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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
zjednodušenie, 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 urobiť, aby ste mali viac času na všetko,
čo milujete.

OPTIMAL
SERVIS
5 ROKOV
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

Art.n.

Typ

Výrobné číslo (ser.n.)

Model

Podpis a pečiatka predajcu

ROKOV
Dátum predaja: deň, mesiac (slovom), rok

Gorenje Slovakia, s.r.o.

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

Hodnota kupónu
vrátane DPH

40 €

BEZ
STAROSTÍ

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.
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AMERICKÉ CHLADNIČKY

IDEÁLNE PODMIENKY
PRE DLHÚ
SVIEŽOSŤ VAŠICH
POTRAVÍN
Dokonalý prehľad vďaka skvelému usporiadaniu.
Americké chladničky sú dokonalou voľbou pre každého, kto hľadá praktický a efektívny
spôsob, ako udržať potraviny po dlhú dobu čerstvé. Tieto spotrebiče kombinujú moderný
dizajn, vyspelé technológie aj priestranný interiér. Vďaka veľkej kapacite nemusíte chodiť
tak často nakupovať, a navyše budete mať skvelý prehľad o obsahu chladničky, takže
zamedzíte plytvaniu s potravinami.

Nerez

799

€

42

Americká chladnička CrossDoor

NRM8182MX

Advanced línia

• Invertorový kompresor • Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Využiteľný objem 265/129 l
• LED displej - regulácia teploty v chladničke a mrazničke • MultiFlow chladenie v chladiacej časti •
SuperCool rýchle chladenie • FastFreeze rýchle mrazenie • LED osvetlenie chladnička/mraznička
• Otočný výrobník ľadu Twist • Konvertibilná zásuvka Convert FreshZone • Zeleninová zásuvka
CrispZone s reguláciou vlhkosťi • Ročná spotreba el. energie: 299 kWh • Energetická trieda A++ •
Rozmery (vxšxh) 181,6 × 79,4 × 64,3 cm
Kód: 734259 EAN: 3838782325359

4

Invertorový kompresor

MultiFlow 360°

Invertorový kompresor je tichší, odolnejší a spotrebuje menej energie
v porovnaní s konvenčným kompresorom. Lepšie a rýchlejšie sa
prispôsobí zmenám teploty vo vnútri chladničky, napríklad pri otvorení
dvierok, čo znamená menšie kolísanie teploty a lepšie podmienky
skladovania vášho jedla.

Ventilačný systém MultiFlow 360° rovnomerne
rozdeľuje vzduch v chladiacom priestore, aby
sa zabezpečila optimálna cirkulácia vzduchu
a najlepšie skladovacie podmienky pre vaše
potraviny.

Viac na www.gorenje.sk

AMERICKÉ CHLADNIČKY

Oceľ

749

€

43

Americká chladnička Side by Side

NRS9182MX

Advanced línia

• Invertorový kompresor • Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Zvukový alarm otvorených
dverí • Využiteľný objem 339/177 l • LED displej - regulácia teploty v chladničke a mrazničke • Detská
zámka ovládanie • MultiFlow chladenie v chladiacej časti • Dovolenkový režim EcoMode •
SuperCool rýchle chladenie • FastFreeze rýchle mrazenie • LED osvetlenie chladnička/mraznička
• Otočný výrobník ľadu Twist • 2x nízkoteplotná zásuvka FreshZone • Držiak na fľaše • Ročná
spotreba el. energie: 343 kWh • Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 178,6 × 90,8 × 63,6 cm
Kód: 733131 EAN: 3838782172809
V PONUKE DO VYPREDANIA ZÁSOB

TwistIce

Technológia NoFrost Plus

S odnímateľným vnútorným výrobníkom
ľadu TwistIce bude teraz v mrazničke
vždy dostatok ľadu. Jednoducho otočte
ovládačom a vychutnajte si obľúbený
chladený nápoj.

Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, inštalovaný
v mraziacom priestore, zabraňuje hromadeniu ľadu a námrazy, aby sa
udržiavala nízka spotreba energie, kým v chladničke udržuje ideálnu
mikroklímu pre čerstvé potraviny. Cirkulácia ionizovaného vzduchu
zabraňuje vysychaniu jedla a zachováva jeho vitamíny a minerály.

Viac na www.gorenje.sk

5

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY

ČERSTVOSŤ ŠITÁ
NA MIERU VAŠIM
POŽIADAVKÁM
gardenfresh
Výber novej kombinovanej chladničky je veľký záväzok.
Možno budete chcieť takú, ktorá je pripravená pre každú príležitosť, ktorá sa vám prispôsobí, alebo dlhodobo udrží čerstvosť. GardenFresh je to, čo hľadáte.

IonAir
s MetalCool 360°

Nerez

Systém MetalCool 360°
vďaka kovovej zadnej
stene udržuje optimálnu
vnútornú teplotu a bráni
strate chladného vzduchu
pri otvorených dverách.

200

749

15

€

37

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

NRC6204SXL5M

Superior línia

• Invertorový kompresor • Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Zvukový
alarm otvorených dverí • Využiteľný objem 255/106 l • LED displej - regulácia
teploty v chladničke a mrazničke • Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu
Multiflow 360° • MetalCool kovová zadná MultiFlow stena • AdaptTech
systém pre udržanie stabilnej teploty • ConvertActive - zmena mraziacej
časti na chladiacu/ZeroZone • Dovolenkový režim EcoMode • FastFreeze
rýchle mrazenie • XtremeFreeze rýchle mrazenie pri -30 °C • LED osvetlenie
chladnička • Konvertibilná zásuvka Convert ZeroZone • Zeleninová zásuvka
CrispZone s automatickou reguláciou vlhkosti SmartHumidity • Držiak na
fľaše • Multibox 3v1 • XXL SpaceBox zásuvka v mrazničke • Ročná spotreba el.
energie: 186 kWh • Energetická trieda A+++ • Rozmery (vxšxh) 200 × 60 × 66,3 cm
Kód: 737606 EAN: 3838782470721

15

6

Funkcia ConvertActive

15 rokov záruka

S funkciou ConvertActive stačí jednoduché
stlačenie tlačidla a mraziaca časť sa premení
na chladiaci priestor alebo veľkú ZeroZone
s nastaviteľnou teplotou -2 až +3 °C, čím
získate viac priestoru pre uskladnenie
občerstvenia alebo nápojov.

Pre ďalšie pohodlie a ochranu zakúpenej chladničky
Gorenje poskytujeme našim zákazníkom predĺženú
záruku 15 rokov na kompresor. Záruku si zaregistrujte na
webe Gorenje v sekcii Podpora.

Viac na www.gorenje.sk

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY
Slonová
kosť

Oceľ

Biela

200

200

Integrovaná
rukojět

NRK6202AW4

699

579

€

15

Pravé otváranie dverí, bez
možnosti zmeny smeru
otvárania

599

38

€

38

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

NRK6202CLI

15

NRK6202AXL4

€

Classico línia

NRK6202AXL4 // NRK6202AW4

Advanced línia

• Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Zvukový alarm otvorených dverí
• Využiteľný objem 235/96 l • LED displej - regulácia teploty v chladničke •
Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu Multiflow 360° • AdaptTech systém
pre udržanie stabilnej teploty • Dovolenkový režim EcoMode • FastFreeze
rýchle mrazenie • LED osvetlenie chladnička • Konvertibilná nízkoteplotná
zásuvka Convert FreshZone • Zeleninová zásuvka CrispZone • Držiak na
fľaše • XXL SpaceBox zásuvka v mrazničke • KitchenFit chladnička v jednej línii
s kuchynskou linkou • Ročná spotreba el. energie: 248 kWh • Energetická trieda
A++ • Rozmery (vxšxh) 200 × 60 × 59,2 cm

• Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Zvukový alarm otvorených dverí •
Využiteľný objem 235/96 l • LED displej - regulácia teploty v chladničke a mrazničke
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu Multiflow 360° • AdaptTech systém
pre udržanie stabilnej teploty • Dovolenkový režim EcoMode • FastFreeze
rýchle mrazenie • LED osvetlenie chladnička • Konvertibilná nízkoteplotná
zásuvka Convert FreshZone • Zeleninová zásuvka CrispZone s reguláciou
vlhkosti • Držiak na fľaše • XXL SpaceBox zásuvka v mrazničke • KitchenFit
chladnička v jednej línii s kuchynskou linkou • Ročná spotreba el. energie:
248 kWh • Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 200 × 60 × 59,2 cm

Kód: 737405 EAN: 3838782459160

NRK6202AXL4 – Kód: 736286 EAN 3838782425011
NRK6202AW4 – Kód: 736285 EAN 3838782424908

Oceľ

Biela
Oceľ

185

185
Integrovaná
rukoväť

NRK6192AXL4

679

15

37

NRK6192AW4

469

€

15

€

38

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

NRC6194SXL5M

499

€

Superior línia

• Invertorový kompresor • Bez námrazová technológia NoFrost Plus •
Zvukový alarm otvorených dverí • Využiteľný objem 220/106 l • LED displej - regulácia
teploty v chladničke a mrazničke • Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu
Multiflow 360° • MetalCool nerezová zadná MultiFlow stena • AdaptTech
systém pre udržanie stabilnej teploty • ConvertActive - zmena mraziacej
časti na chladiacu/ZeroZone • Dovolenkový režim EcoMode • FastFreeze
rýchle mrazenie • XtremeFreeze rýchle mrazenie pri -30 °C • LED osvetlenie
chladnička • Konvertibilná zásuvka Convert ZeroZone • Zeleninová zásuvka
CrispZone s automatickou reguláciou vlhkosťi • Držiak na fľaše • Multibox
3v1 • XXL SpaceBox zásuvka v mrazničke • Ročná spotreba el. energie: 179 kWh •
Energetická trieda A+++ • Rozmery (vxšxh) 185 × 60 × 66,3 cm

NRK6192AXL4 // NRK6192AW4

Advanced línia

Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Zvukový alarm otvorených dverí
• Využiteľný objem 203/99 l • LED displej - regulácia teploty v chladničke
a mrazničke • Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu Multiflow 360° • AdaptTech
systém pre udržanie stabilnej teploty • Dovolenkový režim EcoMode • FastFreeze
rýchle mrazenie • LED osvetlenie chladnička • Konvertibilná nízkoteplotná zásuvka
Convert FreshZone • Zeleninová zásuvka CrispZone s reguláciou vlhkosti • Držiak
na fľaše • XXL SpaceBox zásuvka v mrazničke • KitchenFit chladnička v jednej
línii s kuchynskou linkou • Ročná spotreba el. energie: 240 kWh • Energetická
trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 185 × 60 × 59,2 cm
NRK6192AW4 – Kód: 735889 EAN 3838782410550
NRK6192AXL4 – Kód: 736066 EAN 3838782417320

Kód: 737561 EAN 3838782464478

7

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY

Užívateľsky prívetivý
dizajn
Jednoduchý, plochý povrch chladničky s integrovanou
rukoväťou dodáva čistý vzhľad, evokuje eleganciu, a je ľahko kombinovateľný s akýmkoľvek kuchynským štýlom.
Systém Slot-in umožňujú otvorenie dverí do pravého uhla,
takže všetky police aj zásuvky môžete ľahko vybrať aj
keď je spotrebič umiestnený vedľa steny, iného spotrebiča,
alebo v kuchynskom výklenku.
Navyše chladnička so systémom KitchenFit, vďaka menšej
hĺbke chladničky a skrytému kondenzátoru, elegantne
zapadne do vašej kuchynskej linky, no popritom ponúka
veľmi veľkú úložnú kapacitu.

Systémy
SlotIn
a KitchenFit

Oceľ

Oceľ

Biela

Biela

185

185
Integrovaná
rukoväť

RK6192EAW4

399
RK6192AXL4

429

€

15

RK6192EW5F

38

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

RK6192AXL4 // RK6192EAW4

8

38

RK6192EXL5F

389

€

€

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Advanced línia

• FrostLess technológia pre menej ľadu v mrazničke • Zvukový alarm
otvorených dverí • Využiteľný objem 204/108 l • LED displej - regulácia teploty
v chladničke • Ionizátor vzduchu s vnútorným ventilátorom DynamiCooling
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty • Dovolenkový režim
EcoMode • FastFreeze rýchle mrazenie • LED osvetlenie chladnička •
Nízkoteplotná zásuvka FreshZone • Zeleninová zásuvka CrispZone
s reguláciou vlhkosti • Držiak na fľaše • XXL SpaceBox zásuvka v mrazničke •
KitchenFit chladnička v jednej línii s kuchynskou linkou • Ročná spotreba el.
energie: 222 kWh • Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 185 × 60 × 59,2 cm
RK6192AXL4 – Kód: 736065 EAN 3838782417313
RK619EAW4 – Kód: 735890 EAN 3838782410567

349

€

RK6192EXL5F // RK6192EW5F

Essential línia

• FrostLess technológia pre menej ľadu v mrazničke • Využiteľný objem
206/108 l • Mechanické ovládanie • LED osvetlenie chladnička • Nízkoteplotná
zásuvka FreshZone • Zeleninová zásuvka CrispZone • XXL SpaceBox zásuvka
v mrazničke • KitchenFit chladnička v jednej línii s kuchynskou linkou • Ročná
spotreba el. energie: 222 kWh • Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 185 ×
60 × 59,2 cm
RK6192EXL5F – Kód: 736936 EAN 3838782445866
RK6192EW5F – Kód: 736935 EAN 3838782445859

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY / CHLADNIČKY

Nerez

S úpravou proti
odtlačkom prstov

Biela

185

185
Páková
rukoväť

Páková
rukoväť

559

499

€

38

€

38

Chladnička

Chladnička

R6192LX

Advanced línia

R6192DW

Essential línia

• Zvukový alarm otvorených dverí • Využiteľný objem 368 l • LED displej - regulácia
teploty v chladničke • Ionizátor vzduchu s vnútorným ventilátorom DynamiCooling
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty • SuperCool rýchle chladenie
• LED osvetlenie • Nízkoteplotná zásuvka FreshZone • 1x zeleninová zásuvka
CrispZone • 1x zeleninová zásuvka CrispZone s reguláciou vlhkosti • SimpleSlide
3 výškovo nastaviteľné police vo dverách • Držiak na fľaše • Multibox 3v1 •
Páková rukoväť pre jednoduchšiu obsluhu • Ročná spotreba el. energie: 114 kWh
• Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 185 × 60 × 64 cm

• Zvukový alarm otvorených dverí • Využiteľný objem 368 l • Mechanické ovládanie
• Ionizátor vzduchu s vnútorným ventilátorom DynamiCooling • AdaptTech systém
pre udržanie stabilnej teploty • SuperCool rýchle chladenie • LED osvetlenie
• Nízkoteplotná zásuvka FreshZone • 1x zeleninová zásuvka CrispZone • 1x
zeleninová zásuvka CrispZone s reguláciou vlhkosti • SimpleSlide 3 výškovo
nastaviteľné police vo dverách • Držiak na fľaše • Multibox 3v1 • Páková rukoväť
pre jednoduchšiu obsluhu • Ročná spotreba el. energie: 114 kWh • Energetická
trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 185 × 60 × 64 cm

Kód: 499359 EAN 3838942053917

Kód: 550645 EAN 3838942114083

Biela

Biela
143,6

84,5

249

199

€

40

Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore

RF4142PW4

€

40

Chladnička s mraziacim boxom
Primary línia

RB492PW

Primary línia

• Využiteľný objem 164/41 l • Mechanické ovládanie • LED osvetlenie chladnička
• 3 sklenené police v chladničke • 1 sklenená polica v mrazničke • 1 zásuvka na
zeleninu • 3 police vo dverách chladničky • 1x stojan na vajcia • Ročná spotreba el.
energie: 170 kWh • Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 143,6 × 55 × 54,2 cm

• Využiteľný objem 105/14 l • Mechanické ovládanie • LED osvetlenie chladnička
• 2 sklenené police • 1 zásuvka na zeleninu • 3 police vo dverách • 2x stojan na
vajcia • 1 nádobka na ľad • Ročná spotreba el. energie: 141 kWh • Energetická
trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 84,5 × 56 × 57,9 cm

Kód: 20001339 EAN 3838782407697

Kód: 20001353 EAN 3838782407499

9

CHLADNIČKY / MRAZNIČKY
Biela

Biela

84,5

84,5

199

199

€

40

40

Chladnička

Skříňová mraznička

R492PW

F492PW

Primary línia

Primary línia

• Využiteľný objem 137 l • Mechanické ovládanie • LED osvetlenie • 3 sklenené
police • 1 zásuvka na zeleninu • 3 police vo dverách • 2x stojan na vajcia • Ročná
spotreba el. energie: 93 kWh • Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 84,5 ×
56 × 57,9 cm

• Využiteľný objem 82 l • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie •
Skrytý kondenzátor • Zmrazovací výkon 10 kg/24 h • Akumulačná doba 24 h
• Priestor pre mrazenie - 3 zásuvky • Ročná spotreba el. energie: 141 kWh •
Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 84,5 × 56 × 57,9 cm

Kód: 20001349 EAN 3838782407468

Kód: 20001357 EAN: 3838782407741

Biela

Biela

185

Páková
rukoväť

169,1

529

399

€

42

€

41

Skříňová mraznička

Skříňová mraznička

FN6192DHW

Essential línia

FN4172CW

Essential línia

• Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Využiteľný objem 243 l • LED displej
- ukazovateľ teploty • Mechanické ovládanie • Zmrazovací výkon 18 kg/24 h •
Akumulačná doba 15 h • FastFreeze rýchle mrazenie • LED osvetlenie • Priestor
pre mrazenie - 1 dvierka, 6 zásuviek • praktická páková rukoväť • Ročná spotreba
el. energie: 237 kWh • Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 185 × 60 × 64 cm

• Bez námrazová technológia NoFrost Plus • Využiteľný objem 186 l • Elektronické
ovládanie • Zvukový alarm otvorených dverí • Zmrazovací výkon 15 kg/24 h •
Akumulačná doba 11 h • FastFreeze rýchle mrazenie • LED osvetlenie • Priestor
pre mrazenie - 1 dvierka, 5 zásuviek • Ročná spotreba el. energie: 197 kWh •
Energetická trieda A++ • Rozmery (vxšxh) 169,1 × 55 × 55,7 cm

Kód: 588467 EAN: 3838782020322

Kód: 20001319 EAN: 3838782408052

349

€

39

Biela

Truhlicová mraznička

FH302CW

185

Essential línia

• Využiteľný objem 303 l • Elektronické ovládanie • Manuálne odmrazovanie • Skrytý kondenzátor • Samozatvárací pánt dverí mrazničky
• FastFreeze rýchle mrazenie • Ochrana proti
zamrznutiu FreezeProtect -15 °C • LED osvetlenie v príklope • Bezpečný zámok • Zmrazovací
výkon 17 kg/24 h • Akumulačná doba 56 h •
Priestor pre zamrazenie - 2 koše • Ročná spotreba el. energie: 215 kWh • Energetická trieda
A++ • Rozmery (vxšxh) 85 × 108 × 74 cm
Kód: 736383 EAN: 3838782429446

10

€

ELEKTRICKÉ SPORÁKY

NAŠOU ÚLOHOU JE
JEDNODUCHOSŤ.
VAŠOU ÚLOHOU JE
SI TO UŽIŤ.
Ste pripravení premeniť vašu kuchyňu v päťhviezdičkovú
reštauráciu? So sporákmi Gorenje HomeMade je to čarovne
ľahké. Pripravte si vaše obľúbené jedlo ako v tradičnej drevenej peci a prekvapte rodinu radom lahodných receptov.
Naše sporáky sú navrhnuté s chytrými a užívateľsky
prívetivými technológiami, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

OVÁLNÁ
ZÓNA

DUO
ZÓNA

479

OVÁLNÁ
ZÓNA

Nerez
DODÁVANÉ
PRÍSLUŠENSTVO:
rošt, hlboký plech,
plytký plech,
čiastočne vysúvacie
teleskopické lišty na
2 úrovniach

€

Nerez

DUO
ZÓNA

449

DODÁVANÉ
PRÍSLUŠENSTVO:
rošt, hlboký plech,
plytký plech,
čiastočne vysúvacie
teleskopické lišty na
1 úrovni

€

MOŽNOSTI OHREVU:

MOŽNOSTI OHREVU:

Elektrický sklokeramický sporák

EC5355XPA

Elektrický sklokeramický sporák
Advanced línia

EC5351XA

Advanced línia

• Sklokeramická platňa • 4 HiLight varné zóny (z toho 1x dvojitá kruhová a 1x oválna
zóna) • Ukazovateľ zvyškového tepla • Zasúvacie gombíky • Dotykové ovládanie
programovacích hodín IconLed • Programovanie doby pečenia • HomeMade Plus
tvar rúry • MultiAir optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná
rúra 70 l • 11 funkcií • Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých
plechoch súčasne bez miešania chutí a vône • GentleClose tlmené zatváranie
dverí rúry • Praktická odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre
a na plechoch na pečenie • AquaClean funkcia čistenia rúry parou • CataClean
katalytický kryt ventilátora funkcia samočistenia • Dvierka rúry 3 sklá, 1 reflexná
vrstva • Spotreba el. energie pri ventilácii/konvenčnom pečení: 0,8/1,03 kWh •
Príkon 9,4 kW • Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm

• Sklokeramická platňa • 4 HiLight varné zóny (z toho 1x dvojitá kruhová a 1x oválna
zóna) • Ukazovateľ zvyškového tepla • Dotykové ovládanie programovacích hodín
IconLed • Programovanie doby pečenia • HomeMade Plus tvar rúry • MultiAir
optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná rúra 70 l • 11 funkcií
• Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých plechoch súčasne
bez miešania chutí a vône • GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry • Praktická
odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na plechoch na
pečenie • AquaClean funkcia čistenia rúry parou • CataClean katalytický kryt
ventilátora funkcia samočistenia • Dvierka rúry 3 sklá, 1 reflexná vrstva • Spotreba
el. energie pri ventilácii/konvenčnom pečení: 0,8/1,03 kWh • Príkon 9,4 kW •
Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm

Kód: 466122 EAN: 3838782022371

Kód: 466121 EAN: 3838782022357

HomeMade Plus

MultiAir

Charakteristický zaoblený tvar umožňuje volný pohyb
horkého vzduchu. Vzhledem k tomu, že se jídlo peče
rovnoměrně ze všech stran, vždy dosáhnete dokonalé
výsledky pečení: zvenku křupavé a uvnitř šťavnaté.

Technologie MultiAir zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu v troubě.
Promyšleně umístěna ventilace na zadní straně a jedinečný
zaoblený tvar zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu v celé
troubě a současné víceúrovňové pečení bez míchání vůní a chutí.

Viac na www.gorenje.sk
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ELEKTRICKÉ SPORÁKY

Slonová
kosť
DUO
ZÓNA

549

DODÁVANÉ
PRÍSLUŠENSTVO:
rošt, hlboký plech,
plytký plech, drôtený
rošt pre vedenie
plechov

€

MOŽNOSTI OHREVU:

Viacúrovňové pečenie

Elektrický sklokeramický sporák

EC52CLI

Kombinácia efektívneho systému cirkulácie
vzduchu a patentovaného tvaru rúry HomeMade
umožňuje súčasné pečenie na troch pekáčoch.
Chute a vône sa nezmiešajú a inteligentná
distribúcia vzduchu zaistí rovnomerné upečenie
na každej úrovni.

Classico línia

• Sklokeramická platňa • 4 HiLight varné zóny (z toho 1x dvojitá kruhová zóna) •
Ukazovateľ zvyškového tepla • Elektronické programovacie hodiny s analógovým
displejom • Programovanie doby pečenia • HomeMade Plus tvar rúry • Multifunkčná
rúra 70 l • 9 funkcií • Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých
plechoch súčasne bez miešania chutí a vône • GentleClose tlmené zatváranie dverí
rúry • Praktická odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na
plechoch na pečenie • AquaClean funkcia čistenia rúry parou • Dvierka rúry 2 skla, 1
reflexná vrstva • Spotreba el. energie pri ventilácii/konvenčnom pečení: 0,84/0,95 kWh •
Príkon 8,7 kW • Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm
Kód: 729278 EAN: 3838782065620

OVÁLNÁ
ZÓNA

DUO
ZÓNA

399

€

Biela

Biela
DODÁVANÉ
PRÍSLUŠENSTVO:
rošt, hlboký plech,
plytký plech,
čiastočne vysúvacie
teleskopické lišty na
1 úrovni

MOŽNOSTI OHREVU:

Elektrický sklokeramický sporák
Advanced línia

• Sklokeramická platňa • 4 HiLight varné zóny (z toho 1x dvojitá kruhová a 1x oválna
zóna) • Ukazovateľ zvyškového tepla • Dotykové ovládanie programovacích hodín
IconLed • Programovanie doby pečenia • HomeMade Plus tvar rúry • MultiAir
optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná rúra 70 l • 11 funkcií
• Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých plechoch súčasne
bez miešania chutí a vône • GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry • Praktická
odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na plechoch na pečenie
• AquaClean funkcia čistenia rúry parou • CataClean katalytický kryt ventilátora funkcia
samočistenia • Dvierka rúry 3 sklá, 1 reflexná vrstva • Spotreba el. energie pri ventilácii/
konvenčnom pečení: 0,8/1,03 kWh • Príkon 9,4 kW • Energetická trieda A • Rozmery
(vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm
Kód: 466120 EAN: 3838782022357

12

€

MOŽNOSTI OHREVU:

Elektrický sklokeramický sporák

EC5351WA

339

DODÁVANÉ
PRÍSLUŠENSTVO:
rošt, hlboký plech,
drôtený rošt pre
vedenie plechov

EC535G

Advanced línia

• Sklokeramická platňa • 4 HiLight varné zóny • Ukazovateľ zvyškového tepla •
Dotykovo ovládané programovacie hodiny IconLed • Programovanie doby pečenia •
HomeMade Plus tvar rúry • MultiAir optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre
• Multifunkčná rúra 70 l • 11 funkcií • Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na
viacerých plechoch súčasne bez miešania chutí a vône • Praktická odkladacia zásuvka
• Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na plechoch na pečenie • AquaClean
funkcia čistenia rúry parou • Dvierka rúry 2 skla, 1 reflexná vrstva • Spotreba el. energie
pri ventilácii/konvenčnom pečení: 0,8/1,03 kWh • Príkon 9,1 kW • Energetická trieda A •
Rozmery (vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm
Kód: 734893 EAN: 3838782343544

KOMBINOVANÉ SPORÁKY

Slonová
kosť

499

DODÁVANÉ
PRÍSLUŠENSTVO: rošt,
hlboký plech, plytký plech,
čiastočne vysúvacie
teleskopické lišty na 1
úrovni, kovový lakovaný
príklop

€

MOŽNOSTI OHREVU:

Kombinovaný sporák

K52CLI

Classico línia

• Plynová varná platňa • 4 plynové horáky • Integrované zapaľovanie horákov • Poistky plameňa
horákov • Liatinové mriežky • Elektronické programovacie hodiny s analógovým displejom •
Programovanie doby pečenia • HomeMade Plus tvar rúry • MultiAir optimálna cirkulácia
horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná rúra 70 l • 11 funkcií • Nastavenie teploty v rúre 50275 °C • Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez miešania chutí a vône • GentleClose
tlmené zatváranie dverí rúry • Praktická odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 %
smalt v rúre a na plechoch na pečenie • AquaClean funkcia čistenia rúry parou • Dvierka rúry
2 skla, 1 reflexná vrstva • Spotreba el. energie pri ventilácii/konvenčnom pečení: 0,8/
1,03 kWh • Príkon 3,3 kW • Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm
Kód: 730124 EAN: 3838782092473

Nerez

449

Pozrite sa na všetky výrobky z kolekcie Gorenje Classico
na sk.gorenje.com/spotrebice/dizajnove-línia/classico

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
rošt, hlboký plech, plytký
plech, čiastočne vysúvacie
teleskopické lišty na 2
úrovniach, otočný grilovací
ražeň s pohonom, sklenený
príklop

Biela

399

€

€
MOŽNOSTI OHREVU:

MOŽNOSTI OHREVU:

Kombinovaný sporák

K5352XF

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
rošt, hlboký plech, plytký
plech, čiastočne vysúvacie
teleskopické lišty na 2
úrovniach, otočný grilovací
ražeň s pohonom, sklenený
príklop

Kombinovaný sporák
Advanced línia

K5352WF

Advanced línia

• Plynová varná platňa • 4 plynové horáky • Integrované zapaľovanie horákov •
Poistky plameňa horákov • Liatinové mriežky • Dotykové ovládanie programovacích
hodín IconLed • Programovanie doby pečenia • HomeMade Plus tvar rúry • MultiAir
optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná rúra 70 l • 11 funkcií
• Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých plechoch súčasne
bez miešania chutí a vône • GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry • Praktická
odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na plechoch na pečenie
• AquaClean funkcia čistenia rúry parou • CataClean katalytický kryt ventilátora funkcia
samočistenia • Dvierka rúry 3 sklá, 1 reflexná vrstva • Spotreba el. energie pri ventilácii/
konvenčnom pečení: 0,8/1,03 kWh • Príkon 3,3 kW • Energetická trieda A • Rozmery
(vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm

• Plynová varná platňa • 4 plynové horáky • Integrované zapaľovanie horákov •
Poistky plameňa horákov • Liatinové mriežky • Dotykové ovládanie programovacích
hodín IconLed • Programovanie doby pečenia • HomeMade Plus tvar rúry • MultiAir
optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná rúra 70 l • 11 funkcií
• Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých plechoch súčasne
bez miešania chutí a vône • GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry • Praktická
odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na plechoch na pečenie
• AquaClean funkcia čistenia rúry parou • CataClean katalytický kryt ventilátora funkcia
samočistenia • Dvierka rúry 2 skla, 1 reflexná vrstva • Spotreba el. energie pri ventilácii/
konvenčnom pečení: 0,8/1,03 kWh • Príkon 3,3 kW • Energetická trieda A • Rozmery
(vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm

Kód: 466173 EAN: 3838782022852

Kód: 466172 EAN: 3838782022791

OTOČNÝ GRILOVACÍ
RAŽEŇ S POHONOM
Bezpečný a efektívny spôsob grilovania
• vynikajúce chrumkavé jedlo v pohodlí domova
• veľký objem rúry umožňuje grilovanie aj veľkých kusov naraz
• jednoduché umiestnenie grilovacieho ražňa do rúry

Viac na www.gorenje.sk
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KOMBINOVANÉ SPORÁKY
TLMENÉ ZATVÁRANIE DVIEROK GentleClose

Použité piktogramy u sporákov
HORNÝ A SPODNÝ OHREV
Na pečenie mäsa a pečiva na jednej úrovni.

VEĽKÝ GRIL
Pre grilovanie menších kusov mäsa, ako sú steaky,
údeniny, filety, kotlety atď.

Vďaka systému GentleClose stačí na tiché zatvorenie dvierok sporáka jemný dotyk
a dvierka sa samé zatvoria bez akéhokoľvek hluku.

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: rošt, hlboký plech,
plytký plech, čiastočne vysúvacie teleskopické
lišty na 1 úrovni, sklenený príklop

GRIL S VENTILÁTOROM
Pre grilovanie veľkých kusov mäsa alebo hydiny na jednej
úrovni, tiež vhodné pre gratinovanie.

Nerez

379

HORÚCI VZDUCH A SPODNÝ OHREV
Na pečenie pečiva z vlhkého cesta alebo ťažkých
pekárenských výrobkov, ovocných koláčov z kysnutého cesta
alebo pečiva s krehkou kôrkou a tvarohových koláčov.

€

MOŽNOSTI OHREVU:

Kombinovaný sporák

K5352XH

Advanced línia

• Plynová varná platňa • 4 plynové horáky • Integrované zapaľovanie horákov • Poistky plameňa horákov • Smaltované
nosné mriežky • Dotykové ovládanie programovacích hodín IconLed • Programovanie doby pečenia • HomeMade
Plus tvar rúry • MultiAir optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná rúra 70 l • 11 funkcií •
Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez miešania chutí a vône • GentleClose
tlmené zatváranie dverí rúry • Praktická odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na plechoch
na pečenie • AquaClean funkcia čistenia rúry parou • Dvierka rúry 2 skla, 1 reflexná vrstva • Spotreba el. energie pri
ventilácii/konvenčnom pečení: 0,8/1,03 kWh • Príkon 3,3 kW • Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm
Kód: 729592 EAN: 3838782073410

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: kovový lakovaný
príklop, rošt, hlboký plech, plytký plech, drôtený
rošt pre vedenie plechov

Biela

299

MALÝ GRIL
Použite pre grilovanie menšieho množstva jedla, ako
sendvičov, klobások alebo na opekanie chleba.

HORÚCI VZDUCH
Na pečenie mäsa a pečiva na viacerých úrovniach naraz,
teplota by mala byť nastavená na nižšiu úroveň ako pri
použití bežných prevádzkových režimov.

SPODNÝ OHREV A VENTILÁTOR
Používa sa na pečenie kysnutého, ale málo rastúceho cesta
a na zaváranie ovocia a zeleniny.

GENTLEBAKE
Táto funkcia umožňuje jemné, pomalé pečenie, ktoré
zanecháva jedlo vláčne a šťavnaté. Je vhodné na pečenie
mäsa, rýb a múčnikov na jednej úrovni.

OHREV RIADU
Použite na ohrev riadu (tanierov, šálok) pred podávaním
jedla, aby ste ho udržali dlhšie teplé.

€

MOŽNOSTI OHREVU:

ROZMRAZOVANIE
Pre pomalé rozmrazovanie zmrazených potravín.

Kombinovaný sporák

K5351WH

Advanced línia

• Plynová varná platňa • 4 plynové horáky • Integrované zapaľovanie horákov • Poistky plameňa horákov •
Smaltované nosné mriežky • Dotykové ovládanie programovacích hodín IconLed • Programovanie doby pečenia •
HomeMade Plus tvar rúry • MultiAir optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre • Multifunkčná rúra 70 l • 11
funkcií • Nastavenie teploty v rúre 50-275 °C • Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez miešania chutí a vône
• Praktická odkladacia zásuvka • Mimoriadne odolný 100 % smalt v rúre a na plechoch na pečenie • AquaClean
funkcia čistenia rúry parou • Dvierka rúry 2 skla, 1 reflexná vrstva • Spotreba el. energie pri ventilácii/konvenčnom
pečení: 0,8/1,03 kWh • Príkon 3,3 kW • Energetická trieda A • Rozmery (vxšxh) 85 × 50 × 59,4 cm
Kód: 466148 EAN: 3838782022876

14

AQUACLEAN ČISTENIE
Pre čistenie rúry vodou, tiež môžete využiť pri pečení iba
so spodnou špirálou, vhodné ak potrebujete mať pečivo
viac prepečené zospodu (napríklad pečenie vlhkého pečiva
s ovocnou náplňou).

MIKROVLNNÉ RÚRY

MIKROVLNNÉ
RÚRY

Slonová
kosť

Mikrovlnná rúra je nenahraditeľným pomocníkom
v každej modernej kuchyni. Umožňuje rýchlu
prípravu chutných a zdravých jedál v dnešnom
rýchlom životnom štýle.

149

€

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

MO4250CLI

Classico línia

• Objem 20 l • Extra veľká plocha na pečenie bez potreby otočného taniera • Stirrer
distribúcia mikrovĺn pre rovnomerný ohrev • Ohrev, varenie viacerých jedál naraz •
Mechanické ovládanie • Časový rozsah 30 min. • Mikrovlnný ohrev/gril • Kombinovaný
ohrev • 5 stupňov mikrovlnného výkonu • Rozmrazovanie podľa času • Bezpečnostný
spínač • Lakované vnútro rúry • EasyClean keramické dno rúry • Mikrovlnný výkon/
výkon grilu (Quartz): 700/800 W • Hlučnosť 58 dB • Rozmery (vxšxh) 28,9 × 45,5 ×
36,1 cm
Dodávané príslušenstvo: grilovací rošt
Kód: 434738 EAN: 3838942953835

Matná
čierna

Nerez

AUTO

149

99

€

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

MO4250CLB

Classico línia

• Objem 20 l • Extra veľká plocha na pečenie bez potreby otočného taniera • Stirrer
distribúcia mikrovĺn pre rovnomerný ohrev • Ohrev, varenie viacerých jedál naraz •
Mechanické ovládanie • Časový rozsah 30 min. • Mikrovlnný ohrev/gril • Kombinovaný
ohrev • 5 stupňov mikrovlnného výkonu • Rozmrazovanie podľa času • Bezpečnostný
spínač • Lakované vnútro rúry • EasyClean keramické dno rúry • Mikrovlnný výkon/
výkon grilu (Quartz): 700/800 W • Hlučnosť 58 dB • Rozmery (vxšxh) 28,9 × 45,5 ×
36,1 cm

MO20A4X

Advanced línia

• Objem 20 l • Elektronické ovládanie • LED displej • SmartDisplej - možnosť
vypnutia displeja, zvukových signálov • Viacstupňové varenie • AUTO menu • 11
prednastavených programov • Časový rozsah 60 min. • ECO režim pre úsporu energie
• Odložený štart • Mikrovlnný ohrev/gril • 5 stupňov mikrovlnného výkonu • Rýchle
a automatické rozmrazovanie (podľa času a hmotnosti) • Detská poistka • Bezpečnostný
spínač • Lakované vnútro rúry • AquaClean funkcia • Mikrovlnný výkon/výkon grilu
(Quartz): 800/1000 W • Hlučnosť 58 dB • Rozmery (vxšxh) 25,7 × 45,1 × 34,3 cm

Dodávané príslušenstvo: grilovací rošt

Dodávané príslušenstvo: grilovací rošt, otočný sklenený tanier Ø 27 cm

Kód: 434739 EAN: 3838942953842

Kód: 733240 EAN: 3838782176555

Nerez

Biela

89

AUTO

79

€

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

MMO20DEII

€

€

Voľne stojaca mikrovlnná rúra
Advanced línia

• Objem 20 l • Elektronické ovládanie • LED displej • Pulse technológia •
Viacstupňové varenie • AUTO menu • 8 prednastavených programov • Časový
rozsah 95 min. • Odložený štart • Mikrovlnný ohrev • 5 stupňov mikrovlnného výkonu
• Rýchle a automatické rozmrazovanie (podľa času a hmotnosti) • Detská poistka •
Bezpečnostný spínač • Lakované vnútro rúry • Mikrovlnný výkon: 800 W • Hlučnosť
58 dB • Rozmery (vxšxh) 25,7 × 43, 9 × 36 cm
Dodávané príslušenstvo: grilovací rošt, otočný sklenený tanier Ø 24,5 cm

MO20E1W

Essential línia

• Objem 20 l • Mechanické ovládanie • Časový rozsah 35 min. • Mikrovlnný ohrev/gril •
5 stupňov mikrovlnného výkonu • Rozmrazovanie podľa času • Bezpečnostný spínač •
Lakované vnútro rúry • AquaClean funkcia • Mikrovlnný výkon 800 W • Hlučnosť 58 dB
• Rozmery (vxšxh) 25,7 × 45,1 × 34,3 cm
Dodávané príslušenstvo: grilovací rošt, otočný sklenený tanier Ø 27 cm
Kód: 733232 EAN: 3838782175374

Kód: 474786 EAN: 3838942953835
V PONUKE DO VYPREDANIA ZÁSOB

Viac na www.gorenje.sk

15

UMÝVAČKY RIADU

UMÝVANIE
RIADU JE PASÉ
Umývačky riadu Gorenje sú inšpirované moderným
životným štýlom. Navrhnuté s ohľadom na dynamiku
každodenného života, dostatočne flexibilné
a priestranné, aby si poradili s každou úlohou.
Ušetrite drahocenný čas na dôležitejšie veci.

Nerez

529

Biela

499

€

10

10

9,6 L

ROKOV
ZÁRUKA

Inverter
PowerDrive motor

€

9,6 L

ROKOV

42

42

ZÁRUKA
Inverter
PowerDrive motor

Voľne stojaca umývačka riadu

GS671C60X

Voľne stojaca umývačka riadu
Advanced línia

GS671C60W

Advanced línia

• Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 16 súprav riadu • 5 programov umývania:
AUTO program; intenzívne umývanie; ECO program; program pre krištáľové poháre, 1h
program • Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Ovládanie tlačidlami • Pripojenie aj na
horúcu vodu: 70 °C • Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia programov • TotalDry
- automatické pootvorenie dverí na konci umývacieho cyklu • Funkcia ExtraHygiene
• Odloženie štartu • Samočistiaci program • Pamäť posledného nastavenia • Tablety
3v1 • Indikátor stavu programu a zostávajúceho času na prednom displeji • Zvukový
signál konca umývania • 3 koše • Sklápacie držiaky tanierov a pohárov • MultiClack
systém - výškové nastavenie bez nutnosti výsuvu koša • Samočistiaci filter • Total
AquaStop • Servisná diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele • Ročná spotreba el. energie/
vody: 2688 l/217 kWh • Energetická trieda A+++ • Trieda účinnosti umývania/sušenia:
A/A • Rozmery (vxšxh) 84,8 × 60 × 59,6 cm

• Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 16 súprav riadu • 5 programov umývania:
AUTO program; intenzívne umývanie; ECO program; program pre krištáľové poháre, 1h
program • Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C • Ovládanie tlačidlami • Pripojenie aj na
horúcu vodu: 70 °C • Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia programov • TotalDry
- automatické pootvorenie dverí na konci umývacieho cyklu • Funkcia ExtraHygiene
• Odloženie štartu • Samočistiaci program • Pamäť posledného nastavenia • Tablety
3v1 • Indikátor stavu programu a zostávajúceho času na prednom displeji • Zvukový
signál konca umývania • 3 koše • Sklápacie držiaky tanierov a pohárov • MultiClack
systém - výškové nastavenie bez nutnosti výsuvu koša • Samočistiaci filter • Total
AquaStop • Servisná diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele • Ročná spotreba el. energie/
vody: 2688 l/217 kWh • Energetická trieda A+++ • Trieda účinnosti umývania/sušenia:
A/A • Rozmery (vxšxh) 84,8 × 60 × 59,6 cm

Kód: 736624 EAN: 3838782474101

Kód: 736623 EAN: 3838782468308
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TotalDry

SpeedWash

Po dokončení umývacieho cyklu sa dvierka umývačky
automaticky mierne pootvoria, aby mohla uniknúť
zostatková para. Nasledujúci sušiaci cyklus tak bude
oveľa efektívnejší, rýchlejší a pri nízkej spotrebe energie.

Predstavte si, že pozvete priateľov na večeru a riady z hlavného
chodu sú umyté, zatiaľ čo vy podávate dezert. Rýchly 1h program
je možné vďaka funkcii SpeedWash skrátiť na rekordných 15
minút. Ideálne pre veľké množstvo málo znečisteného riadu, keď
máte doma viac hostí.

Viac na www.gorenje.sk

Nerez

419

Biela

379

€

10

10

9L

ROKOV
ZÁRUKA

Inverter
PowerDrive motor

€

9L

ROKOV

45

ZÁRUKA
Inverter
PowerDrive motor

Voľne stojaca umývačka riadu

GS541D10X

45
Voľne stojaca umývačka riadu

Advanced línia

GS541D10W

Advanced línia

• Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 11 súprav riadu • 5 programov umývania:
Auto program; rýchly program; intenzívne umývanie; ECO program; namáčanie; denné
umývanie • Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C • Ovládanie tlačidlami • Funkcia
SpeedWash - možnosť skrátenia programov • TotalDry – automatické pootvorenie
dverí na konci umývacieho cyklu • Funkcia ExtraHygiene • Odloženie štartu
• Tablety 3v1 • Zvukový signál konca umývania • 3 koše • Skladací držiak tanierov
v spodnom koši • ClickClack systém nastavenia výšky horného koša Samočistiaci filter
• Total AquaStop • Servisné diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele • Ročná spotreba
el. energie/vody: 2520 l/211 kWh • Energetická trieda A ++ • Trieda účinnosti umývania/
sušenia: A/A • Rozmery (vxšxh) 84,5 × 44,8 × 60 cm

• Invertorový motor so zárukou 10 rokov • 11 súprav riadu • 5 programov umývania:
Auto program; rýchly program; intenzívne umývanie; ECO program; namáčanie; denné
umývanie • Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C • Ovládanie tlačidlami • Funkcia
SpeedWash - možnosť skrátenia programov • TotalDry – automatické pootvorenie
dverí na konci umývacieho cyklu • Funkcia ExtraHygiene • Odloženie štartu
• Tablety 3v1 • Zvukový signál konca umývania • 3 koše • Skladací držiak tanierov
v spodnom koši • ClickClack systém nastavenia výšky horného koša Samočistiaci filter
• Total AquaStop • Servisné diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele • Ročná spotreba
el. energie/vody: 2520 l/211 kWh • Energetická trieda A ++ • Trieda účinnosti umývania/
sušenia: A/A • Rozmery (vxšxh) 84,5 × 44,8 × 60 cm

Kód: 737489 EAN: 3838782459634

Kód: 737491 EAN: 3838942142581

10
ROKOV
ZÁRUKA
Inverter
PowerDrive motor

ExtraHygiene

10 rokov záruka

Táto funkcia predĺži dobu umývania a teplotu zvýši o 5 °C.
V kombinácii s intenzívnym programom to znamená, že riad sa
umýva pri teplote 75 °C, čo ničí väčšinu baktérií. Program, ktorý
napodobňuje proces sterilizácie, je vytvorený pre rodiny s deťmi
pre čistenie detských potrieb a fliaš.

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

Viac na www.gorenje.sk
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PREDOM PLNENÉ PRÁČKY

PRÁČKY
ČO MAJÚ PARU

5 DÔVODOV, PREČO
PRAŤ S POMOCOU PARY
ZJEDNODUŠTE VÁŠ ŽIVOT
žehlenie.
1 Menej
Minimalizuje pokrčenie, takže vaše oblečenie
bude bez záhybov aj bez žehlenia. Nezabudnite
vybrať oblečenie z práčky čo najskôr po ukončení cyklu.
zápach.
2 Eliminuje
Práčky s parnými programami vedia odstrániť
nepríjemný zápach účinnejšie než bežné práčky
a pritom sú k látke mimoriadne jemné.

HLADKÉ
OBLEČENÍ BEZ
POMAČKÁNÍ

za aviváž.
3 Ušetríte
Kto nerád šetrí? Vďaka dodatočnému ošetreniu
horúcou parou bude vaše oblečenie neuveriteľne
mäkké, takže nebudete musieť kupovať aviváž.
baktérií a alergénov.
4 Menej
Vysoká teplota pary efektívnejšie zničí všetky
nečistoty. Pretože sa však bielizeň nemáča
v horúcej vode ako pri bežnom vysokoteplotnom
cykle, zachováva si svoje vlastnosti a neničí sa.

Technológia SteamTech

oblečenie.
5 Svieže
Niekedy je oblečenie čisté a potrebuje len
osviežiť, napríklad sako po návšteve reštaurácie.
Špeciálne parné programy vám ušetria cestu
do čistiarne a len za 30 minút dodajú sviežosť
aj tým najchúlostivejším kúskom oblečenia bez
pridaných chemikálií.

cí panel
da

429

v CZ

Ovlá

Zabudnite na aviváž! Dodatočné ošetrenie parou na konci vybraného programu významne redukuje tvorbu záhybov, odstraňuje
pachy a baktérie. Vaše oblečenie bude dôkladne čisté, menej
pokrčené a jemnejšie.

54

10
15

Biela

litrov

8

R
K OV
OV
RO
OK
ZÁRUKA

Inverter
PowerDrive motor

€

53/74

kg

34 cm

Spredu plnená práčka

W2A84CS

Advanced línia

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu
bielizne • LED displej • EcoEye spätná väzba o spotrebe energie a vody •
SteamTech dodatočné ošetrenie parou • DoseAid indikátor dávkovania
pracieho prostriedku • 14 programov: bavlna, mix, ručné pranie a vlna,
AntiAllergy, AutoWash, košele, PowerWash 59´, SteamRefresh, Eco 40–60 °C •
Ukazovateľ času do konca prania • Pracie režimy pre úsporu el. energie, vody
a času • Pranie za studena 15 °C • Odloženie štartu • StableTech bočné steny pre
výrazné zníženie vibrácií a vyššiu stabilitu počas prania • Samočistiaci program
bubna práčky SterilTub • Detská poistka • Ročná spotreba el. energie/vody:
10309 l/185 kWh • Energetická trieda A+++ • Trieda účinnosti prania/odstredenia
A/B • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 × 54,5 cm
Kód: 737369 EAN 3838782459078
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R
K OVV
R O KO
ZÁRUKA

Biela

cí panel
da

v CZ

cí panel
da

v CZ

Ovlá

Inverter
PowerDrive motor

Vďaka inovatívnej technológii
invertorového motora PowerDrive
u pračiek Gorenje poskytujeme našim
zákazníkom predĺženú záruku 15
rokov. Záruku si zaregistrujte na webe
Gorenje v sekcii Podpora.

Ovlá

10
15

15 rokov záruka

Biela

Slim

399

49

10
15
Inverter
PowerDrive motor

7

55/72

kg

34 cm

Spredu plnená práčka

W2A74SDS

litrov

8

R
K OV
OV
RO
OK
ZÁRUKA

Inverter
PowerDrive motor

€

54

10
15

litrov

R
O KO
K OVV
RO
ZÁRUKA

359

€

53/74

kg

34 cm

Spredu plnená práčka
Advanced línia

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu bielizne • LED displej • EcoEye spätná väzba o spotrebe energie a vody • SteamTech dodatočné ošetrenie parou • DoseAid indikátor dávkovanie pracieho
prostriedku • 14 programov: bavlna, mix, ručné pranie a vlna, AntiAllergy, AutoWash, košele, PowerWash 59´, SteamRefresh, Eco 40–60 °C • Ukazovateľ času do
konca prania • Pracie režimy pre úsporu el. energie, vody a času • Pranie za studena 15 °C • Odloženie štartu • StableTech bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií
a vyššiu stabilitu počas prania • Samočistiaci program bubna práčky SterilTub •
Detská poistka • Ročná spotreba el. energie/vody: 9586 l/160 kWh • Energetická
trieda A+++ • Trieda účinnosti prania/odstredenia A/B • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 ×
46,5 cm

W2EI84CS

Essential línia

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu
bielizne • LED displej • SteamTech dodatočné ošetrenie parou • 16 programov:
bavlna, mix, ručné pranie a vlna, AntiAllergy, AutoWash, košele, rýchly 20´, Eco
40–60 °C • Ukazovateľ času do konca prania • Pracie režimy pre úsporu el.
energie, vody a času • Odloženie štartu • StableTech bočné steny pre výrazné
zníženie vibrácií a vyššiu stabilitu počas prania • Samočistiaci program bubna
práčky SterilTub • Detská poistka • Ročná spotreba el. energie/vody: 10309 l/185
kWh • Energetická trieda A+++ • Trieda účinnosti prania/odstredenia A/B • Rozmery
(vxšxh) 85 × 60 × 54,5 cm
Kód: 737368 EAN 3838782459061

Kód: 737444 EAN 3838782459078

EcoEye

DoseAid

Jednoducho čitateľný indikátor EcoEye Vám poskytuje
spätnú väzbu o efektivite vami zvoleného programu
v reálnom čase, čím vám napomáha šetriť s vodou
a energiou.

Pre optimálne dávkovanie pracieho prostriedku bez ohľadu
na množstvo bielizne, ktoré vkladáte do práčky, môžete si
byť istí, že používate prací prostriedok najhospodárnejším
a zdraviu najprospešnejším spôsobom.

Viac na www.gorenje.sk
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SPREDU PLNENÁ PRÁČKA
Jednoduché rozhranie

TRI KROKY A JE TO
Vďaka jednoduchému rozhraniu s centrálne umiestneným ovládačom vám na spustenie práčky stačia 3 jednoduché kroky: zapnite
práčku, vyberte program a stlačte štart. Práčka nemá žiadne zložité pod-menu, ak chcete prednastavené programy upraviť, všetko
nastavíte na dotykovej obrazovke s veľkými symbolmi, takže si môžete byť istí, že vaša bielizeň bude vypraná podľa vašich potrieb.

2

3

Ovlá

Ovlá

v CZ

Biela

Biela

Slim

Slim

359

ZÁRUKA

7

55/72

kg

20

7

57/73

kg

34 cm

Spredu plnená práčka
Essential línia

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu
bielizne • LED displej • SteamTech dodatočné ošetrenie parou • 16 programov:
bavlna, mix, ručné pranie a vlna, AntiAllergy, AutoWash, košele, rýchly 20´, Eco 40–
60 °C • Ukazovateľ času do konca prania • Pracie režimy pre úsporu el. energie, vody
a času • Odloženie štartu • StableTech bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií
a vyššiu stabilitu počas prania • Samočistiaci program bubna práčky SterilTub •
Detská poistka • Ročná spotreba el. energie/vody: 9586 l/160 kWh • Energetická
trieda A+++ • Trieda účinnosti prania/odstredenia A/B • Rozmery (vxšxh) 85 × 60
× 46,5 cm
Kód: 737430 EAN 3838782457685

litrov

34 cm

Spredu plnená práčka

€

49

litrov

R
K OVV
R O KO

Inverter
PowerDrive motor

329

€

49

10
15
W2EI74SDS

cí panel
da

v CZ

cí panel
da

cí panel
da

v CZ

Ovlá

1

W2E72SDS

Essential línia

• Nerezový bubon WaveActive pre ochranu bielizne • LED display • SteamTech
dodatočné ošetrenie parou • 16 programov: bavlna, mix, ručné pranie a vlna,
AntiAllergy, AutoWash, košele, rýchly 20´, Eco 40–60 °C • Ukazovateľ času do
konca prania • Pracie režimy pre úsporu el. energie, vody a času • Odloženie
štartu • StableTech bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií a vyššiu stabilitu
počas prania • Samočistiaci program bubna práčky SterilTub • Detská poistka
• Ročná spotreba el. energie/vody: 9586 l/171 kWh • Energetická trieda A+++
• Trieda účinnosti prania/odstredenia A/B • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 × 46,5 cm
Kód: 737442 EAN 3838782458637

SPREDU PLNENÁ PRÁČKA
PRACIE REŽIMY PRE ÚSPORU ČASU, VODY A ENERGIE
Naša technológia zaisťuje, že sa každý typ látky perie najlepším možným spôsobom za optimálnej kombinácie teploty, množstva
vody, doby pracieho cyklu a otáčok. Tieto nastavenia je vďaka pracím režimom možné prispôsobiť, aby ste našli tú správnu
kombináciu pre vaše aktuálne potreby.
Programy Bavlna a Syntetika môžu byť prispôsobené o extra režimy:
Režim EcoCare/PowerCare šetrí energiu, čas prania je dlhší pri nižšej spotrebe vody.
Režim TimeCare šetrí čas, dĺžka programu je skrátená pri použití väčšieho množstva vody.

Biela

Biela

AquaStop

Slim

299

299

€

54

7

57/76

kg

34 cm

litrov

6

R
K OV
OV
RO
OK
ZÁRUKA

Inverter
PowerDrive motor

Spredu plnená práčka

42

10
15

litrov

€

52/71

kg

34 cm

Spredu plnená práčka

WE74CPS

Essential línia

• Nerezový bubon WaveActive pre ochranu bielizne • LED displej • SteamTech
dodatočné ošetrenie parou • 16 programov: bavlna, mix, ručné pranie a vlna,
AntiAllergy, AutoWash, košele, rýchly 20´, Eco 40–60 °C • Ukazovateľ času do
konca prania • Pracie režimy pre úsporu el. energie, vody a času • Odloženie štartu
• StableTech bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií a vyššiu stabilitu počas
prania • Samočistiaci program bubna práčky SterilTub • Detská poistka • Parciálny
Aquastop • Ročná spotreba el. energie/vody: 9680 l/174 kWh • Energetická trieda
A+++ • Trieda účinnosti prania/odstredenia A/B • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 ×
54,5 cm

WEI62S3

Essential línia

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu
bielizne • LED displej • 16 programov: bavlna, mix, ručné pranie a vlna, AntiAllergy,
AutoWash, košele, rýchly 20´, Eco 40–60 °C • Ukazovateľ času do konca prania •
Pracie režimy pre úsporu el. energie, vody a času • Odloženie štartu • StableTech
bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií a vyššiu stabilitu počas prania •
Samočistiaci program bubna práčky SterilTub • Detská poistka • Ročná spotreba
el. energie/vody: 9020 l/141 kWh • Energetická trieda A+++ • Trieda účinnosti
prania/odstredenia A/B • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 × 43 cm
Kód: 729376 EAN 3838782068164

Kód: 737036 EAN 3838782447334

AutoWash

StopAddGo

Nemôžete sa rozhodnúť, ktorý program si zvoliť? Zvoľte si
jednoducho AutoWash a vaša práčka vyberie najlepší prací
cyklus pre Vašu bielizeň. S týmto programom môžete zostať
pokojní, pretože vaša bielizeň sa vyperie dokonale bez ohľadu
na materiál.

Pomocou funkcie StopAddGo môžete počas prvých fáz
prania jednoducho pranie prerušiť a pridať alebo vybrať
bielizeň.

Viac na www.gorenje.sk
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SUŠIČKY

MENEJ ZÁHYBOV,
JEDNODUCHŠIE
ŽEHLENIE,
VIAC ZÁBAVY

Biela
PARNÝ
GENERÁTOR

cí panel
da

v CZ

Ovlá

Sušičky Gorenje WaveActive s technológiou IonTech
nielen účinne odstraňujú alergény a nepríjemný zápach,
ale tiež výrazne znižujú pokrčenie. Hodiny strávené
žehlením sa minimalizujú, prípadne nebude žehlenie
vôbec potrebné.

Biela

599

599

€

120
litrov

9

kg

10
15

65

35 cm

R
K OV
OV
RO
OK
ZÁRUKA

€

120
litrov

8

kg

65

35 cm

Inverter
PowerDrive motor

Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom

DS92ILS

Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom
Superior línia

• Nerezový bubon WaveActive pre ochranu bielizne • Osvetlenie bubna • LED displej
• Ukazovateľ času do konca sušenia • EcoEye spätná väzba o spotrebe energie •
SteamTech parný generátor • TwinAir dvojsmerné prúdenie vzduchu • Reverzný
chod bubna • AutoDrain priamy odvod kondenzátu • IonTech vyhladenie vlákien
ionizátorom vzduchu • 14 programov: bavlna, mix, vlna, jemné, posteľná bielizeň,
SteamRefresh, časový program, perie/páperie, IonRefresh, šport, košele • Anticrease
systém proti pokrčeniu bielizne • Signál plnej nádrže na kondenzát • Režimy sušenia
pre úsporu el. energie, vody a času • Odloženie štartu • StableTech bočné steny pre
výrazné zníženie vibrácií a vyššiu stabilitu počas prania • Detská poistka • Bubon z nerez
ocele • Objem zásobníka na kondenzát 4,95 l • Ročná spotreba el. energie: 259,2 kWh
• Energetická trieda A++ • Trieda účinnosti kondenzácie A • Rozmery (vxšxh) 85 × 60
× 62,5 cm

D3A83IL/I

Advanced línia

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu
bielizne • Osvetlenie bubna • LED displej • Ukazovateľ času do konca sušenia
• TwinAir dvojsmerné prúdenie vzduchu • Reverzný chod bubna • AutoDrain
priamy odvod kondenzátu • IonTech vyhladenie vlákien ionizátorom vzduchu • 14
programov: bavlna, mix, vlna, jemné, posteľná bielizeň, časový program, perie/
páperie, IonRefresh, košele • Anticrease systém proti pokrčeniu bielizne • Signál
plnej nádrže na kondenzát • Režimy sušenia pre úsporu el. energie, vody a času •
Odloženie štartu • StableTech bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií a vyššiu
stabilitu počas prania • Detská poistka • Bubon z nerez ocele • Objem zásobníka
na kondenzát 4,95 l • Ročná spotreba el. energie: 176,5 kWh • Energetická trieda
A+++ • Trieda účinnosti kondenzácie A • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 × 62,5 cm
Kód: 737461 EAN 3838782459092

Kód: 731583 EAN 3838782145049
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SteamTech

TwinAir

Dodatočná úprava parou na konci zvoleného programu
zabezpečí, že vaše oblečenie bude jemnejšie a bez stôp
alergénov a baktérií. Bubon sa naplní parou, ktorá prenikne
každým vláknom pre dosiahnutie väčšej jemnosti bielizne,
ktoré takmer nevyžaduje žehlenie.

Dokonca aj najväčšie kusy bielizne budú hneď po vybratí
zo sušičky mäkké, rovnomerne vysušené a menej pokrčené
vďaka patentovanému obojsmernému systému prúdenia
vzduchu. Zauzlené prestieradlá, deky či posteľné obliečky
sú odteraz minulosťou.

SUŠIČKY

Technológia iónov IonTech

Ovlá

Biela

cí panel
da

v CZ

cí panel
da

v CZ

Ovlá

Minimálne pokrčenie, maximálna sviežosť.
Vzduch plný negatívne nabitých iónov vysuší bielizeň spôsobom,
ktorý značne znižuje pokrčenie vášho oblečenia. Ionizátor vytvára prostredie s minimom alergénov, bez zvyškov dymu, peľov
a elektrostatického náboja, naakumulovaných v priebehu sušenia. Výsledkom je oblečenie, ktoré sa ľahko žehlí a je svieže.
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Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom

D2E83I/GI

€

Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom
Essential línia

D2E73L/G

Essential línia

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu
bielizne • LED displej • Ukazovateľ času do konca sušenia • TwinAir dvojsmerné
prúdenie vzduchu • Reverzný chod bubna • AutoDrain priamy odvod kondenzátu
• IonTech vyhladenie vlákien ionizátorom vzduchu • 16 programov: bavlna,
mix, vlna, jemné, posteľná bielizeň, časový program, košele, šport, detské, perie/
páperie, IonRefresh • Anticrease systém proti pokrčeniu bielizne • Signál plnej
nádrže na kondenzát • Režimy sušenia pre úsporu el. energie, vody a času •
Odloženie štartu • StableTech bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií a vyššiu
stabilitu počas prania • Detská poistka • Bubon z nerez ocele • Objem zásobníka
na kondenzát 4,95 l • Ročná spotreba el. energie: 176,5 kWh • Energetická trieda
A+++ • Trieda účinnosti kondenzácie A • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 × 62,5 cm

• Invertorový motor PowerDrive • Nerezový bubon WaveActive pre ochranu
bielizne • Osvetlenie bubna • LED displej • Ukazovateľ času do konca sušenia
• TwinAir dvojsmerné prúdenie vzduchu • Reverzný chod bubna • AutoDrain
priamy odvod kondenzátu • 16 programov: bavlna, mix, vlna, jemné, posteľná
bielizeň, časový program, košele, šport, detské, perie/páperie, osvieženie •
Anticrease systém proti pokrčeniu bielizne • Signál plnej nádrže na kondenzát
• Režimy sušenia pre úsporu el. energie, vody a času • Odloženie štartu •
StableTech bočné steny pre výrazné zníženie vibrácií a vyššiu stabilitu počas
prania • Detská poistka • Bubon z nerez ocele • Objem zásobníka na kondenzát
4,95 l • Ročná spotreba el. energie: 158,6 kWh • Energetická trieda A+++ • Trieda
účinnosti kondenzácie A • Rozmery (vxšxh) 85 × 60 × 62,5 cm

Kód: 737642 EAN 3838782156564

Kód: 738262 EAN 3838782494420
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Kondenzačná trieda A

15 rokov záruka

V sušičkách WaveActive sa v každom cykle sušenia skondenzuje
neuveriteľných 90 % vlhkosti z oblečenia, vďaka čomu je sa bielizeň
kompletne vysuší a to všetko bez nadbytočnej vlhkosti vo vašom domove.
To znamená, že sa do vašej domácnosti, v porovnaní s bubnovými
sušičkami s triedou kondenzácie B, vypustí ročne o 55 l vody menej.

Vďaka inovatívnej technológii invertorového motora
PowerDrive u sušičiek Gorenje poskytujeme našim
zákazníkom predĺženú záruku 15 rokov. Záruku si
zaregistrujte na webe Gorenje v sekcii Podpora.

Viac na www.gorenje.sk

23

PÄŤROČNÁ ZÁRUKA NA SPOTREBIČE GORENJE.
ROKOV
ZÁRUKA

Zakúpením kupónu zákazník získava 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.

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

Gorenje SLOVAKIA, s. r. o., Hodžovo nám. 2/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika | info@gorenje.sk | www.gorenje.sk
December 2020. Vyhradzujeme si právo na akékoľvek chyby v tlači. Všetky ceny sú v € vrátane DPH a poplatku za likvidáciu elektro odpadu.

