


Nová kolekcia kuchynských spotrebičov Gorenje je navrhnutá 
jedným z najunikátnejších návrhárov, uznávaným po celom 
svete, Philippom Starckom. Kolekcia sa vyznačuje špičkovou 
technológiou a výnimočnou energetickou účinnosťou. Kolekcia 
spotrebičov je v 100% zhodnom dizajne, ktorého elegancia 
vyjadruje “diskrétnosť ich vysokej kvality a čistej línie”. 
Minimalistický dizajn s prvotriednym odrazovým sklom a nerezovou 
oceľou prirodzene splynie so svojím okolím a doslova sa stane 
odrazom vášho životného štýlu a osobnosti.



Starostlivo vyberané detaily, ako kovový efekt nerezovej ocele 
a odraz oranžovej na rukoväti prinesie ďalšiu iskru do života vašej 
kuchyne.

„Vďaka tejto kolekcii sme vyriešili paradox: vytvoriť spotrebiče, 
ktoré sú technologicky dokonalé, no vyžarujú teplo a dávajú pocit 
útulnosti.“

Philippe Starck

Objavte kolekciu a vytvoriť si vlastnú, jedinečnú kuchyňu.



Philippe Starck je medzinárodne uznávaný francúzsky tvorca.

Jeho hlboké chápanie súčasných premien, láska k nápadom, 
túžba brániť inteligenciu užitočnosti - a zároveň užitočnosť  
inteligencie - sprevádzajú jednu kultovú tvorbu za druhou. 
Od každodenných výrobkov ako je nábytok či odšťavovače, 
k revolučným mega jachtám, samostatným veterným mlynom, 
elektrickým bicyklom alebo hotelom a reštauráciám, ktoré sa 
usilujú byť podnetné, stimulujúce a oplývajúce životom.

Navrhnutím prvej kolekcie pre Gorenje, Philippe Starck 
potvrdzuje svoje poslanie slúžiť spoločnosti poskytovaním 
najlepšej kvality za primeranú cenu, prostredníctvom výrobkov, 
hýriacich inteligenciou, kvalitou a poctivosťou.

Kuchynská línia S+ARCK od spoločnosti Gorenje, pre ktorú 
je zákazník vždy ústredným bodom tvorivého procesu, bola 
navrhnutá tak, aby sa prispôsobila a odrážala akýkoľvek životný 
štýl a osobnosť.

„Zákazník má prostredníctvom môjho dizajnu možnosť vytvoriť si 
svoje vlastné prostredie.“ 

Philippe Starck

„Každý predmet, každý tvar, každý štýl 
musí mať zmysel a je to ten zmysel, ktorý 
ovplyvňuje náš každý deň.” 
 
Philippe Starck

STRETNUTIE SO
OM



Prineste nádych elegancie do vašej kuchyne so starostlivo 
navrhnutými, špičkovými rúrami, inšpirovanými tradičnými pecami 
na drevo. Nech už bude piecť pre veľa hostí, alebo len pre
seba, vždy môžete očakávať perfektné výsledky.

RÚRY



Váš obľúbený šéfkuchár. Večne užitočné plynové varné platne 
s vysoko účinnými horákmi sú ideálnym nástrojom pre vaše 
kulinárske prieskumy. Unikátne liatinové mriežky budú akcentom 
vašej kuchyne.

PLYNOVÉ 
PLATNE



Plné užitočných funkcií, ktoré spravia z vášho varenia obľúbenú 
činnosť, navyše sa prispôsobia každej vašej potrebe. Či si už 
pripravujete obľúbenú šálku kávy, alebo sviatočné jedlo, varenie 
bude vždy vysoko efektívne, rýchle a vo veľkom štýle.

INDUKČNÉ 
PLATNE



Po varení ani stopa. Najnovšie adaptívne technológie a Inovatívny 
systém odsávania vzduchu udrží vzduch vo vašej kuchyni vždy 
čistý, čerstvý a to všetko potichu. 

ODSÁVAČE



Intuitívne chladničky s mrazničkou prispôsobia svoje zvyky  
a rešpektujú vaše potreby pre zabezpečenie dlhšej čerstvosti 
vášho jedla, akoby priamo zo záhradky. So svojim minimalistickým 
dizajnom pridajú nadčasový vzhľad do každej kuchyne.

CHLADNIČKY



Štýlové riešenie pre rušné dni. Špičková technológia bez 
otočného taniera rovnomerne ohreje, rozmrazí či uvarí chutné 
a výživné jedlo v okamihu.

MIKROVLNNÉ 
RÚRY



Funkčnosť kompaktných rúr je možné ďalej rozšíriť o ohrevnú 
zásuvku, dostupnú ako samostatný výrobok. Zásuvka sa inštaluje 
priamo pod rúru. Celá kompozícia kompaktnej rúry a zásuvky 
dokonale zapadne do výrezu v kuchynskom nábytku, navrhnutého 
pre klasické vstavané rúry. Zásuvku môžete využívať pre ohrev 
riadu alebo pre ohrev jedla.

OHREVNÉ  
ZÁSUVKY



Sú to detaily, ktoré robia rozdiely. Dajte svojej kuchyni 
poslednú bodku s elegantným reflexným dekoračným krytom 
na umývačku riadu, ktorý nikdy nevyjde z módy.

DEKORAČNÉ 
PANELY



BOP 747 ST
Multifunkčná rúra

BO 617 ST
Multifunkčná rúra

BO 747 ST
Multifunkčná rúra

BCM 547 ST
Kombinovaná  
mikrovlnná rúra

BO 658 ST
Multifunkčná rúra

WD 14 ST
Ohrevná zásuvka

BO 637 ST
Multifunkčná rúra

+ Pyrolytické čistenie
+ Multiflow 360° cirkulácia vzduchu
+ IconLED+ programátor, 73 L
+ 10 funkcií
+ 3x teleskopické pojazdy
+ GentleClose pánty dverí
+ Energetická trieda A

+ IconLED programátor, 67 L
+ 11 funkcií
+ 1x teleskopické pojazdy
+ GentleClose pánty dverí
+ Energetická trieda A

+ Multiflow 360° cirkulácia vzduchu
+ IconLED+ programátor, 75 L
+ 10 funkcií
+ 3x teleskopické pojazdy
+ GentleClose pánty dverí
+ Energetická trieda A

+ Multiflow 360° cirkulácia vzduchu
+ IconLED+ programátor, 67 L
+ 10 funkcií
+ Stirrer technológia
+ Inverter technológia
+ Multiflow 360° cirkulácia vzduchu

+ DirecTouch programátor, 67 L
+ 14 funkcií + AUTO programy
+ 2x teleskopické pojazdy
+ GentleClose pánty dverí
+ Energetická trieda A

+ Push-pull otváranie
+ Regulácia teploty 30 - 85 °C
+ AUTO programy, dotykové ovládanie
+ Príkon 410 W

+ IconLED programátor, 67 L
+ 11 funkcií
+ Drôtené rošty
+ GentleClose pánty dverí
+ Energetická trieda A

 

899 €

 

999 €

 

849 €

 

629 €

 

499 €

 

999 €

 

599 €



IS 634 ST
Indukčná platňa

IS 655 ST
Indukčná platňa

GCW 641 ST
Plynová platňa

+ Dotykové ovládanie SliderTouch
+ PowerBoost
+ StopGo dočasné pozastavenie
+ SuperSilent tichá prevádzka

+ Dotykové ovládanie SliderTouch
+ PowerBoost Supreme
+ StayWarm
+ SuperSilent tichá prevádzka
+ 1x XpandZone

+ Integrované zapaľovanie
+ Poistky plameňa
+ Liatinové mriežky
+ WOK horák

MO 23 ST
Mikrovlnná rúra

BM 251 ST
Mikrovlnná rúra

SD 14 ST
Odkladacia zásuvka

+ LCD displej, dotykové ovládanie
+ AUTO programy
+ Nerezový interiér, 25 l
+ Mikrovlny/gril 900/1000 W

+ Push-pull otváranie + LED displej, dotykové ovládanie
+ AUTO programy
+ Nerezový interiér, 23 l
+ Mikrovlny/gril 900/1200 W

 

369 €

 

499 €

 

339 €

 

799 €

 

629 €

 

629 €



NRK 612 ST
Kombinovaná  
chladnička

DPR-ST
Dekoračný kryt na vstavanú 
chladničku

+ NoFrost Plus     
+ IonAir s cirkulací Multfilow 360˚  
+ AdaptTech chladenie
+ Zásuvka FreshZone
+ Netto objem 222/85 l
+ Energetická trieda A++

+ Sklenený predný panel
+ Rozmery (vxšxh) 179 × 59,5 × 5,7 cm
+  Odporúčaná kombinácia  

s chladničkou NRKI5181LW

WHT 941 ST
Komínový odsávač 

WHI 941 ST
Komínový odsávač 

WHI 641 ST
Komínový odsávač 

+ 475 m3/hod., 2 Boost pozície
+ AdaptTech auto odsávanie
+ P.A.S. odsávanie
+ Osvieženie vzduchu, časovač
+ Energetická trieda B

+ 508 m3/hod., 2 Boost pozície
+ AdaptTech auto odsávanie
+ P.A.S. odsávanie
+ Osvieženie vzduchu, časovač
+ Energetická trieda B

+ 508 m3/hod., 2 Boost pozície
+ AdaptTech auto odsávanie
+ P.A.S. odsávanie
+ Osvieženie vzduchu, časovač
+ Energetická trieda B

 

749 €

 

799 €

 

659 €

 

999 €

 

499 €



DFD 70 ST
Dekoračný kryt  
na umývačku riadu

DFD 72 ST
Dekoračný kryt  
na umývačku riadu

+ Sklenený predný panel
+ Rozmery (vxšxh) 69,9 × 59,5 × 1,7 cm

+ Sklenený predný panel
+ Rozmery (vxšxh) 71,6 × 59,5 × 1,7 cm

 

299 €

 

299 €



Gorenje Slovakia, s.r.o.
Polianky 5A

841 01 Bratislava
Telefon: 00421 – 2 69 20 39 xx

www.gorenje.sk

http://www.gorenje.sk/vyrobky/dizajnove-linie/gorenje-by-starck

Bezplatná asistenčná linka: 0800 105 505


