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EURÓPSKA ZNAČKA  
S CELOSVETOVÝM 
VÝZNAMOM 
VITAJTE
V JEDNODUCHŠOM
SVETE
So 70 ročnou tradíciou je Gorenje jedným z najväčších
výrobcov domácich spotrebičov v juhovýchodnej Európe.
Od roku 2018 je Gorenje súčasťou korporácie Hisense,
svetového technologického lídra. 

Všetko, čo robíme, robíme s jedným cieľom. Pre
zjednodušenie vášho života. Vieme, že očakávate
jednoduchosť, nie zložitosť. Preto musí každá inovácia,
nová technológia alebo služba, ktorú poskytujeme, mať
zjednodušujúci účel. 

Ak si vyberiete spotrebič Gorenje, vyberiete si skutočne
spoľahlivú a efektívnu technológiu, postavenú na vašich
potrebách. Zjednodušujeme všetko okolo každodenných
úloh, ktoré musíte robiť, aby ste mali viac času na všetko,
čo milujete.
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Vieme, čo robíme

Odrazom vysokej kvality výrobkov je bezplatný
servis Optimal po dobu 5 rokov. Tento 
bezplatný servis sa vzťahuje len na výrobky 
zakúpené v sieti Gorenje Optimal Club 
a zákazník ho môže získať za poplatok 40,- €. 
Podmienkou platnosti „Gorenje Optimal servisu 
5 rokov“ je registrácia na cc.gorenje.com/
sk/formular-predlzenej-zaruky do 14 dní od 
dátumu zakúpenia výrobku.

OPTIMAL SERVIS 5 ROKOV
Výrobok

Typ

Art.n.

Výrobné číslo (ser.n.)

Podpis a pečiatka predajcu

Podmienkou platnosti „Gorenje Optimal servisu 5 rokov“ je registrácia na www.gorenje.sk/zakaznicky-servis/registracia-predlzenej-zaruky do 14 dní od dátumu zakúpenia výrobku.

Hodžovo námestie 2/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Model

Dátum predaja: deň, mesiac (slovom), rok

Gorenje Slovakia, s.r.o. Hodnota kupónu 
vrátane DPH 40 €
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KOLEKCIA GORENJE ORAÏTO

59,559,5

HomeMADE® rúra s  objemom 77 l • IconLed dotykové programovacie hodiny 
• Zasúvacie gombíky pre nastavenie ohrevu a  teploty • 12 spôsobov ohrevu • 
Teplotný rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen 
a GentleClose záves dverí • SteamAssist parný asistent • Objem nádržky na 
vodu 0,13 l • AirFry program pre zdravé fritovanie • FrozenBake program pre 
hotové a mrazené jedlá • GentleBake program pre pomalé pečenie • Program 
Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev rúry • Funkcia 
časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Dvierka rúry 2 
sklá a 1 reflexná vrstva • AquaClean čistenie rúry vodou • CataClean katalytický 
kryt ventilátora • Energetická trieda A • Príkon 3,5 kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 
59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 smaltovaný 
perforovaný plech, rošt rúry, teleskopický výsuv s klik systémom (1 úroveň)

Kód: 740239 EAN: 3838782613678

Dotykové ovládanie • 4 varné zóny (osemuholníkové induktory) 21 × 19 cm, 2,1/3 
kW • Zbrúsené hrany • AreaFlex prepojí varné zóny • Funkcia AutoDetect deteguje 
polohu riadu • Funkcia StayWarm ohrieva/udržiava pokrm teplý pri konštantnej 
teplote 70 °C • Funkcia SoftMelt pre šetrné rozpúšťanie pri teplote 42 °C • 
Funkcia StopGo dočasné zastavenie varenia • Funkcia PowerBoost extra výkon 
na všetkých zónach súčasne • Funkcia Recall obnoví nastavenia pri nechcenom 
vypnutí platne • Časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím • Funkcia kuchynskej 
minútky • Personalizácia zvukových signálov - dĺžka a hlasitosť • Detský zámok 
ovládania • Ukazovateľ zvyškového tepla • Príkon 7,36 kW • PowerManagement 
obmedzovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 59 , 5 x 52 cm

IT646ORAW kód: 732418 EAN: 3838782165511

Dotykové ovládanie • 4 varné zóny (osemuholníkové induktory) 21 × 19 cm, 2,1/3 
kW • Zbrúsené hrany • AreaFlex prepojí varné zóny • Funkcia AutoDetect deteguje 
polohu riadu • Funkcia StayWarm ohrieva/udržiava pokrm teplý pri konštantnej 
teplote 70 °C • Funkcia SoftMelt pre šetrné rozpúšťanie pri teplote 42 °C • 
Funkcia StopGo dočasné zastavenie varenia • Funkcia PowerBoost extra výkon 
na všetkých zónach súčasne • Funkcia Recall obnoví nastavenia pri nechcenom 
vypnutí platne • Časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím • Funkcia kuchynskej 
minútky • Personalizácia zvukových signálov - dĺžka a hlasitosť • Detský zámok 
ovládania • Ukazovateľ zvyškového tepla • Príkon 7,36 kW • PowerManagement 
obmedzovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 59 , 5 x 52 cm

IT646ORAB kód: 732417 EAN: 3838782165504

HomeMADE® rúra s  objemom 77 l • IconLed dotykové programovacie hodiny 
• Zasúvacie gombíky pre nastavenie ohrevu a  teploty • 12 spôsobov ohrevu • 
Teplotný rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen 
a GentleClose záves dverí • SteamAssist parný asistent • Objem nádržky na 
vodu 0,13 l • AirFry program pre zdravé fritovanie • FrozenBake program pre 
hotové a mrazené jedlá • GentleBake program pre pomalé pečenie • Program 
Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev rúry • Funkcia 
časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Dvierka rúry 2 
sklá a 1 reflexná vrstva • AquaClean čistenie rúry vodou • CataClean katalytický 
kryt ventilátora • Energetická trieda A • Príkon 3,5 kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 
59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 smaltovaný 
perforovaný plech, rošt rúry, teleskopický výsuv s klik systémom (1 úroveň)

Kód: 740238 EAN: 3838782613661

Vstavaná multifunkčná rúra

Indukčná vstavaná platňaIndukčná vstavaná platňa

Vstavaná multifunkčná rúra

BSA6737ORAW 

IT646ORABIT646ORAW

BSA6737ORAB 

499  € 

499  € 469  € 

499  € 
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MOŽNOSŤ ZABUDOVAŤ 
DO ROVINY

MOŽNOSŤ ZABUDOVAŤ 
DO ROVINY

                        

59,5 59,5

Biele sklo

Biele sklo Čierne sklo

Čierne sklo

MAGICKÁ
JEDNODUCHOSŤ.
JEDNODUCHÁ
KRÁSA.

Podstatou kolekcie kuchynských spotrebičov Gorenje 
Ora Ïto je „Simplexita“, tj. spojenie jednoduchosti a kom-
plexnosti. Dizajn spotrebičov je nadčasový a minimalis-
tický, v prevedení bieleho alebo čierneho skla. Spotrebiče 
disponujú tým najlepším, čo technológie ponúkajú.

Užite si nadčasovú dokonalosť unikátneho dizajnu.



Kolekcia GORENJE ORAÏTO

5

23 59,260

Dotykové ovládanie • LED displej • Sklenený čelný panel • Objem 23 l • Nerezový 
interiér • Mikrovlnný ohrev + gril Quartz • 8 prednastavených AUTO programov • 5 
stupňov výkonu • Automatické rozmrazovanie • 2 kombinované režimy ohrevu • 
Denný čas • Rýchly štart • Detská poistka ovládania • Funkcia časovač max 60 
min./minútka • Výkon mikrovlnný/gril: 900/1200 W • Elektrické pripojenie 230 V • 
Príkon 1,4 kW • Rozmery (vxšxh) 39 × 59,5 x 35,1 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier Ø 27 cm, grilovací rošt

Kód: 728172 EAN: 3838782028021

Dotykové ovládanie • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 570 m³/h 
• Maximálny výkon pri odťahu s PowerBoost funkciou 740 m³/h • Odťah alebo 
recirkulácia • Pre recirkuláciu dokúpte 1x UF, kód 180177 • Možnosť dokúpiť 
recirkulačnú súpravu, kód 683037 • Priemer odťahu 150 mm • AdaptTech 
automatická prevádzka odsávača • 2x LED osvetlenie, celkový výkon 8 W 
• Funkcia stlmenia svetiel • Funkcia časovač • Perimetrické odsávanie • 
Umývateľný hliníkový filter s polyuretánovou penou • Ukazovateľ čistoty filtra • 
Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 65 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba 
energie 60,6 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,28 kW • Energetická 
trieda B • Rozmery (vxšxh) 42,5 × 60 × 47 cm

WHI643ORAB kód: 728153 EAN: 3838782027437 
WHI643ORAW kód: 728152 EAN: 3838782027420

Vstavaná mikrovlnná rúraKomínový odsávač pár

BM235ORABWHI643ORAW // WHI643ORAB

399  € 429  € 

kolekcia Gorenje  
by Ora-Ïto 2

kolekcia Gorenje  
by Ora-Ïto 2

ORAB ORAW

 B

65

MYSLITEĽ, 
ARCHITEKT 
A NÁVRHÁR
Podľa časopisu Wall- 
paper je Ora-Ïto jedným 
zo 40 najvplyvnejších 
kreatívcov sveta.

5

Biele sklo
Čierne sklo

Čierne sklo



Kolekcia GORENJE SIMPLICITY

59,5 60

HomeMADE® rúra s objemom 71 l • Dotykové programovacie hodiny, nastavenie teploty 
• Centrálny gombík pre výber typu ohrevu s LED indikátormi • 11 spôsobov ohrevu • 
Teplotný rozsah 50 - 275 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • 11 AUTO programov 
s prednastavenou teplotou a časom pečenia • GentleClose tlmené zatváranie dvierok 
• AdaptBake pamäť najpoužívanejšieho nastavenia teploty a doby pečenia • Funkcie: 
ECO pečenie, rýchly predohrev, rozmrazovanie • Funkcia časovač s auto vypnutím 
(dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Pečenie na viacerých plechoch súčasne • 
Možnosť personalizácie nastavení (zvuk, displej) • AquaClean čistenie rúry parou • 
CataClean katalytický kryt ventilátora • Detský zámok ovládania • Dvierka rúra (3 sklá, 1 
reflexná vrstva) • Elektrické pripojenie 230 V • Spotreba energie 0,81/0,94 kWh • Príkon 
3,3 kW • Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 plytký smaltovaný
plech, rošt rúry, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovniach

BO76SYW Kód: 733220 EAN: 3838782176845 

Dotykové ovládanie • 4 varné zóny - 1x Ø 21 cm, 1,5/2 kW, 2x Ø 18 cm,  
1,5/2 kW, 1x Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW • Zbrúsené hrany • BridgeZone spojí dve ľavé 
varné zóny do jednej • SmartControl samostatné ovládanie s displejom pre každú 
zónu • AutoDetect detekcia polohy hrnca • Funkcia StopGo dočasné zastavenie 
varenia • Funkcia PowerBoost extra výkon na všetkých zónach súčasne • Funkcia 
Recall obnoví nastavenia pri nechcenom vypnutí platne • Funkcia StayWarm 
ohrieva/udržiava pokrm teplý pri konštantnej teplote 70 °C • Funkcia SoftMelt 
pre šetrné rozpúšťanie pri teplote 42 °C • Funkcia časovač (max. 99 min.) s auto 
vypnutím • Funkcia kuchynskej minútky • Detský zámok ovládania • Ukazovateľ 
zvyškového tepla • Príkon 7,2 kW • PowerManagement obmedzovač výkonu 
230V (32A/16A)/400V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 60 x 52,5 cm

IT643SYB7 kód: 740475 EAN: 3838782617119  
T643SYW7 kód: 740474 EAN: 3838782616600

Vstavaná multifunkčná rúra Indukčná vstavaná platňa

BO76SYW IT643SYB7 // IT643SYW7

499  € 469/*429 € 

Gorenje Simplicity  
kolekcia 2.1

Gorenje Simplicity  
kolekcia 2.1

*SYB7 SYW7 

          

 A+

71 l Bridge 
Zone

60

Ergonomické ovládacie gombíky • 4 plynové horáky - 2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 12,3 cm, 3,5 kW • Integrované elektrické zapaľovanie 
horákov • Poistky plameňa horákov • Liatinové mriežky • Dvojitý WOK horák • 
SimpleOff časovač varenia s auto vypnutím na 2 horákoch • Pribalené trysky na 
PB • Elektrické pripojenie 230 V • Rozmery (vxšxh) 13,6 × 60 × 52 cm

GKTW642SYB kód: 737696 EAN: 3838782467714 
GKTW642SYW kód: 737697 EAN: 3838782467721

Plynová vstavaná platňa - tvrdené sklo

GKTW642SYW // GKTW642SYB

379  € 

Gorenje Simplicity  
kolekcia 2.1

SYB SYW 

59,5

HomeMADE® rúra s objemom 71 l • Dotykové programovacie hodiny, nastavenie teploty 
• Centrálny gombík pre výber typu ohrevu s LED indikátormi • 11 spôsobov ohrevu • 
Teplotný rozsah 50 - 275 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • 11 AUTO programov 
s prednastavenou teplotou a časom pečenia • GentleClose tlmené zatváranie dvierok 
• AdaptBake pamäť najpoužívanejšieho nastavenia teploty a doby pečenia • Funkcie: 
ECO pečenie, rýchly predohrev, rozmrazovanie • Funkcia časovač s auto vypnutím 
(dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Pečenie na viacerých plechoch súčasne • 
Možnosť personalizácie nastavení (zvuk, displej) • AquaClean čistenie rúry parou • 
CataClean katalytický kryt ventilátora • Detský zámok ovládania • Dvierka rúra (3 sklá, 1 
reflexná vrstva) • Elektrické pripojenie 230 V • Spotreba energie 0,81/0,94 kWh • Príkon 
3,3 kW • Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 plytký smaltovaný
plech, rošt rúry, výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovniach

BO76SYB Kód: 733271 EAN: 3838782176852

Vstavaná multifunkčná rúra

BO76SYB

499  € 

Gorenje Simplicity  
kolekcia 2.1

          

 A+

71 l

Bridge 
Zone

MOŽNOSŤ ZABUDOVAŤ 
DO ROVINY
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Biele sklo
Biele sklo

Biele sklo

Čierne sklo

Čierne sklo

Čierne sklo

UŽ ŽIADNA
DRÁMA S NOVÝMI
DOMÁCIMI 
SPOTREBIČMI.

Dokonale navrhnuté spotrebiče kolekcie Gorenje Simplicity
v prevedení bieleho a čierneho skla sú navrhnuté tak,
aby umožnili vyniknúť individuálnemu dizajnu obytného
priestoru a zároveň rešpektovali každého jednotlivca.

Zjednodušte si život, aj keď býva niekedy dramatický.



Kolekcia GORENJE SIMPLICITY

7

59,5

Dotykové ovládanie • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 650 m³/h 
• Maximálny výkon pri recirkulácii 488 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre 
recirkuláciu dokúpte 1x UF, kód 688572 • Možnosť dokúpiť recirkulačnú súpravu, 
kód 683035 • Priemer odťahu 150 mm • OptiStart rýchle spustenie odsávača • 2x 
LED osvetlenie, celkový výkon 6 W • AdaptLight automatické zapnutie osvetlenia 
• Perimetrické odsávanie • Umývateľný hliníkový filter s polyuretánovou penou • 
Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 67 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba 
energie 66 kWh • Elektrické pripojenie 230 V  • Príkon 0,28 kW • Energetická 
trieda B • Rozmery (vxšxh) 45 × 59,5 × 38 cm

WHI6SYB kód: 732391 EAN: 3838782165436 
WHI6SYW kód: 732415 EAN: 3838782165498

Komínový odsávač pár

WHI6SYW // WHI6SYB

299  € 

Gorenje Simplicity  
kolekcia 2.1

SYB SYW 

 B

23 59,5

Dotykové ovládanie • LED displej • Sklenený čelný panel • Objem 23 l • Nerezový 
interiér • Mikrovlnný ohrev + gril Quartz • 9 prednastavených AUTO programov • 5 
stupňov výkonu • Automatické rozmrazovanie • Denný čas • Rýchly štart • Funkcia 
časovač max 60 min./minútka • Možnosť vypnutia displeja pre úsporu energie • 
AquaClean funkcia samočistenia • Výkon mikrovlnný/gril: 900/1200 W • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 1,4 kW • Rozmery (vxšxh) 39 × 59,5 × 36,8 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier Ø 31,5 cm, grilovací rošt

BM235SYB kód: 732952 EAN: 3838782170201 
BM235SYW kód: 732951 EAN: 3838782170195

Vstavaná mikrovlnná rúra

BM235SYW // BM235SYB

399  € 

Gorenje Simplicity  
kolekcia 2.1

SYB SYW 

67

7

Biele sklo
Biele sklo

Čierne sklo Čierne sklo

Čím je kolekcia SIMPLICITY 
tak výnimočná? 

JEDINEČNÝ  
DIZAJN
Chcete vyniknúť? Jednoduchosť spotrebičov 
vám práve to umožňuje. Unikátny a dizajnovo 
jednoduchý tvar, čisté línie, originálne materiály 
a ergonómia umožňujú, že tieto spotrebiče 
dokonale zapadnú do vášho domova.

ADAPTÍVNE  
TECHNOLÓGIE
Bolo by úžasné, keby spotrebiče mysleli miesto 
vás, že? Spotrebiče Simplicity robia práve to. 
Pamätajú si vaše najpoužívanejšie nastavenia 
a ponúknu vám ich pri ďalšom použití.

VYNIKAJÚCI POMER 
MEDZI KVALITOU 
A CENOU
Celá kolekcia ako aj jednotlivé spotrebiče na 
vás urobia naozaj dojem, keď zistíte, čo všetko 
ponúkajú. Vaše očakávania budú celkom naplnené.

1

2

3



Kolekcia GORENJE CLASSICO

23 59,2

59,5

60

HomeMADE® rúra s  objemom 77 l • Elektronické programovacie hodiny 
s analógovým displejom • Ergonomické gombíky pre nastavenie ohrevu a teploty 
• 12 spôsobov ohrevu • Teplotný rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie 
teleso • SoftOpen a  GentleClose záves dverí • ExtraSteam pečenie v pare • 
AirFry program pre zdravé fritovanie • FrozenBake program pre hotové a mrazené 
jedlá • GentleBake program pre pomalé pečenie • Program Pizza 300 °C • 
Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev rúry • Funkcia časovač s  auto 
vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Dvierka rúry 2 sklá a 1 reflexná 
vrstva • AquaClean čistenie rúry vodou • CataClean katalytický kryt ventilátora 
• Energetická trieda A • Príkon 3,5 kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 plytký smaltovaný 
plech, rošt rúry, teleskopický výsuv s klik systémom (1 úroveň)

BOS67372CLI kód: 740236 EAN: 3838782613746 
BOS67372CLB kód: 740237 EAN: 3838782613753

Mechanické ovládanie • Objem 23 l • Lakované vnútro rúry • SuperSize plocha - ohrev 
viacerých jedál súčasne • Stirrer technológia pre rovnomerný ohrev bez použitia 
otočného taniera • Mikrovlnný ohrev + gril Quartz • 5 stupňov výkonu • Automatické 
rozmrazovanie • 3 kombinované režimy ohrevu • Funkcia časovač max 30 min. • 
EasyClean keramické dno • Výkon mikrovlnný/gril: 800/1100 W • Elektrické pripojenie 
230 V • Príkon 1,28 kW • Rozmery (vxšxh) 39 × 59,2 × 33,6 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: grilovací rošt

BM235CLB kód: 567145 EAN: 3838942143397 
BM235CLI kód: 567143 EAN: 3838942142796

Dotykové ovládanie • Lakovaný rám varnej platne • 4 HiLight varné zóny (z toho 1x 
dvojitá kruhová) 1x Ø 18 cm, 1,8 kW, 2x Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 1x Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 
kW • Ukazovateľ zvyškového tepla • Príkon 6,4 kW • Elektrické pripojenie 400 V • 
Rozmery (vxšxh) 9,2 × 59,5 × 51 cm

EC642CLB kód: 730795 EAN: 3838782120985 
EC642CLI kód: 730791 EAN: 3838782120947

Mechanické ovládanie štýlovými gombíkmi v retro dizajne • 4 varné zóny 1x Ø 18,5 cm, 
1,4/2 kW, 2x Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 1x Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW • Brúsené hrany • Funkcia 
PowerBoost extra výkon na všetkých zónach súčasne • Detský zámok ovládania • 
Ukazovateľ zvyškového tepla • Príkon 7,1 kW • Rozmery (vxšxh) 9,2 × 60 × 51 cm

IK640CLI kód: 732416 EAN: 3838782165481 
IK640CLB kód: 732414 EAN: 3838782165467

Vstavaná multifunkčná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

Sklokeramická vstavaná platňa

Indukčná vstavaná platňa

BOS67372CLI // BOS67372CLB

BM235CLI // BM235CLB

EC642CLI // EC642CLB

IK640CLI // IK640CLB 
499  € 

399  € 

399  € 

319  € 

Gorenje Classico  
kolekcia

Gorenje Classico  
kolekcia

Gorenje Classico  
kolekcia

Gorenje Classico  
kolekcia

CLB 

CLB  

CLB  

CLB  

CLI 

CLI 

CLI 

CLI 

 A

60

Ergonomické ovládacie gombíky • 4 plynové horáky - 2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 
cm, 1,05 kW, 1x Ø 12,3 cm, 3,5 kW • Dvojitý WOK horák • Integrované elektrické 
zapaľovanie horákov • Poistky plameňa horákov • Liatinové mriežky • Pribalené 
trysky na PB • Elektrické pripojenie 230 V • Rozmery (vxšxh) 13 × 60 × 52 cm

GW6D42CLB kód: 737665 EAN: 3838782467202 
GW6D42CLI kód: 737667 EAN: 3838782467219

Plynová vstavaná platňa - smaltovaná

GW6D42CLI // GW6D42CLB

299  € 

Gorenje Classico  
kolekcia

CLB  CLI 
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59,5

Šampanské

Knoflíky slonová kost

Gombíky/rám slonová kosť

Čierna mat

Čierna

Čierna

Čierna

Slonová kosť

Slonová kosť

Čierna mat

VARENIE  
S VÁŠŇOU

Kuchyňa je posvätné miesto lásky a vášne k životu. Je to 
miesto, kde vytvárame chutné a originálne chute našich 
životov. Dobrá kuchyňa je recept na sladký a vášnivý život. To 
stelesňuje kolekcia kuchynských spotrebičov Gorenje Classico, 
dostupná vo farbe slonovej kosti alebo matnej čiernej.

Poďte znovu prežiť kulinárske príbehy minulosti.



Kolekcia GORENJE CLASSICO

9

60 60

Ovládanie tlačidlami • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 650 m³/h 
• Maximálny výkon pri recirkulácii 378 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre 
recirkuláciu dokúpte 2x UF, kód 315275 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED 
osvetlenie, celkový výkon 3 W • Umývateľný hliníkový filter • Max. úroveň hluku 
70 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba energie 60,2 kWh • Elektrické pripojenie 230 
V • Príkon 0,26 kW • Energetická trieda B • Rozmery (vxšxh) 25 × 60 × 50 cm

WHC63CLI kód: 736201 EAN: 3838782419614   
WHC63CLB kód: 736180 EAN: 3838782418402

Tlačidlové ovládanie • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 435 m³/h 
• Maximálny výkon pri recirkulácii 215 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre 
recirkuláciu dokúpte 1x UF, kód 716845 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED 
osvetlenie, celkový výkon 6 W • Umývateľný hliníkový filter s  polyuretánovou 
penou • Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 71 dB(A)re 1 pW • Ročná 
spotreba energie 41,7 kWh • Elektrické pripojenie 230 V  • Príkon 0,14 kW • 
Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 17 × 60 × 31,5 cm

BHP62CLI kód: 731612 EAN: 3838782146183  
BHP62CLB kód: 731613 EAN: 3838782146244 

Komínový odsávač pár Vstavaný výsuvný odsávač pár

WHC63CLI // WHC63CLB BHP62CLI // BHP62CLB

299  € 169  € 

Gorenje Classico  
kolekcia

Gorenje Classico  
kolekcia

CLB  

CLB  

CLI 

CLI 

 B  C

70 71
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Čierna

Čierna

Slonová kosť
Slonová kosť



Objavte technologicky vyspelé spotrebiče, ktoré vám umožnia variť zdravšie. Multifunkčná rúra s veľ-
korysým priestorom 77 l poskytuje plne automatizované programy pečenia pre 22 najobľúbenejších 
typov jedál. Navyše vďaka funkcii parného asistenta môžete počas procesu pečenia vstrekovať paru. 
Integrovaná WiFi a aplikácia ConnectLife umožnia ovládanie rúry odkiaľkoľvek. Indukčná platňa s 
prepojenými zónami umožňuje variť takmer po celej ploche panelu. Ponúka 5 inteligentných auto 
programov s prednastavenou teplotou a dobou varenia s ohľadom na typ jedla. Extra tichá umývačka 
riadu s 3 košmi a invertorovým motorom s predĺženou zárukou 10 rokov má kapacitu až 16 jedálen-
ských súprav. Okrem funkcie automatického otvorenia dvierok, možnosti skrátenia dĺžky programov 
alebo samočistiacemu programu vás poteší aj funkcia ExtraHygiene, vďaka ktorej bude riad skutočne 
hygienicky čistý.

IS646BG  
Indukčná varná platňa  
s prepojiteľnými zónami

AreaFlex
& IQ 

AreaFlex
& IQ 

SET  
SPOTŘEBIČŮ č. 2

2 099  € 

SMART – STEAM

BSA6747A04BGWI  
Multifunkčná rúra s parným  
asistentom

BMI251SG3BG  
Vstavaná mikrovlnná rúra  
s dotykovým ovládaním

GV671C60  
Plne integrovaná umývačka  
s automatickým otvorením dvierok

16 súprav  
Príborová zásuvka

Parný asistent
AUTO programy
Integrovaná WiFi
Termosonda
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Prepracovaná zostava kuchynských spotrebičov najvyššej rady. Vsta-
vaná pyrolitická rúra s profesionálnym ovládacím modulom a predna-
stavenými programami očarí každého profesionála, no zároveň bude 
pomocnou rukou pre začiatočníkov. Kompaktná verzia rúry 3 v  1 
disponuje všetkými režimami ohrevu vrátane teplovzdušného ohrevu 
a grilu, ale taktiež ju môžete využívať ako plnohodnotnú parnú alebo 
mikrovlnnú rúru. Indukčná platňa s prepojenými zónami umožňuje variť 
takmer po celej ploche panelu. Inteligentné IQ programy budú variť za 
vás. Ponúka 5 automatických programov s prednastavenou teplotou 
a dobou varenia s ohľadom na typ jedla. Extra tichá umývačka riadu 
s 3 košmi a invertorovým motorom s predĺženou 10 ročnou zárukou 
má kapacitu až 16 jedálenských súprav. Vstavaný kávovar s plne do-
tykovým displejom sa stane nenahraditeľným spoločníkom nielen pri 
ranných rituáloch. Premyslený proces prípravy kávy vytiahne optimál-
nu chuť a vytvorí očarujúcu vôňu, pre dokonalý zážitok. Na vyplnenie 
medzery pod kávovarom slúži ohrevná zásuvka, ktorá sa jednak hodí 
na nahrievanie šálok, ale okrem toho ju využijete aj pri ohreve jedla, 
príprave domáceho jogurtu či rozmrazovaní.

IS846BG  
Indukčná varná platňa s prepojiteľnými 
zónami

SET  
SPOTREBIČOV Č. 1

KOMFORT

5 169  € 

WD1410X  
Vstavaná ohrievacia zásuvka

CMA9200UX Vstavaný kávovar

GV672C60  
Plne integrovaná umývačka  
s automatickým otvorením dvierok

16 súprav
Príborová zásuvka 
Statusové svetlo
Posuvná dvířka

BOP798S54X  
Multifunkčná rúra s pyrolitickým 
samočistením

Pyrolýza
AUTO programy
Termosonda

BCMS598S19X  
Multifunkčná kombinovaná 
parná a mikrovlnná rúra

3v1
Para/Mikrovlny/ 
Multifunkčný ohrev

„Bude spĺňať všetky 
vaše očakávania“

„Zdravé a chutné“

CENA SPOTREBIČOV V SETE

CENA SPOTREBIČOV V SETE

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

NAJOBĽÚBENEJŠIE ZOSTAVY PRE VÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Výber spotrebičov nemusí byť vždy najjednoduchšou fázou plánovania novej kuchyne, rekonštrukcie alebo výmeny starých 
spotrebičov za nové. Ak si nie ste istí svojím výberom alebo jednoducho nemáte čas sa tým zaoberať, pripravili sme pre 
vás najobľúbenejšie súpravy spotrebičov Gorenje. Na ďalších stranách letáku nájdete kompletný sortiment spotrebičov 
Gorenje Optimal s podrobným prehľadom technických parametrov.

AUTO programy 
Invertorová technológia



Set spoľahlivých spotrebičov, vhodný pre mladé rodiny, páry, ale aj štartovacie byty alebo prenájmy. 
Elegantný dizajn kombinácie nerezu a čierneho skla zapadne do každého kuchynského štýlu. Vsta-
vaná multifunkčná rúra, navyše s  funkciou extra pary, sa stane skvelým pomocníkom pri pečení. 
Zamilujete si ju vďaka funkcii rýchleho predohrevu, automatickým režimom na prípravu mrazených 
a hotových jedál, domácej pizze s prednastavenou teplotou 300° alebo teplovzdušného fritovania bez 
tuku. Indukčná platňa s dotykovým ovládaním nadchne nejedného fanúšika varenia. Disponuje prak-
tickými funkciami, možnosťou premostenia zóny a vďaka obmedzovaču výkonu ju môžete napojiť aj 
na jednofázové pripojenie. Vstavaná umývačka s 2 košmi je vhodná aj do väčších rodín, pretože je do 
nej možné umiestniť až 13 jedálenských súprav. Mikrovlnka sa stane nenahraditeľným pomocníkom, 
jednoducho sa ovláda a poskytuje dostatok priestoru na ohrev aj varenie.

STANDARD

SET  
SPOTREBIČOV č. 4

BOS6737E09X1  
Multifunkčná rúra s funkciou pary

BMI201AG1X  
Vstavaná mikrovlnná rúra

GV651D60  
Plne integrovaná umývačka  
s automatickým otvorením dvierok

IT643BCSC7  
Indukčná varná platňa s možnosťou 
premostenia zóny

Bridge 
Zone

Extra para
AUTO programy 
Invertorová technológia

13 súprav  
Samočistiaci program

1 399  € 
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„Spoľahlivo každý deň“

CENA SPOTREBIČOV V SETE

Set spotrebičov s množstvom automatických funkcií, vám uľahčí každodennú rutinu v kuchyni. Vsta-
vaná rúra ponúka okrem profesionálneho režimu aj režim AutoBake s 22 automatickými programami 
pečenia, ktoré sú testované, preto zabezpečia vynikajúce výsledky. Vy iba zvolíte typ jedla a  jeho 
hmotnosť a rúra sa postará o zvyšok. Ideálne nielen pre skúsených kuchárov ale aj pre začiatoční-
kov. Navyše disponuje aj 3 programami pečenia s pridanou parou na povýšenie vašich kulinárskych 
kreácií. Indukčná varná platňa s prepojenými zónami vám umožní variť takmer po celej ploche panelu 
a  vďaka hladkému povrchu je jej čistenie absolútnou hračkou. Využiť môžete aj 5 IQ programov, 
ktoré majú prednastavenú teplotu aj čas ohrevu. Plne integrovaná umývačka s predĺženou 10 ročnou 
zárukou na invertorový motor má kapacitu až 16 jedálenských súprav, 3 koše a flexibilný priestor, 
vďaka čomu ju môžete prispôsobiť aktuálnym potrebám, navyše sa vďaka samočistiacemu programu 
postará o svoju bezchybnú čistotu.

SMART – PYRO

SET  
SPOTREBIČOV č. 3

BPS6747A06BG  
Multifunkčná rúra s pyrolitickým 
samočistením

GV671C60  
Plne integrovaná umývačka  
s automatickým otvorením dvierok

IS646BG  
Indukčná varná platňa  
s prepojiteľnými zónami

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

BMI251SG3BG  
Vstavaná mikrovlnná rúra  
s dotykovým ovládáním

AUTO programy
Invertorová technológia

16 súprav  
Príborová zásuvka

Extra para 
Pyrolýza
Termosonda

2 059  € 

„Jednoducho bez práce“

CENA SPOTREBIČOV V SETE



2x NRKI4182E1 

2x RKI418EE1 

FNI5182A1 

RI5182A1 

2x 589  € 

2x 519  € 

729  € 

699  € 2x NRKI518EA1 2x 829  € 

NRKI4182E1 

RKI418EE1 

NRKI518EA1 829  € 

589  € 

519  € 
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Ak však máte veľkorysú kuchyňu, odporúčame kombinovať dva vstavané spotrebiče vedľa seba, do tzv. Side by Side verzie. Získate 
tým extra kapacitu, ako u amerických chladničiek, avšak elegantne skrytú za kuchynským dekorom.

Ďalšie verzie kombinácie

Dve kombinované 
chladničky vedľa seba

Kombinácia  
monoklimatickej 
chladničky a mrazničky

RI5182A1 699  € 

RI4182E1 579  € 

Monoklimatická chladnička

Ďalšia verzia monoklimatickej 
chladničky:

AKO SI VYBRAŤ VSTAVANÚ CHLADNIČKU?
U vstavaných chladničiek počítajte s menším vnútorným objemom chladiacej a mraziacej časti, než je to u voľne stojacich modelov. 
Preto ak máte v dome, byte alebo pivnici priestor pre samostatnú mrazničku, odporúčame v kuchyni zabudovať samostatnú 
chladničku, ktorá poskytne dostatok priestoru na skladovanie potravín aj veľkej rodine.

CHCEM IDEÁLNY OBJEM CHLADNIČKY PRE RODINU - SAMOSTATNÁ CHLADNIČKA

Vybrali ste si váš ideálny set spotrebičov alebo ešte potrebujete vybrať aj vstavanú chladničku 
a odsávač pár?

CHCEM EŠTE VÄČŠÍ OBJEM - DVA SPOTREBIČE VEDĽA SEBA
Môžete si vybrať dva rôzne spotrebiče, aby ste zväčšili priestor pre chladenie/mrazenie, kombinujte:

Ak však disponujete štandardným priestorom v kuchyni, ponúkame vstavanú kombinovanú chladničku s mrazničkou:

Kombinovaná chladnička  
s mrazničkou

Ďalšie verzie kombinovaných 
chladničiek:



WHI649EXGW

WHI649EB

WHC623E16X WHI649EXBG WHT643E4XBG129  € 279  € 

279  € 

279  € 

299  € 

HET949BSC 1 999  € IHR443E6X 499  € IHT943E6XGB 549  € 

BHP923E13X BHI611AS

BHP623E13X

TH64E4BG

TH62E4BG

TH62E4X BHI611ES 

199  € 169  € 

169 € 

239  € 

139  € 

139  € 119  € 
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NOVINKA NOVINKA

Kombinácia  
monoklimatickej 
chladničky a mrazničky

AKO SI VYBRAŤ ODSÁVAČ?
KĽÚČOVÉ PARAMETRE - VÝKON, HLUČNOSŤ, MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

VZOREC PRE VÝPOČET VÝKONU: 
Rozmery vašej kuchyne v metroch (dĺžka x šírka x výška) x koeficient 10 - 12 = výkon v m³

Výsledná hodnota je odporúčaný výkon odsávača v m³/h, použitý koeficient rovný 10 - 12 sa zameriava na nájdenie požadovaného výkonu pre 
vašu kuchyňu, pričom sa spolieha na maximálnu rýchlosť odsávača pár. Faktor výpočtu sa líši v závislosti od typu varnej platne. Pre elektrické 
modely varných platní môže byť koeficient 15, pre plynové modely 20. V prípade, že je kuchyňa kombinovaná s obývacou izbou alebo jedálňou, 
výkon odsávača musí byť vyšší, tiež myslite na úroveň hluku odsávača.

Ďalšie verzie komínových odsávačov pár:

CHCEM MAŤ ODSÁVAČ AKO DIZAJNOVÝ PRVOK KUCHYNE 
Vyberajte komínové verzie odsávačov

CHCEM ODSÁVAČ ZABUDOVAŤ DO SKRINKY ALEBO NECHCEM, ABY BOL ODSÁVAČ VIDIEŤ 
Vyberajte vstavané verzie odsávačov pár

Ďalšie verzie vstavaných teleskopických odsávačov: Ďalšie verzie vstavaných odsávačov:

Vstavaný teleskopický odsávač Vstavaný odsávač

MÁM KUCHYNSKÝ OSTROV 
Vyberajte priestorový odsávač

CHCEM INÉ RIEŠENIE UMIESTNENIA 
ODSÁVAČA 
Vyberajte odsávač zabudovaný vo varnej platni

Ďalšia verzia 
priestorového 
odsávača pár:



INDUKČNÉ VSTAVANÉ PLATNE OMNIFLEX
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Čierna Čierna

Dotykové ovládanie SliderTouch s vodiacou drážkou pre jednoduché ovládanie • 4 
varné zóny (osemuholníkové induktory) 21 × 19 cm, 2,1/3 kW • Zbrúsené hrany • 
AreaFlex + StepZone prepojí zóny s možnosťou regulácie teploty • 5 automatických 
IQ programov - IQboil, IQSimmer, IQgrill, SoftMelt, StayWarm • AutoDetect detekuje 
polohu riadu • StopGo dočasné zastavenie varenia • PowerBoost extra výkon na 
všetkých zónach naraz • Recall obnoví nastavenie pri nechcenom vypnutí platne • 
Delete vypne všetky nastavenia jedným tlačidlom • TimeAssist (zobrazenie dĺžky 
varenia, časovač 99 min, minútka) • Personalizácia zvukových signálov - dĺžka 
a  hlasitosť • Detský zámok ovládania • Príkon 7,36 kW • PowerManagement 
obmedzovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 79,5 x 52 cm

Kód: 731923 EAN: 3838782153112

Dotykové ovládanie SliderTouch s vodiacou drážkou pre jednoduché ovládanie • 4 
varné zóny (osemuholníkové induktory) 21 × 19 cm, 2,1/3 kW • Zbrúsené hrany • 
AreaFlex + StepZone prepojí zóny s možnosťou regulácie teploty • 5 automatických 
IQ programov - IQboil, IQSimmer, IQgrill, SoftMelt, StayWarm • AutoDetect 
detekuje polohu riady • StopGo dočasné zastavenie varenia • PowerBoost extra 
výkon na všetkých zónach naraz • Recall obnoví nastavenie pri nechcenom vypnutí 
platne • Delete vypne všetky nastavenia jedným tlačidlom • TimeAssist (zobrazenie 
dĺžky varenia, časovač 99 min, minútka) • Personalizácia zvukových signálov - 
dĺžka a hlasitosť • Detský zámok ovládania • Príkon 7,36 kW • PowerManagement 
obmedzovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 59,5 x 52 cm

Kód: 731910 EAN: 3838782152986

Indukčná vstavaná platňa Indukčná vstavaná platňa

IS846BG IS646BG

79,5 59,5

619  € 539  € 

MIEŠAJTE,
IMPROVIZUJTE,
OBJAVUJTE.
Nech varíte pre seba alebo pre celú
rodinu, s indukčnými varnými platňami 
Gorenje je každé varenie skutočný
zážitok. Vďaka rade vylepšených
funkcií, ktoré uľahčujú používanie
varnej platne, nebola príprava jedál
nikdy jednoduchšia, intuitívnejšia
a praktickejšia.

VEĽKÁ
plocha na varenie

AREAFLEX zóny
Vertikálne varné zóny

môžete spojiť do jednej a vytvoriť
veľkú varnú plochu

IQboil 
Program najskôr privedie
obsah hrnca k varu, potom
teplota automaticky klesne
a je udržiavaná medzi 70
a 85 °C. Skvelé pre varenie

vo veľkom množstve vody, napríklad cestovín,
domácich polievok alebo zemiakov.

IQsimmer 
Program ponúka jedno-
duchý spôsob prípravy 
jedál, ktoré vyžadujú 
dlhšie varenie, pri nižšej  
a stabilnej teplote. Skvelé 

pre varenie gulášov, ryže, polenty, pudingov  
a podobne.

SoftMelt 
Udržiavaním stabilnej
teploty 42 °C sa
vytvárajú ideálne pod-
mienky pre pomalé
rozpúšťanie čokolády,

masla alebo pre šetrné rozmrazovanie.

StayWarm 
Varná zóna udržuje stabilnú
teplotu 70 ˚C, takže hotové
jedlá si udržia teplotu  
a pôvodnú chuť až do 
okamihu servírovania.

IQgrill 
Program poskytuje predna-
stavený režim grilovania,
so štyrmi rôznymi úrovňami 
pečenia so zvláštnym
dôrazom na zachovanie

šťavnatosti jedla. Skvelé riešenie na pečenie steakov, 
zeleniny, zemiakov, rýb, a dokonca aj palaciniek.

IQ 
PROGRAMY

PREPNITE NA
VYŠŠIU ÚROVEŇ

VARENIA

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

AreaFlex
& IQ

MOŽNOSŤ 
ZABUDOVAŤ  
DO ROVINY

MOŽNOSŤ 
ZABUDOVAŤ  
DO ROVINY



INDUKČNÉ VSTAVANÉ PLATNE OMNIFLEX

Dotykové ovládanie • 4 varné zóny - 1x Ø 21 cm, 1,5/2 kW, 
2x Ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW • Nerezový 
rám • BridgeZone spojí dve ľavé varné zóny do jednej 
• SmartControl samostatné ovládanie s displejom pre 
každú zónu • StopGo dočasné zastavenie varenia • 
PowerBoost extra výkon na všetkých zónach naraz 
• Recall obnoví nastavenie pri nechcenom vypnutí 
platne • StayWarm ohrieva/udržiava pokrm teplý 
pri konštantnej teplote 70 °C • SoftMelt pre šetrné 
rozpúšťanie pri teplote 42 °C • Časovač (max. 99 min.) 
s auto vypnutím • Funkcia kuchynskej minútky • Detský 
zámok ovládania • Príkon 7,2 kW • PowerManagement 
obmedzovač výkonu 230V (32A/16A)/400V • Rozmery 
(vxšxh) 5,4 x 59,5 x 52 cm

Kód: 740470 EAN: 3838782616563

Dotykové ovládanie • 4 varné zóny - 1x Ø 21 cm, 1,5/2 
kW, 2x Ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW 
• Skosená predná fazeta • BridgeZone spojí dve ľavé 
varné zóny do jednej • SmartControl samostatné 
ovládanie s  displejom pre každú zónu • StopGo 
dočasné zastavenie varenia • PowerBoost extra výkon 
na všetkých zónach naraz • Recall obnoví nastavenie 
pri nechcenom vypnutí platne • StayWarm ohrieva/
udržiava pokrm teplý pri konštantnej teplote 70 °C 
• SoftMelt pre šetrné rozpúšťanie pri teplote 42 °C 
• Časovač (max. 99 min.) s  auto vypnutím • Funkcia 
kuchynskej minútky • Detský zámok ovládania • Príkon 
7,2 kW • PowerManagement obmedzovač výkonu 
230V (32A/16A)/400V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 59,5 x 
52 cm

Kód: 740473 EAN: 3838782616594

Dotykové ovládanie • 4 varné zóny - 1x Ø 21 cm, 1,5/2 
kW, 2x Ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW 
• Skosená predná fazeta • PowerBoost extra výkon 
na všetkých zónach naraz • Časovač (max. 99 min.) 
s auto vypnutím • Detský zámok ovládania • Príkon 7,2 
kW • PowerManagement obmedzovač výkonu 230V 
(32A/16A)/400V • Rozmery (vxšxh) 5,8 x 59,5 x 52 cm

Kód: 731750 EAN: 3838782149719

Indukčná vstavaná platňa Indukčná vstavaná platňa Indukčná vstavaná platňa

IT643BX7 IT643BCSC7 IT640BCSC

59,5 59,5 59,5

349  € 349  € 279  € 

Bridge
Zone

Bridge
Zone
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Čierna Čierna

Čierna

Čierna

Dotykové ovládanie • 4 varné zóny (osemuholníkové 
induktory) 21 × 19 cm, 2,1/3 kW • Zbrúsené hrany 
• AreaFlex prepojenie varných zón • Funkcia časo-
vač (koniec varenia/odsávania) • 9 stupňov výkonu 
odsávania • Odťah alebo recirkulácia (recirkulačná 
sada je súčasťou výrobku) • PowerBoost extra výkon 
(varenia/odsávania) • 1 motor • Maximálny výkon pri 
odťahu 620 m³/h/700 m3/h s Power- Boost • Auto-
matické spustenie odsávača • Funkcia rozpúšťanie, 
pauza, memory • Indikátor výmeny / vyčistenia fil-
trov • Personalizácia zvukových signálov - dĺžka 
a hlasitosť • Detský zámok ovládania • Príkon 7,36 
kW • PowerManagement obmedzovač výkonu 230V 
(32A/16A)/400V • Max. hlučnosť 66 dB (A) • Energe-
tická trieda odsávača A++ • Ročná spotreba energie 
odsávača 29 kWh • Rozmery (vxšxh) 23 × 83 × 52 cm

Kód: 738958 EAN: 3838782530951

Indukčná platňa  
so zabudovaným odsávačom

HET949BSC

1 999 € 

2 V 1
83

AutoDetect 

Automaticky zaznamenáva polohu hrncov na
platni a aktivuje iba tú varnú zónu, pod

ktorou sa nádoba nachádza.

BridgeZone

Dve varné zóny nad sebou môžete jednoducho
premostiť a vytvoriť tým jednu väčšiu. Perfektné 

pre varenie vo väčších panviciach.

PowerManagement

Po aktivácii obmedzovača výkonu platňa
automaticky upraví výkon aktuálne používaných

varných zón, aby sa zabránilo preťaženiu el. siete,
takže platňu napojíte aj na 230 V svorkovnicu so

16 A.

AreaFlexAreaFlex

MOŽNOSŤ ZABUDOVAŤ 
DO ROVINY

 A++



SKLOKERAMICKÉ VSTAVANÉ PLATNE

60 60

Power
zone

Fish zone
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Čierna Čierna

VARTE
S RADOSŤOU
Nová generácia sklokeramických var-
ných platní ponúka množstvo funkcií 
pre rýchle, praktické a úsporné 
varenie. Varné platne sú dokonale 
ploché a odolné voči nárazom a oderu. 
Vďaka svojej lepšej tepelnej vodivosti sú 
ekonomickejšie v porovnaní s klasickými 
elektrickými varnými platňami. Dotykové 
ovládanie platne zaručuje jednoduchú 
údržbu, takže ich hravo udržíte v bez-
chybnej čistote.

Ľahké čistenie
Ľahké ovládanie 

teploty

Dotykové ovládanie SliderTouch • 4 HiLight varné zóny– 1x Ø 21 cm, 2,1/3 kW, 2x Ø 
14,5 cm, 1,2 kW, 1x 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW • Skosená predná fazeta • PowerZone 
(predná ľavá zóna) zvýši výkon zóny až o 25 % • StopGo dočasné zastavenie varenia 
• StayWarm ohrieva/udržiava pokrm teplý pri konštantnej teplote 70 °C • FishZone 
zväčší zónu na oválnu • Časovač (max. 99 min.) s auto vypnutím • Detský zámok 
ovládania • Ukazovateľ zvyškového tepla • Príkon 6,9 kW • Elektrické pripojenie 400 
V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 60 x 52 cm

Kód: 730277 EAN: 3838782098680

Dotykové ovládanie • 4 HiLight varné zóny – 1x Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW, 2x Ø 14,5 cm,  
1,2 kW, 1x Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW • Zbrúsené hrany - možnosť zabudovania 
do roviny s pracovnou doskou • StopGo dočasné zastavenie varenia • StayWarm 
ohrieva/udržiava pokrm teplý pri konštantnej teplote 70 °C • Časovač (max. 99 
min. ) s auto vypnutím • Detský zámok ovládania • Ukazovateľ zvyškového tepla 
• Príkon 6,3 kW • Elektrické pripojenie 400 V • Rozmery (vxšxh) 5,4 x 60 x 52 cm

Kód: 730279 EAN: 3838782098703

Sklokeramická vstavaná platňa Sklokeramická vstavaná platňa

ECS648BCSC ECT644BSC
239  € 219  € 

FishZone 

Aktivácia umožňuje jednoduché rozšírenie 
kruhovej varnej zóny na oválnu. Skvelé riešenie 

pre varenie vo väčších alebo oválnych pekáčoch. 
Ideálne pre prípravu rýb, paelly alebo pečienky.

Automatické uzamknutie

Vďaka tejto funkcii sa varná platňa automaticky 
zablokuje zakaždým, keď je vypnutá, čo 

prispieva k osobitnej opatrnosti voči prstíkom 
zvedavých detí.

PowerZone 

O 25 % vyšší výkon varnej zóny pre rýchlejšie 
varenie s menšou spotrebou energie.

MOŽNOSŤ ZABUDOVAŤ 
DO ROVINY



PLYNOVÉ VSTAVANÉ PLATNE

60

60

60

60

229  € 

199  € 

229  € 

199  € 
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Biele sklo

Čierna Nerez

Čierne sklo

ROZPÁĽTE 
SVOJU
KREATIVITU
V profesionálnej kuchyni je výkonný 
plynový horák nevyhnutnosťou, pretože 
regulácia intenzity plameňa je veľmi 
jednoduchá a okamžitá. Ázijské jedlá 
aj zelenina vyžadujú prudké orestovanie 
čo umožňuje špeciálny 3,5 kW WOK 
horák, ktorý extra rýchlo dosiahne po-
žadovaný vysoký výkon. Stabilitu hrncov 
zabezpečujú masívne liatinové mriež-
ky a o bezpečnosť sa starajú poistky 
plameňa, integrované v každom horáku.

Vysoký výkon
Okamžitá regulácia

Bezpečná 
prevádzka

Ergonomické ovládacie gombíky • 4 plynové horáky - 
2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 9,85 
cm, 3 kW • Integrované elektrické zapaľovanie horákov 
• Poistky plameňa horákov • Liatinové mriežky • 
Pribalené trysky na PB • Elektrické pripojenie 230 V • 
Rozmery (vxšxh) 13,6 × 60 × 52 cm

Kód: 737671 EAN: 3838782467257

Ergonomické ovládacie gombíky • 4 plynové horáky - 
2x Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 9,85 
cm, 3 kW • Integrované elektrické zapaľovanie horákov 
• Poistky plameňa horákov • Liatinové mriežky • 
Pribalené trysky na PB • Elektrické pripojenie 230 V • 
Rozmery (vxšxh) 13,6 × 60 × 52 cm

Kód: 737669 EAN: 3838782467233

Plynová vstavaná platňa – tvrdené sklo Plynová vstavaná platňa – tvrdené sklo

GT642AXW GT642AB

Ergonomické ovládacie gombíky • 4 plynové horáky - 2x 
Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 12,3 cm, 
3,5 kW • Dvojitý WOK horák • Integrované elektrické 
zapaľovanie horákov • Poistky plameňa horákov • 
Liatinové mriežky • Pribalené trysky na PB • Elektrické 
pripojenie 230 V • Rozmery (vxšxh) 13 × 60 × 52 cm

Kód: 737662 EAN: 3838782467172

Ergonomické ovládacie gombíky • 4 plynové horáky - 2x 
Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 1x Ø 5,37 cm, 1,05 kW, Ø 12,3 cm, 
3,5 kW • Dvojitý WOK horák • Integrované elektrické 
zapaľovanie horákov • Poistky plameňa horákov • 
Liatinové mriežky • Pribalené trysky na PB • Elektrické 
pripojenie 230 V • Rozmery (vxšxh) 13 × 60 × 52 cm

Kód: 737660 EAN: 3838782467158

Plynová vstavaná platňa – smaltovaná Plynová vstavaná platňa

GW642AB GW642ABX

Extra veľká plocha 

Rozšírená plocha varenia (až o 20 %), 
plochý dizajn a väčšia vzdialenosti medzi 
horákmi ponúkajú dostatok priestoru pre 
bezproblémové varenie a aj vo veľkých 

hrncoch naraz.

Liatinové mriežky 

Masívne, elegantné liatinové mriežky 
ProGrids s dlhou životnosťou sú 
extrémne stabilné a odolné aj pri 

najvyšších teplotách. 

Poistky plameňa 

Ak počas ohrevu plameň z nejakého 
dôvodu zhasne, nemusíte sa obávať 

unikajúceho plynu. Automatické 
bezpečnostné zariadenie GasStop 

okamžite uzavrie prívod plynu pre úplnú 
bezpečnosť.



73 l

59,5

979  € 

2 V 1
 A+
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Nerez/Čierne sklo

VSTAVANÉ PARNÉ RÚRY

ALTERNATÍVNE
SPÔSOBY VARENIA
SÚ ZDRAVŠIE
PARNÉ RÚRY
Potreba kvality a rovnováhy v strave sa stala skutočne
nenahraditeľnou súčasťou každodenného života.
Jedlo pripravené v pare je šťavnaté, plné chuti, 
nádherných farieb, so zachovanými vitamínmi 
a minerálmi, a navyše para funguje skvele aj pri roz- 
mrazovaní, regenerácii alebo ohreve jedla.

10
0%

 L

EP
ŠIA OCHRANA VITAM

ÍNOV

so zdravým pečením v par
e

Ca

C
vitamín minerály

A
vitamín

Mg

PARNÁ RÚRA, 
KTORÁ UROBÍ DOJEM
Farebný displej ProCook s množstvom prednastavených progra-
mov a funkcií pre prípravu jedla, čistenie a osobných nastavení.

HomeMADE® rúra s objemom 73 l • ProCook programovací modul 
v slovenskom jazyku • 4 režimy pečenia/nastavenia: automatický, 
profesionálny, para, vlastný • 22 spôsobov ohrevu • AUTO programy • 
Teplotný rozsah 30 - 230 °C • Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité 
grilovacie teleso • GentleClose tlmené zatváranie dvierok • STEPBake 
viacfázové pečenie • PureSteam varenie v čistej pare • Objem nádržky na 
vodu 1,3 l • Multiflow/MultiSteam 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu/
pary • Funkcie: SousVide, vstrekovanie pary, gratinovanie, rýchle 
predhriatie, rozmrazovanie, ohrievanie jedla/tanierov, regenerácia, šabat 
• Časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Možnosť 
personalizácie nastavení (jazyk, čas, zvuk, displej) • AquaClean čistenie rúry 
parou • Automatické odvápnenie rúry • Detský zámok ovládania • Ultra 
chladné dvierka rúra (4 sklá, 1 reflexná vrstva) • Elektrické pripojenie 230 V • 
Príkon 3,4 kW • Energetická trieda A+ • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 plytký smaltovaný 
plech, 1 hlboký perforovaný parný pekáč, 
rošt rúry, plne výsuvné teleskopické lišty na 
1 úrovni, termosonda

Kód: 730134 EAN: 3838782093630

Vstavaná kombinovaná parná rúra

BCS798S24X 

1,3 l zásobník je šikovne umiestnený, takže nezmenšuje kapacitu
rúry, je ľahký a navrhnutý, aby zabránil rozliatiu vody pri manipu-
lácii. Objem je dostatočný pre najdlhšie parné programy. Dolievať 
vodu však môžete aj počas pečenia.



VESTAVNÉ PARNÍ TROUBY

50

50 50

59,5

59,5 59,5

3 V 1

2 V 1 2 V 1 A+

                

      

                

   

               

          

45,5

45,5 45,5
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Nerez/Čierne sklo

5 DÔVODOV PREČO SI
KÚPIŤ PARNÚ RÚRU

1 Jedlá budú chutnejšie 
Jedlá pripravené v pare sú šťavnaté a plné chuti, 
nevysušia sa ani sa nespália, aj keď ich pripravujete 
s menším množstvom tuku, alebo bez neho.

2 Ušetríte čas 
Pečenie je rýchlejšie ako v konvenčných rúrach.  
Môžete piecť niekoľko jedál súčasne na rôznych  
úrovniach bez miešania vôní.

3 2v1 
Jedna rúra a množstvo využitia. Kombinované parné
rúry v sebe spájajú tradičnú multifunkčnú rúru
a parnú rúru, ale možnosti ich použitia tým nekončia,
môžete v nich rozmrazovať, ohrievať hotové jedlo 
alebo riad, na ktorom budete servírovať, zavárať, 
sušiť, alebo nechať vykysnúť cesto.

4 Pečenie v pare je najzdravší spôsob prípravy 
Para v jedle udrží prirodzenú šťavnatosť a pre naše 
telo nenahraditeľné živiny, ako sú minerály a vitamíny.
V parnej rúre tiež môžete variť metódou SousVide,
teda vo vákuu, pri konštantnej nízkej teplote.

5 Jednoduchá údržba a čistenie 
Čistenie vnútra po použití pary je extrémne ľahké,
pretože vlhkosť bráni, aby prípadné nečistoty zaschli.
To isté platí pre čistenie vodného kameňa v systéme,
rúra vás sama upozorní, keď bude treba spustiť
automatický program odvápnenia.

HomeMADE® rúra s objemom 50 l • ProCook programovací modul v slovenskom 
jazyku • 5 režimov pečenia/nastavenia: automatický, profesionálne, para, 
mikrovlny, vlastné • 26 spôsobov ohrevu • AUTO programy • Teplotný rozsah 
30 - 230 °C • Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité výhrevné teleso • 
GentleClose tlmené zatváranie dvierok • STEPBake viacfázové pečenie • PureSteam 
varenie v čistej pare • Objem nádržky na vodu 1,3 l • Multiflow/MultiSteam 360˚ 
rovnomerná cirkulácia vzduchu/pary • Invertorová technológia výroby mikrovĺn • 
Stirrer technológia distribúcie mikrovĺn • Funkcie: SousVide, vstrekovanie pary, 
gratinovanie, rýchly predohrev, rozmrazovanie, ohrievanie jedla/tanierov, 
regenerácia, šabat • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), 
minútka • Možnosť personalizácie nastavení (jazyk, čas, zvuk, displej) • AquaClean 
čistenie rúry parou • Automatické odvápnenie rúry • Detský zámok ovládania • 
Trojité zasklenie dvierok s ochranou mriežkou • Mikrovlnný výkon 1000 W • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 3 kW • Rozmery (vxšxh) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 hlboký perforovaný 
parný pekáč, 1 sklenený plech, rošt rúry, drôtené rošty pre vedenie plechov

Kód: 734252 EAN: 3838782324734

Vstavaná kombinovaná 
parná a mikrovlnná rúra

BCMS598S19X  
1 199  € 

969  € 969  € 

HomeMADE® rúra s objemom 50 l • ProCook programovací modul v slovenskom 
jazyku • 4 režimy pečenia/nastavenia: automatický, profesionálny, para, vlastný • 22 
spôsobov ohrevu • AUTO programy • Teplotný rozsah 30 - 230 °C • Elektronický 
termostat • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • GentleClose tlmené zatváranie 
dvierok • STEPBake viacfázové pečenie • PureSteam varenie v čistej pare • Objem 
nádržky na vodu 1,3 l • Multiflow/MultiSteam 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu/
pary • Funkcie: SousVide, vstrekovanie pary, gratinovanie, rýchly predohrev, 
rozmrazovanie, ohrievanie jedla/tanierov, regenerácia, šabat • Funkcia časovač 
s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Možnosť personalizácie 
nastavení (jazyk, čas, zvuk, displej) • AquaClean čistenie rúry parou • Automatické 
odvápnenie rúry • Ultra chladné dvierka rúry (3 sklá, 2 reflexné vrstvy) • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 2,9 kW • Energetická trieda A+ • Rozmery (vxšxh) 45,5 × 
59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký smaltovaný 
plech, 1 plytký smaltovaný plech, 1 hlboký perforovaný 
parný pekáč, rošt rúry, plne výsuvné teleskopické lišty  
na 1 úrovni, termosonda

Kód: 730133 EAN: 3838782093623

HomeMADE® rúra s objemom 50 l • ProCook programovací modul v slovenskom 
jazyku • 4 režimy pečenia/nastavenia: automatický, profesionálny, mikrovlny, 
vlastný • 19 spôsobov ohrevu • AUTO programy • Teplotný rozsah 30 - 250 °C • 
Elektronický termostat • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • STEPBake viacfázové 
pečenie • Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácie vzduchu • Invertorová technológia 
výroby mikrovĺn • Stirrer technológie distribúcia mikrovĺn • Funkcie: gratinovanie, 
rýchly predohrev, rozmrazovanie, ohrievanie jedlá/tanierov, šabat • Funkcia časovač 
s  auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Pečenie na viacerých 
plechoch súčasne • Možnosť personalizácie nastavení (jazyk, čas, zvuk, displej) • 
Detský zámok ovládania • Trojité zasklenie dvierok s ochranou mriežkou • Mikrovlnný 
výkon 1000 W • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 3 kW • Rozmery (vxšxh) 45,5 × 
59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 plytký 
smaltovaný plech, 1 sklenený plech, rošt rúry,  
drôtené rošty pre vedenie plechov

Kód: 730091 EAN: 3838782093500

Vstavaná kombinovaná parná rúra Vstavaná kombinovaná mikrovlnná rúra

BCS598S24X BCM598S18X 



VSTAVANÉ MULTIFUNKČNÉ PYROLITICKÉ RÚRY

59,5 59,5

 A+

 A+

                 
                

       

HomeMADE® rúra s objemom 71 l • ProCook programovací modul v slovenskom 
jazyku • 3 režimy pečenia/nastavenia: automatický, profesionálny, vlastný • 17 
spôsobov ohrevu • AUTO programy • Teplotný rozsah 30 - 300 °C • Elektronický 
termostat • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • GentleClose tlmené zatváranie 
dvierok • STEPBake viacfázové pečenie • Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia 
vzduchu • Funkcie: gratinovanie, rýchly predohrev, rozmrazovanie, ohrievanie 
jedla/tanierov, šabat • Funkcia časovač s  auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený 
štart), minútka • Možnosť personalizácie nastavení (čas, zvuk, displej) • PyroClean 
samočistenie rúry • Detský zámok ovládania • Ultra chladné dvierka rúra (4 sklá, 2 
reflexné vrstvy) • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 3,4 kW • Energetická trieda A+ 
• Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký 
smaltovaný plech, 2 plytké smaltované plechy, rošt 
rúry, výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach, 
termosonda

Kód: 730141 EAN: 3838782093708

HomeMADE® rúra s objemom 77 l • Integrovaná WiFi, pripojenie cez aplikáciu 
ConnectLife • IconLed+ dotykové programovacie hodiny so zobrazením 
teploty a  spôsobu ohrevu • 22 spôsobov ohrevu • Teplotný rozsah 30–300 °C 
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a  GentleClose záves dverí 
• SteamAssist parný asistent • Objem nádržky na vodu 0,13 l • StepBake 
krokové pečenie • 22 automatických programov pečenia • režimy pečenia 
AirFry zdravé fritovanie, FrozenBake pre hotové a mrazené jedlá, GentleBake 
pre pomalé pečenie, program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly 
predohrev rúry • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), 
minútka • Ultra chladné dvierka rúry 4 sklá a 1 reflexná vrstva • Dvojité osvetlenie 
rúry • Pyrolitické samočistenie rúry • Energetická trieda A+ • Príkon 3,5 kW • 
Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký, 
1 plytký, 1 plytký perforovaný smaltovaný 
plech, rošt rúry, teleskopický výsuv (2 úrovne), 
termosonda

BGWI kód: 739571 EAN: 3838782557651 
XWI kód: 739569 EAN: 3838782557637

Vstavaná multifunkčná pyrolitická rúra Vstavaná multifunkčná pyrolitická rúra

BOP798S54X BPSAX6747A08BGWI // BPSA6747A08XWI
799  € 

Parný
asistent

769  € 

20

BGWI

XWI

Nerez/Čierne sklo Čierne sklo/nerez

Nerez

ČAS JE V DNEŠNEJ
DOBE DRAHOCENNÝ
 PYROLITICKÉ RÚRY 
Dnes je k dispozícii mnoho dobrých čistiacich prostriedkov  
a tiež množstvo tipov, ako rúru vyčistiť, aby iba žiarila. Na to
všetko však potrebujete čas. A ak ho nechcete obetovať
manuálnemu čisteniu, je kúpa pyrolitickej rúry tým  
najsprávnejším riešením. Vysvetlíme vám, ako to funguje.

ČISTÁ, AKO NOVÁ, LEN V TROCH KROKOCH

KROK 1 
Zvoľte automatické pyrolitické čistenie - prebieha pri
extrémne vysokej teplote 470 až 500 °C podľa typu
intenzity čistenia (v závislosti od modelu).

POZOR! Pred pyrolitickým čistením vyberiete z rúry teleskopické pojazdy! Tiež vyberte príslušenstvo v podobe roštu a plechov na pečenie, pokiaľ nie sú určené pre pyrolitické čistenie!

KROK 2 
Dĺžka čistenia závisí od intenzity čistenia v rozmedzí 1,5 až 2,5 
hodiny. Bezpečnosť je zaistená zámkom rúry, vynikajúcou izolá-
ciou, ultra chladnými dvierkami QUCD+, vysoko kvalitnému smaltu 
SilverMatte a katalyzátoru, neutralizujúcemu pachy a toxické látky.

KROK 3 
Po dokončení procesu a vychladnutí sa rúra auto-
maticky odomkne. Potom stačí vnútro utrieť vlhkou 
handričkou.



VSTAVANÉ MULTIFUNKČNÉ PYROLITICKÉ RÚRY
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Pr01 STROJOVÉ 
KOLÁČIKY Pr12 PEČENÉ 

HOVÄDZIE MÄSO

Pr02 KOLÁČIKY Pr13 HYDINA CELÁ

Pr03 PIŠKÓTOVÉ 
CESTO Pr14 HYDINA  

MENŠIE KUSY

Pr04
PEČIVO  
Z KYSNUTÉHO 
CESTA

Pr15 MÄSOVÝ 
ZÁVITOK

Pr05
KOLÁČ  
Z LÍSTKOVÉHO 
CESTA

Pr16 PEČENÝ 
HOVÄDZÍ STEAK

Pr06 JABLKOVÝ 
KOLÁČ Pr17

MÄSO –  
POMALY 
PEČENÉ

Pr07 JABLKOVÝ 
ZÁVIN Pr18 PEČENÁ RYBA

Pr08 ČOKOLÁDOVÉ 
SUFLÉ Pr19 PEČENÉ 

ZEMIAKY

Pr09 KYSNUTIE 
CESTA Pr20 ZELENINOVÉ 

SUFLÉ

Pr10 CHLIEB Pr21 LASAGNE

Pr11 BRAVČOVÁ 
PEČIENKA Pr22 PIZZA
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Číslo programu Typ jedla Číslo programu Typ jedla

HomeMADE® rúra s objemom 77 l • IconLed+ dotykové programovacie hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu • 22 spôsobov ohrevu • Teplotný rozsah 30– 
300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a GentleClose záves dverí 
• ExtraSteam pečenie v pare • StepBake krokové pečenie • 22 automatických 
programov pečení • režimy pečenia AirFry zdravé fritovanie, FrozenBake pre 
hotové a mrazené jedlá, GentleBake pre pomalé pečenie, program Pizza 300 °C 
• Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev rúry • Funkcia časovač s auto 
vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Ultra chladné Dvierka rúry 4 
sklá a 1 reflexná vrstva • Dvojité osvetlenie rúry • Pyrolitické samočistenie rúry 
• Energetická trieda A+ • Príkon 3,5 kW • 
Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký, 
2 plytké smaltované plechy, rošt rúry, 
teleskopický výsuv s klik systémom  
(1 úroveň), termosonda

X  Kód: 738597 EAN 3838782512902 
BG Kód: 738008 EAN 3838782477942

HomeMADE® rúra s  objemom 77 l • IconLed dotykové programovacie hodiny • 
Zasúvacie gombíky pre nastavenie ohrevu a teploty • 12 spôsobov ohrevu • Teplotný 
rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a GentleClose 
záves dverí • ExtraSteam pečenie v pare • AirFry program pre zdravé fritovanie • 
FrozenBake program pre hotové a mrazené jedlá • GentleBake program pre pomalé 
pečenie • Program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rychlý predohrev 
rúry • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • 
Ultra chladné dvierka rúry 4 sklá a 1 reflexná vrstva • Pyrolitické samočistenie rúry 
• Energetická trieda A+ • Príkon 3,5 kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký 
smaltovaný plech, 1 plytký smaltovaný plech 
(2 plytké plechy BPS6737E14BG), rošt rúry, 
teleskopický výsuv (1 úroveň BPS6737E14BG, 
1 úroveň s klik systémom BPS6737E13BG), 
termosonda (BPS6737E13BG)

E13BG Kód: 738567 EAN: 3838782512513  
E14BG Kód: 738566 EAN: 3838782512308

Vstavaná multifunkčná pyrolitická rúra Vstavaná multifunkčná pyrolitická rúra

BPS6747A06X // BPS6747A06BG  BPSX6737E13BG // BPS6737E14BG

59,5

599  € 499  € 

 A+

                

                   

X

BG

Extra 
para

Extra 
para

Nerez Čierne sklo/nerez

Čierne sklo/čierny nerez

59,5

 A+
Čierne sklo/čierny nerez



MY VARÍME
VY SI UŽÍVATE

• HomeMade tvar rúry

• SteamAssist parný asistent

• FastPreheat rýchly predohrev rúry

• ConnectLife ovládanie cez mobilnú aplikáciu

• AirFry teplovzdušné fritovanie bez tuku

VSTAVANÉ MULTIFUNKČNÉ RÚRY

Prečo sa obťažovať, keď môžete rúru ovládať
a kontrolovať prostredníctvom mobilnej aplikácie?  
Prezerajte si recepty, návod, sledujte/upravujte teplotu v rúre, 
aktuálny stav pečenia a ďalšie. To všetko sú funkcie, ktoré vám 
pomôžu riadiť všetky operácie rúry plynulejšie a rýchlejšie,  
odkiaľkoľvek.

ConnectLife 
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EXTRA 
OBJEM 
77 l
DOKONALÝ 
PREHĽAD
MaxView

Nová generácia vstavaných rúr 
Gorenje OptiBake

OVLÁDAJTE  
RÚRU CEZ 

MOBIL

59,5 59,7

 A+  A+

                

       

                

       

HomeMADE® rúra s objemom 77 l • Integrovaná WiFi, pripojenie cez aplikáciu 
ConnectLife • IconLed+ dotykové programovacie hodiny so zobrazením teploty 
a spôsobu ohrevu • 22 spôsobov ohrevu • Teplotný rozsah 30–300 °C • PerfectGrill 
dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a GentleClose záves dverí • SteamAssist 
parný asistent • Objem nádržky na vodu 0,13 l • StepBake krokové pečenie 
• 22 automatických programov pečenia • režimy pečenia AirFry zdravé 
fritovanie, FrozenBake pre hotové a  mrazené jedlá, GentleBake pre pomalé 
pečenie, Program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev 
rúry • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka 
• Dvierka rúry 3 sklá a 1 reflexná vrstva • Dvojité osvetlenie rúry • AquaClean 
čistenie parou • CataClean katalytický kryt ventilátora • Energetická trieda A+ 
• Príkon 3,5 kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 
56,4 cm 

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký, 1 plytký, 
1 plytký perforovaný smaltovaný plech, rošt rúry, 
teleskopický výsuv (2 úrovne), termosonda

Kód: 739568 EAN: 3838782557620

HomeMADE® rúra s objemom 77 l • Integrovaná WiFi, pripojenie cez aplikáciu 
ConnectLife • IconLed+ dotykové programovacie hodiny so zobrazením teploty 
a spôsobu ohrevu • 22 spôsobov ohrevu • Teplotný rozsah 30–300 °C • PerfectGrill 
dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a GentleClose záves dverí • SteamAssist 
parný asistent • Objem nádržky na vodu 0,13 l • StepBake krokové pečenie 
• 22 automatických programov pečenia • režimy pečenia AirFry zdravé 
fritovanie, FrozenBake pre hotové a  mrazené jedlá, GentleBake pre pomalé 
pečenie, Program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev 
rúry • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka 
• Dvierka rúry 3 sklá a 1 reflexná vrstva • Dvojité osvetlenie rúry • AquaClean 
čistenie parou • CataClean katalytický kryt ventilátora • Energetická trieda A+ 
• Príkon 3,5 kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 
× 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký, 
1 plytký, 1 plytký perforovaný smaltovaný 
plech, rošt rúry, teleskopický výsuv (2 úrovne), 
termosonda

Kód: 739567 EAN: 3838782557613

Vstavaná multifunkčná rúra Vstavaná multifunkčná rúra

BSA6747A04BGWI BSA6747A04XWI
639  € 

Parný
asistent

Parný
asistent

639  € 

Čierne sklo/čierny nerez Nerez



VSTAVANÉ MULTIFUNKČNÉ RÚRY

HomeMADE® rúra s  objemom 77 l • IconLed+ dotykové programovacie hodiny 
so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu • 22 spôsobov ohrevu • Teplotný rozsah 
30–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a  GentleClose 
záves dverí • ExtraSteam pečenie v  pare • StepBake krokové pečenie • 22 
automatických programov pečení • režimy pečenia AirFry zdravé fritovanie, 
FrozenBake pre hotové a  mrazené jedlá, GentleBake pre pomalé pečenie, 
program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev rúry • 
Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Dvierka 
rúry 3 sklá a  1 reflexná vrstva • Dvojité 
osvetlenie rúry • AquaClean čistenie parou 
• CataClean katalytický kryt ventilátora 
• Energetická trieda A+ • Príkon 3,5 kW • 
Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm 

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký, 
1 plytký smaltovaný plech, rošt rúry, 
teleskopický výsuv (2 úrovne)

WG Kód: 738596 EAN 3838782512896 
BG  Kód: 738595 EAN 3838782512889

HomeMADE® rúra s objemom 77 l • IconLed dotykové programovacie hodiny • 
Zasúvacie gombíky pre nastavenie ohrevu a teploty • 12 spôsobov ohrevu • Teplotný 
rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a GentleClose 
záves dverí • SteamAssist parný asistent • Objem nádržky na vodu 0,13 l • AirFry 
program pre zdravé fritovanie • FrozenBake program pre hotové a mrazené jedlá • 
GentleBake program pre pomalé pečenie • Program Pizza 300 °C • Automatické 
gratinovanie • Rýchly predohrev rúry • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka 
varenia, odložený štart), minútka • Dvierka rúry 2 sklá a 1 reflexná vrstva • AquaClean 
čistenie rúry parou• CataClean katalytický kryt 
ventilátora • Energetická trieda A • Príkon 3,5 
kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm 

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký 
smaltovaný plech, 1 smaltovaný perforovaný 
plech, rošt rúry, teleskopický výsuv s klik 
systémom (1 úroveň) 

X    Kód: 738006 EAN: 3838782477928  
BG Kód: 738586 EAN: 3838782512599

Vstavaná multifunkčná rúra

Vstavaná multifunkčná rúra

BOS6747A01WG* // BOSX6747A01BG

59,5

*479  € 

 519  € 

459  € 

 A+

Pre zdravé hrešenie 
Teraz si môžete vychutnať lahodné, chrumkavé vyprážané 
jedlo bez kalórií navyše. Táto metóda mimoriadne intenzívneho 
pečenia horúcim vzduchom a hornou vyhrievacou špirálou ne-
vyžaduje použitie žiadneho tuku. V kombinácii so špeciálnym 
perforovaným plechom na pečenie (v závislosti od modelu), 
ktorý dokonale prepečie jedlo zo všetkých strán, dosiahnete 
dokonale lahodnú chrumkavú zlatú krustu. 

AirFry

STEAM 
ASSIST

Rúra disponuje 0,13 l nádržkou, do ktorej stačí naliať vodu 
a zvoliť si jeden z programov, ktorý má v procese pečenia 
možnosť pridať paru. Rúra vám oznámi, kedy je ten pravý 
čas paru aktivovať stlačením gombíka alebo funkcie na 
displeji podľa modelu. 

SteamAssist parný asistent 
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WG

BG

Parný
asistent

Extra 
para

Biele sklo/nerez

Nerez

Čierne sklo/čierny nerez

X

BG Čierne sklo

BSA6737E15X // BSA6737E15BG

59,5

 A
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Najlepšia pizza v meste
Keď pečiete zdanlivo jednoduché, no náročné jedlá, ako je pizza, 
flatbread alebo focaccia, nie všetky rúry sú schopné odviesť dobrú 
prácu. Rúry Gorenje s programom Pizza umožňujú nastavenie teplo-
ty až 300 °C čo je ideálne pre pečenie pizze, focaccie a podobných 
pekárskych pochúťok.

Pizza program

HomeMADE® rúra s objemom 77 l • IconLed dotykové programovacie hodiny • 
Zasúvacie gombíky pre nastavenie ohrevu a teploty • 12 spôsobov ohrevu • Teplotný 
rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a GentleClose 
záves dverí • ExtraSteam pečenie v pare • AirFry program pre zdravé fritovanie 
• FrozenBake program pre hotové a  mrazené jedlá • GentleBake program pre 
pomalé pečenie • Program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly 
predohrev rúry • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), 
minútka • Dvierka rúry 2 sklá a 1 reflexná vrstva • AquaClean čistenie rúry vodou 
• CataClean katalytický kryt ventilátora 
• Energetická trieda A • Príkon 3,5 kW • 
Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký 
smaltovaný plech, 1 plytký smaltovaný 
plech, rošt rúry, teleskopický výsuv (2 
úrovne), termosonda

X Kód: 740390 EAN: 3838782614613 
BG Kód: 738417 EAN: 3838782503481

Vstavaná multifunkčná rúra

BOS6737E09X1 // BOSX6737E09BG*

59,5

*389 € 

 359  € 

 A

            

HomeMADE® rúra s objemom 77 l • IconLed dotykové programovacie hodiny • 
Zasúvacie gombíky pre nastavenie ohrevu a teploty • 12 spôsobov ohrevu • Teplotný 
rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen a GentleClose 
záves dverí • ExtraSteam pečenie v pare • AirFry program pre zdravé fritovanie 
• FrozenBake program pre hotové a  mrazené jedlá • GentleBake program pre 
pomalé pečenie • Program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly 
predohrev rúry • Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), 
minútka • Dvierka rúry 2 sklá a 1 reflexná vrstva • AquaClean čistenie rúry vodou • 
Energetická trieda A • Príkon 3,5 kW • Rozmery 
(vxšxh) 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký 
smaltovaný plech, 1 plytký smaltovaný plech, 
rošt rúry, teleskopický výsuv s klik systémom 
(1 úroveň)

Kód: 738440 EAN: 3838782505676

HomeMADE® rúra s  objemom 77 l • IconLed dotykové programovacie hodiny 
• Zasúvacie gombíky pre nastavenie ohrevu a  teploty • 12 spôsobov ohrevu • 
Teplotný rozsah 50–300 °C • PerfectGrill dvojité grilovacie teleso • SoftOpen 
a GentleClose záves dverí • AirFry program pre zdravé fritovanie • FrozenBake 
program pre hotové a mrazené jedlá • GentleBake program pre pomalé pečenie 
• Program Pizza 300 °C • Automatické gratinovanie • Rýchly predohrev rúry • 
Funkcia časovač s auto vypnutím (dĺžka varenia, odložený štart), minútka • Dvierka 
rúry 2 sklá a 1 reflexná vrstva • AquaClean čistenie rúry vodou • Energetická trieda 
A • Príkon 3,5 kW • Rozmery (vxšxh) 59,5 × 59,5 
× 56,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 1 hlboký 
smaltovaný plech, rošt rúry, drôtené vodidlá 
plechov

Kód: 738418 EAN: 3838782503498

Vstavaná multifunkčná rúra Vstavaná multifunkčná rúra

BOSX6737E13BG BO6737E02X
339  € 339  € 
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KÁVOVAR / ZÁSUVKA / VSTAVANÉ MIKROVLNNÉ RÚRY

Invertorová technológia • Dotykové ovládanie • 
Časový displej s  možnosťou vypnutia • Objem 25 l 
• Nerezový interiér • Mikrovlnný ohrev + gril Quartz 
• 15 prednastavených AUTO programov • Rýchle 
a  automatické rozmrazovanie • 2 kombinované režimy 
ohrevu • Viackrokové varenie • Detská poistka ovládania 
• Funkcia časovač max. 95 min./minútka • Tichý režim • 
AquaClean čistenie rúry vodou • Výkon mikrovlnný/gril: 
900/1000 W • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 1,45 
kW • Rozmery (vxšxh) 38,2 × 59,4 × 40,3 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier 
Ø 31,5 cm, grilovací rošt

Kód: 738325 EAN: 3838782498947

Dotykové ovládanie • Časový displej s možnosťou vypnutia 
• Objem 25 l • Nerezový interiér • Mikrovlnný ohrev + gril 
Quartz • 15 prednastavených AUTO programov • Rýchle 
a  automatické rozmrazovanie • 2 kombinované režimy 
ohrevu • Viackrokové varenie • Detská poistka ovládania 
• Funkcia časovač max. 95 min./minútka • Tichý režim • 
AquaClean čistenie rúry vodou • Výkon mikrovlnný/gril: 
900/1000 W • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 1,45 
kW • Rozmery (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 40,1 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier 
Ø 31,5 cm, grilovací rošt

Kód: 738323 EAN: 3838782498923

Invertorová technológia • Elektronické ovládanie/
tlačidlo • Časový displej s  možnosťou vypnutia • 
Objem 20 l • Nerezový interiér • Mikrovlnný ohrev + 
gril • 15 prednastavených AUTO programov • Rýchle 
a  automatické rozmrazovanie • 2 kombinované režimy 
ohrevu • Viackrokové varenie • Detská poistka ovládania 
• Funkcia časovač max. 95 min./minútka • Tichý režim • 
AquaClean čistenie rúry vodou • Výkon mikrovlnný/gril: 
800/1000 W • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 1,45 
kW • Rozmery (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 34,4 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier 
Ø 24,5 cm, grilovací rošt

Kód: 738289 EAN: 3838782498299

Dotykové ovládanie • Časový displej s možnosťou vypnutia 
• Objem 25 l • Nerezový interiér • Mikrovlnný ohrev + gril 
Quartz • 15 prednastavených AUTO programov • Rýchle 
a  automatické rozmrazovanie • 2 kombinované režimy 
ohrevu • Viackrokové varenie • Detská poistka ovládania 
• Funkcia časovač max. 95 min./minútka • Tichý režim • 
AquaClean čistenie rúry vodou • Výkon mikrovlnný/gril: 
900/1000 W • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 1,45 
kW • Rozmery (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 40,1 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier 
Ø 31,5 cm, grilovací rošt

Kód: 738324 EAN: 3838782498930

Dotykové ovládanie/tlačidlo • Časový displej s možnosťou 
vypnutia • Objem 20 l • Nerezový interiér • Mikrovlnný 
ohrev + gril • 15 prednastavených AUTO programov 
• Rýchle a automatické rozmrazovanie • 2 kombinované 
režimy ohrevu • Viackrokové varenie • Detská poistka 
ovládania • Funkcia časovač max. 95 min./minútka • 
Tichý režim • AquaClean čistenie rúry vodou • Výkon 
mikrovlnný/gril: 800/1000 W • Elektrické pripojenie 230 
V • Príkon 1,45 kW • Rozmery (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 34,4 
cm 

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier 
Ø 24,5 cm, grilovací rošt

Kód: 738290 EAN: 3838782498305

Dotykové ovládanie/tlačidlo • Časový displej s možnosťou 
vypnutia • Objem 20 l • Nerezový interiér • Mikrovlnný 
ohrev + gril • 15 prednastavených AUTO programov • 
Rýchle a  automatické rozmrazovanie • 2 kombinované 
režimy ohrevu • Viackrokové varenie • Detská poistka 
ovládania • Funkcia časovač max. 95 min./minútka • 
Tichý režim • AquaClean čistenie rúry vodou • Výkon 
mikrovlnný/gril: 800/1000 W • Elektrické pripojenie 230 
V • Príkon 1,45 kW • Rozmery (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 34,4 
cm 

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: otočný sklenený tanier 
Ø 24,5 cm, grilovací roš

Kód: 738321 EAN: 3838782498916

Vstavaná mikrovlnná rúra Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra Vstavaná mikrovlnná rúra

BMI251SG3BG BM251SG2BG 

BMI201AG1X

BM251SG2WG

BM201AG1BG BMX201AG1BG

399  € 359  € 

219  € 

359  € 

269  € 269  € 
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INVERTER
technology

25

20 20 20

25

59,4

59,5 59,559,5

59,563
dB

63
dB

63
dB

63
dB

63
dB

25

59,5 59,5

Dotykové ovládanie • Menu v  slovenskom jazyku • Teleskopické pojazdy pre 
jednoduché vysunutie kávovaru • Nastavenie času automatického spustenia/
vypnutia • Zásobník pre zrnkovú a mletú kávu • Nastavenie jemnosti mletia kávy 
• 5 veľkostí šálok • 3 teploty vody • Príprava 2 šálok naraz • Výškové nastavenie 
dávkovača kávy • Príprava automatického Cappuccina/Caffè latte • Dýza na horúcu 
vodu • Výroba mliečnej peny • Automatické odvápnenie • Zásobník na zrnkovú 
kávu 200 g • Zásobník na vodu 1,8 l • Vyberateľná nádoba na mlieko • Prívod vody: 
nádoba na vodu • Tlak čerpadla 15 bar • Možnosť personalizácie nastavení (jazyk, 
čas, zvuk, displej) • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 3,3 kW • Rozmery (vxšxh) 
45,5 × 59,5 × 38,1 cm

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: dýza na horúcu vodu, odmerka na mletú kávu, 
nádoba na teplé mlieko s  uzáverom pre skladovanie v  chladničke, nástavec pre 
napenenie mlieka pre Cappuccino/Caffè latte

Kód: 465211 EAN: 3838942684388

Automatický kávovar

CMA9200UX 
1 690  € 

Dotykové ovládanie • Využiteľný objem 19,8 l • Kapacita 6 súprav riadu alebo 
20 tanierov s priemerom 28 cm alebo 80 šálok na espreso alebo 40 šálok na čaj 
• 6 automatických režimov ohrevu - nahrievanie tanierov, šálok, udržiavanie 
teplého jedla, príprava jogurtov, rozmrazovanie • Nastaviteľná teplota ohrevu 40-
80 °C (v krokoch po 10 °C) • Nastaviteľný čas ohrevu 1-4 hod. (v krokoch po 1 hod.) • 
Automatické vypnutie • Ohrievanie horúcim vzduchom s ventilátorom • Teleskopické 
pojazdy pre jednoduché vysunutie • Tlmené zatváranie • Detský zámok ovládania 
• Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,41 kW • Rozmery (vxšxh) 14 × 59,5 × 56 cm

Kód: 466188 EAN: 3838942104787

Ohrevná zásuvka

WD1410X 
319  € 

Nerez/Čierne sklo

Čierne sklo

Čierne sklo

Čierne sklo

Čierne sklo/nerez

Biele sklo

Nerez
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Nerez/Čierne sklo Čierne sklo

POMOCNÁ
RUKA ZHORA
Odsávač pár je nenahraditeľným prvkom každej kuchyne, ako 
pre estetiku, tak použiteľnosť. Pri výbere kvalitného odsávača 
pár sú kľúčovými informáciami výkon odsávania, ktorý vám 
povie, koľko vzduchu zariadenie odsaje za hodinu a hlučnosť. 
Na základe intenzity používania by mal byť odsávač schopný 
počas jednej hodiny vymeniť vzduch v miestnosti 5 až 10x.

Dotykové ovládanie • TouchFree úprava nerezových častí proti odtlačkom prstov • 
Patentované filtre AdaptAir Pro • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 
650 m³/h • Maximálny výkon pri recirkulácii 488 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • 
Pre recirkuláciu dokúpte 1x UF, kód 698059 • Možnosť dokúpiť recirkulačnú sadu, 
kód 683038 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED osvetlenie, celkový výkon 6 W • 
Umývateľný hliníkový filter s  polyuretánovou penou a  klapkami pre usmernenie 
vzduchu • Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 70 dB (A) re 1 pW • Ročná 
spotreba energie 69,7 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,27 kW • Energetická 
trieda B • Rozmery (vxšxh) 6 × 59,8 × 45,6 cm

Kód: 679583 EAN: 3838782074110

Dotykové ovládanie • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 608 m³/h • 
Maximálny výkon pri recirkulácii 374 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, kód 808996 • Možnosť dokúpiť recirkulačnú sadu, kód 735631 • 
Priemer odťahu 150 mm • Osvetlenie LED pás 3 W • Umývateľný hliníkový filter 
s polyuretánovou penou • Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 63 dB (A) re 
1 pW • Ročná spotreba energie 59,2 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,18 
kW • Energetická trieda B • Rozmery (vxšxh) 38 × 60 × 33,5 cm

Kód: 735478 EAN: 3838782389795

Komínový odsávač pár Komínový odsávač pár

WHT643E4XBG WHI649EXGW
299  € 279  € 

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE DOTYKOVÉ OVLÁDANIE
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Dotykové ovládanie • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 608 m³/h • 
Maximálny výkon pri recirkulácii 374 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, kód 808996 • Možnosť dokúpiť recirkulačnú sadu, kód 735631 • 
Priemer odťahu 150 mm • Osvetlenie LED pás 3 W • Umývateľný hliníkový filter 
s polyuretánovou penou • Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 63 dB (A) re 
1 pW • Ročná spotreba energie 59,2 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,18 
kW • Energetická trieda B • Rozmery (vxšxh) 38 × 60 × 33,5 cm

EXGW Kód: 735478 EAN: 3838782389795  
EB    Kód: 735473 EAN: 3838782389511

Ovládanie tlačidlami • TouchFree úprava nerezových častí proti odtlačkom prstov 
• 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 505 m³/h • Maximálny výkon pri 
recirkulácii 380 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu dokúpte 2x UF, kód 
315275 • Možnosť dokúpiť recirkulačnú sadu, kód 592277 • Priemer odťahu 150 mm • 
2x LED osvetlenie, celkový výkon 6 W • Umývateľný hliníkový filter s polyuretánovou 
penou • Max. úroveň hluku 62 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba energie 62,2 kWh • 
Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,14 kW • Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 
25 × 60 × 50 cm

Kód: 514495 EAN: 3838942072352

Dotykové ovládanie • 4 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 430 m³/h, 
s PowerBoost funkciou 645 ³/h • Maximálny výkon pri recirkulácii 320 m³/h • Funkcia 
časovač • Perimetrické odsávanie • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, 180178 • Možnosť dokúpiť recirkulačnú sadu, kód 283736 • Priemer 
odťahu 150 mm • 4x LED osvetlenie, celkový výkon 16 W • Umývateľný hliníkový filter 
• Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 62 dB(A)re 1 pW • Ročná spotreba 
energie 66,8 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,28 kW • Energetická trieda 
B • Rozmery (vxšxh) 65 × 39,2 × 39,2 cm • Min ./Max. výška komína 25/55 cm

Kód: 739054 EAN: 3838782534799

Dotykové ovládanie • 4 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 400 m³/h, 
s PowerBoost funkciou 675 ³/h • Maximálny výkon pri recirkulácii 305 m³/h • Funkcia 
časovač • Perimetrické odsávanie • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 3x UF, 315275 • Priemer odťahu 150 mm • Osvetlenie LED pás, celkový 
výkon 16 W • Umývateľný hliníkový filter • Spätná klapka 150 mm • Max. úroveň hluku 
60 dB(A)re 1 pW • Ročná spotreba energie 68,8 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • 
Príkon 0,28 kW • Energetická trieda B • Rozmery (vxšxh) 51,5 × 90 × 50 cm • Min./ 
Max. výška komína 77,5/97,5 cm

Kód: 739053 EAN: 3838782534799

Komínový odsávač pár Komínový odsávač pár

Priestorový odsávač párPriestorový odsávač pár

WHI649EXGW // WHI649EB WHC623E16X

IHT943E6XGBIHR443E6X

279  € 129  € 

549  € 499  € 

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI

27

GW

EB

Čierne sklo Nerez

Nerez Čierne sklo/nerez

Biele sklo



ODSÁVAČE PÁR

60

90 60

71
dB

68
dB

68
dB

 C

 B  B

28

Nerez Nerez

Čierne sklo

Dotykové ovládanie • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 450 m³/h • 
Maximálny výkon pri recirkulácii 190 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, kód H10883187 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED osvetlenie, 
celkový výkon 3 W • Umývateľný hliníkový filter s  polyuretánovou penou • Max. 
úroveň hluku 71 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba energie 63,6 kWh • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 0,14 kW • Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 17 × 60 
× 30,6 cm

Kód: 735445 EAN: 3838782388484

Ovládanie tlačidlami • TouchFree úprava nerezových častí proti odtlačkom prstov 
• 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 647 m³/h • Maximálny výkon pri 
recirkulácii 499 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu dokúpte 1x UF, 
kód 688572 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED osvetlenie, celkový výkon 6 W • 
Umývateľný hliníkový filter s polyuretánovou penou • Spätná klapka 150 mm • Max. 
úroveň hluku 68 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba energie 66,4 kWh • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 0,25 kW • Energetická trieda B • Rozmery (vxšxh) 31 × 90 
× 30,5 cm

Kód: 514460 EAN: 3838942072222

Ovládanie tlačidlami • TouchFree úprava nerezových častí proti odtlačkom prstov 
• 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 639 m³/h • Maximálny výkon pri 
recirkulácii 492 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu dokúpte 1x UF, 
kód 688572 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED osvetlenie, celkový výkon 6 W • 
Umývateľný hliníkový filter s polyuretánovou penou • Spätná klapka 150 mm • Max. 
úroveň hluku 68 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba energie 66,7 kWh • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 0,25 kW • Energetická trieda B • Rozmery (vxšxh) 31 × 60 
× 30,5 cm

Kód: 514461 EAN: 3838942072239

Vstavaný výsuvný odsávač pár

Vstavaný výsuvný odsávač pár Vstavaný výsuvný odsávač pár

TH64E4BG

BHP923E13X BHP623E13X

239  € 

199  € 169  € 

Vstavané odsávače sú vhodné do menších 
priestorov, pretože zaberajú oveľa menej 

miesta. U teleskopických verzií pri varení iba 
vysuniete odsávací panel. Odsávače sa inšta-
lujú do kuchynskej skrinky, čo ulahodí každej 

minimalistické duši, pretože nenarušujú vzhľad 
kuchyne.

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE 

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI
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Čierne sklo

Lakovaná ocel Lakovaná ocel

Nerez

Ovládanie tlačidlami • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 450 m³/h • 
Maximálny výkon pri recirkulácii 190 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, kód H10883187 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED osvetlenie, 
celkový výkon 4,4 W • Umývateľný hliníkový filter s polyuretánovou penou • Max. 
úroveň hluku 71 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba energie 64,8 kWh • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 0,14 kW • Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 17 × 60 
× 30,6 cm

Kód: 735442 EAN: 3838782388453

Ovládanie vypínačom• 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 647 m³/h • 
Maximálny výkon pri recirkulácii 331 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, kód 336821 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED osvetlenie, celkový 
výkon 10 W • Umývateľný hliníkový filter • Max. úroveň hluku 71 dB (A) re 1 pW • 
Ročná spotreba energie 114,4 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,21 kW • 
Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 25,2 × 52,4 × 28,9 cm

Kód: 733221 EAN: 3838782176395

Ovládanie tlačidlami • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 450 m³/h • 
Maximálny výkon pri recirkulácii 190 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, kód H10883187 • Priemer odťahu 150 mm • 2x LED osvetlenie, 
celkový výkon 4,4 W • Umývateľný hliníkový filter s polyuretánovou penou • Max. 
úroveň hluku 71 dB (A) re 1 pW • Ročná spotreba energie 64,8 kWh • Elektrické 
pripojenie 230 V • Príkon 0,14 kW • Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 17 × 60 
× 30,6 cm

Kód: 735441 EAN: 3838782388446

Ovládanie vypínačom • 3 stupne výkonu • Maximálny výkon pri odťahu 370 m³/h • 
Maximálny výkon pri recirkulácii 140 m³/h • Odťah alebo recirkulácia • Pre recirkuláciu 
dokúpte 1x UF, kód 416912 • Priemer odťahu 120 mm • 2x LED osvetlenie, celkový 
výkon 6 W • Umývateľný hliníkový filter • Max. úroveň hluku 67 dB (A) re 1 pW • 
Ročná spotreba energie 70,7 kWh • Elektrické pripojenie 230 V • Príkon 0,15 kW • 
Energetická trieda D • Rozmery (vxšxh) 20,8 × 53,4 × 30 cm

Kód: 733140 EAN: 3838782176388

Vstavaný výsuvný odsávač pár

Vstavaný odsávač pár

Vstavaný výsuvný odsávač pár

Vstavaný odsávač pár

TH62E4BG

BHI611AS

TH62E4X

BHI611ES

139  € 

169  € 

139  € 

119  € 

POSUVNÉ OVLÁDANIE POSUVNÉ  
OVLÁDANIE

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI OVLÁDANIE TLAČIDLAMI
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PERFEKTNE
VYLEPŠENÉ

Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 16 súprav riadu • 3 ostrekovacie ramená 
• 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové poháre, 1h umývanie 
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Dotykové ovládanie • Pripojenie aj na 
horúcu vodu: 70 °C • LedLight statusové svetlo na podlahu • SlidingDoor posuvné 
dvierka • Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia programov • Funkcia TotalDry 
automatické pootvorenie dverí • Funkcia ExtraHygiene • Odloženie štartu (0-24 h) 
• Samočistiaci program • Funkcia tablety 3v1 • 3 koše • Sklápacie držiaky tanierov 
a pohárov • MultiClack systém pre nastavenie výšky koša • Samočistiaci filter • Total 
AquaStop • Spotreba el. energie: 76 kWh/100 cyklov • Spotreba vody: 9,6 l/cyklus • 
Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Kód: 736626 EAN: 3838782474071

Plne integrovaná umývačka

GV672C60
599  € 

Nové umývačky Gorenje SmartFlex
Vieme, že sa musíte spoľahnúť na to, že vaša umývačka 
zvládne svoju prácu perfektne. Preto je väčšina našich nových 
umývačiek SmartFlex vybavená tretím ostrekovacím ra-
menom, ktoré zaisťuje ešte lepšie pokrytie vodou a dôkladné 
opláchnutie, čím je umývací výkon efektívnejšie až o 30 %. 
Ručné čistenie riadu po vybratí z umývačky? Minulosť!

TotalDry
AUTOMATICKÉ
POOTVORENIE

DVIEROK

42
dB

60

NÍZKA 
spotreba energie 

INVERTOROVÝ 
motor PowerDrive 
s predĺženou zárukou 

10 rokov 

SAMOČISTIACI  
PROGRAM 

3 OSTREKOVACIE 
RAMENÁ

POSUVNÉ DVIERKA SlidingDoor
Dekoračné dvierka sa pri otvorení umývačky vysunú smerom 
nahor, preto nie je nutné vyrezávať do sokla otvor. Tento typ  
umývačiek je vhodný aj pre kuchyne Ikea Metod.



VSTAVANÉ UMÝVAČKY RIADU – PLNE INTEGROVANÉ

Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 16 súprav riadu • 3 ostrekovacie ramená • 5 
programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové sklo, 1h umývanie • Teploty 
umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Dotykové ovládanie • Pripojenie aj na horúcu vodu: 
70 °C • LedLight stavové svetlo na podlahu • Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia 
programov • Funkcia TotalDry automatické pootvorenie dverí • Funkcia ExtraHygiene 
• Odloženie štartu (0-24 h) • Samočistiaci program • Funkcia tablety 3v1 • 3 koše • 
Sklápacie držiaky tanierov a pohárov • MultiClack systém pre nastavenie výšky koša 
• Samočistiaci filter • Total AquaStop • Spotreba el. energie: 76 kWh/100 cyklov • 
Spotreba vody: 9,6 l/cyklus • Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 
55,6 cm

Kód: 737698 EAN: 3838782482823

Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 16 súprav riadu • 3 ostrekovacie ramená • 5 
programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové sklo, 1h umývanie • Teploty 
umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Tlačidlové ovládanie • Pripojenie aj na horúcu 
vodu: 70 °C • Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia programov • Funkcia TotalDry 
automatické pootvorenie dverí • Funkcia ExtraHygiene • Odloženie štartu (0-24 h) • 
Samočistiaci program • Funkcia tablety 3v1 • 3 koše • Sklápacie držiaky tanierov 
a pohárov • MultiClack systém pre nastavenie výšky koša • Samočistiaci filter • Total 
AquaStop • Spotreba el. energie: 76 kWh/100 cyklov • Spotreba vody: 9,6 l/cyklus • 
Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Kód: 736567 EAN: 3838782468247

Plne integrovaná umývačka Plne integrovaná umývačka

GV671C61 GV671C60
599  € 549  € 

44
dB

42
dB

60 60

ŠETRNÉ UMÝVANIE SKLA
Špeciálne navrhnutý program pre sklo sa postará o všetky vaše sklenené riady.
Vzhľadom k nižšej teplote umývanie je program bezpečný aj pre krištáľové poháre.

TIP: Pre najefektívnejšie umývanie pohárov si môžete zakúpiť
špeciálny držiak vínových pohárov, ktorý sa upevní na
bočnú stranu v spodnom koši, kód pre objednanie je 490854,
MOC 39,90 €. Držiak je vhodný pre umývačky GI641xxx, GI661xxx,
GV631xxx, GV651xxx, GV661xxx, GV662xxx, GV671xxx,
GV672xxx, GS671xxx

Tretie ostrekovacie rameno

U všetkých umývačiek s tromi košmi, zaisťuje tretie
rameno ešte lepšie pokrytie vodou a dôkladné

opláchnutie, čím sa umývací výkon zvýšil o 30 %.

Statusové svetlo na podlahu 

Špeciálne LED svetlo, inštalované v spodnej časti
dverí umývačky, neustále indikuje prebiehajúci program. 

Takto stále viete, či umývačka umýva alebo
či je umývací cyklus už u konca.
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13 súprav riadu • 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové sklo, 1h 
umývanie • Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Tlačidlové ovládanie • Pripojenie 
aj na horúcu vodu: 70 °C • Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia programov • 
Funkcia TotalDry automatické pootvorenie dverí • Funkcia ExtraHygiene • Odloženie 
štartu (0-24 h) • Samočistiaci program • Funkcia tablety 3v1 • 2 koše + príborový 
košík SmartFlex • Sklápacie držiaky tanierov a  pohárov • MultiClack systém pre 
nastavenie výšky koša • Samočistiaci filter • Total AquaStop • Spotreba el. energie: 
77 kWh/100 cyklov • Spotreba vody: 9,9 l/cyklus • Energetická trieda D • Rozmery 
(vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Kód: 736565 EAN: 3838782463877

Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 11 súprav riadu • 3 ostrekovacie ramená • 5 
programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; sklo, 1h umývanie • Teploty umývania: 
60, 55, 45, 35 °C • Tlačidlové ovládanie • Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia 
programov • Funkcia TotalDry automatické pootvorenie dverí • Funkcia polovičnej 
plnenie • Odloženie štartu (0-24 h) • Funkcia tablety 3v1 • 3 koše • Sklápacie 
držiaky tanierov v  spodnom koši • ClickClack systém pre nastavenie výšky koša 
• Samočistiaci filter • Total AquaStop • Spotreba el. energie: 72 kWh/100 cyklov • 
Spotreba vody: 9,5 l/cyklus • Energetická trieda D • Rozmery (vxšxh) 81,5 × 44,8 × 
55 cm

Kód: 737468 EAN: 3838782459863

Plne integrovaná umývačka Plne integrovaná umývačka

GV651D60 GV561D10
499  € 499  € 

45
dB

45
dB

60 45

TotalDry

DOKONALE SUCHÝ
RIAD, VRÁTANE
PLASTOVÉHO,
PRIPRAVENÝ
NA ULOŽENIE.



Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 16 súprav riadu • 3 ostrekovacie ramená • 5 
programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové sklo, 1h umývanie • Teploty 
umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Tlačidlové ovládanie • Pripojenie aj na horúcu 
vodu: 70 °C • Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia programov • Funkcia TotalDry 
automatické pootvorenie dverí • Funkcia ExtraHygiene • Odloženie štartu (0-24 h) • 
Samočistiaci program • Funkcia tablety 3v1 • 3 koše • Sklápacie držiaky tanierov 
a pohárov • MultiClack systém pre nastavenie výšky koša • Samočistiaci filter • Total 
AquaStop • Spotreba el. energie: 76 kWh/100 cyklov • Spotreba vody: 9,6 l/cyklus • 
Energetická trieda C • Rozmery (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 57,5 cm

Kód: 736655 EAN: 3838782464652

Vstavaná umývačka riadu s panelom

GI661C60X
599  € 

42
dB

60

ExtraHygiene

Umožňuje umývanie pri teplote 75 °C, dostatočne
vysokej pre elimináciu väčšiny baktérií.

10 rokov záruka 

Vďaka inovatívnej technológii invertorového motora 
PowerDrive u umývačiek Gorenje poskytujeme našim 

zákazníkom predĺženú záruku 10 rokov. Záruku si 
zaregistrujte na webe Gorenje v sekcii Podpora.

16 jedálenských súprav

PLNE FLEXIBILNÝ
INTERIÉR POSKYTUJE
DOSTATOK MIESTA  
PREVŠETKY RIADY A
TO AJ PO VEĽKEJ PÁRTY.

Status na displeji
Dodatočný LED displej na prednej strane dvierok umývačky neustále zobrazuje aktuálnu fázu programu umývania a zostávajú-
ci čas. Takto vždy viete, či môžete bezpečne pridávať riady. Displej zobrazuje fázu intenzívneho umývania, sušenia alebo ukončenie 
programu. 

VSTAVANÉ UMÝVAČKY RIADU – S PREDNÝM PANELOM
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AdaptTech

Chladnička dokáže predvídať návštevu 
chladničky, takže zníži teplotu o 1 až 2 °C, aby 

zostali potraviny čerstvé a plné živín.

55,5

177,2

37

699  € 

54

177,2

37

579  € 

34

NOŽOVÝ PÁNT

Teplota

Čas

Frekvencia otvárania dverí

Teplotné výkyvy v bežnej chladničke
Teplotné výkyvy v chladničke s technológiou AdaptTech

VSTAVANÉ CHLADNIČKY

VSTAVANÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY 
Gorenje NatureFresh
Vstavané kombinované chladničky vďaka ideálnej kombinácii teploty a auto-
matickej regulácie vlhkosti vytvárajú prirodzené podmienky pre skladovanie. 
Špeciálne osvetlenie udržuje proces fotosyntézy, zelenina a ovocie tak zo-
stanú dlhšie čerstvé a zachovajú si cenné vitamíny. Čerstvý vzduch, obohate-
ný iónmi predĺži čerstvosť a postará sa o zdravé, antibakteriálne prostredie.

Čerstvé, zdravé a chutné potraviny máte vždy na dosah ruky.

Bez námrazová  
technológia 

NOFROST  
DualAdvance
Dlhotrvajúca  
čerstvosť vďaka ionizácii

NEUSTÁLE ČERSTVÉ
AJ PRI ČASTOM
OTVÁRANÍ DVERÍ

JEDLO SI ZASLÚŽI
NAJLEPŠIE  
ZAOBCHÁDZANIE

Masívny nožový samozatvárací pánt • Zvukový alarm otvorených dverí • Využiteľný objem 
301 l • LED displej • Ionizátor vzduchu s  vnútorným ventilátorom DynamiCooling 
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty • Smart SuperCool rýchle 
chladenie • LED osvetlenie • Zeleninová zásuvka CrispZone s VitaLight osvetlením pre 
zachovanie vitamínov a SmartHumidity pre udržiavanie vlhkosti • Nízkoteplotná zásuvka 
FreshZone s teplotou okolo 3 °C • Držiak na fľaše • Multibox 3v1 • MixBox zásuvka 
• Ročná spotreba el. energie: 141 kWh • Energetická trieda F • Rozmery (vxšxh) 177,2 × 
55,5 × 54,5 cm

Kód: 732554 EAN: 3838782168093

Vstavaná chladnička

RI5182A1
Pánt dverí - štandardné pojazdy • Využiteľný objem 301 l • Mechanické 
ovládanie • Ionizátor vzduchu s  vnútorným ventilátorom DynamiCooling • 
Úsporný režim EcoMode • LED osvetlenie • Zeleninová zásuvka CrispZone 
s reguláciou vlhkosti HumidityControl • Držiak na fľaše • Ročná spotreba el. 
energie: 141 kWh • Energetická trieda F • Rozmery (vxšxh) 177,2 × 54 × 54,5 cm

Kód: 732574 EAN: 3838782167898

Vstavaná chladnička

RI4182E1



VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY/MRAZNIČKY

177,2

FrostLess technológia pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke • Masívny nožový 
samozatvárací pánt - RKI2181E1 / Pánt dverí - štandardné pojazdy - RKI4182E1 • 
Využiteľný objem 189/71 l • Elektronické ovládanie • FastFreeze rýchle mrazenie 
• Úsporný režim EcoMode • LED osvetlenie chladničky • Zeleninová zásuvka 
CrispZone s reguláciou vlhkosti HumidityControl • HiddenSpace skrytý úložný 
priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky CrispZone • Držiak na fľaše • XXL 
SpaceBox zásuvka v mrazničke • Ročná spotreba el. energie: 272/218* kWh • 
Energetická trieda F/E* • Rozmery (vxšxh) 177,2 × 54 × 54,5 cm

RKI2181E1 kód: 732561 EAN: 3838782168024 
RKI418EE1 kód: 740155 EAN: 3838782605420

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou

RKI2181E1 // RKI418EE1* 

38

539  € 

519  € 

54

54

55,5

177,2177,2

177,2

Bez námrazová technológia NoFrost DualAdvance • Masívny nožový 
samozatvárací pánt • Zvukový alarm otvorených dverí • Využiteľný objem 180/68 l 
• LED displej - regulácia teploty v chladničke • Ionizátor vzduchu s vnútorným 
ventilátorom DynamiCooling • AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty 
• Smart FastFreeze rýchle mrazenie • Smart SuperCool rýchle chladenie • LED 
osvetlenie chladničky • Zeleninová zásuvka CrispZone s VitaLight osvetlením pre 
zachovanie vitamínov a  SmartHumidity pre udržovanie vlhkosti • Nízkoteplotná 
zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C • Držiak na fľaše • Multibox 3v1 • XXL 
SpaceBox zásuvka v  mrazničke • Ročná spotreba el. energie: 281*/224 kWh • 
Energetická trieda F/E* • Rozmery (vxšxh) 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

NRKI5182A1 Kód: 732555 EAN: 3838782168086 
NRKI518EA1 Kód: 740154 EAN 3838782605413       *Novinka 04/2022

Bez námrazová technológia NoFrost DualAdvance • Pánt dverí - štandardné 
pojazdy • Využiteľný objem 180/68 l • LED displej - regulácia teploty 
v chladničke • SuperCool rýchle chladenie • Úsporný režim EcoMode • LED 
osvetlenie chladničky • Zeleninová zásuvka CrispZone s  reguláciou vlhkosti 
HumidityControl • Držiak na fľaše • XXL SpaceBox zásuvka v  mrazničke • 
Ročná spotreba el. energie: 281 kWh • Energetická trieda F • Rozmery (Vxšxh) 
177,2 × 54 × 54,5 cm

Kód: 732567 EAN: 3838782167966

Bez námrazová technológia NoFrost • Masívny nožový samozatvárací pánt • 
Zvukový alarm otvorených dverí • Využiteľný objem 212 l • LED displej • Smart 
FastFreeze rýchle mrazenie • LED osvetlenie • 7 zásuviek, 1 dvierka • XXL 
SpaceBox zásuvka • Ročná spotreba el. energie: 295 kWh • Energetická trieda F 
• Rozmery (vxšxh) 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Kód: 732557 EAN: 3838782168062

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vstavaná mraznička

NRKI5182A1 // NRKI518EA1* NRKI4182E1 

FNI5182A1 

39 39

39

*829  € 

789  € 

589  € 

729  € 

RKI2181E1

RKI418EE1

54

35

NOŽOVÝ PÁNT

NOŽOVÝ PÁNT

NOŽOVÝ PÁNT



5 ROKOV BEZ STAROSTÍ
Zakúpením kupónu získava zákazník po dobu ďalších 36 mesiacov (nad rámec 
zákonnej záručnej lehoty) nárok na bezplatnú výmenu, alebo opravu špecifikovaných 
súčastí výrobku, prácu a výjazd zmluvného servisného technika Gorenje s.r.o.

PORADENSTVO, ZÁRUČNÝ
A POZÁRUČNÝ SERVIS SPOTREBIČOV
GORENJE V CELEJ SR.  
Bezplatná asistenčná linka: 0800 105 505

Gorenje Slovakia, s. r. o., Hodžovo námestie 2/A, 811 06 Bratislava, Slovensko | info@gorenje.sk | www.gorenje.sk
Apríl 2022. Vyhradzujeme si právo na akékoľvek chyby v tlači. Všetky ceny sú v EUR vrátane DPH a poplatku za likvidáciu elektro odpadu.

BEZ 
STAROSTÍ

ROKOV


