstvost

• Nízkoteplotní zóna SuperFresh (19 l) • Nerezová zadní stěna uvnitř chladničky

• Quick Cool a Quick Freeze • 3 objemné zásuvky v mrazničce

• Mrazící výkon 3,5 kg/24 h / Výdrž bez proudu 13 h

• Kluzné panty pro vestavbu do kuchyňské linky   

• Roční spotřeba energie 223 kWh, hlučnost jen 37 dB • Rozměry (VxŠxH): 193,5 x 54 x 54,5 cm

GEIDD27000B

GKNI25940N

PARNÍ TROUBA
(KONVEKTOMAT)

SOFT CLOSE +
SOFT OPEN

TEPLOTNÍ SONDA
MEATOPTIMISER

Zóna Vitamin Care

VitaminCare zóna v chladničkách Grundig slouží ke skladování všeho 
zdravého. Díky modrému světlu, které simuluje světlo přírodní, 
pomáhá udržovat obsah vitamínů, nutričních hodnot a brání vzniku 
plísní ve vašem ovoci a zelenině. Uložené jídlo tak zůstává déle 
čerstvé, zachovává si svěží vzhled  a přirozenou chuť.

194 cm

54 cm



Domácí spotřebiče Grundig 
Německá technologie do vaší kuchyně.

Pečení s párou
Už se nemusíte rozhodovat mezi chutnou nebo zdravou kuchyní, s kombi parní 
troubou můžete mít obojí zároveň a bez kompromisů. Kombi parní trouba Grun
dig vám umožní díky inteligentní elektronice a 4 vývodům páry kombinovat to 
nejlepší z multifunkčního pečení, pečení s podporou páry a parního vaření. 
Výsledkem je nepřeberné množství možností přípravy zdravých a chutných 
pokrmů při zachování chutí a vůní a bez nutnosti solit. 

ZÁRUKY

Nejvyšší kvalita 
pro vysokou spolehlivost

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ A PODMÍNKY ZÁRUKY

NAJDETE NA WWW.GRUNDIG.CZVyjímatelný 1 l 
zásobník na vodu

Schémata pro vestavbu naleznete na www.grundig.cz I 119

Původní cena: 23 990 Kč / 959 €
AKČNÍ CENA: 11 990 Kč / 599 €

• Multifunkční vestavná trouba s pečením s podporou páry

• Animační LCD displej + doteková tlačítka • 14 pečících programů včetně 3D pečení

• Booster pro rychlé dosažení maximálního výkonu

• Funkce Multi - Taste pro rovnoměrné pečení • Katalytická zadní stěna

• Automatické programy Chef Assist • Pomalé dovírání dveří Soft doormatic

• Funkce parního čištění + Easy Clean smalt • Šestiúrovňové boční vodící rošty 

• 2 x teleskopický výsuv, 2 plechy, rošt

• Rozměry pro vestavbu (VxŠxH): 58,5 x 55,5 x 54,7 cm

GEZDS47000B

OBJEM 80 LITRŮ

Původní cena: 16 990 Kč / 679 €
AKČNÍ CENA: 10 990 Kč / 499 €

• Indukční varná deska 60 cm široká

• Povrch z černého skla, zkosené hrany vpředu a vzadu

• 4 varné zóny, 1x fl exi zóna 40 x 19 cm / 3000 W • 3 AutoCook funkce

• Celkový příkon 7200 W • Dotykové ovládání Luminous + Slider displej

• Booster • Automatické vypnutí • 15 stupňů nastavení výkonu 

• 4 x časovač • Indikátor zapnutí • Indikátor zbytkového tepla

• Ochrana proti přetečení • Ochrana proti přehřátí • Zámek ovládání

• Rozměry (VxŠxH): 4,8 x 58 x 51 cm

GIEI638470HF



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro spotřebiče Avintage, Climadiff  po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.avintage.cz

Francouzské vinotéky
jsou navrženy pro šetrné a efektivní chlazení a archivaci vašich oblíbených vín.

I 120

O VINOTÉKÁCH
Díky našim vinotékám jsou vaše cenné láhve bezpečně uchovány 
po dlouhou dobu. Budete mít po ruce vždy dostatečnou zásobu 
vína s teplotou ideální pro okamžitou degustaci.
Výrobky značek Avintage, Climadiff, La Sommelière a VinoSphère 
jsou distribuovány ve více jak 50 zemích světa. Vinotéky 
a archivační skříně využívají nejmodernější technologie ve spojení 
s nadčasovým a elegantním designem. Konstrukce těchto 

Francouzských vinoték a jejich rozměry jsou navrženy tak, aby 
byl maximálně použit jejich vnitřní prostor a poskytovaly největší 
vnitřní kapacitu na trhu. Nepředěláváme klasické chladničky na 
vinotéky, ale navrhujeme je pro ideální skladování vína.
Vinotéky a archivační skříně prezentované v tomto katalogu 
jsou vybaveny kvalitními policemi a jednoduše dostupným 
ovládacím pane lem s ukazatelem teploty. Průhledné dveře jsou 
vybaveny skleněnou výplní s UV filtrem. Vysoce elegantní vzhled 
v kombinaci s maximální ochranou vína.



Schémata pro vestavbu naleznete na www.avintage.cz

Zdarma 4 roky záruky pro spotřebiče Avintage, Climadiff  po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.avintage.cz

Francouzské vinotéky
jsou navrženy pro šetrné a efektivní chlazení a archivaci vašich oblíbených vín.
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Značka Avintage přichází na trh s inovativní 
a designově čistou řadou vinoték PREMIUM, 
které jsou vybaveny elektronickým otevíráním 
dveří bez madla. Stačí se pouze dotknout sen
zoru a dveře se automaticky otevřou (mimo 
model AVI24PREMIUM, která je vybavena PUSH 
PULL mechanickým otevíráním. 

• Nastavenou a aktuální teplotu

• Aktuální vlhkost

• Zapnutí a vypnutí vnitřního osvětlení

• Upozornění a chybové kódy 

• Zapnutí/vypnutí zimního režimu

• Antivibrační systém

Vinotéky s dotykovým otevíráním PREMIUM  
Nový standart čistého designu

Celobarevný TFT dispej Climacontrol  
Dostupný u vinoték DIVA, který přehledně zobrazuje:

5 pravidel pro správné skladování vína  
v našich vinotékách

DIVA
EVOLUTION
PERFEKTNÍ V KAŽDÉM DETAILU

4

5

1

2

3

OCHRANA VÍNA PROTI PŮSOBENÍ SVĚTLA  
A UV ZÁŘENÍ

OCHRANA LAHVÍ PŘED NEŽÁDOUCÍMI 
VIBRACEMI

KONSTANTNÍ TEPLOTA

SPRÁVNÁ VLHKOST

ČISTÝ VZDUCH BEZ NEŽÁDOUCÍCH PACHŮ

Vinotéky jsou vybaveny precizní elektronikou, která hlídá teplotu  
v nastaveném rozmezí. Modely určené také pro archivaci vín jsou 
vybaveny záložním termostatem. 

Vakuové sklo v našich vinotékách zabraňuje pronikání nežádoucího 
UV záření na uskladněné lahve a neurychluje tak proces zrání v 
lahvích.

Drobné pohyby, které běžně neregistrujeme, mohou narušit proces 
zrání vína. Naše vinotéky jsou vybaveny kompresory na gumových 
silentblocích, gumovými nožičkami a dřevěnými policemi, které 
tlumí  nežádoucí vibrace.

Je  zajištěna pomocí kovových vnitřních stěn a cirkulace vzduchu. 

Uhlíkové fitry v našich vinotékách zabraňují pronikání nežádoucích 
pachů přes korek do láhve.

Filtr s aktivním  
uhlím

Zámek dveří

Kovový vnitřní 
prostor

TFT displej  
CLIMACONTROL

Police  
z bukového dřeva

2 vrstvy 
tvrzeného skla  

s UV filtrem



Platnost nabídky do 31.12.2021 nebo do vydání další nabídky

Zdarma 4 roky záruky pro spotřebiče Avintage, Climadiff  po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.avintage.cz

Francouzské vinotéky
jsou navrženy pro šetrné a efektivní chlazení a archivaci vašich oblíbených vín.
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CENA: 99 990 Kč / 3 999 €

• Prémiová volně stojící multiteplotní vinotéka

• Rozsah nastavení teplot: 17-19 °C (horní), 13-15 °C (střední), 7-9 °C (spodní)

• Vypínatelné LED osvětlení po obou stranách skříně pro dokonalou prezentaci

• Rám z černého skla • Elektronická regulace teploty s displejem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích • Zimní režim (udržení nastavené teploty)

• Antivibrační systém • Uhlíkový fi ltr

• 3 zásuvky a 5 polic z bukového dřeva • Zvuková a vizuální signalizace

• Hlučnost 42 dB, roční spotřeba 222 kWh 

• Rozměry (V x Š x H): 193 x 71 x 70 cm

VIP330VSL

• Prémiová volně stojící multiteplotní vinotéka řady DIVA  • Rám z černého skla

• Ovládání s celobarveným TFT displejem CLIMACONTROL

• Rozsah nastavení teplot: 14-18 °C (horní), 10-14 °C (střední), 6-10 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem pro dokonalou prezentaci lahví

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích • Systém termodynamické cirkulace vzduchu

• Zvuková signalizace vysoké teploty • Zimní režim (udržení nastavené teploty)

• Antivibrační systém  • Uhlíkový fi ltr • 5 polic z odolného bukového dřeva

• Hlučnost 42 dB, roční spotřeba 209 kWh 

• Rozměry (V x Š x H) 186 x 62 x 71 cm

DVP265G

329

264

POČET ZÓN 3

POČET ZÓN 3

CLIMACONTROL

NÍZKÁ HLUČNOST

CENA: 79 990 Kč / 3 189 €

• Vestavná vinotéka s 3 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-20 °C (horní), 5-10 °C (střední), 10-20 °C (spodní)

• Automatické odmrazování, regulace vlhkosti • Systém aktivní ventilace

• Bílé LED osvětlení s vypínačem pro dokonalou prezentaci lahví

• 2 vrstvy tvrzeného skla a UV fi ltrem ve dveřích

• Elektronická regulace teploty s displejem v bílé barvě

• Antivibrační systém • Rám z černého skla, černé madlo

• 9 + 1 výsuvných dřevěných polic • Hlučnost 38 dB, roční spotřeba 162 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 178,8 x 59,5 x 54 cm

AVI98AC3ZI 97

POČET ZÓN 3CENA: 99 990 Kč / 3 989 €

3 ODDĚLENÉ ZÓNY

NEREZOVÁ
ZADNÍ STĚNA
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• Vestavná vinotéka se 3 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-20 °C (horní), 5-10 °C (střední), 10-20 °C (spodní)

• Nerezový rám dveří s vertikálním madlem  • Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích  • Automatické odmrazování 

• Regulace vlhkosti  • Systém aktivní ventilace

• Elektronická regulace teploty s displejem v bílé barvě • Antivibrační systém

• 9 + 1 výsuvných dřevěných polic

• Hlučnost 38 dB, roční spotřeba 162 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 178,8 x 59,5 x 54 cm

AVI97AX3ZI

• Vestavná vinotéka s 2 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-18 °C (horní), 5-18 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Nerezový rám dveří s vertikálním madlem

• Elektronická regulace teploty s displejem v bílé barvě

• Antivibrační systém  • 8 + 1 polovýsuvných dřevěných polic

• Hlučnost 40 dB  • Roční spotřeba 170 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 123,3 x 59,4 x 55,5 cm

AVI81XDZA

• Vestavná vinotéka s 2 nezávislými zónami •  Rám z černého skla

• Rozsah teplot v zónách: 5-18 °C (horní), 5-18 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem  •  Automatické odmrazování  • Regulace vlhkosti 

• Systém aktivní ventilace  •  3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• PREMIUM elektronický systém otevírání dveří dotekem (bez madla)

• Antivibrační systém •  Elektronická regulace teploty s displejem v bílé barvě

• 8 + 1 polovýsuvných dřevěných polic 

• Hlučnost 40 dB, roční spotřeba 170 kWh 

• Rozměry (V x Š x H) 123 x 59,4 x 55,5 cm

AVI82PREMIUM

97

79

79

POČET ZÓN 3

POČET ZÓN 2

POČET ZÓN 2

CENA: 89 990 Kč / 3 589 €

CENA: 64 990 Kč / 2 599 €

CENA: 74 990 Kč / 2 989 €

PREMIUM 
OTEVÍRÁNÍ BEZ MADLA

9 + 1 VÝSUVNÝCH 
DŘEVĚNÝCH POLIC  

AUTOMATICKÉ 
ODMRAZOVÁNÍ

ELEKTRONICKÁ 
REGULACE TEPLOTY

SYSTÉM AKTIVNÍ 
VENTILACE

8 + 1 POLOVÝSUVNÝCH 
DŘEVĚNÝCH POLIC
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• Vestavná vinotéka s 2 nezávislými zónami • Rám z černého skla

• Rozsah teplot v zónách: 5-18 °C (horní), 5-18 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• PREMIUM elektronický systém otevírání dveří dotekem (bez madla)

• Elektronická regulace teploty s displejem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• 4 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 38 dB, roční spotřeba 162 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 88,7 x 59,4 x 55,5 cm

AVI48PREMIUM

• Vestavná vinotéka s 2 nezávislými zónami • Rám z černého skla

• Rozsah teplot v zónách: 5-12 °C (horní), 12-20 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• PREMIUM elektronický systém otevírání dveří dotekem (bez madla)

• Elektronická regulace teploty s displejem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• Vizuální a zvuková signalizace teploty • 2 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 39 dB, roční spotřeba 142 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 59,5 x 59 x 56 cm

AVI60PREMIUM

CENA: 45 990 Kč / 1 839 € CENA: 45 990 Kč / 1 839 €

AVI48CDZA
• Vestavná vinotéka s 2 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-18 °C (horní), 
5-18 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla, vertikální madlo

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v bílé barvě

• Antivibrační systém

• 4 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 38 dB, roční spotřeba 162 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 88,7 x 59,4 x 55,5 cm

AVI47XDZA
• Vestavná vinotéka s 2 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-18 °C (horní), 
5-18 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem 
ve dveřích

• Nerez rám dveří s vertikálním madlem

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v bílé barvě

• Antivibrační systém

• 4 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 38 dB, roční spotřeba 162 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 88,7 x 59,4 x 55,5 cm

52 52

POČET ZÓN 2 POČET ZÓN 2

52

36

POČET ZÓN 2

POČET ZÓN 2CENA: 55 990 Kč / 2 239 €

CENA: 49 990 Kč / 1 989 €

PREMIUM 
OTEVÍRÁNÍ BEZ MADLA

PREMIUM 
OTEVÍRÁNÍ BEZ MADLA
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AVU54TXDZA
• Vestavná nebo volně stojící vinotéka 

se 2 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-10 °C (horní), 
12-20 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Nerezový rám dveří, decentní madlo 
na horní hraně dveří

• Elektronická regulace teploty s disple-
jem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• 4 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 39 dB, roční spotřeba 145 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 82 x 59,5 x 57,1 cm

AVU53TDZA
• Vestavná nebo volně stojící vinotéka 

se 2 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-10 °C (horní), 
12-20 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Černý rám dveří, decentní madlo na 
horní hraně dveří

• Elektronická regulace teploty s disple-
jem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• 4 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 39 dB, roční spotřeba 145 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 82 x 59,5 x 57,1 cm

AVU53PREMIUM
• Vestavná nebo volně stojící vinotéka 

se 2 nezávislými zónami

• Rozsah teplot v zónách: 5-12 °C (horní), 
12-20 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• PREMIUM elektronický systém 
otevírání dveří dotekem (bez madla)

• Elektronická regulace teploty s displejem
v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• 4 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 41 dB, roční spotřeba 157 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 81,5 x 59,5 x 57 cm

50

50 50

POČET ZÓN 2

POČET ZÓN 2

POČET ZÓN 2

CENA: 44 990 Kč / 1 799 €

CENA: 49 990 Kč / 1 999 € CENA: 44 990 Kč / 1 799 €

• Vestavná jednozónová vinotéka

• Rozsah nastavení teplot: 5-20 °C • Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Integrovaný vakuový systém pro otevřené lahve• Police pro skladování 4 lahví nastojato

• Rám z černého skla s černým vertikálním madlem

• Elektronická regulace teploty s displejem v bílé barvě 

• Antivibrační systém • Vizuální a zvuková signalizace teploty • 3 + 1 police z bukového dřeva

• Hlučnost 41 dB, roční spotřeba 136 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 59,5 x 59 x 56 cm

AVI63CSZA 33

POČET ZÓN 1CENA: 39 990 Kč / 1 589 €

PREMIUM 
OTEVÍRÁNÍ BEZ MADLA

ČERNÉ DECENTNÍ MADLO 
NA HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ

Ideální vinotéka 
pro skladování 
otevřených lahví

Integrovaný vakuový sys
tém prodlužuje kvalitu 
vína v otevřené lahvi: Lze 
v ní skladovat až 4 ote
vřené lahve vertikálně 
v přední části vinotéky. 

MADLO

AVI24PREMIUM
• Vestavná vinotéka řady Premium

• Rozsah nastavitelných teplot: 5-18 °C

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla s Push-pull 
systémem (bez madla)

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v bílé barvě

• Antivibrační systém

• Chlazení kompresorem

• 3 polovýsuvné police z bukového dřeva

• Hlučnost 38 dB, roční spotřeba 152 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 45,9 x 59,4 x 55,5 cm

24

POČET ZÓN 1

CENA: 39 990 Kč / 1 589 €PUSH PULL
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CBU7S1B
• Kompaktní vestavná vinotéka

• Rozsah nastavení teplot: 5-20 °C

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla, černé madlo

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v modré barvě 

• Antivibrační systém

• Automatické odmrazování

• Chlazení kompresorem

• 6 pevných drátěných polic

• Hlučnost 44 dB, roční spotřeba 98 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 86,5 x 14,5 x 47,5 cm

CBU51S2B
• Jednozónová nebo volně stojící vestavná 

vinotéka

• Rozsah nastavení teplot: 5-20 °C

• Modré LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla, černé madlo

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v modré barvě

• Antivibrační systém • Automatické odmrazování

• Chlazení kompresorem

• 5 + 1 polic z bukového dřeva

• Hlučnost 41 dB, roční spotřeba 101 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 82 x 59,5 x 57,5 cm

AVU18TDZA
• Vestavná vinotéka s 2 nezávislými zónami

• Rozsah nastavení teplot v zónách: 
10-20 °C (horní), 5-10 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla, černé decentní 
madlo na horní hraně dveří

• Elektronická regulace teploty s disple-
jem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• Vizuální a zvuková signalizace teploty

• 2 + 1 výsuvné drátěné police

• Hlučnost 38 dB, roční spotřeba 135 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 82 x 29,5 x 57,3 cm

CBU51D1X
• Dvě teplotní zóny, instalace jako volně stojící 

nebo vestavěná pod pracovní desku

• Rozsah nastavení teplot 5-12 °C / 12-20 °C

• Prosklené dveře s nerezovým rámem 
a horizontálním madlem

• 2 vrstvy tvrzeného tónovaného skla

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• Elektronická regulace teploty 

• Automatické odmrazování

• Systém aktivní ventilace

• Antivibrační systém • Uhlíkový fi ltr

• Hlučnost 41dB, roční spotřeba 116 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 82 x 59,5 x 57,5 cm

AVU8TXA
• Kompaktní vestavná vinotéka

• Rozsah nastavení teplot: 5-20 °C

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Nerezový rám dveří, decentní madlo 
na horní hraně dveří

• Elektronická regulace teploty s disple-
jem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• Vizuální a zvuková signalizace teploty

• Chlazení kompresorem

• 6 pevných drátěných polic

• Hlučnost 39 dB, roční spotřeba 133 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 82 x 14,5 x 54,8 cm

17

7 51

8

51

POČET ZÓN 2

POČET ZÓN 1

POČET ZÓN 1 POČET ZÓN 1

POČET ZÓN 2

CENA: 28 990 Kč / 1 169 €

CENA: 13 990 Kč / 599 € CENA: 29 990 Kč / 1 219 €

CENA: 16 990 Kč / 679 €

CENA: 34 990 Kč / 1 389 €

ČERNÉ DECENTNÍ MADLO 
NA HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ

MADLO

CBI28S1B
• Kompaktní vestavná vinotéka

• Rozsah nastavitelných teplot: 5-20 °C

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla s černým madlem

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v bílé barvě

• Antivibrační systém

• Chlazení kompresorem

• 2 pevné police z bukového dřeva

• Hlučnost 40 dB, roční spotřeba 135 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 45,5 x 59 x 56,3 cm

28

POČET ZÓN 1 CENA: 29 990 Kč / 1 199 €



Schémata pro vestavbu naleznete na www.avintage.cz

Zdarma 4 roky záruky pro spotřebiče Avintage, Climadiff  po registraci. 
Podmínky jsou dostupné na stránkách www.avintage.cz

Francouzské vinotéky
jsou navrženy pro šetrné a efektivní chlazení a archivaci vašich oblíbených vín.
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CPW250B1
• Víceúčelová volně stojící archivační vinotéka

• Rozsah nastavení teplot 5-20 °C

• Prosklené dveře s černým rámem a nerezovým 
madlem, 2 vrstvy tvrzeného tónovaného skla

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• Elektronická regulace teploty s displejem

• Automatické odmrazování

• Antivibrační systém

• Zimní režim

• 3 ks pevných kovových polic s dřevěnými čely

• Hlučnost 43 dB, roční spotřeba 205 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 188,2 x 59,5 x 70 cm

CD110B1
• Volně stojící vinotéka se 2 nezávislými 

chladícími zónami

• Rozsah nastavení teplot v zónách: 
5-12 °C (horní), 12-20 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s černým 
tónováním a UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla s černým madlem

• Elektronická regulace teploty s disple-
jem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• 4 polovýsuvné drátěné police

• Hlučnost 41 dB , roční spotřeba 157 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 125,5 x 50 x 54 cm

CPW204B1
• Víceúčelová volně stojící archivační vinotéka

• Rozsah nastavení teplot 5-20 °C

• Prosklené dveře s černým rámem a nerezovým 
madlem, 2 vrstvy tvrzeného tónovaného skla

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• Elektronická regulace teploty s displejem

• Automatické odmrazování

• Antivibrační systém

• Zimní režim

• 3 ks pevných kovových polic s dřevěnými čely

• Hlučnost 44 dB, roční spotřeba 193 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 158,8 x 59,5 x 70 cm

CD56B1
• Volně stojící vinotéka se 2 nezávislými 

chladícími zónami

• Rozsah nastavení teplot v zónách: 
5-12 °C (horní), 12-20 °C (spodní)

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s černým 
tónováním a UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla s černým madlem

• Elektronická regulace teploty s disple-
jem v bílé barvě  •  Antivibrační systém

• 4 polovýsuvné drátěné police

• Hlučnost 41 dB, roční spotřeba 132 kW

• Rozměry (V x Š x H) 85,5 x 50 x 54 cm

CLI60
• Jednozónová vestavná vinotéka

• Rozsah nastavení teplot: 5-20 °C

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 3 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Nerezový rám dveří, vertikální madlo

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v červené barvě  

• Antivibrační systém

• Automatické odmrazování

• 3 + 1 výsuvné police z bukového dřeva

• Hlučnost 41 dB, roční spotřeba 136 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 59,5 x 59 x 56 cm

248

110

44

204

56

POČET ZÓN 1

POČET ZÓN 1

POČET ZÓN 2

POČET ZÓN 1

POČET ZÓN 2

CENA: 35 990 Kč / 1 429 €

CENA: 39 990 Kč / 1 609 €

CENA: 19 990 Kč / 799 €

CENA: 49 990 Kč / 1 999 €

CENA: 27 990 Kč / 1 129 €

CBU18S2B
• Jednozónová vestavná nebo volně stojící 

vinotéka

• Rozsah nastavení teplot: 5-20 °C

• Bílé LED osvětlení s vypínačem

• 2 vrstvy tvrzeného skla s UV fi ltrem ve dveřích

• Rám z černého skla, černé madlo

• Elektronická regulace teploty 
s displejem v modré barvě

• Antivibrační systém • Automatické odmrazování

• Chlazení kompresorem

• 5 + 1 polic z bukového dřeva

• Hlučnost 40 dB, roční spotřeba 95 kWh

• Rozměry (V x Š x H) 82 x 29,5 x 57,5 cm

18

POČET ZÓN 1 CENA: 23 990 Kč / 969 €
125,5 cm

85,5 cm
160 cm

188 cm
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KAFEbox je patentovaná univerzální výsuvná schránka, 
která z Vašeho volně stojícího kávovaru udělá plnohodný 
vestavný spotřebič. KAFEbox je vyroben v České republice 
a je vybaven kvalitním a tichým  výsuvným systémem. 

Výškový rozměr je shodný s kompaktními spotřebiči  
(460 mm) a lze ho zařadit vedle kompaktní trouby, parní 
trouby nebo mikrovlnky do jedné designové linie. 

Nepohodlné doplňování kávy se stane zábavou. Stačí 
vysunout celý KAFEbox a kávovar je krásně přístupný  
z horní strany.

CENA: 8 490 Kč / 399 €

KAFEBOX K00
• K00–BB: černá+černé sklo 

• K00–XB: nerez+černé sklo 

• K00–XW: nerez+ bílé sklo

CENA: 7 990 Kč / 369 €

KAFEBOX K02
• K02–BB: černá+černé sklo 

• K02–XB: nerez+černé sklo 

• K02–XW: nerez+ bílé sklo

CENA: 7 990 Kč / 369 €

KAFEBOX K01
• K01–BB: černá+černé sklo 

• K01–XB: nerez+černé sklo 

• K01–XW: nerez+ bílé sklo

CENA: 7 990 Kč / 369 €

KAFEBOX K03
• K03–BB: černá+černé sklo 

• K03–XB: nerez+černé sklo 

• K03–XW: nerez+ bílé sklo

ECAM 22.110. 
ECAM 21.117. 
ECAM 22.113. 
ECAM 22.320. 
ECAM 22.360. 

ECAM 23.120. 
ECAM 23.210. 
ECAM 23.420. 
ECAM 23.460. 
ECAM 25.462.

ECAM 44.620. 
ECAM 44.660. 
ECAM 45.760. 
ECAM 550.55. 
ECAM 550.75. 

ECAM 650.55. 
ECAM 650.75. 
ECAM 650.85.

ECAM 28.465. 
ECAM 350.15. 
ECAM 353.15. 
ECAM 350.35. 
ECAM 350.55. 

ECAM 353.75. 
ECAM 350.75. 
ECAM 370.95. 
ECAM 510.55.

Univerzální vestavná schránka pro kávovary De Longhi, 
Kompatibilní s modely:

Univerzální vestavná schránka pro kávovary De Longhi, 
Kompatibilní s modely:

Univerzální vestavná schránka pro kávovary De Longhi, 
Kompatibilní s modely:

Univerzální vestavná schránka pro kávovary s horním 
plněním vody. Vhodné například pro kávovary značek 
Krups, Jura, Nivona nebo Philips.

Při objednávce uveďte model a rozměry 
vašeho kávovaru.
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Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Hedvábně matný povrch CRISTADUR® 
a kamenný povrch CRISTALITE® byly vyvinuty speciálně pro náročné požadavky kladené na 
kuchyňské prostředí. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí důkazy každodenního 

používání téměř beze stopy.
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ODPERLOVACÍ EFEKT
Nečistoty snadno 

odtečou pryč.

PROHYGIENIC 21
Garantovaná 

a patentovaná kvalita povrchů 
Schock materiálů.

BEZ ZÁPACHU
Ani na potravinách 

nezanechávají žádný zápach.

ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM 
Materiál je podstatně 

odolnější než žula.

TEPLOTNÍ ODOLNOST
Odolné vůči 

teplotním změnám. 

BAREVNÁ STÁLOST 
Odolný i vůči 

skvrnám od potravin.

NEZÁVADNOST
Absolutně zdravotně 
nezávadný materiál.

ŽIVOTNOST
Materiál má velmi 
dlouhou životnost.
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5 LET ZÁRUKA
NA BATERIE FIRMY SCHOCK

Našim cílem je vyvolávat trvalé nadšení. Proto vám 
nechceme nabízet jen pouze stále nové dřezy 
z kompozitního křemičitého materiálu, ale již déle 
než 20 let máme pro vás připravenu širokou paletu 
perfektních doplňků – baterie SCHOCK. Společně 
s našimi spolehlivými partnery vymýšlíme exkluzivní 
design a inovativní technologie, samozřejmě 
v osvědčené a zajištěné kvalitě.

Protože našim produktům absolutně důvěřujeme, 
nabízíme konečným spotřebitelům od 1. ledna 
2018 možnost rozšíření dvouleté zákonné záruční 
lhůty. Každou baterii SCHOCK, která je instalována 
s ochrannými filtry SCHOCK SF100 (viz str. 106), je 
možné online zaregistrovat pro prodloužení záruční 
lhůty na 5 let.**

* Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na schockcz.cz
** Pro prodloužení záruky na baterie SCHOCK platí stanovené záruční podmínky. Najdete je na stránce schockcz.cz

VHODNÉ PRO

Vylepšené
složení materiálu

Testováno s bateriemi 
s funkcí vroucí vody

Jaká úskalí a zatěžkávací zkoušky 
inovovaný materiál CRISTADUR® 

zdolal, než se dostal do vaší 
kuchyně, se můžete podívat zde: 

schockcz.cz 

Záruka 15 let*
po dobu životnosti kuchyně

CRISTADUR®

5 LET
ZÁRUKA*
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VÝHODY NAŠICH
PRODUKTŮ
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S intenzivně zářivými odstíny prémiového povrchu nabízí firma SCHOCK možnost perfektního přizpůsobení 
dřezu kuchyňské architektuře. Dřez se přitom stane barevnou perlou vaši kuchyně.

Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. 
Hedvábně matný povrch CRISTADUR® a  kamenný po
vrch CRISTALITE® byly vyvinuty speciálně pro náročné 
požadavky kladené na kuchyňské prostředí. Díky 
osvědčeným technologiím materiálu mizí důkazy kaž
dodenního používání téměř beze stopy.

Magma MAG Silverstone SIL

Carbonium CAR Magnolia MGL

Stone STO Polaris POL

Puro PUR Bronze BRO

• Odperlovací efek
• Nečistoty snadno  

odtečou pryč.

• ProHygienic 21
Garantovaná a paten
tovaná kvalita povrchů 

Schock materiálů.

• Bez zápachu
Ani na potravinách neza
nechávají žádný zápach• LGA 5421357

• Odolnost vůči nárazům
• Materiál je podstatně 

odolnější než žula • DIN EN4382

• Teplotní odolnost 
Odolné vůči teplotním 

změnám • DIN 13310

• Barevná stálost 
Odolný i vůči skvrnám

od potravin • LGA 1103

• Nezávadnost 
Absolutně zdravotně 
nezávadný materiál• LGA 5631024

• Životnost
• Materiál má velmi 

dlouhou životnost • DIN 13310
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PARAMETRY

PARAMETRY

Model se dodává i v provedení pro uložení 
do roviny

• Šířka skříňky: 45 cm

• Rozměr dřezové nádoby: 347 × 430 × 195 mm

• Rozměr dřezu: 860 × 500 mm

• Orientace dřezu: oboustranný

• Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm

• Tloušťka pracovní desky při podstavení 
myčky: 23 mm

• Šířka skříňky: 60 cm

• Rozměr dřezové nádoby: 440 × 440 × 195 mm

• Rozměr dřezu: 780 × 510 mm

• Orientace dřezu: oboustranný

• Výřez pro horní uložení: 760 × 490 mm

• Tloušťka pracovní desky při podstavení 
myčky: 22 mm

SIGD100A  BRO
SIGD100A  CAR
SIGD100A  MAG
SIGD100A  MGL
SIGD100A  POL
SIGD100A  SIL
SIGD100A  STO
SIGD100A PUR

MOND100XSA  BRO
MOND100XSA  CAR
MOND100XSA  MAG
MOND100XSA  MGL
MOND100XSA  POL
MOND100XSA  SIL
MOND100XSA  STO
MOND100XSA  PUR

8 673 Kč / 344,40 €
8 673 Kč / 344,40 €
8 673 Kč / 344,40 €
8 673 Kč / 344,40 €
8 673 Kč / 344,40 €
8 673 Kč / 344,40 €
8 673 Kč / 344,40 €
8 673 Kč / 344,40 €

9 954 Kč / 404,25 €
9 954 Kč / 404,25 €
9 954 Kč / 404,25 €
9 954 Kč / 404,25 €
9 954 Kč / 404,25 €
9 954 Kč / 404,25 €
9 954 Kč / 404,25 €
9 954 Kč / 404,25 €

9 524 Kč / 376,95 €
9 524 Kč / 376,95 €
9 524 Kč / 376,95 €
9 524 Kč / 376,95 €
9 524 Kč / 376,95 €
9 524 Kč / 376,95 €
9 524 Kč / 376,95 €
9 524 Kč / 376,95 €

11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €

• Bronze

• Carbonium

• Magma

• Magnolia

• Polaris

• Silverstone

• Stone

• Puro

• Bronze

• Carbonium

• Magma

• Magnolia

• Polaris

• Silverstone

• Stone

• Puro

SIGNUS D-100

MONO D-100XS

HORNÍ

HORNÍ

PROVEDENÍ

PROVEDENÍ

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

Praktické plus
Snížený odtok jako doplněk

Praktické plus
Snížený odtok jako doplněk

Optimalizované
Zmenšená odkapávací plocha

Šikovný pomocník
Funkční příslušenství

CRISTADUR®

CRISTADUR®

Diamantový vrták SB
Light 629095

Odtokové armatury, 
sítko/zátka, excentrické 
ovládaní, viditelné části 
v barvě chrom 629371PD

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

629371PD

Diamantový vrták SB
Light 629095

Odtokové armatury, 
sítko/zátka, excentrické 
ovládaní, viditelné části 
v barvě chrom 629385PD

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

629385PD

15 LET
ZÁRUKA**

15 LET
ZÁRUKA**

Spodní uložení dřezu +326 Kč / +13,65 €
Manuální ovládání sítka/zátky 0 Kč / 0 €
Ceny platí při objednání spolu se dřezem.

Spodní uložení dřezu +326 Kč / +13,65 €
Manuální ovládání sítka/zátky 0 Kč / 0 €
Ceny platí při objednání spolu se dřezem.

Dárek
Bambusové prkénko 
a odkapávač

Model se dodává i v provedení pro uložení 
do roviny
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PARAMETRY

PARAMETRY

• Šířka skříňky: 50 cm

• Rozměr dřezové nádoby: 385 × 440 × 195 mm

• Rozměr dřezu: 765 × 510 mm

• Orientace dřezu: oboustranný

• Výřez pro horní uložení: 745 × 490 mm

• Tloušťka pracovní desky při podstavení 
myčky: 27 mm

• Šířka skříňky: 60 cm

• Rozměr dřezové nádoby: 514 × 358 × 180 mm

• Rozměr dřezu: 570 × 510 mm

• Orientace dřezu: pevně daná

• Výřez pro horní uložení: 552 × 490 mm

MOND100A  BRO
MOND100A  CAR
MOND100A  MAG
MOND100A  MGL
MOND100A  POL
MOND100A  SIL
MOND100A  STO
MOND100A  PUR

MONN100A  BRO
MONN100A  CAR
MONN100A  MAG
MONN100A  MGL
MONN100A  POL
MONN100A  SIL
MONN100A  STO
MONN100A  PUR

8 453 Kč / 334,95 €
8 453 Kč / 334,95 €
8 453 Kč / 334,95 €
8 453 Kč / 334,95 €
8 453 Kč / 334,95 €
8 453 Kč / 334,95 €
8 453 Kč / 334,95 €
8 453 Kč / 334,95 €

9 849 Kč / 400,05 €
9 849 Kč / 400,05 €
9 849 Kč / 400,05 €
9 849 Kč / 400,05 €
9 849 Kč / 400,05 €
9 849 Kč / 400,05 €
9 849 Kč / 400,05 €
9 849 Kč / 400,05 €

9 093 Kč / 360,15 €
9 093 Kč / 360,15 €
9 093 Kč / 360,15 €
9 093 Kč / 360,15 €
9 093 Kč / 360,15 €
9 093 Kč / 360,15 €
9 093 Kč / 360,15 €
9 093 Kč / 360,15 €

11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €
11 046 Kč / 446,25 €

• Bronze

• Carbonium

• Magma

• Magnolia

• Polaris

• Silverstone

• Stone

• Puro

• Bronze

• Carbonium

• Magma

• Magnolia

• Polaris

• Silverstone

• Stone

• Puro

MONO D-100

MONO N-100

HORNÍ

HORNÍ

PROVEDENÍ

PROVEDENÍ

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

Prostorově úsporné
Kompaktní tvar

Prostorově úsporné
Kompaktní tvar

Pro profesionální kuchaře
Vhodné napařovací příslušenství

Praktické plus
Snížený odtok jako doplněk

Skvělý opěrný prvek
Stupňovitý design pro použití 

příslušenství ve dřezu

Oceňované
Design, který získal řadu ocenění

CRISTADUR®

CRISTADUR®

Diamantový vrták SB
Light 629095

Diamantový vrták SB
Light 629095

Odtokové armatury, 
sítko/zátka, excentrické 
ovládaní, viditelné části 
v barvě chrom 629385PD

Odtokové armatury, 
sítko/zátka, excentrické 
ovládaní, viditelné části 
v barvě chrom 629313PD

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

629385PD

629313PD

15 LET
ZÁRUKA**

15 LET
ZÁRUKA**

Spodní uložení dřezu +326 Kč / +13,65 €
Manuální ovládání sítka/zátky 0 Kč / 0 €
Ceny platí při objednání spolu se dřezem.

Spodní uložení dřezu +326 Kč / +13,65 €
Manuální ovládání sítka/zátky 0 Kč / 0 €
Ceny platí při objednání spolu se dřezem.

Model se dodává i v provedení pro uložení 
do roviny

Model se dodává i v provedení pro uložení 
do roviny

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm 
skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
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PARAMETRY

• Šířka skříňky: 60 cm

• Rozměr dřezové nádoby: 465 × 436 × 195 mm

• Rozměr dřezu: 780 × 500 mm

• Orientace dřezu: oboustranný

• Výřez pro horní uložení: 760 × 480 mm

• Tloušťka pracovní desky při podstavení 
myčky: 26 mm

MAND100LSA  GAS
MAND100LSA  GCR
MAND100LSA  GMS
MAND100LSA  GNE
MAND100LSA  GON

6 605 Kč / 263,55 €
6 605 Kč / 263,55 €
6 605 Kč / 263,55 €
6 605 Kč / 263,55 €
6 605 Kč / 263,55 €

7 707 Kč / 318,15 €
7 707 Kč / 318,15 €
7 707 Kč / 318,15 €
7 707 Kč / 318,15 €
7 707 Kč / 318,15 €

• Asphalt

• Croma

• Moonstone
Nero

• Onyx

MANHATTAN D-100LS

HORNÍPROVEDENÍ AKČNÍ CENA

Prostorově úsporné
Kompaktní tvar

Optimalizované
Zmenšená odkapávací plocha

CRISTALITE®

Progresivní materiál společnosti SCHOCK je oblíbenou klasikou na 
celém světě. Lehce drsný, kamenný povrch dřezů CRISTALITE se 
vyznačuje odolností a snadnou údržbou, a bude vám tak přinášet 
neustálou radost z vaření.

Rozmanité barevné odstíny CRISTALITE lze kombinovat s nejrůznějšími 
povrchy i barvami. Dřezy CRISTALITE proto dokonale doplní design vaší 
kuchyně.

Nero GNE Croma GCR

Onyx GON Moonstone GMS

Asphalt GAS

BASIC LINE
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Odtokové armatury 
s manuálně ovládaným 
sítkem/zátkou a sifonem 
629313

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

sítkem/zátkou a sifonem 

proHygienic 21 Optimalizované 
složení materiálu

Spodní uložení dřezu +326 Kč / + 13,65 €
Excentrické ovládání ke dřezům CRISTALITE® +475 Kč / +19,95 €
Ceny platí při objednání spolu se dřezem.

Diamantový vrták SB
Light 629095
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PARAMETRY

• Šířka skříňky: 50 cm

• Rozměr dřezové nádoby: 386 × 436 × 195 mm

• Rozměr dřezu: 650 × 500 mm

• Orientace dřezu: oboustranný

• Výřez pro horní uložení: 630 × 480 mm

• Tloušťka pracovní desky při podstavení 
myčky: 26 mm

• Šířka skříňky: 45 cm

• Rozměr dřezové nádoby: 340 × 420 × 190 mm

• Rozměr dřezu: 780 × 500 mm

• Orientace dřezu: oboustranný

• Výřez pro horní uložení: 760 × 480 mm

MAND100A  GAS
MAND100A  GCR
MAND100A  GMS
MAND100A  GNE
MAND100A  GON

6 500 Kč / 259,35 €
6 500 Kč / 259,35 €
6 500 Kč / 259,35 €
6 500 Kč / 259,35 €
6 500 Kč / 259,35 €

7 434 Kč / 310,80 €
7 434 Kč / 310,80 €
7 434 Kč / 310,80 €
7 434 Kč / 310,80 €
7 434 Kč / 310,80 €

3 990 Kč / 179 €
3 990 Kč / 179 €
3 990 Kč / 179 €
3 990 Kč / 179 €
3 990 Kč / 179 €

• Asphalt

• Croma

• Moonstone

• Nero

• Onyx

MANHATTAN D-100

HORNÍPROVEDENÍ AKČNÍ CENA

Prostorově úsporné
Kompaktní tvar

Optimalizované
Zmenšená odkapávací plocha

CRISTALITE®

Odtokové armatury 
s manuálně ovládaným 
sítkem/zátkou a 
sifonem 629313

Odtokové armatury 
s manuálně ovládaným 
sítkem/zátkou a sifonem 
629313

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Spodní uložení dřezu +326 Kč / +13,65 €
Excentrické ovládání ke dřezům CRISTALITE® +475 Kč / +19,95 €
Ceny platí při objednání spolu se dřezem.

Excentrické ovládání ke dřezům CRISTALITE® +475 Kč / +19,95 €
Ceny platí při objednání spolu se dřezem.
** Pro spodní uložení nutno objednat sadu Easyfix +326 Kč / 12,90 € 

PARAMETRY

FOMD100SA GAS
FOMD100SA GCR
FOMD100SA GMS
FOMD100SA GNE
FOMD100SA GON

3 690 Kč / 159,90 €
3 690 Kč / 159,90 €
3 690 Kč / 159,90 €
3 690 Kč / 159,90 €
3 690 Kč / 159,90 €

• Asphalt

• Croma

• Moonstone

• Nero

• Onyx

FORMHAUS D-100S

HORNÍPROVEDENÍ CENA

CRISTADUR®

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

15 LET
ZÁRUKA**

Prostorově úsporné
Kompaktní tvar

Diamantový vrták SB
Light 629095

Diamantový vrták SB
Light 629095

Dárek
Praktické prkénko
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PARAMETRY

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

• Připojovací hadička: 450 mm

• Úhel otáčení: 360 °

• Pozice páky: vpravo

• Zpětná klapka

• Tichý perlátor 

• Lakované barevné varianty

• Varianta s PVD povlakem

559120  EDM
559120  WGO
559120  COP
559120  GUM

559120  GNE
559120  GON
559120  GAS
559120  GMS

4 148 Kč / 168,00 €
4 662 Kč / 187,95 €
4 662 Kč / 187,95 €
4 662 Kč / 187,95 €

4 368 Kč / 176,40 €
4 368 Kč / 176,40 €
4 368 Kč / 176,40 €
4 368 Kč / 176,40 €

KAVUS

MODEL

Efektivnější práce
Vytahovací sprchová hlavice

Tichý provoz
Mimořádně tichý proud vody

Nerez ocel
Dlouhá životnost a hygienické vlastnosti

PROVEDENÍ CENA

• Masivní nerezová ocel

• White Gold

• Měď

• Gunmetal

• Nero

• Onyx

• Asphalt

• Moonstone

DOKONALE SLADĚNÉ BATERIE 
A POHLEDOVÉ DÍLY SE SJEDNOCENÝM VZHLEDEM

Příslušenství k dokoupení. Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě 
odtoková sítka a krytku přepadu.

PURO

MĚĎWITE GOLD

GUNMETAL

NEREZ

5 LET
ZÁRUKA*

Každou baterii SCHOCK, která je 
instalována s filtrem pevných částic 
SF-100 (viz str. 140), je možné on-line 
zaregistrovat pro prodloužení záruční 
lhůty na 5 let.

Barvy lze sladit s dřezy CRISTADUR

Barvy lze sladit 
s dřezy CRISTALITE BASIC LINE

S vytahovací koncovkou
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PARAMETRY

PARAMETRY

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

• Připojovací hadička: 450 mm

• Úhel otáčení: 360 °

• Pozice páky: vpravo

• Připojovací hadička: 430 mm

• Úhel otáčení: 360 °

• Pozice páky: oboustranný

• Tichý perlátor 

• Lakované barevné varianty

• Varianty s PVD povlakem

• Barevné varianty - prášková metoda

505000 EDO
505000 GAS
505000 GCR
505000 GMS
505000 GNE
505000 GON
505000 CHR

4 368 Kč / 176,40 €
3 486 Kč / 142,80 €
3 486 Kč / 142,80 €
3 486 Kč / 142,80 €
3 486 Kč / 142,80 €
3 486 Kč / 142,80 €
3 055 Kč / 126,00 €

KAVUS

SIMI

MODEL

Tichý provoz
Mimořádně tichý proud vody

Tichý provoz
Mimořádně tichý proud vody

Nerez ocel
Dlouhá životnost a hygienické vlastnosti

Nerez ocel
Dlouhá životnost a hygienické vlastnosti

PROVEDENÍ CENA

• Masivní nerezová ocel

• Asphalt

• Croma

• Moonstone

• Nero

• Onyx

• Chrom

5 LET
ZÁRUKA*

5 LET
ZÁRUKA*

Každou baterii SCHOCK, která je 
instalována s filtrem pevných částic 
SF-100 (viz str. 140), je možné on-line 
zaregistrovat pro prodloužení záruční 
lhůty na 5 let.

Každou baterii SCHOCK, která je 
instalována s filtrem pevných částic 
SF-100 (viz str. 140), je možné on-line 
zaregistrovat pro prodloužení záruční 
lhůty na 5 let.

S pevným ramínkem

S pevným ramínkem
Výška

Vysoká poloha ramínka

Výška
Vysoká poloha ramínka

559000  EDM
559000  WGO
559000  COP
559000  GUM

559000  GNE
559000  GON
559000  GAS
559000  GMS

3 276 Kč / 134,40 €
3 749 Kč / 153,30 €
3 749 Kč / 153,30 €
3 749 Kč / 153,30 €

3 486 Kč / 142,80 €
3 486 Kč / 142,80 €
3 486 Kč / 142,80 €
3 486 Kč / 142,80 €

MODELPROVEDENÍ CENA

• Masivní nerezová ocel

• White Gold

• Měď

• Gunmetal

• Nero

• Onyx

• Asphalt

• Moonstone

Barvy lze sladit s dřezy CRISTADUR

Barvy lze sladit 
s dřezy CRISTALITE BASIC LINE
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JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

• Lakované barevné varianty

PARAMETRY

PARAMETRY

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

• Připojovací hadička: 450 mm

• Úhel otáčení: 360 °

• Pozice páky: vpravo

• Připojovací hadička: 450 mm

• Úhel otáčení: 120 °

• Pozice páky: nahoře

• Délka sprchovací hadice: 600 mm

• Zpětná klapka

• Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou

• Granitová technika

540120 GAS
540120 GCR
540120 GMS
540120 GNE

554120 BRO
554120 CAR
554120 MAG
554120 MGL

540120 GON
540120 CHR

554120 POL
554120 PUR
554120 SIL
554120 STO

4 914 Kč / 195,30 €
4 914 Kč / 195,30 € 
4 914 Kč / 195,30 €
4 914 Kč / 195,30 €

6 993 Kč / 279,30 €
6 993 Kč / 279,30 €
6 993 Kč / 279,30 €
6 993 Kč / 279,30 €

4 914 Kč / 195,30 €
4 578 Kč / 181,65 €

6 993 Kč / 279,30 €
6 993 Kč / 279,30 €
6 993 Kč / 279,30 €
6 993 Kč / 279,30 €

EPOS

SC-510

MODEL

MODEL

Efektivnější práce
Vytahovací sprchová hlavice

Tichý provoz
Mimořádně tichý proud vody

Tichý provoz
Mimořádně tichý proud vody

PROVEDENÍ

PROVEDENÍ

CENA

CENA

• Asphalt

• Croma

• Moonstone

• Nero

• Bronze

• Carbonium

• Magma

• Magnolia

• Onyx

• Chrom

• Polaris

• Puro

• Silverstone

• Stone

5 LET
ZÁRUKA*

5 LET
ZÁRUKA*

Každou baterii SCHOCK, která je 
instalována s filtrem pevných částic 
SF-100 (viz str. 140), je možné on-line 
zaregistrovat pro prodloužení záruční 
lhůty na 5 let.

Každou baterii SCHOCK, která je 
instalována s filtrem pevných částic 
SF-100 (viz str. 140), je možné on-line 
zaregistrovat pro prodloužení záruční 
lhůty na 5 let.

S pevným ramínkem

S vytahovací koncovkou

Výška
Vysoká poloha ramínka
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PARAMETRY

• Délka výtoku: 79 mm

• Výška: 320 mm

• Výška na dřezem: 65 mm

• Množství náplně: 500 ml

• Místo ve spodní skříňce: 255 mm

629169  CHR
629169  EDM
629169  WGO
629169  COP
629169  GUM
629169  S

1 691 Kč / 72,45 €
1 901 Kč / 80,85 €
2 090 Kč / 82,95 €
2 090 Kč / 82,95 €
2 090 Kč / 82,95 €
2 090 Kč / 82,95 €

• Chrom

• Masivní nerezová ocel

• White gold

• Měď

• Gunmetal

• Puro

SAMO

MODEL

Dávkovače saponátu
rozšíření funkce dřezu

PROVEDENÍ CENA

Filtr pevných částic SF-100
Čištění a údržba všech dřezů 
a ochrana před ulpíváním vodního 
kamene a zbytků nečistot

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. 
Umístěním SF100 na rohové ventily 
můžete prodloužit záruku na baterie na 
5 let. Balení 2 ks

PARAMETRY

OBJEDNÁVACÍ KÓD

• Připojovací hadička: 450 mm

• Úhel otáčení: 360 °

• Pozice páky: nahoře

526000  CHR
526000  EDO

629883

2 846 Kč / 113,40 €
3 161 Kč / 126,00 €

420 Kč / 16,80 €

• Chrom

• Nerez

METIS

MODEL

S pevným ramínkem

PROVEDENÍ

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENA

DODATEČNÉ INFORMACE
5 LET

ZÁRUKA*

Výška
Vysoká poloha ramínka

Každou baterii SCHOCK, která je 
instalována s filtrem pevných částic 
SF-100, je možné on-line zaregistrovat 
pro prodloužení záruční lhůty na 5 let.
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UŽITEČNÉ INFORMACE PRO POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

1

3 4

2

5

6

KROK ZA KROKEM

ZVOLTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE 
VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE

VYBERTE BARVU DOPLŇTE VHODNOU BATERII

URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ

DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY

SLAĎTE VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEZU

Možnost výběru – dřezy z materiálu CRISTADUR® jsou standardně vybaveny 
automatickou odtokovou soupravou s excentrickým ovládáním. Na přání 
můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém 
případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, 
respektivě ho zapište do její textové části.

Estetické – vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a slaďte pohledové 
díly v provedení nerez ocel, White Gold, měď nebo Gunmetal s příslušnou 
baterií. Objednací čísla najdete v rubrice volitelné příslušenství.

Pružnost  aby bylo možné se přizbůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, 
jsou téměř všechny modely dřezů k dispozici ve variantě pro horní i spodní 
uložení. U vybraných modelů a barev je také k dispozici varianta pro uložení 
do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na 
produktové stránce.

Flexibilita  dáte přednost pevnému otočnému ramínku, nebo vytahovací 
sprše? Uveďte prosím v objednávce. Barvu lze také u vybraných baterií sladit 
s barvou dřezu.

Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů vám nabízíme možnost 
individuálního umístění baterie, otočného ovládání výpusti a dáv
kovače mycího přípravku na dřez. Abychom mohli splnit vaše před
stavy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. 
Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/b, 629004/e

Rozmanitost – přehled barev poskytuje informaci o nejrůznějších možnostech 
výběru u modelů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých 
produktů najdete varianty pro konkrétní model.

Multifunkčnost – pro různé modely je k dispozici rozma
nité příslušenství jako funkční misky, krájecí desky nebo mřížky. 
Povšimněte si prosím informací o automaticky dodávaném 
a volitelném příslušenství na stránkách s produkty.

CRISTADUR

     

    

CRISTALITE

Šířka skříňky
Hloubka dřezu

Rozměry výřezu
Způsob uložení

PARAMETRY!
Spodní uložení Horní uložení Uložení do roviny
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GALERIE A CENTRA VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ DE DIETRICH
WWW.KVALITNIELEKTRO.CZ

Dokonalý prostor pro prezentaci luxusních francouzských spotřebičů, ale také místo pro setkávání, předávání 
a sdílení informací naleznete v Praze, Brně, Rychnově nad Kněžnou a Havířov.

LA GALERIE DE DIETRICH PRAHA
Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 - Vysočany
(500 m od O2 areny)

SHOWROOM RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Prodejna Elmax elektro
Havlíčkova 1372, Rychnov nad Kněžnou

LA GALERIE DE DIETRICH BRNO
Mariánské náměstí 1, 
617 00 Brno

SHOWROOM HAVÍŘOV
Elmax elektro - Obchodní centrum ELAN
Dlouhá třída 860/1a, 736 01 Havířov - Město

Showroomy slouží pouze pro individuální školení a prezentace zákazníků a odborníků, pro domluvení 
termínu nás neváhejte kontaktovat na adrese info@kvalitnielektro.cz
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Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a bez recyklačního příspěvku (RP), který činí u myček, trub, praček, sušiček a sporáků 69 Kč, u chlazení 194 Kč, u indukčních 
varných desek, odsavačů a mikrovlnných trub 16 Kč. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví jednotliví prodejci. Změny technických parametrů a vybavení jsou 
vyhrazeny bez předchozího upozornění. Textové informace a uvedené hodnoty mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může 
docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy kontaktujte prodejce.

Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné spotřebič zaregistrovat do 30 dnů od data uvedeného na prodejním dokladu. Registraci provedete na stránkách 
http://zaruka.elmax.cz. Bez registrace není možné uplatnit nárok na prodlouženou záruku.

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH a recyklačného poplatku a sú len informatívne. Výšku predajných cien spotrebičov stanovujú jednotliví predajcovia. Zmeny 
technických parametrov a vybavenia sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia. Textové informácie a uvedené hodnoty môžu obsahovať chyby. Vzhľadom 
na technický vývoj v priebehu roka, môže dochádzať aj k malým zmenám v predávaných výrobkoch a ich vlastnostiach. Pre aktuálne informácie vždy kontaktujte 
predajcu.

Pre uplatnenie predĺženej záruky je nutné spotrebič zaregistrovať na stránkach registrácia bezplatného servisu http://zaruka.elmax.sk. Bez registrácie nie je možné 
uplatniť nárok na predĺženú záruku.
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Výhradný distribútor:
ELEKTRO STORE SK, s. r. o.
Horná 116,
022 01 Čadca
www.elmax.cz

Výhradní distributor:
Elmax Store, a. s.
Topolová 777/2,
735 42 Těrlicko
www.elmax.cz

+420 599 529 262
info@kvalitnielektro.cz

+420 599 529 262
info@kvalitnielektro.cz

www.kvalitnielektro.cz


