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Technologicky vyspelá, najvyššia rada spotrebičov Gorenje. 

Nadčasový dizajn vstavaných spotrebičov Gorenje, prednastavené programy  
a au-tomatické senzory sú zárukou výnimočných užívateľských zážitkov  
a nekonečného potešenie z varenia.

Sme si istí, že naše inovatívne riešenia podčiarkuje luxusný dizajn, ktorý je veľmi 
elegantný a pútavý. Kuchyňa je srdcom každej domácnosti a odohrávajú sa v nej 
jedny z najkrajších okamihov nášho života - rodinné chvíle pri víkendových  
raňajkách či spoločné večere, oslavy narodenín alebo tiež intímne konverzácie do 
dlhých nočných hodín

Privítajte a užite si vo svojej kuchyni spotrebiče tej najvyššej kvality, modelovej 
rady Gorenje Superior. Rady plnej vašich osobných asistentov.

SUPERIOR
Rada plna Vasich osobnych asistentov





Predstavujeme vám radu výnimočných multifunkčných, 
kompaktných a parných rúr, ktorá ponúka jednoduché, intuitívne 
ovládanie a elegantný dizajn, ktorý vás nenechá chladnými.

Rada Superior je plná vašich osobných asistentov, ktorí väčšinu 
práce urobia za vás.

Maximálny priestor a dokonalé pečenie

VSTAVANÉ  
RÚRY

Vstavaná rúra HomeChef 

BOP799S51X

Perfektná chuť
Inteligentné funkcie zjednodušia  
vaše varenie

Zdravé varenie
Automatické funkcie a inovatívne prvky 
podporujú zdravý životný štýl

Dokonalé zážitky z varenia
Intuitívne ovládanie, jednoduché čistenie 
a údržba bez námahy pre vaše pohodlie
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VSTAVANÉ RÚRY

Rúry Gorenje ponúkajú plne automatizované pečenie s viac ako 80 receptami, z ktorých si môžete 
vyberať. Tajomstvo automatického režimu je pomerne jednoduché - všetky parametre, ako je čas, teplota 
a výhrevné telesá, sa nastavia automaticky. Všetko, čo musíte urobiť vy, je vybrať si typ jedla, jeho 
hmotnosť a stlačiť štart. Rúra sa postará o zvyšok a potom vám len popraje “Dobrú chuť.”

... PONÚKA VIAC AKO 80 RECEPTOV
A ZAPAMÄTÁ SI AJ VAŠE OSOBNÉ PREFERENCIE

Nepamätáte si na akú teplotu  
čo upiecť a na ako dlho?  
Chcete rúru, ktorá myslí za vás?
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Grilovaná ryba

INGREDIENCIE: 

• ryba

• štipka soli

• štipka bieleho korenia

• štipka rozmarínu

• 2 strúčiky cesnaku

• petržlenová vňať

PRÍPRAVA POKRMU: 

Očistite rybu a trochu ju osušte pomocou papierového obrúska. Vnútro ryby

potrite nasekaným cesnakom a petržlenovou vňaťou. Pridajte rozmarín, soľ 

a korenie podľa chuti. Rybu umiestnite na rošt a pod ňu vložte plech na 

pečenie, aby ste šťavu, ktorá bude odkvapkávať, mohli následne využiť pri 

servírovaní.

  
AUTO PROGRAM Stačí ak si zvolíte pokrm Grilovaná ryba, jej približnú 

hmotnosť a ostatné necháte na vašej rúre.

JEDNODUCHÝ RECEPT NA JEDNODUCHÉ VARENIE



  Super veľký objem 75L

  Elektronicky riadená, presná teplota, ktorá nikdy nekolíše

  Dokonalo bezpečné chladné sklo dvierok

  Nerez s úpravou proti odtlačkom prstov

  GentleClose - pomalé zatváranie dvierok

  Pečenie až na 5 plechoch súčasne bez miešania vôní a chutí

  Veľké priestranné XXL plechy so šírkou 46 cm

Rúry Superior sú jednoducho dokonalé

Dokonalé zážitky z varenia
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Auto programy

Super objem

GentleClose Supreme

UltraCool dvierka

PureSteam 
(Len pre parné rúry)

MultiFlow 360˚

VYBRAŤ, STLAČIŤ A HOTOVO
Zjednodušili sme ovládanie, takže 
vďaka prednastaveným programom 
pečenia budete mať viac času pre 
seba.

Objem 75 l u štandardných a 53 l 
u kompaktných rúr, radí rúry Gorenje medzi 
jedny z najväčších na trhu. Vďaka extra objemu 
môžete piecť až 5 XXL plechov so šírkou 46 cm 
naraz, bez miešania chutí a vôní.

Stačí len jemný dotyk a dvierka sa 
jemne a potichu zatvoria.

Chladné dvierka zaistia 
maximálnu bezpečnosť 
proti popáleniu aj pri tej 
najvyššej teplote počas 
pečenia. Nerezový povrch 
rúry je ošetrený úpravou proti 
odtlačkom prstov pre lepší
vzhľad i údržbu vašej rúry.

ŽIADNA VODA, LEN PARA
Zdravé pečenie v čistej pare,  
bez obsahu kvapiek, udržuje jedlo  
plné chuti a živín.

DYNAMICKÝ POHYB VZDUCHU
Štyri prídavné otvory na zadnej 
stene zabezpečujú rovnomerné 
prúdenie vzduchu pre dokonalé
výsledky pečenia.



  HomeMade tvar rúry pre maximálny výsledok pečenia

  Rúru využijete aj ako jogurtovač, sušičku ovocia či domácu pekáreň

  Funkcia SousVide - jeden krok ku krehkému a šťavnatému jedlu

  S parnou rúrou vytvoríte tie najlepšie prílohy aj najzdravšie pripravené mäso

    ... a na záver rúru dokonale a jednoducho vyčistíte pomocou 

jedného tlačidla PyroClean

Zdravé varenie  

Perfektná chuť
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HomeMade tvar rúry

PyroClean

Sušenie

SousVide

SlowBake

Jogurt

Inšpirácia tradičnými pecami na 
drevo umožňuje voľnú cirkuláciu 
horúceho vzduchu. Keďže sa jedlo 
ohreje rovnomerne zo všetkých 
strán, je vždy dokonale upečené.

Pyrolytické čistenie je najúčinnejším 
moderným spôsob čistenia rúry. Vysoká 
teplota čistenia až do 500 °C zanechá 
rúru úplne čistú, bez stôp mastnoty.

Mäso, hríby, ovocie, zeleninu či 
bylinky môžete ľahko usušiť aj 
doma. Sušenie je možné až na 
5tich plechoch súčasne, čo šetrí 
čas a energiu.

Kombinácia pary a nízkych teplôt 
umožňuje pripraviť jedlo vo vákuových 
vreckách, čo robí mäso šťavnaté 
a krehké, a zeleninu hladkú a pevnú.

Funkcia SlowBake zaisťuje 
dlhšiu dobu pečenia pri nižších 
teplotách, po dobu až 6tich hodín. 
Mäso či ryba sú dokonale mäkké 
a pri tom šťavnaté, voňavé a plné 
živín.

Špeciálne funkcie vám umožňuje 
pripraviť si zdravý jogurt aj u vás 
doma. Automatické nastavenie
teploty a času prípravy poskytuje 
optimálne podmienky, ktoré vytvoria 
domáci jogurt za približne 3 hodiny.



BOP799S51X
Vstavaná multifunkčná pyrolytická rúra Superior

BO799S50X
Vstavaná multifunkčná rúra Superior

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo
 - GentleClose Supreme tlmené zatváranie dverí rúry

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo
 - GentleClose Supreme tlmené zatváranie dverí rúry

Účinnosť  - Objem rúry: 73 l
 - Multifunkčná rúra BigSpace
 - Extra veľká pečiaca plocha
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie

 - Objem rúry: 75 l
 - Multifunkčná rúra BigSpace
 - Extra veľká pečiaca plocha
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie

Ovládanie  - Elektronické ovládanie HomeChef dotykovo ovládaný programovací 
TFT modul so 60 obrázkovými receptami a nákupným zoznamom

 - AUTO program 88 prednastavených automatických programov

 - Elektronické ovládanie HomeChef dotykovo ovládaný programovací 
TFT modul so 60 obrázkovými receptami a nákupným zoznamom

 - AUTO program 88 prednastavených automatických programov

Spôsoby ohrevu              

   

             

  

Vlastnosti  - StepBake - vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Pečenie na 5 plechoch súčasne
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne 
upečené jedlo

 - Príprava domáceho jogurtu, program na sušenie, zaváranie
 - Rýchly predohrev rúry 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazovanie, automatické pečenie mäsa, ohrev tanierov

 - StepBake - vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Pečenie na 5 plechoch súčasne
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne 
upečené jedlo

 - Príprava domáceho jogurtu, program na sušenie, zaváranie
 - Rýchly predohrev rúry 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazovanie, automatické pečenie mäsa, ohrev tanierov

Dodatočná 
výbava

 - 1 hlboký pyrolytický smaltovaný plech
 - 2 plytké pyrolytické smaltované plechy
 - Sklenený pekáč
 - Pyrolytický rošt
 - Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach
 - Termo sonda pre pečenie mäsa

 - 1 hlboký pyrolytický smaltovaný plech
 - 2 plytké pyrolytické smaltované plechy
 - Sklenený pekáč
 - Rošt rúry
 - Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach
 - Termo sonda pre pečenie mäsa

Bezpečnostné 
systémy

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - QUCD+ Ultra plus chladné dvierka so 4 sklami a 2 reflexnými vrstvami
 - Mechanický detský zámok dverí

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - UCD Ultra chladné dvierka s 3 sklami a 2 reflexnými vrstvami
 - Mechanický detský zámok dverí

Jednoduché 
čistenie

 - Pyrolytické čistenie 3 úrovne čistenia
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

 - AquaClean funkcia ekologické čistenie vodou
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

Technické údaje  - Spotreba energie: 0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,94 KWh 
(konvenčné tepelná funkcia)

 - Príkon: 3400 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 59 × 56,4 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012228, kód: 472942

 - Spotreba energie: 0,71 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,94 KWh 
(konvenčné tepelná funkcia)

 - Príkon: 3400 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012327, kód: 472941
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VSTAVANÉ RÚRY

1 299 € 1 099 €



BCS789S22X
Vstavaná multifunkčná parná rúra Superior

BOP789S41X
Vstavaná multifunkčná pyrolytická rúra Superior

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo
 - GentleClose Supreme tlmené zatváranie dverí rúry

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo
 - GentleClose Supreme tlmené zatváranie dverí rúry

Účinnosť  - Objem rúry: 75 l
 - Mutlifunkčná rúra BigSpace
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie
 - MultiSteam 360˚ rovnomerná distribúcia pary

 - Objem rúry: 73 l
 - Multifunkčná rúra BigSpace
 - Extra veľká pečiaca plocha
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie

Ovládanie  - Elektronické ovládanie
 - Centrálny potvrdzovací gombík
 - Programovacie hodiny ProCook so 60 receptami
 - AUTO program 92 prednastavených automatických programov

 - Elektronické ovládanie
 - Centrálny potvrdzovací gombík
 - Programovacie hodiny ProCook so 60 receptami
 - AUTO program 88 prednastavených automatických programov

Spôsoby ohrevu              

      

             

   

Vlastnosti  - StepBake - vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - PureSteam varenie v čistej pare bez kvapiek vody
 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Pečenie na 5 plechoch súčasne
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne 
upečené jedlo

 - Rýchly predohrev rúry 200 °C za 6 min.
 - SousVide pomalé pečenie vo vákuu
 - Samostatný parný program 3 úrovne pary

 - StepBake - vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Pečenie na 5 plechoch súčasne
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne 
upečené jedlo

 - Príprava domáceho jogurtu, program na sušenie, zaváranie
 - Rýchly predohrev rúry 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazovanie, automatické pečenie mäsa, ohrev tanierov

Dodatočná 
výbava

 - Profesionálny parný set: 1 plytký, 1 hlboký perforovaný pekáč
 - 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech
 - Rošt rúry
 - Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
 - Termo sonda pre pečenie mäsa

 - 1 hlboký pyrolytický smaltovaný plech
 - 2 plytké pyrolytické smaltované plechy
 - Pyrolytický rošt rúry
 - Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach
 - Termo sonda  pre pečenie mäsa

Bezpečnostné 
systémy

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - UCD Ultra chladné dvierka s 3 sklami a 2 reflexnými vrstvami

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - QUCD+ Ultra plus chladné dvierka so 4 sklami a 2 reflexnými 
vrstvami

Jednoduché 
čistenie

 - AquaClean funkcia ekologické čistenie vodou
 - Automatický program odvápnenia
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

 - Pyrolytické čistenie 3 úrovne čistenia
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

Technické údaje  - Spotreba energie: 0,71 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,94 KWh 
(konvenčné tepelná funkcia)

 - Príkon: 3400 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012471, kód: 472930

 - Spotreba energie: 0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,94 KWh 
(konvenčné tepelná funkcia)

 - Príkon: 3400 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 59 × 56,4 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012488, kód: 472929
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BO789S40X
Vstavaná rúra Superior

BCS599S22X               KOMPAKTNÝ ROZMER
Vstavaná kombinovaná parná rúra Superior

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo
 - GentleClose Supreme tlmené zatváranie dverí rúry

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo
 - GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry

Účinnosť  - Objem rúry: 75 l
 - Multifunkčná rúra BigSpace
 - Extra veľká pečiaca plocha
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie

 - Objem rúry: 51 l
 - Multifunkčná parná rúra
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie
 - MultiSteam 360˚ rovnomerná distribúcia pary

Ovládanie  - Elektronické ovládanie
 - Centrálny potvrdzovací gombík
 - Programovacie hodiny ProCook so 60 receptami
 - AUTO program 88 prednastavených automatických programov

 - Elektronické ovládanie HomeChef dotykovo ovládaný programovací 
TFT modul so 60 obrázkovými receptami a nákupným zoznamom

 - AUTO program 155 prednastavených automatických programov

Spôsoby ohrevu              

 

             

      

Vlastnosti  - StepBake - vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Pečenie na 5 plechoch súčasne
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne 
upečené jedlo

 - Príprava domáceho jogurtu, program na sušenie, zaváranie
 - Rýchly predohrev rúry 200 °C za 6 min.
 - Rozmrazovanie, automatické pečenie mäsa, ohrev tanierov

 - StepBake vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - PureSteam varenie v čistej pare bez kvapiek vody
 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne 
upečené jedlo

 - SousVide pomalé pečenie vo vákuu 
 - Samostatný parný program 3 úrovne pary
 - Rýchly predohrev rúry 200 °C za 6 min.

Dodatočná 
výbava

 - 1 hlboký smaltovaný plech
 - 2 plytké smaltované plechy
 - Rošt rúry
 - Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach
 - Termo sonda pre pečenie mäsa

 - Profesionálny parný set: 1 plytký, 1 hlboký perforovaný pekáč
 - 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech
 - Rošt rúry
 - Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
 - Termo sonda  pre pečenie mäsa

Bezpečnostné 
systémy

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - UCD Ultra chladné dvierka s 3 sklami a 2 reflexnými vrstvami

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - UCD Ultra chladné dvierka s 3 sklami a 2 reflexnými vrstvami

Jednoduché 
čistenie

 - AquaClean funkcia ekologické čistenie vodou 
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree Inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

 - AquaClean funkcia ekologické čistenie vodou
 - Automatický program odvápnenia
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree Inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

Technické údaje  - Spotreba energie: 0,71 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,94 KWh 
(konvenčné tepelná funkcia)

 - Príkon: 3400 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012495, kód: 472928

 - Spotreba energie: 0,62 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,82 KWh 
(konvenčné tepelná funkcia)

 - Príkon: 2600 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838782000263, kód: 569123

VSTAVANÉ RÚRY
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1 299 €749 €



BCS589S20X               KOMPAKTNÝ ROZMER
Vstavaná kombinovaná parná rúra Superior

BCM589S12X              KOMPAKTNÝ ROZMER
Kombinovaná mikrovlnná trouba Superior

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo
 - GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Sklo a lakovaný kov

Účinnosť  - Objem rúry: 51 l
 - Multifunkčná parná rúra
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie
 - MultiSteam 360˚ rovnomerná distribúcia pary

 - Objem rúry: 50 l
 - Multifunkčná mikrovlnná rúra
 - Extra veľká pečiaca plocha
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - PerfectGrill dvojité vyhrievacie teleso pre rovnomerné pečenie

Ovládanie  - Elektronické ovládanie
 - Centrálny potvrdzovací gombík
 - Programovacie hodiny ProCook sa 66 recepty
 - AUTO program 155 prednastavených automatických programov

 - Elektronické ovládanie
 - Centrálny potvrdzovací gombík
 - Programovacie hodiny ProCook s 56 receptami
 - AUTO program 131 prednastavených automatických programov

Spôsoby ohrevu              

      

             

  

Vlastnosti  - StepBake vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - PureSteam varenie v čistej pare bez kvapiek vody
 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne 
upečené jedlo

 - SousVide pomalé pečienku vo vákuu 
 - Samostatný parný program 3 úrovne pary
 - Rýchly predohrev rúry 200 °C za 6 min.

 - StepBake vlastné nastavenia 3 kombinácií ohrevu/teploty/času 
v jednom pečení

 - Invertorová technológia konštantný výkon zachováva štruktúru 
potravín, väčšinu vitamínov a nutričných látok

 - Stirrer technológia umožňuje rovnomerný ohrev a rozmrazovanie 
potravín bez potreby otočného taniera

 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - Pečenie na viacerých plechoch súčasne
 - Cirkulácia horúceho vzduchu Multiflow 360˚ pre rovnomerne upečené jedlo
 - Mikrovlnný Výkon: 1000 W
 - 7 Úrovní výkonu: 1000/750/600/360/180/90 W

Dodatočná 
výbava

 - Profesionálny parný set: 1 plytký, 1 hlboký perforovaný pekáč
 - 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech
 - Rošt rúry
 - Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
 - Termo sonda  pre pečenie mäsa

 - 1 Plytký smaltovaný plech
 - Sklenený pekáč
 - Rošt rúry
 - Drôtené rošty

Bezpečnostné 
systémy

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - UCD Ultra chladné dvierka s 3 sklami a 2 reflexnými vrstvami

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - Trojité zasklenie s ochranou mriežkou

Jednoduché 
čistenie

 - AquaClean funkcia ekologické čistenie vodou
 - Automatický program odvápnenia
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree Inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree Inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

Technické údaje  - Spotreba energie: 0,62 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,82 kWh
 - (Konvenčné tepelná funkcia)
 - Príkon: 2900 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012501, kód: 472905

 - Príkon: 3000 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012518, kód: 472904
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BM589S11X                 KOMPAKTNÝ ROZMER
Vstavaná kombinovaná mikrovlnná rúra Superior

BM251S7XG
Vstavaná mikrovlnná rúra Superior

 - Prevedenie (farba): Nerez
 - Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
 - Materiál/Farba čelného panelu: Nerezová oceľ a sklo

 - Prevedenie (farba): Čierna
 - Materiál Čelného panelu: Sklenený čelný panel
 - Materiál Dverí: Sklenené dvere
 - Rúra z nerezovej ocele
 - Otváranie dverí: Ľavé otváranie dverí
 - Spôsob otvárania dverí: Otváranie dverí tlačidlom

Účinnosť  - Objem rúry: 53 l
 - Mikrovlnná rúra BigSpace
 - Extra veľká pečiaca plocha
 - HomeMade vlastnosti pečenia ako v tradičnej peci na drevo
 - Mikrovlnný Výkon: 1000 W

 - Objem rúry: 25 l
 - Mikrovlnný Výkon: 900 W
 - Výkon grilu: 1100 W
 - Počet infra vykurovacích telies: 1
 - Výkon horúceho vzduchu: 2500 W
 - Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná technológia (HTV)
 - Typ mikrovlnnej distribúcie: Otočný tanier

Ovládanie  - Elektronické ovládanie
 - Centrálny potvrdzovací gombík
 - Programovacie hodiny ProCook s 18 receptami
 - AUTO program 75 prednastavených automatických programov

 - Elektronické ovládanie
 - Spôsob ovládania: Dotykové ovládanie
 - Elektronické ovládanie s LCD displejom

Spôsoby ohrevu      

Vlastnosti  - Invertorová technológia konštantný výkon zachováva štruktúru 
potravín, väčšinu vitamínov a nutričných látok

 - Stirrer technológia umožňuje rovnomerný ohrev a rozmrazovanie 
potravín bez potreby otočného taniera

 - Dvojité SoftLight halogénové osvetlenie rúry
 - 7 Úrovní výkonu: 1000/750/600/360/180/90 W
 - 3 Režimy ohrevu: Auto/Rýchly/Mikrovlnný

 - AUTO menu 10 prednastavených programov
 - Časový displej
 - 6 úrovní výkonu
 - 3 režimy ohrevu: mikrovlny/gril/konvekcia
 - Rozmrazovanie podľa času/hmotnosti
 - Halogénové osvetlenie
 - StepBake vlastné nastavenie 2 kombinácií ohrevu/výkonu/času 
v jednom pečení

Dodatočná 
výbava

 - Sklenený pekáč
 - Drôtené rošty

 - Otočný sklenený tanier Ø 27,5 cm
 - Grilovací rošt

Bezpečnostné 
systémy

 - Termoelektrická poistka
 - Dynamický chladiaci systém DC+
 - Trojité zasklenie s ochranou mriežkou

 - Bezpečnostní spínač
 - Dvojité zasklenie dvierok rúry

Jednoduché 
čistenie

 - AquaClean funkcia ekologické čistenie vodou
 - SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre
 - TouchFree Inox úprava proti odtlačkom prstov
 - Celosklenená vnútorná strana dverí rúry pre jednoduchšie čistenie

Technické údaje  - Príkon: 2200 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012624, kód: 472901

 - Príkon: 1450 W
 - Rozmer rámu: 39 x 59,5 x 2 cm
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 47 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 38 × 56,7 × 43 cm
 - EAN kód: 3838942001437, kód: 470736
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So Superior  
RÚRAMI vždy niečo navyše

HomeMade tvar rúry
Inšpirované tradičným pečením na dreve

Charakteristicky zaoblený tvar je jedným z najužitočnejších 
znakov rúr Gorenje. Inšpirovaný tradičnými pecami na drevo 

umožňuje horúcemu vzduchu voľnú cirkuláciu. Keďže sa jedlo 
ohreje rovnomerne zo všetkých strán, je vždy dokonale upečené: 

chrumkavé zvonku a šťavnaté vo vnútri. V kombinácii so 
systémom MultiFlow 360° umožňuje pečenie na všetkých  

5 úrovniach súčasne.



Varenie po fázach je dosiahnuteľné 

ručným programovaním viacerých 

krokov v priebehu pečenia. Vo

všetkých krokoch v priebehu 

automatického pečenia netreba 

meniť nastavenia ručne. Funkcia

je vhodná aj pre skúsenejších 

kuchárov a pre jedlá, ako chlieb či 

lasagne, ktoré potrebujú pri pečení 

rôzne teploty.

Krok za krokom
Dokonalé jedlo v 2 alebo 3 krokoch

Pečenie je zjednodušené vďaka viac 

než 80tim programom a receptom, 

z ktorých môžete vyberať. Všetky 

parametre ako čas varenia, teplota 

a ohrev sú nastavené automaticky. 

Všetko, čo potrebujete urobiť je 

vybrať druh jedla, hmotnosť a stlačiť 

štart. Rúra sa postará o zvyšok. 

Ideálne aj pre začiatočníkov.

Automatické programy
Vybrať, stlačiť a hotovo

Perfektná chuť
Inteligentné funkcie zjednodušia vaše varenie

16
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Funkcia MultiFlow 360° zaručuje optimálnu 

cirkuláciu horúceho vzduchu v rúre. 

Ventilátor umožňuje horúcemu vzduchu 

cirkulovať po celom objeme rúry, čím sa 

jedlo dokonale upečie zo všetkých strán.

Funkcia MultiFlow 360˚
Všetky strany sú dobré strany

Priebeh pečenia je riadený na základe 

merania teploty vo vnútri mäsa. Špeciálny 

alarm signalizuje, kedy je pečenie 

dokončené. Funkcia je zvlášť vhodná pri 

príprave väčších kusov mäsa.

Teplotná sonda
Upečené podľa vašej chuti

Funkcia AutoRoast najprv nahreje rúru na 

230 °C. Jedlo sa pečie 30 minút a potom 

teplota klesne na nastavenú úroveň. 

Inteligentná kombinácia času varenia 

a teploty vytvára ideálne podmienky na 

pečenie.

Automatické pečenie
Dokonale upečené

Súčasné pečenie na viacerých úrovniach 

je teraz možné bez miešania vôní 

a chutí. inteligentné rozloženie vzduchu 

a charakteristicky zaoblený tvar rúry, 

zaisťujú rovnomerné pečenie na každej 

úrovni. Vďaka veľkému objemu rúry je 

zaručený dokonalý prehľad. Superior 

modely umožňujú vložiť a súčasne piecť 

až 5 plechov naraz. Vďaka tomu môžete 

napríklad piecť kura na večeru a tortové 

korpusy na oslavu súčasne.

Pečenie na viacerých  
úrovniach
Niekoľko jedál naraz
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Perfektná chuť
Inteligentné funkcie zjednodušia vaše varenie
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Praktické 46 cm široké plechy je možné použiť s využitím celej šírky 

rúry a väčšieho objemu. Na každom plechu je tak k dispozícii viac 

priestoru. Špičková technológia zabezpečuje, že sa jedlo upečie

rovnomerne na všetkých úrovniach.

SuperSize
Pripravené pre XXL recepty

Zväčšený objem umožňuje súčasné pečenie väčšieho množstva jedál 

na viacerých plechoch, pričom vonkajšie rozmery zostávajú nezmenené. 

Namiesto predchádzajúcich 3, poskytuje nová Superior rúra pečenie 

až na 5 úrovniach súčasne. Objem do 75l u štandardných rúr a do 53l 

u kompaktných rúr, radí rúry Gorenje medzi jedny z najväčších na trhu.

Veľký priestor
Viac priestoru, viac voľnosti pri varení

Stirrer technológia
Pre plechy všetkých veľkostí

Technológia Stirrer umožňuje umiestniť plech na pečenie štandardnej 

veľkosti aj do kompaktnej mikrovlnnej rúry. Využije sa tak celá šírka 

rúry. Rozlúčte sa s klasickými otočnými taniermi a nerovnomerným 

ohrevom. Moderný distribučný systém mikrovĺn ohrieva jedlo

rovnomerne po celom objeme.

Invertorová technológia zabezpečuje konštantnú energiu namiesto 

pulznej. Vďaka tomu si jedlo ohrievané mikrovlnami zachová 

svoju pôvodnú štruktúru, vrátane vitamínov, minerálov a vláknin. 

Technológia je obzvlášť užitočná aj pri rozmrazovaní. Celková doba 

pôsobenia mikrovĺn je kratšia, čo optimalizuje tiež spotrebu energie 

a zachováva hodnotu potravín.

Invertorová technológia
Šetrný ohrev mikrovlnami

Tie najlepšie výsledky pečenia dosiahnete kombináciou veľkého 

a malého grilovacieho telesa, kde menšie teleso je umiestnené vo 

vnútri väčšieho. Inteligentné umiestnenie telies umožňuje optimálne 

rozloženie tepla a poskytuje vždy maximálne výsledky pečenia, 

takže jedlo je chrumkavé na vonkajšej strane a mäkké vo vnútri. 

Variabilná kombinácia vyhrievacích telies poskytuje možnosť použiť 

vnútorné či vonkajšie teleso samostatne alebo obe naraz.

PerfectGrill
Dvojitý ohrev pre chrumkavé jedlo

Rúra dosiahne teplotu 200 °C už za 6 minút, čo vám ušetrí až 30% 

potrebného času na rozdiel od  štandardného predohrevu. Ideálne pre 

recepty, ktoré vyžadujú predhriatie rúry. Svetelné a zvukové znamenie 

vás bude informovať, keď rúra dosiahne požadovanú teplotu.

Rýchly predohrev
Čarovne rýchly, šetrí čas i energiu

Je nutný iba jemný dotyk na mäkké zatvorenie dverí, bez hluku.

GentleClose Supreme
Super ľahké a super tiché
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Dokonalé zážitky z varenia
Určené pre jednoduché použitie, čistenie a údržbu

Katalytické čistenie pomáha pri údržbe rúry. Kedykoľvek rúra dosiahne 

200 °C, katalytické panely začnú automaticky priťahovať a oxidovať 

mastnoty a nečistoty. Tuk sa spáli a zanechá rúru úplne čistú.

CataClean
Povrch, na ktorom sa neudrží žiadny tuk

Pyrolytické čistenie je najúčinnejší moderný spôsob čistenia rúry. 

Vysoká teplota čistenia až do 500 °C zanechá rúru úplne čistú, bez 

stôp mastnoty. Na konci čistenia je nutné len handričkou zotrieť 

zvyšné časti, bez potreby použitia čistiaceho prostriedku.

PyroClean
Extrémne teplo pre dokonalú čistotu

Špeciálne trojité alebo dokonca štvorité presklenie dvierok robí rúry 

Gorenje bezpečné na dotyk pre vás, deti i domáce zvieratá. Teplo sa 

tak udržiava vo vnútri rúry, čím sa optimalizuje spotreba energie.

UltraCoolDoor
Bezpečné k dotýkaniu -  kedykoľvek

Systém DynamicCooling+ účinne ochladzuje steny rúry a zabraňuje 

poškodeniu, spôsobenému vysokými teplotami. Po ukončení pečenia 

teplotný snímač ochladzuje vonkajší povrch rúry, kým teplota 

neklesne pod 60 °C. To je užitočné najmä pre rúry s pyrolytickým 

čistením, ktoré pracujú pri extrémne vysokých teplotách. Systém 

DynamicCooling je aktívny počas pečenia, zatiaľ čo systém

DynamicCooling+ je aktívny aj po vypnutí rúry.

DC+ systém
Efektívny manažment ochladzovania

Ľahko vysúvateľné teleskopické lišty umožňujú bezpečnú 

a jednoduchú manipuláciu s plechmi a zlepšujú prehľad o priebehu 

pečenia. Modely Superior sú vybavené teleskopickými lištami na 

troch úrovniach, ktoré sa dajú úplne vytiahnuť. Pred pyrolytickým 

čistením ich jednoducho z rúry odstránite.

Teleskopické lišty
Perfektný prehľad

Povrch SilverMatte je vysoko odolný a pevný, ktorý znesie extrémne 

teplo. Trojitý smaltovaný poťah vnútra rúry zaisťuje extra izoláciu 

a odolnosť. Odrazový povrch poskytuje ešte lepšie výsledky pečenia, 

pretože vďaka nemu sa teplo šíri po celej rúre. Špeciálny povrch 

konvenčných, parných aj mikrovlnných rúr a plechov na pečenie je 

odolný aj voči tým najvyšším teplotám.

SilverMatte
Mimoriadne odolný, mimoriadne hladký povrch
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Varte super zdravo   
S PAROU

Varenie je nesmierne zložitý proces. Odohráva sa pri 
ňom veľa rôznych vecí a dochádza v ňom k stretu 
rôznych okolností. Vyžaduje to roky vedeckých 
poznatkov a roky vývoja, vďaka ktorým prichádzame 
s funkciami a vlastnosťami, ktoré ponúkajú jedinečné 
možnosti pri spracovaní potravín. Vieme pokrm 
zachovať nielen ako zdroj energie, vitamínov, 
minerálov a vláknin, ale tiež samozrejme ako zdroj 
vône a chuti. Rúra Gorenje teda vie pripraviť zdravé 
jedlo s ohľadom na všetky cenné ingrediencie pre 
zdravie nášho tela. Parné rúry Gorenje zahŕňajú 
štandardné aj kompaktné modely.

Najšetrnejšie 
spracovanie vitamínov 
na svete
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PureSteam
Žiadna voda, len para

Zásobník na vodu
Voda po ruke

MultiSteam 360°
Holistický prístup k vareniu v pare

Odvápnenie
Vodný kameň nie je problém

Kombinované rúry Gorenje disponujú vynikajúcim parným 

výkonom, ktorý tvorí paru bez obsahu kvapiek vody. Tým 

zabraňuje vlhnutiu jedla, zachováva živiny a udržuje jedlo 

šťavnaté a plné chuti. Rovnako ideálne pre rozmrazovanie, 

pretože para rovnomerne obklopuje jedlo bez vytvárania

horúcich miest.

Veľký, praktický a elegantný zásobník na vodu je ľahko 

dostupný, takže ak je potrebné, môžete ho doplniť aj 

v priebehu varenia, bez jeho prerušenia. 1,3 l zásobník je 

pre ľahšiu manipuláciu šikovne umiestnený a navrhnutý 

tak, aby poskytol viac priestoru a bránil rozliatiu vody. 

Môžete ho ľahko rozložiť a vyčistiť v umývačke riadu. 

Objem je dostatočný i pre tie najdlhšie parné programy.

Keď para vnikne do rúry cez niekoľko otvorov, špeciálny 

ventilátor ju rozdelí rovnomerne, čím dá jedlu mäkkosť 

a šťavnatosť. Jeden zásobník na vodu postačí na celý 

priebeh varenie, takže žiadne dodatočné doplňovanie vody 

nie je potrebné, čím ušetríte čas a energiu a zlepšíte celkový 

výsledok varenia v pare. Dusené jedlo si zachová svoju 

výživovú hodnotu a k príprave nepotrebuje žiadne tuky.

Funkcia odstraňovania vodného kameňa pracuje 

automaticky. V prípade potreby jednoducho spustite 

proces odstraňovania vodného kameňa, s pridaním 

špeciálneho prípravku na odvápňovanie to potrvá len jednu 

hodinu, kým sa proces dokončí.
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Metóda “sous vide” pripraví jedlo tak, aby sa zachovali 

vitamíny, minerály a ostatné živiny. Kombinácia pary 

a nízkych teplôt umožňuje pripraviť jedlo vo vákuových 

vreckách, čo robí mäso šťavnaté a krehké, a zeleninu 

hladkú a pevnú.

Funkcia SlowBake zaisťuje dlhšiu dobu pečenia pri nižších

teplotách až po dobu 6tich hodín. Mäso či ryba sú 

dokonale mäkké a pri tom šťavnaté, voňavé a plné živín.

SlowBake
Precízne pomalá cesta k dokonalosti

SousVide
Jeden krok ku krehkému a šťavnatému jedlu

Zdravé varenie
Automatické funkcie a inovatívne prvky  
podporujú zdravý životný štýl



25

Špeciálna funkcia vám umožňuje pripraviť si zdravý jogurt 

aj u vás doma. Automatické nastavenie teploty a času 

prípravy poskytuje optimálne podmienky, ktoré vytvoria 

domáci jogurt za približne 3 hodiny. Odporúčame použiť 

špeciálne príslušenstvo Gorenje na prípravu domácich 

jogurtov.

Mäso, hríby, ovocie, zeleninu či bylinky môžete ľahko 

usušiť aj doma. Sušenie je možné až na 5tich

plechoch súčasne, čo šetrí čas a energiu

Vstavaná parná rúra
BCS789S22X

Vstavaná parná rúra
BCS589S20X

Ohrievacia zásuvka
WD 1410 X

Jogurt
Ľahká cesta k zdravému jedlu

Sušenie
Skvelé jedlo vždy po ruke





Dokonalá káva je vážna výzva. Zrnká kávy je potreba starostlivo namlieť, 
teplotu vody a tlak presne nastaviť, mlieko dostatočne ohriať a napeniť 
k dokonalosti a zároveň správne nahriať šálku na kávu. S kávovarom Gorenje 
budú Vaše rána omnoho radostnejšej. 

Premysleným, baristom ladeným procesom prípravy kávy, získate optimálnu 
chuť a očarujúcu vôňu, ktorá vám zaistí dokonalý zážitok Vášho dňa. 

Privítajte vo Vašej domácnosti svojho ďalšieho osobného asistenta 
a spríjemnite si svoj deň.

Váš každodenný komfort a potešenie

KÁVOVAR  
A OHRIEVACIA 
ZÁSUVKA

Vstavaný kávovar 

CMA 9200UX 

Ohrievacia zásuvka

WD 1410 X
27
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Každú kávu či jedlo si 
doprajte v dokonale 
vyhriatom riade.

Vychutnajte si svoju  
šálku vyladenú baristami.
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Brownies

INGREDIENCIE: 

• 250 g masla

• 250 g tmavej čokolády

• 250 g hnedý trstinový cukor

• 1 vrecúško vanilkového cukru

• 180 g hladkej múky

• 50 g kakaa

• 5 vajec

PRÍPRAVA: 
Zmiešajte všetky ingrediencie a vymiešajte do hladkej jemnej hmoty. 

Prelejte na plech a ostatné nechajte na vašu rúru.

 
AUTO PROGRAM Stačí stlačiť už len to správne tlačidlo a vyčkať až 

vás rúra prizve k hotovému dezertu a popraje dobrú chuť.

ĽAHKÝ RECEPT NA JEDNODUCHÉ VARENIE K VAŠEJ KÁVE



KÁVOVAR A OHRIEVACIA ZÁSUVKA

Intenzitu chuti vašej kávy môžete nastaviť pomocou 

dotykových ovládacích prvkov na LCD displeji. K dispozícii 

je päť chutí: veľmi jemná, jemná, normálna, silná a extra 

silná. Navyše si môžete nastaviť aj jej veľkosť: malá, 

stredná, veľká. Kombinácia intenzity chuti a množstva 

kávy môže byť uložená ako predvoľba programu. Vaša 

najobľúbenejšia šálka kávy tak bude pripravená jediným 

dotykom. Alternatívne môžete pomocou horúcej vody 

z kávovaru pripraviť obľúbený čaj či iný teplý nápoj.

Perfektná káva
Obľúbená chuť i množstvo

AutoCappuccino
Od cappucina po latté v jednej sekunde

Funkcia AutoCappuccino pretláča vodu cez kávové zrnká 

tak, aby sa vyťažila plná vôňa a vytvorila originálna chuť. 

Úroveň mliečnej peny môžete ľahko nastaviť pomocou 

posuvného ovládača a tým pripravíte cappucino alebo latté 

jedným dotykom.

Ohrievacia zásuvka
Skvele zapadne

Ohrievacia zásuvka môže byť umiestnená pod parnú rúru, 

kávovar alebo kombinovanú mikrovlnnú rúru. Zásuvku 

môžete používať k ohrevu riadu, k ohrevu pokrmov, alebo pre 

udržiavanie nápojov lahodne teplých. Alternatívne ju môžete 

využiť aj na rozmrazovanie potravín či zmrazeného jedla.

EasyMilk
Krémová mliečna pena vždy po ruke

Veľká nádoba na mlieko umožňuje prípravu bohatej 

a nadýchanej mliečnej peny alebo niekoľkých šálok 

horúceho mlieka bez potreby dopĺňania. Zásobník sa ľahko 

vyťahuje a keď ho nebudete potrebovať, jednoducho ho 

uskladníte v chladničke.

Zásobník na kávové zrnká sa ľahko vyťahuje. Pokiaľ 

chcete, môžete namiesto zrnkovej použiť aj mletú kávu. 

Keď bude zásobník kávových zŕn prázdny, kávovar vás 

upozorní na doplnenie.

Zrnká kávy
Pre ľahšie rána

Úroveň mletia
Od tmavých zrniek k voňavej káve

Káva chutí najlepšie, keď je čerstvo pomletá. Kávovar 

Gorenje ponúka 9 rôznych úrovní mletia, od mimoriadne 

jemného až po extra hrubé.
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CMA 9200 UX
Automatický kávovar

WD 1410 X  
Ohrievacia zásuvka

 - Prevedenie (farba): Čierne sklo/Nerez  - Prevedenie (farba): Nerez

Účinnosť  - Čas prípravy/ohrevu pary: 2 min  - Kapacita: 6 súprav riadu alebo 20 tanierov Ø 28 cm alebo 80 šálok 
na espreso alebo 40 šálok na čaj

Ovládanie  - TouchControl dotykové ovládanie 
 - LCD displej
 - Časovač
 - Režim prípravy kávy: Mletá a zrnková káva

 - Ohrievanie tanierov
 - Ohrievanie šálok
 - Udržiavanie tepla
 - Rozmrazovanie potravín
 - Funkcia pre prípravu domáceho jogurtu
 - Manuálne nastavenie teploty a času

Spôsoby ohrevu  - Regulácia teploty 30 - 85 °C

Vlastnosti  - Automatické cappuccino
 - Možnosť nastavenie veľkostí kávy (počet stupňov): 3
 - Možnosť prípravy dvoch šálok súčasne
 - Výroba mliečnej peny
 - TouchFree Inox - povrch s úpravou proti odtlačkom prstov
 - Výškovo nastaviteľný dávkovač kávy

 - TouchFree Inox - povrch s úpravou proti odtlačkom prstov
 - Systém cirkulácie vzduchu
 - Dotykové ovládanie
 - Nastavenie teploty
 - Teleskopický výsuv
 - Studená predná strana spotrebiča
 - Sklenené dno zásuvky

Dodatočná 
výbava

 - Osvetlenie dávkovacieho priestoru
 - Nádoba na zrnkovú kávu: 200 g
 - Objem nádoby na vodu: 1,8 l
 - Vyberateľná nádoba na mlieko
 - Možnosť prípravy čaju
 - Výroba mliečnej peny

 - Využiteľný objem: 19,8 l
 - Teplotný rozsah: 40 - 80 °C
 - Časový rozsah: 60 - 240 min

Bezpečnostné 
systémy

 - Automatické vypnutie

Jednoduché 
čistenie

 - Program na odstránenie vodného kameňa
 - Osvetlenie dávkovacieho priestoru

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

 - Príkon: 410 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 14 × 59,5 × 56 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 14 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942104787, Kód: 466188
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Všetci chceme variť ako profesionáli, zapôsobiť na svojich hostí a podávať 
zdravé jedlá sebe aj našim rodinám. Zvyčajne to znamená špeciálnu znalosť 
alebo profesionálne vybavenie. Varné platne Gorenje sa ľahko a intuitívne 
ovládajú a umožňujú tak každému variť so skvelými výsledkami. Indukčné 
a HiLight varné platne sú vybavené funkciami, ktoré vám varenie uľahčia a sú 
vhodné tiež pre úplných začiatočníkov.

Tak prečo si nedopriať ďalšieho svojho osobného asistenta do vašej 
domácnosti a vychutnať si len dokonalý výsledok.

Dokonalé varenie bez hraníc

  
VARNÉ PLATNE

Varná platňa 

IT984USC

Rýchle a úsporné
Čas potrebný na ohrev 2l vody z 15 °C na 90 °C:

Indukcia Gorenje s funkciou  
PowerBoostSupreme 4,2 min

Indukcia Gorenje   
s funkciou PowerBoost 5,7 min

Indukcia 7,1 min

HiLight 10 min
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VARNÉ PLATNE

Užite si komfortné varné platne, ktoré si 
samé presne zmerajú dobu varenia, 
teplotu a nikdy nenechajú Váš pokrm 
prekypieť.

Navyše si už nemusíte lámať hlavu  
s veľkosťou a počtom hrncov na varnej zóne.

INTELIGENTNÝ ASISTENT ČAKAJÚCI  
NA VAŠE POŽIADAVKY

•  Varné panely majú jednoduchý dizajn a maximum intuitívnych funkcií 
pre Vaše jednoduché varenie

•  Indukčná platňa zahrieva len dno nádoby, zatiaľ čo ostatný povrch 
varnej platne zostáva chladný a vždy bezpečný na dotyk 

•  Ohrev u indukčných varných platní je dvakrát rýchlejší ako pri plyne, 
čo ich robí úspornejšími a bezpečnejšími



Pečené hovädzie mäso

INGREDIENCIE: 

• hovädzie mäso

• soľ
• štipka čierneho korenia

• 1 polievková lyžica horčice

•  1 polievková lyžica semienok 

horčice

PRÍPRAVA POKRMU: 

Nakrájajte hovädzie mäso na plátky, osoľte a okoreňte, potrite horčicou 

a posypte semienkami horčice. Takto pripravené mäso vložte do pekáča, 

vymasteného olejom a potom už všetko nechajte na vašu rúru. Piecť môžete 

aj na panvici a užiť si tak zážitok z vašej novej varnej platne.

AUTO PROGRAM Na rúre stačí stlačiť príslušné tlačidlo pre Pečené 

hovädzie a ostatné už ponechajte na vašej rúre. Po dokončení sa rúra sama 

ohlási a prizve vás k vášmu stolu.

ĽAHKÝ RECEPT NA JEDNODUCHÉ VARENIE
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XpandZone umožňuje varenie takmer 

po celej ploche indukčného varného 

panela. Keď je funkcia aktivovaná, 

môžete využiť celý povrch indukčnej 

varnej platne. Prepojenie zón 

poskytuje viac

priestoru pre varenie a miesto pre 

väčšie nádoby, prípadne kombináciu 

niekoľkých menších. Keďže indukčný 

varný panel má dve XpandZones, 

jednu môžete aktivovať a druhú použiť 

ako oddelenú bežnú varnú plochu.

XpandZone
XXL povrch pre veľké hrnce  
a panvice či viac riadu

Mimoriadne rozmerná varná platňa šírky 90cm

Varná doska IT984USC vám síce neponúka XpandZone, ale jedná sa o mimoriadne rozmernú varnú
platňu šírky 90 cm pre praktické a prehľadné varenie. Navyše vám varná platňa ponúkne rýchlejšiu 
prevádzku pomocou funkcie Powerboost Supreme, 2 l vody sa ohrejú za 4,2 minúty, čo vám ušetrí 
veľa času. Varné platne sú mimoriadne bezpečné a pomocou BoilControl jediným stlačením nastavíte 
konštantnú teplotu a dĺžku ohrevu, aby vám viac jedlo nevykypelo. Časovač, pauza či udržiavanie 
teplého jedla, kým nepríde aj ten posledný oneskorenec, je u týchto varných platní samozrejmosťou.

Ideálny svet, nelámte si hlavu s veľkosťou 
riadu a položte ho kamkoľvek na varnej 
zóne XpandZone.
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Stop & Go
Pauza kedykoľvek

Časovač
Niekto vždy dohliada na čas

Funkcia Stop & Go umožňuje dočasne pozastaviť varenie 

a po opätovnom stlačení tlačidla môžete pokračovať vo 

varení bez straty nastavení.

Odpočítavací časovač možno nastaviť na 99 minút. Pokiaľ 

poznáte optimálnu dobu varenia pre daný pokrm z vlastnej 

skúsenosti, môžete nastaviť časovač a varný panel sa 

automaticky vypne po uplynutí nastavenej doby. Keď 

zaznie pípnutie, jedlo je hotové.

Detský zámok
Kuchyňa ako bezpečné miesto

Funkcia blokuje ovládací panel a zabraňuje zmene 

akéhokoľvek parametra, čo je bezpečné,

ak deti necháte bez dozoru v kuchyni.

BoilControl
Zabudnite na problém prevarenia

V záujme ešte väčšej bezpečnosti je dĺžka nepretržitej 

prevádzky obmedzená. Keď je dosiahnutý časový limit, varný 

panel sa automaticky prepne do pôvodného nastavenia.
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VARNÉ PLATNE

IT984USC
Indukčná varná platňa Superior

90

 - Prevedenie (farba): Čierna
 - Hrany varnej platne - “U” fazeta, 3 strany zbrúsené, zadná strana 
skosená

Ovládanie  - SmartControl - MultiSlider ovládanie pre každú varnú zónu zvlášť
 - Funkcia časovač umožňuje nastaviť dobu prevádzky až na 99 min.
 - Dotykové ovládanie pre každú zónu

Vlastnosti  - Boil Control - varná automatika umožňuje nastaviť časovo 
obmedzený konštantný výkon varnej zóny

 - StopGo funkcia umožňuje dočasne pozastaviť výkon bez straty 
nastaví

 - StayWarm - udržiavanie teploty 70 °C
 - SoftMelt - šetrné rozpúšťanie 40 °C
 - PowerBoost Supreme funkcia - extra výkon varnej zóny
 - SuperSilent - tichá prevádzka

Varná platňa  - 5 indukčných varných zón 
Ľavá predná: Ø 18 cm, 1,85/3 kW 
Predná prostredná: Ø 18 cm, 1,85/3 kW 
Ľavá zadná: Ø 18 cm, 1,85/3 kW 
Zadná prostredná: Ø 18 cm, 1,85/3 kW 
Pravá zadná: Ø 26 cm, 2,6/3,7 kW

Bezpečnosť/
Životnosť

 - Ukazovateľ zvyškového tepla
 - Detský zámok

Technické údaje  - Príkon: 11100 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 5 x 90 x 51 cm
 - Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 6,6 x 85,8-86 x 49 cm
 - EAN kód: 3838942862212, kód: 46486

Funkcia PowerBoost Supreme 

odovzdáva mimoriadnu intenzitu tepla 

a výrazne skracuje dobu čakania. Dĺžka 

ohrevu 2 l vody trvá len 4,2 minúty, čo je 

extrémne časovo úsporné. Túto funkciu 

nájdete v modeloch indukčných varných 

panelov Gorenje Superior.

PowerBoost Supreme
Ponáhľate sa? Žiadne obavy ...

Okamžitá reakcia dotykom prsta

Nová generácia platní umožňuje ovládanie 

všetkých dôležitých funkcií iba končekom prsta.

Rôzne koncepcie riadenia pre rôzne štýly varenia.

999 €
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IS777USC
Indukčná varná platňa Superior

IS677USC
Indukčná varná platňa Superior

75 60

 - Prevedenie (farba): Čierna
 - Hrany Varnej dosky - “U” fazeta, 3 strany zbrúsené, zadná strana 
skosená

 - Prevedenie (farba): Čierna
 - Hrany Varnej dosky - “U” fazeta, 3 strany zbrúsené, zadná strana 
skosená

Ovládanie  - SmartControl - MultiSlider ovládanie pre každú varnú zónu zvlášť
 - SliderTouch - ovládanie výkonu pohybom prsta
 - Funkcia časovač umožňuje nastaviť dobu prevádzky až na 99 min.
 - Dotykové ovládanie pre každú zónu

 - SmartControl - MultiSlider ovládanie pre každú varnú zónu zvlášť
 - SliderTouch - ovládanie výkonu pohybom prsta
 - Funkcia časovač umožňuje nastaviť dobu prevádzky až na 99 min.
 - Dotykové ovládanie pre každú zónu

Vlastnosti  - Boil Control - varná automatika umožňuje nastaviť časovo 
obmedzený konštantný výkon varnej zóny

 - StayWarm - udržiavanie teploty 70 °C
 - PowerBoost Supreme funkcia - extra výkon varnej zóny
 - XpandZone - prepojenie varných zón nad sebou
 - SuperSilent - tichá prevádzka

 - Boil Control - varná automatika umožňuje nastaviť časovo 
obmedzený konštantný výkon varnej zóny

 - StayWarm - udržiavanie teploty 70 °C
 - PowerBoost Supreme funkcia - extra výkon varnej zóny
 - XpandZone - prepojenie varných zón nad sebou
 - SuperSilent - tichá prevádzka

Varná platňa  - 4 Indukčné zóny 
Ľavá predná: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW, 
Pravá predná: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW, 
Ľavá zadný: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW, 
Pravá zadná: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW

 - 4 Indukčné zóny 
Ľavá predná: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW, 
Pravá predná: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW, 
Ľavá zadný: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW, 
Pravá zadná: Ø 19 × 22 cm, 2,3/3,7 kW

Bezpečnosť/
Životnosť

 - Ukazovateľ zvyškového tepla
 - Detský zámok

 - Ukazovateľ zvyškového tepla
 - Detský zámok

Technické údaje  - Príkon: 7400 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 5 × 75 × 51 cm
 - Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 6,6 × 56-60 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942928307, kód: 464639

 - Príkon: 7400 W
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 5 × 60 × 51 cm
 - Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 6,6 × 55,8-56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942862113, kód: 464863

899 €
839 €





Váš osobný asistent zhora

ODSÁVAČE 
PÁR

Odsávač pár 

IHT971S2XBG

Odsávače pár Gorenje Superior sú technologicky vyspelé 
spotrebiče, dokonalí domáci spoločníci, ktorí prinášajú 
hneď niekoľko výhod - prispievajú k zdravému životnému 
prostrediu, sú praktickí, efektívni a väčšinu nastavení 
urobia za vás. Sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov 
a ich čistenie je absolútna hračka. 

Privítajte vášho ďalšieho osobného asistenta do svojej 
domácnosti a o nič viac sa nestarajte.
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ODSÁVAČE PÁR

Chcete odsávač, ktorý vás bude pri varení 
dopĺňať a o všetko sa postará? 

Aby si sám nastavil intenzitu a úroveň 
odsávania, odsával po celom obvode a sám 
sa vypol, keď už nebude potrebný?

OSOBNÝ ASISTENT, NAVYŠE S FUNKCIOU 
OSVIEŽENIA VZDUCHU, O KTORÉHO SA 
NEMUSÍTE STARAŤ.

Stačí si len vybrať, ktorý sa vám najviac hodí do vašej domácnosti.

V ponuke sú komínové či priestorové. Všetky s úpravou TouchFree pre stále 
lesklý povrch bez odtlačkov prstov.

A tu je aj rada, akú kapacitu odsávača zvoliť:

•   Rozhodnutie o tom, akú kapacitu by mal nový digestor mať, väčšinou 
závisí na veľkosti kuchyne.

•   Dobrým pravidlom založeným na praktických skúsenostiach je to, že 
digestor by mal dokázať vykonať výmenu vzduchu 10-20x za hodinu. 
Napríklad, ak kuchyňa meria 4 x 4 m s výškou stropu 2,5 m, kuchynský 
odsávač by mal vymeniť približne 400-800 m3 za hodinu.
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Gratinovaný losos

INGREDIENCIE: 

• 250 g lososa

•  2 čajové lyžičky citrónovej 

šťavy

•  olivový olej

•  50 g masla

•  3 plátky bieleho chleba bez 

kôrky

•  petržlenová vňať

•  1 cibuľa šalotka

•  2 polievkové lyžice bieleho vína

•  150 g rybacieho vývaru

PRÍPRAVA POKRMU: 

Vytrite sklenenú zapekaciu misu olivovým olejom. Rozmiestnite filety z loso-

sa do zapekacej misky. Pokvapkajte ich trochou citrónovej šťavy. Následne 

pridajte na drobno nakrájaný chlieb, maslo a najemno nakrájanú šalotku 

a petržlen. Osoľte a okoreňte. Nakoniec pridajte rybí vývar, biele víno a umi-

estnite pekáč do predhriatej rúry.

 

  
AUTO PROGRAM Na rúre stačí zvoliť Gratinovaný losos a o nič viac sa 

nemusíte starať. Až bude losos hotový, rúra vás sama zavolá k vášmu stola 

a popraje dobrú chuť.

JEDNODUCHÉ VARENIE BEZ NEPRÍJEMNÉHO ZÁPACHU



AdaptAir
Žiadny zápach. Len čistý vzduch

Patentovaná technológia AdaptAir 

zaisťuje úplne rovnomerné nasávanie 

vzduchu po celom povrchu odsávača 

pár. Špeciálne klapky v odsávači sa 

otvárajú a zatvárajú, aby znížili hluk. 

Para, pachy a ostatné nečistoty 

už dlhšie nezostanú vo vzduchu 

kuchyne.

PRIETOK  
VZDUCHU (m3/h) 

550 m³/h / 
AdaptAir

650 m³/h / 
AdaptAir

700 m³/h / 
AdaptAir

800 m³/h / 
AdaptAir

ENERGETICKÁ 
TRIEDA C C B A

HLUČNOSŤ (dB)  70 65  62 60 

ODSÁVAČE PÁR
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Filtre
Účinný čistič vzduchu

P.A.S. systém
Šikovné odsávanie vzduchu s menším hlukom

Časovač a funkcia osvieženia
Vždy čerstvé a včas

AdaptTech
Automatická prevádzka ventilátora

SliderTouch
Jednoduché ovládanie

Špeciálny inovatívny posuvný ovládač umožňuje ľahké 

a okamžité zmeny medzi rôznymi úrovňami výkonu 

a intenzity osvetlenia. Moderný dizajn ovládača 

SliderTouch umožňuje jednoduché zmeny nastavenia iba 

posuvom prsta po stupnici.

Špeciálna pena vo filtroch odstraňuje až 98% všetkých 

tukov a ostatných nečistôt. Tým je vzduch v kuchyni 

podstatne sviežejší a čistejší.

Inovatívny obvodový odsávací systém vzduchu presmeruje 

odsávanie vzduchu z centrálnej časti do vonkajších 

rohov odsávača pár. Tento prístup tak nepreťažuje motor. 

Optimalizuje spotrebu energie, znižuje hlučnosť a robí 

odsávanie vzduchu podstatne účinnejším.

Snímač zisťuje úroveň nečistôt, výparov, vlhkosti či plynov 

a v závislosti na tom automaticky upravuje rýchlosť  

ventilátora, alebo ho úplne zastaví, keď už nie je ďalej 

potrebný.

Odsávače Gorenje môžete automaticky vypnúť za 10, 

20 alebo 30 minút. Funkcia osvieženia sa aktivuje každú 

hodinu a automaticky spustí obnovu vzduchu na päť minút.
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ODSÁVAČE PÁR

IHT971S2XBG
Priestorový odsávač pár Superior

WHT951S1XBG
Komínový odsávač pár Superior

89,8

 - Odťah alebo recirkulácia
 - Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a sklo/Nerezová oceľ
 - Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ a čierne sklo/Nerezová oceľ

 - Odťah alebo recirkulácia
 - Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a sklo/Nerezová oceľ
 - Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ a čierne sklo/Nerezová oceľ

Účinnosť  - Maximálny výkon pri odťahu: 484 m³/h
 - Maximálny výkon pri recirkulácii: 286 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšenie výkonu odsávania, 2 rýchlosti
 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - odťah:  
753 m³/h

 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - recirkulácia: 
366 m³/h

 - Priemer odťahu: 15 cm

 - Maximálny výkon pri odťahu: 441 m³/h
 - Maximálny výkon pri recirkulácii: 284 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšenie výkonu odsávania, 2 rýchlosti
 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - odťah:  
669 m³/h

 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - recirkulácia: 
344 m³/h

 - Priemer odťahu: 15 cm

Ovládanie  - AdaptTech: automatická prevádzka odsávača
 - Elektronické ovládanie
 - SliderTouch - dotykové ovládanie pohybom prsta
 - Funkcia časovač
 - Počet stupňov výkonu: 9

 - AdaptTech: Automatická prevádzka odsávača
 - Elektronické ovládanie
 - SliderTouch - dotykové ovládanie pohybom prsta
 - Funkcia časovač
 - Počet stupňov výkonu: 9

Vlastnosti  - TouchFree inox - úprava proti odtlačkom prstov
 - Refresh funkcia automatického čistenia vzduchu v miestnosti
 - Druh osvetlenia: LED pás
 - Funkcia stlmenia svetiel
 - Osvetlenie: 2
 - Výkon osvetlenie: 14 W

 - TouchFree inox - úprava proti odtlačkom prstov
 - Refresh funkcia automatického čistenia vzduchu v miestnosti
 - Druh osvetlenia: LED pás
 - Funkcia stlmenia svetiel
 - Osvetlenie: 1
 - Výkon osvetlenie: 7 W
 - P.A.S. obvodové odsávanie

Dodatočná 
výbava

 - AdaptAir tukové filtre: nerezové, umývateľné filtre s polyuretánovou 
penou a usmerňovačmi vzduchu

 - Ukazovateľ znečistenia filtra
 - Počet motorov: 1
 - Typ motora: Invertorový motor
 - Spätná klapka: 150 mm

 - Tukové Filtre: hliníkové, umývateľné filtre s polyuretánovou penou
 - Ukazovateľ znečistenia filtra
 - Počet motorov: 1
 - Typ motora: Invertorový motor
 - Spätná klapka: 150 mm

Technické údaje  - Úroveň hluku min/max: 40/63 dB (A) re 1 pW
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/73 dB (A) re 1 pW
 - Trieda energetickej účinnosti A +
 - Trieda energetickej účinnosti dynamiky prúdenia A
 - Trieda energetickej účinnosti filtrovania mastnôt B
 - Účinnosť osvetlenia (lux/Watt) D
 - Rozmery výrobku (šxh): 89,8 × 61,1 cm
 - Výška: 59 mm
 - Min/Max výška komína: 79,7/114,1 cm
 - Ročná spotreba energie: 44,1 kWh
 - Na recirkuláciu dokúpte 1 uhlíkový filter kód 197465
 - EAN kód: 3838942011603, Kód: 474650

 - Úroveň hluku min/max: 41/62 dB (A) re 1 pW
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/71 dB (A) re 1 pW
 - Trieda  energetickej účinnosti A
 - Trieda  energetickej účinnosti dynamiky prúdenia A
 - Trieda  energetickej účinnosti filtrovania mastnôt C
 - Účinnosť osvetlenia (lux/Watt) C
 - Rozmery výrobku (šxh): 89,8 × 45 cm
 - Výška: 50 mm
 - Min/Max výška komína: 57/110 cm
 - Ročná spotreba energie: 45,8 kWh
 - Na recirkuláciu dokúpte 1 uhlíkový filter kód 197465
 - EAN kód: 3838942011344, Kód: 474624

PRIESTOROVÝ

1 299 € 659 €
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WHI961S2X
Komínový odsávač pár Superior

WHI661S2X
Komínový odsávač pár Superior

 - Odťah alebo recirkulácia
 - Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ/Nerezová oceľ
 - Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ/Nerezová oceľ

 - Odťah alebo recirkulácia
 - Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ/Nerezová oceľ
 - Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ/Nerezová oceľ

Účinnosť  - Maximálny výkon pri odťahu: 480 m³/h
 - Maximálny výkon pri recirkulácii: 368 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšenie výkonu odsávania, 2 rýchlosti
 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - odťah:  
801 m³/h

 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - recirkulácia: 
432 m³/h

 - Priemer odťahu: 15 cm

 - Maximálny výkon pri odťahu: 480 m³/h
 - Maximálny výkon pri recirkulácii: 368 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšenie výkonu odsávania, 2 rýchlosti
 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - odťah:  
801 m³/h

 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - recirkulácia:
 - 432 m³/h
 - Priemer odťahu: 15 cm

Ovládanie  - AdaptTech: automatická prevádzka odsávača
 - Elektronické ovládanie
 - SliderTouch - Dotykové ovládanie pohybom prsta
 - Funkcia časovač
 - Počet stupňov výkonu: 3

 - AdaptTech: Automatická prevádzka odsávača
 - Elektronické ovládanie
 - SliderTouch - Dotykové ovládanie pohybom prsta
 - Funkcia časovač
 - Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti  - TouchFree inox - úprava proti odtlačkom prstov
 - Refresh funkcia automatického čistenia vzduchu v miestnosti
 - Druh osvetlenia: LED pás
 - Funkcia stlmenia svetiel
 - Osvetlenie: 1
 - Výkon osvetlenie: 7 W

 - TouchFree inox - úprava proti odtlačkom prstov
 - Refresh funkcia automatického čistenia vzduchu v miestnosti
 - Druh osvetlenia: LED pás
 - Funkcia stlmenia svetiel
 - Osvetlenie: 1
 - Výkon osvetlenie: 7 W

Dodatočná 
výbava

 - AdaptAir tukové filtre: nerezové, umývateľné filtre s polyuretánovou 
penou a usmerňovačmi vzduchu

 - Ukazovateľ znečistenia filtra
 - Počet motorov: 1
 - Typ motora: Kondenzátorový motor
 - Spätná klapka: 150 mm

 - AdaptAir tukové filtre: nerezové, umývateľné filtre s polyuretánovou 
penou a usmerňovačmi vzduchu

 - Ukazovateľ znečistenia filtra
 - Počet motorov: 1
 - Typ motora: Kondenzátorový motor
 - Spätná klapka: 150 mm

Technické údaje  - Úroveň hluku min/max: 37/64 dB (A) re 1 pW
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 68/75 dB (A) re 1 pW
 - Trieda  energetickej účinnosti A
 - Trieda  energetickej účinnosti dynamiky prúdenia A
 - Trieda  energetickej účinnosti filtrovania mastnôt C
 - Účinnosť osvetlenia (lux/Watt) C
 - Rozmery výrobku (šxh): 89,8 × 37,1 cm
 - Výška: 450 mm
 - Min/Max výška komína: 57,5 / 110,5 cm
 - Ročná spotreba energie: 54,2 kWh
 - Na recirkuláciu dokúpte 1 uhlíkový filter kód 415604
 - EAN kód: 3838942011504, Kód: 474640

 - Úroveň hluku min/max: 40/63 dB (A) re 1 pW
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/73 dB (A) re 1 pW
 - Trieda  energetickej účinnosti A
 - Trieda  energetickej účinnosti dynamiky prúdenia A
 - Trieda  energetickej účinnosti filtrovania mastnôt B
 - Účinnosť osvetlenia (lux/Watt) D
 - Rozmery výrobku (šxh): 59,5 × 37,1 cm
 - Výška: 450 mm
 - Min/Max výška komína: 57,5 / 110,5 cm
 - Ročná spotreba energie: 54,2 kWh
 - Na recirkuláciu dokúpte 1 uhlíkový filter kód 415601
 - EAN kód: 3838942011498, Kód: 474639

759 € 699 €
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WHT651S1XBG
Komínový odsávač pár Superior

BHP643S3BG 
Komínový odsávač pár Superior

 - Odťah alebo recirkulácia
 - Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a sklo/Nerezová oceľ
 - Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ a čierne sklo/Nerezová oceľ

 - Odťah alebo recirkulácia
 - Materiál odsávača: Kov
 - Farba odsávača/komína: Čierny lak/Čierne sklo

Účinnosť  - Maximálny výkon pri odťahu: 441 m³/h
 - Maximálny výkon pri recirkulácii: 284 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšenie výkonu odsávania, 2 rýchlosti
 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - odťah:  
344 m³/h

 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - recirkulácia: 
669 m³/h

 - Priemer odťahu: 15 cm

 - Maximálny výkon pri odťahu: 518 m³/h
 - PowerBoost - extra zvýšenie výkonu odsávania, 2 rýchlosti
 - Maximálny výkon pri zvýšenom výkone PowerBoost - odťah:  
798 m³/h

 - Priemer odťahu: 15 cm

Ovládanie  - AdaptTech: Automatická prevádzka odsávača
 - Elektronické ovládanie
 - SliderTouch - Dotykové ovládanie pohybom prsta
 - Funkcia časovač
 - Počet Stupňov výkonu: 9

 - AdaptTech: Automatická prevádzka odsávača
 - Dotykové ovládanie
 - Funkcia časovač
 - Počet Stupňov výkonu: 3

Vlastnosti  - TouchFree inox - - úprava proti odtlačkom prstov
 - Refresh funkcia automatického čistenia vzduchu v miestnosti
 - Druh osvetlenia: LED pás
 - Funkcia stlmenia svetiel
 - Osvetlenie: 1
 - Výkon osvetlenie: 7 W
 - P.A.S. obvodové odsávanie

 - Refresh - funkcia automatického čistenia vzduchu v miestnosti
 - GentleClose - tlmený dojazd výsuvnej časti
 - Druh osvetlenia: LED
 - Funkcia stlmenia svetiel
 - Osvetlenie: 2
 - Výkon osvetlenie: 6 W

Dodatočná 
výbava

 - Tukové Filtre: hliníkové, umývateľné filtre s polyuretánovou penou
 - Ukazovateľ znečistenia filtra
 - Počet motorov: 1
 - Typ motora: Invertorový motor
 - Spätná klapka: 150 mm

 - Tukové filtre: hliníkové, umývateľné filtre s polyuretánovou penou
 - Ukazovateľ znečistenia filtra
 - Počet motorov: 1
 - Typ motora: Kondenzátorový motor
 - Spätná klapka: 150 mm

Technické údaje  - Úroveň hluku min/max: 43/62 dB (A) re 1 pW
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/71 dB (A) re 1 pW
 - Trieda  energetickej účinnosti A
 - Trieda  energetickej účinnosti dynamiky prúdenia A
 - Trieda  energetickej účinnosti filtrovania mastnôt C
 - Účinnosť osvetlenia (lux/Watt) C
 - Rozmery výrobku (šxh): 59,8 × 45 cm
 - Výška: 50 mm
 - Min/Max výška komína: 57/111 cm
 - Ročná spotreba energie: 45,8 kWh
 - Na recirkuláciu dokúpte 1 uhlíkový filter kód 197465
 - EAN kód: 3838942011337, Kód: 474623

 - Úroveň hluku min/max: 43/62 dB (A) re 1 pW
 - Úroveň hluku min/max PowerBoost: 64/71 dB (A) re 1 pW
 - Trieda  energetickej účinnosti A
 - Trieda  energetickej účinnosti dynamiky prúdenia A
 - Trieda  energetickej účinnosti filtrovania mastnôt A
 - Účinnosť osvetlenia (lux/Watt) A
 - Rozmery výrobku (šxh): 60 × 31,5 cm
 - Výška: 31 cm
 - Ročná spotreba energie: 54,7 kWh
 - Na recirkuláciu dokúpte 1 uhlíkový filter kód 530121
 - EAN Kód: 3838942072277, Kód: 514465

ODSÁVAČE PÁR

619 € 329 €
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Každý z našich produktov je prejavom našej “Life Simplified” filozofie.  
A s novou generáciou umývačiek SmartFlex to nie je inak.

Prvýkrát v histórii, zahajuje Gorenje vlastnú výrobu umývačiek riadu. 
Vyvinuté mnohoročnými znalosťami a skúsenosťami vývojového tímu pre 
prémiovú značku ASKO, patriacu do skupiny Gorenje.

Privítajte svojho nového pomocníka, ktorý Vás prekvapí množstvom 
funkcií, ktoré vám dajú čas užiť si oveľa dôležitejšie veci v živote.

Plne kvalifikované, aby robili prácu za Vás.

UMÝVAČKY RIADU 
SMARTFLEX

Vstavaná umývačka riadu

GV67260
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UMÝVAČKA RIADU JE ÚSPORNEJŠIA 
Vedeli ste, že umývačka riadu potrebuje na prevádzku 5x menej vody 
a 2x menej energie v porovnaní s ručným umývaním riadu, a preto 
môžete ušetriť až 100 € ročne? To znamená menšie výdavky za vodu 
a energiu! Gorenje Superior modely spotrebujú iba 6,9l, čo je o 93% 
menej ako pri ručnom umývaní.

UMÝVAČKA RIADU ŠETRÍ VÁŠ ČAS 
Vedeli ste, že počas roka vám môže umývačka ušetriť až 25 dní?

VŽDY MÁTE UPRATANÚ A ČISTÚ KUCHYŇU 
Vďaka umývačke získate až 2 m2 miesta navyše a Vaša kuchyňa bude 
vždy čistá a uprataná. Nové umývačky si poradia aj s objemným 
riadom a vďaka dokonalému usporiadaniu tak umývačka pojme až  
16 súprav riadu.

DOKONALE UMYTÉ RIADY 
Výskumom, vykonaným na univerzite v Bonne, bolo potvrdené, že 
umývačka zanecháva riad čistejší, než pri ručnom umývaní. Bolo 
vedecky dokázané, že umývanie riadu v umývačke odstraňuje viac 
mikróbov, než pri klasickom umývaní v dreze.

ŠETRITE POKOŽKU VAŠICH RÚK
Navyše chránite Vaše ruky, keď nebudú v každodennom kontakte 
s chemickými prostriedkami, ktoré môžu Vašu kožu vysušovať 
a poškodzovať. Zostanú tak krásne jemné a hebké.

BEZPEČNE A BEZ NEHÔD
Výskum vykonávaný Federálnou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
pracovného lekárstva HSE v roku 1997 ukázal, že najčastejšie nehody 
v kuchyni sa stali pri umývaní riadu v rukách. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti je umývanie v umývačke určite najbezpečnejším riešením.
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Vnútorné prevedenie zaisťuje umiestnenie jednotlivých 
tanierov a príborov pohodlne, bez ohľadu na tvar a veľkosť. 
Koše sú vybavené zvýraznenými pohyblivými prvkami, 
s možnosťou variabilného usporiadania, čo uľahčuje 
vkladanie riadu, zatiaľ čo príbory možno dokonale naskladať 
do hornej zásuvky, kde bezchybne vyschne.

Umývačky riadu SmartFlex ponúkajú svojim užívateľom 
aj veľa ďalších praktických funkcií: široká škála možností 
rýchleho umývania, ktorá sa radí medzi špičky vo svojom 
obore, dokáže umyť akúkoľvek dávku riadu takmer ihneď, 
automatické otváranie dvierok pre vypustenie pary 
a vysušenie riadu či absorpcia nepríjemných pachov vďaka 
prirodzenej ionizácii.
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UMÝVAČKY RIADU

Funkcia TotalDry
Postará sa sama o seba

16 jedálenských súprav
Maximálna flexibilita pre vaše potreby

Po dokončení umývacieho cyklu sa dvere umývačky automaticky pootvoria pre 

vypustenie nadbytočnej pary. To umožňuje prístup čerstvého vzduchu, čím sa 

umytý riad, ako napríklad plastové nádoby, kompletne vysuší. Vynikajúce pre rýchle 

schnutie s nízkou spotrebou energie - perfektne vysušené riady.

Umývačky riadu SmartFlex ponúkajú dostatok priestoru 

pre všetky Vaše potreby. Tri koše umožňujú umývanie až 

16 jedálenských súprav naraz. Úplná variabilita vnútorného 

usporiadania umožňuje umývanie rôznych predmetov, 

obsluha je jednoduchá a efektivita umývania vynikajúca.

Zabudovanie vo výške
Umývačka na mieru podľa kuchyne

Špeciálny mechanizmus posuvných dverí umožňuje 

zabudovať umývačku riadu do akéhokoľvek typu 

kuchynskej linky bez ohľadu na to, aká je požadovaná dĺžka 

dekoratívnych dverí alebo sokla. Okrem toho vstavaný sifón 

umožňuje inštaláciu umývačky riadu v ergonomickej výške. 

Bez medzier pod dvierkami!



Vrchná zásuvka na príbory

Nastaviteľná výška horného koša

Praktický držiak nožov

Teleskopické pojazdy

Samočistiaci filter

Vaňa z nerezovej ocele so 
skrytým vyhrievacím telesom

Nastaviteľné sklopné držiaky
tanierov v spodnom koši

Zrozumiteľný ovládací panel

Sklápacie držiaky na vínové poháre

Farebne označené pohyblivé prvky

Široká mriežka koša pre veľké riady

Praktická rukoväť

55



Invertorový motor PowerDrive
Neobyčajný výkon, vysoká účinnosť

Spotreba vody 6,9 l
Šetrí čas i vodu

Nový invertorový motor PowerDrive, 

s 10 ročnou zárukou, zaisťuje vysoký 

výkon s výrazne tichšou prevádzkou, 

nižšou spotrebou energie a dlhšou dobou 

životnosti.

Pri ručnom umývaní riadu spotrebujete na umytie 12 

jedálenských súprav v umývačke 100 litrov vody. Pri 

umývaní v umývačke spotreba vody klesá na desatinu. 

Technologicky vyspelejšie modely sú vybavené vodnou 

nádržkou, ktorá znižuje spotrebu vody na 6,9 l na umývací 

cyklus.
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UMÝVAČKY RIADU

ROKOV
10
ZÁRUKA

Inverter  
PowerDrive motor

GV 67260XXL    PRE VYŠSIE PRACOVNÉ DOSKY
Umývačka riadu  plne integrovaná Superior

Účinnosť  - Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
 - Invertorový motor

Ovládanie  - TouchControl dotykové ovládanie

Programy  - Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 ° C
 - 5 Programov umývania: Auto program; Intenzívne umývanie; ECO 
program; Oplachovanie, Rýchly program (možnosť skrátenia na 15 min.)

Vlastnosti  - 16 súprav riadu
 - Funkcia SpeedWash skrátenie umývacieho programu
 - TotalDry automatické otvorenie dverí po ukončení programu
 - ExtraHygiene program pri teplote 70 °C pre odstránenie 99,9% 
baktérií

 - Možnosť použitia tabliet 3v1
 - Statusové svetlo LedLight - ukazovateľ stavu programu na podlahe
 - Zvukový signál konca umývania
 - SlidingDoor posuvné dvierka pre jednoduchú montáž dekoračných 
dvierok

 - Zabudovaný sifón - možnosť zabudovania v ergonomickej výške
 - IonTech technológia - ionizátor vzduchu pre elimináciu 
nežiadúceho zápachu

 - Odloženie štartu do 24 hod.

Výbava  - Vnútorné LED osvetlenie
 - Počet košov: 3
 - Nastaviteľný horný kôš so systémom MultiClack - výškové 
nastavenie bez nutnosti výberu koša

 - 3 umývacie ramená, 5 otvorov postreku
 - Samočistiaci filter
 - Horný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s nerezovým logom; sklápacia pravá/ľavá polica na vínové poháre; 
široký držiak nožov; jeden sklápací držiak na sklo

 - Spodný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s nerezovým logom; sklopné/oddeliteľné zadné držiaky 

 - Horná zásuvka: s teleskopickými pojazdami; rukoväť s nerezovým 
logom

Bezpečnostné 
systémy

 - Total AquaStop – ochrana proti pretečeniu
 - Servisná diagnostika
 - Vaňa z nerezovej ocele

Technické 
údaje

 - Energetická trieda: A+++
 - Nastavenie výšky: 50 mm
 - Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242)
 - Spotreba vody: 6,9 l
 - Spotreba el. energie za umývací cyklus/program ECO: 0,86 kWh
 - Ročná spotreba vody: 1932 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 85,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 86 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942116094, kód: 538912

Technológia iónov
Ionizácia pre elimináciu pachov

Každý pozná zápach, ktorý vychádza z poloprázdnej 

umývačky riadu, ktorú plníme niekoľko dní. Vyspelá 

technológia iónov, zabudovaná v umývačkách riadu 

Gorenje, funguje na princípe procesu ionizácie, ktorý 

prirodzene odstraňuje pachy a udržuje v umývačke svieži 

vzduch, aj keď je plná špinavého riadu.

659 €
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GV 67260 
Umývačka riadu  plne integrovaná Superior

GI 67260 
Umývačka riadu - vstavaná Superior

Účinnosť  - Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
 - Invertorový motor

 - Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
 - Invertorový motor

Ovládanie  - TouchControl dotykové ovládanie  - TouchControl dotykové ovládanie

Programy  - Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 ° C
 - 5 Programov umývania: Auto program; Intenzívne umývanie; ECO 
program; Oplachovanie, Rýchly program (možnosť skrátenia na 15 min.)

 - Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 ° C
 - 5 Programov umývania: Auto program; Intenzívne umývanie; ECO 
program; Oplachovanie, Rýchly program (možnosť skrátenia na 15 min.)

Vlastnosti  - 16 súprav riadu
 - Funkcia SpeedWash skrátenie umývacieho programu
 - TotalDry automatické otvorenie dverí po ukončení programu
 - ExtraHygiene program pri teplote 70 °C pre odstránenie 99,9% 
baktérií

 - Možnosť použitia tabliet 3v1
 - Statusové svetlo LedLight - ukazovateľ stavu programu na podlahe
 - Zvukový signál konca umývania
 - SlidingDoor posuvné dvierka pre jednoduchú montáž dekoračných 
dvierok

 - Zabudovaný sifón - možnosť zabudovania v ergonomickej výške
 - IonTech technológia - ionizátor vzduchu pre elimináciu 
nežiadúceho zápachu

 - Odloženie štartu do 24 hod.

 - 16 súprav riadu
 - Funkcia SpeedWash skrátenie umývacieho programu
 - TotalDry automatické otvorenie dverí po ukončení programu
 - ExtraHygiene program pri teplote 70 °C pre odstránenie 99,9% 
baktérií

 - Možnosť použitia tabliet 3v1
 - Zvukový signál konca umývania
 - IonTech technológia - ionizátor vzduchu pre elimináciu 
nežiadúceho zápachu

 - Odloženie štartu do 24 hod.

Výbava  - Vnútorné LED osvetlenie
 - Počet košov: 3
 - Nastaviteľný horný kôš so systémom MultiClack - výškové 
nastavenie bez nutnosti výberu koša

 - 3 umývacie ramená, 5 otvorov postreku
 - Samočistiaci filter
 - Horný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s nerezovým logom; sklápacia pravá/ľavá polica na vínové poháre; 
široký držiak nožov; jeden sklápací držiak na sklo

 - Spodný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s nerezovým logom; sklopné/oddeliteľné zadné držiaky 

 - Horná zásuvka: s teleskopickými pojazdami; rukoväť s nerezovým 
logom

 - Vnútorné LED osvetlenie
 - Počet košov: 3
 - Nastaviteľný horný kôš so systémom MultiClack - výškové 
nastavenie bez nutnosti výberu koša

 - 3 umývacie ramená, 5 otvorov postreku
 - Samočistiaci filter
 - Horný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s plastovým logom; sklápacia pravá/ľavá polica na vínové poháre; 
široký držiak nožov; jeden sklápací držiak na sklo

 - Spodný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s nerezovým logom; sklopné/oddeliteľné zadné držiaky 

 - Horná zásuvka: s teleskopickými pojazdami; rukoväť s nerezovým 
logom

Bezpečnostné 
systémy

 - Total AquaStop ochrana proti pretečeniu
 - Servisná diagnostika
 - Vaňa z nerezovej ocele

 - Total AquaStop ochrana proti pretečeniu
 - Servisná diagnostika
 - Vaňa z nerezovej ocele

Technické 
údajew

 - Energetická trieda: A+++
 - Nastavenie výšky: 50 mm
 - Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242)
 - Spotreba vody: 6,9 l
 - Spotreba el. energie za umývací cyklus/program ECO: 0,86 kWh
 - Ročná spotreba vody: 1932 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942106828, kód: 509649

 - Energetická trieda: A+++
 - Nastavenie výšky: 50 mm
 - Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242)
 - Spotreba vody: 9,5 l
 - Spotreba el. energie za umývací cyklus/program ECO: 0,86 kWh
 - Ročná spotreba vody: 2660 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 57,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57,6 cm
 - EAN kód: 3838942110283, kód: 539006

GV 67260XXL    PRE VYŠSIE PRACOVNÉ DOSKY
Umývačka riadu  plne integrovaná Superior

Účinnosť  - Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
 - Invertorový motor

Ovládanie  - TouchControl dotykové ovládanie

Programy  - Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 ° C
 - 5 Programov umývania: Auto program; Intenzívne umývanie; ECO 
program; Oplachovanie, Rýchly program (možnosť skrátenia na 15 min.)

Vlastnosti  - 16 súprav riadu
 - Funkcia SpeedWash skrátenie umývacieho programu
 - TotalDry automatické otvorenie dverí po ukončení programu
 - ExtraHygiene program pri teplote 70 °C pre odstránenie 99,9% 
baktérií

 - Možnosť použitia tabliet 3v1
 - Statusové svetlo LedLight - ukazovateľ stavu programu na podlahe
 - Zvukový signál konca umývania
 - SlidingDoor posuvné dvierka pre jednoduchú montáž dekoračných 
dvierok

 - Zabudovaný sifón - možnosť zabudovania v ergonomickej výške
 - IonTech technológia - ionizátor vzduchu pre elimináciu 
nežiadúceho zápachu

 - Odloženie štartu do 24 hod.

Výbava  - Vnútorné LED osvetlenie
 - Počet košov: 3
 - Nastaviteľný horný kôš so systémom MultiClack - výškové 
nastavenie bez nutnosti výberu koša

 - 3 umývacie ramená, 5 otvorov postreku
 - Samočistiaci filter
 - Horný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s nerezovým logom; sklápacia pravá/ľavá polica na vínové poháre; 
široký držiak nožov; jeden sklápací držiak na sklo

 - Spodný kôš: široká mriežka koša aj pre objemné riady; rukoväť 
s nerezovým logom; sklopné/oddeliteľné zadné držiaky 

 - Horná zásuvka: s teleskopickými pojazdami; rukoväť s nerezovým 
logom

Bezpečnostné 
systémy

 - Total AquaStop – ochrana proti pretečeniu
 - Servisná diagnostika
 - Vaňa z nerezovej ocele

Technické 
údaje

 - Energetická trieda: A+++
 - Nastavenie výšky: 50 mm
 - Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242)
 - Spotreba vody: 6,9 l
 - Spotreba el. energie za umývací cyklus/program ECO: 0,86 kWh
 - Ročná spotreba vody: 1932 l
 - Úroveň hluku: 44 dB (A) re 1 pW
 - Rozmery výrobku (vxšxh): 85,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 86 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942116094, kód: 538912

599 €629 €
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Kombinácia skla a kvalitnej ocele dáva spotrebičom radu Superior elegatný a jednoduchý dizajn. 
Inovatívny technológie, ergonomické rukoväte a ovládače dokresľujú perfektný produkt. Jednotný vzhľad 
spája interiér do harmonického celku a zároveň dáva voľnosť rôznemu rozloženiu a kombináciám.

Ukážka dokonale zladených spotrebičov

Nevšedné a veľmi atraktívne usporiadanie 
spotrebičov. Skrinky s riadom sú veľmi 
prakticky v blízkosti spotrebičov a dajú vám 
tak dokonalý komfort pri varení. Ideálne pre 
väčšie kuchyne.

Dokonalá línia spotrebičov, ktorá 
nadviaže na váš pracovný priestor, 
veľmi praktické usporiadanie, výška 
spotrebičov a dizajnové riešenie. 
Ideálne pre väčšie kuchyne.

Ukážka 2

Ukážka 1
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Minimalistické usporiadanie 
spotrebičov do stĺpca pre menej 
priestoru či čistú líniu s chladničkou.
Ideálne pre menšie a stredné kuchyne.

Ukážka 3

Dokonalé usporiadanie spotrebičov 
do jedného celku, vrátane chladničky 
a skriniek s riadom pre váš komfort. 
Ideálne pre malé a stredné kuchyne.

Ukážka 4
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www.gorenje.sk
Ceny sú iba informatívne. Jedná sa o ceny maloobchodné s DPH a s recyklačným poplatkom.  

Uvedené ceny, tlačové chyby, zmeny vyobrazenia a technických parametrov v tomto katalógu vyhradené.


