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Editorial
Milí zákazníci,

vítejte na stránkách nového kuchyňského katalogu plného trendů ze světa kuchyní a novinek, které 
vám přinášíme v naší nabídce. Nechte se inspirovat a naplánujte si svoji novou kuchyni snů. 

Navrhnout novou kuchyni je nyní opravdu snadné. Pomocníkem vám bude náš EASY plánovač 
kuchyní. Vysněnou kuchyni si jednoduše naplánujete z pohodlí domova, online, v desítkách variant. 
Vše během pár minut. Okamžitě vidíte 3D návrh, v HD rozlišení, v reálném provedení i barvách. 
Včetně ceny. Navrhování nové kuchyně v EASY plánovači vás bude bavit. Vyzkoušejte si to. Vybírejte, 
kombinujte, sestavte si kuchyni přesně podle vašich přání a představ. 

A co když potřebujete novou kuchyni hned? Nechcete čekat týdny na dodání? Máme pro vás řešení. 
Vyberte si svoji kuchyni z řady Naturel Easy24. Naplánujte ji online, v EASY plánovači a rovnou ji 
můžete i zakoupit. Ty nejžádanější skříňky máme skladem, ihned k odběru. 

Jsme si vědomi, že žádná kuchyně se neobejde bez kvalitních kuchyňských spotřebičů. V našich 
kuchyňských studiích vám poradíme s výběrem a doporučíme funkčně nejlepší řešení, s důrazem 
na design. V kuchyních jsme jako doma! Chceme, aby vaše nová kuchyně byla srdcem domova, 
vyhledávaným místem pro společně strávené chvíle s rodinou i přáteli. Místem, kde se opravdu žije.

Navštivte nás v kterékoliv z 53 prodejen SIKO. Bude nám potěšením, pokud se vám při používání vaší 
nové kuchyně vybaví jen hezké vzpomínky na čas strávený jejím plánováním a výběrem. Jaroslava Valová

zakladatelka SIKO
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Ceny jsou platné od 16. 4. 2018. Změny některých cen v dalším období jsou možné. Výrob-
ce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. 

Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. 
Za případné tiskové chyby neručíme. 

Vydání duben 2018.

Sektorové kuchyně
Naturel EASY24

Plánované kuchyně
Naturel EASY

Plánované kuchyně
Naturel Classic

Sektorové kuchyně
Multi

Kuchyňské 
spotřebiče

Dřezy, kuchyňské baterie,
doplňky a obklady

Tyto kuchyně pro vás máme skladem. Moderní 
kuchyně v trendy designu, vyrobené s německou 
precizností, kvalitou a za ceny, které si můžete dovolit.

Preciznost a kvalita za skvělou cenu, tvarově dokonalý 
design. Perfektní tlumení a zavírání díky kování značky 
Hettich. Snadná montáž - skříňky jsou již smontované.

Převládají zde moderní trendy, barvy ve vysokém lesku 
a prvky ze skla a hliníku, které dodávají kuchyni její 
nadčasový nádech.

Jsme si vědomi, že žádná kuchyně se neobejde bez 
kvalitních kuchyňských spotřebičů. 

Pokud dáváte přednost tradičním dispozicím kuchyně 
nebo jste limitováni prostorem, v naší nabídce si 
vyberete i sektorové kuchyně Multi.

Dolaďte si vaši kuchyni do posledního detailu.

série kuchyní EASY24
Erika24 13
Lusi24 12
Tara24 14

série kuchyní EASY
Claudia 43
Conny 45
Cosima 47
Fanny 46
Fatma 26
Filoma 42
Florinda 48
Christa 47
Irma 40
Iva 32
Laura 46
Lisa 30
Luisa 49
Pax 49
Rebeca 34
Regina 44
Sandra 24
Selma 28
Stela 38
Tamara 36
Xena 48

série kuchyní Classic
Astrid 77
Barbora 77
Carna 74
Dana 62
Dara 54
Dara Fresh 56
Denisa 56
Diana 75
Ela 60
Ivona 69
Izabela 70
Judita 72
Kamila 75
Katka 66
Leona 71
Luna 73
Malvina 76
Nora 64
Petra 74
Radana 76
Tiffani/Tiffani 2 68

série kuchyní Multi
Alice 91
Betty 90
Marta 89
Nina 88
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 Jak se připravit
Před tím, než se pustíte do samotné realizace nové kuchyně, měli byste 
se důkladně připravit a vyjasnit si odpovědi na základní otázky.

1. Promyslete si funkci
Kolik vás doma je? Jak často vaříte? Co všechno a v jakých množstvích budete v kuchyňské 
lince skladovat? Jaké spotřebiče používáte? (Pokud předěláváte starou kuchyni). Jaké nové 
spotřebiče byste si chtěli koupit?

2. Uspořádejte prostor
Jak má kuchyň navazovat na jídelní část? Bude propojena s obývákem? Kde bude umístěn 
jídelní stůl? Kolik denního světla je v kuchyni? Kde asi budete potřebovat osvětlení navíc?

3. Promyslete si rozpočet
Kolik asi chcete do kuchyně investovat? Navrhneme vám to nejvýhodnější řešení.

4. Přineste si obrázky
Přineste si fotky prostoru, do kterého bude kuchyň osazena. Náš poradce získá lepší 
představu a bude moci pracovat s detaily, které se vám možná nezdají důležité. Pokud máte 
obrázky kuchyně, která se vám líbí, přineste si je také.

5. Zaměřte místnost
Nejdůležitějším bodem v přípravě podkladů je vypracování základního nákresu prostoru 
- od půdorysu až po inženýrské sítě. Pokud si na to netroufáte nebo nemáte čas, využijte 
naši službu PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ.

Velmi důležitým prvkem dnešní moderně řešené kuchyně je, aby správně zapadla do obytného prostoru. Pro dobře fungující kuchyni je nezbytné, 
aby dokázala maximálně využít prostor s co největší užitnou plochou. Zároveň však musí být zajištěn dostatečný prostor pro volný pohyb.

Poloostrovní (tvar „G“)
- Prodloužením pracovní desky získáme jídelní pult nebo místo pro 
  jednu z hlavních činností
- Opticky předěluje prostor na pracovní a obývací

Rohová (tvar „U“)
- Je vhodná i pro členění velkých prostor na pracovní a jídelní část
- Pracovní zóny je nutné umístit od sebe v dostatečné vzdálenosti

Zóna skladováníZóna vařeníZóna umýváníZóna odkládání
Centrem této zóny je dřez, 

ve kterém se myjí potraviny 
před samotnou přípravou 

pokrmů. Čistí se zde pomůcky 
po vaření a myje se nádobí. 
Součástí může být myčka 
nádobí nebo drtič odpadu.

Zóna pracovní
V této zóně se odkládá 
nespočet potřebného 

nádobí, kuchyňského nářadí, 
skla, porcelánu a malých 

elektrospotřebičů. Rozumně 
a přehledně zorganizovaný 
odkládací prostor je proto 

nezbytností.

Tato zóna slouží na samotnou 
přípravu jídla. Čištění, krájení, 

míchání, zdobení, hnětení, 
válení, vykrajování a řadu 
dalších činností vyžaduje 

dostatečný prostor.

Součástí této zóny je varná 
plocha, elektrická trouba 

(sporák) a odsavač par, příp. 
mikrovlnka. To znamená, 
že slouží k tepelné úpravě 
pokrmů (vaření, smažení, 

pečení a ohřev).

Je to zóna, v níž se skladují 
čerstvé, chlazené, mražené 
a trvanlivé potraviny. Proto 
je v ní umístěna chladnička, 

mrazák, potravinová skříň nebo 
menší výsuvné systémy sloužící 

k uchování potravin.

ZÓNA PRACOVNÍ

ZÓNA VAŘENÍ

ZÓNA UMÝVÁNÍ

ZÓNA SKLADOVÁNÍ

ZÓNA ODKLÁDÁNÍ

Přímá (lineární)
- Pro menší domácnosti, vybavená nejnutnějším úložným prostorem
- Pro použití jednou nebo dvěma osobami najednou
- Je dobré zakomponovat vestavěné spotřebiče a využít veškerý   
 dostupný prostor a zvětšit tak pracovní plochu

Pracovní trojúhelník
Základem dobře navržené kuchyně je pracovní trojúhelník, který 
vzájemně spojuje tři pracoviště, propojené zóny hlavních činností, 
bez kterýchh se neobejde žádná kuchyně.

Dvoustranná (paralelní)
- Naproti sobě dvě sestavy poskytují nejlepší využití prostoru,              
  vyhovuje průchozím kuchyním v ne příliš širokých prostorech
- Rozměr komunikačního prostoru mezi spodními skříňkami by měl být 
  minimálně 1,2 m

Rohová (tvar „L“)
- Vhodná do středně velkých domácností, umožňuje snadný dosah od 
  pracovní plochy na obě strany
- Dobře funguje s obývacím prostorem začleněným v té samé místnosti 
  a také odstraňuje nedostatek stěnové plochy

Každá činnost, kterou je třeba provádět v kuchyni, vyžaduje 
své místo. Proto rozdělujeme kuchyni na  několik zón 
podle druhu činnosti, které v konáme. Správné uspořádání 
kuchyně je důležité nejen pro úsporu času, ale hlavně 
na snížení námahy při samotné přípravě jídla.
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Ostrůvková
- Ostrůvek vytváří oddělenou pracovní plochu, kterou lze využít pro 
  skladování nádobí, na vaření nebo mytí
- Musí být dostupný ze všech stran, dobře navržený ostrůvek zabraňuje 
  zbytečnému obcházení dokola

Praktické rady před koupí kuchyně Dispoziční řešení

Pracovní zóny v kuchyni

„Připravili jsme pro vás novou, ještě 
vychytanější verzi EASY plánovače kuchyní 
s řadou novinek. Vyzkoušejte to!“

Jan Vrba | Vedoucí Product Manager

Aby kuchyně dokonale zapadla do vašeho bytu či domu, potřebujeme spolu s vámi připravit přesný plán. Zakreslit detailní půdorys místnosti, zamě-
řit inženýrské sítě, odměřit stropy a různé výklenky. Na základě takového nákresu společně s vámi připravíme kuchyni na míru.

Nakreslete půdorys.
Nic složitého, stačí jednoduchý obrázek s  tužkou 
a  pravítkem, případně na  počítači. Nezapomeňte 
poznamenat jeho základní rozměry! V  případě, 
že  máte byt apartmánového typu, zakreslete 
i  prostor jídelny a  obývacího pokoje. Kde přesně 
bude stát kuchyň? Jakou máte představu o  její 
velikosti?

Nakreslete a zaměřte stěny a překážky na stěnách.
Zaměřte světlou výšku místnosti, zakreslete rozmístění 
a směr otevírání oken (šířku okna, výšku okna, výšku 
od  podlahy po  parapet). Také zakreslete balkonové 
dveře, dveře na terasu, vstupní dveře. Zadejte rozměry 
všech vyčnívajících sloupů, stavební nerovnosti, niky, 
výklenky, stoupačky a podobně. Pokud jsou v místnos-
ti radiátory, zadejte jejich rozměry a umístění.

Zaměřte inženýrské sítě.
Elektrické rozvody, instalace vody a  plynu, které 
zůstanou ve vaší nové kuchyni. U novostaveb nebo 
úplné rekonstrukce se v prvním kroku musí udělat 
návrh kuchyně a na jeho základě vám poradce vypra-
cuje projekt nejvhodnějšího umístění elektroinstalací 
a rozvodů. Obklady se většinou se změnou dispozice 
mění, ale pro jistotu si je můžete také zakreslit.

21 3

Zaměření prostoru
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Kuchyň ve tvaru U s připojeným ostrůvkem, který obsahuje i jídelní koutek, je navržena tak, aby byl každodenní 
shon co nejjednodušší. Důležité je rozmístění jednotlivých prvků kuchyňské linky odpovídající ergonomickým 
potřebám člověka, který se pohybuje v kuchyni nejčastěji. Ať už jde o výšku pracovní desky nebo dobrou 
dosažitelnost horních skříněk. Při práci v kuchyni se musíte cítit pohodlně.

Při vaření se výška pracovní plochy 
počítá od horní hrany průměrně 
vysokého hrnce položeného 
na varné desce.  
V ideálním případě by se měla 
pohybovat asi 25 cm pod loktem. 
Díky tomu můžete vařit a mít 
uvolněná ramena a ruce. 

Při výběru kuchyně není 
nejdůležitější výška vaší 
postavy, ale výška lokte 
ohnuté ruky do pravého 
úhlu.
 
Podle toho můžete správně 
ergonomicky navrhnout 
vaši kuchyni.

Standardní výška pracovní 
plochy je 72 cm. Je vhodná 
pro běžné přípravné činnosti 
v kuchyni. 
Tato výška umožňuje 
normální držení těla a podle 
výšky osoby se nechá upravit 
nastavením nožiček u soklu.

Dřez by měl být vyvýšen, abyste lépe dosáhli na jeho dno. A to je důvod, 
proč by tato část kuchyně měla být plánována nad standardní pracovní 
výškou. Deska dřezové skříňky by optimálně měla být 10 až 15 cm pod rukou 
ohnutou v lokti. Nemusíte se tak sklánět do dřezu pro každý kus nádobí 
a tím tolik nezatěžujete vaše záda.
Dalším tipem je vyvýšená skříňka pro vestavnou myčku. Vyklízení nádobí 
tak bude pohodlnější než kdy předtím.

Při plánování byste měli věnovat dostatek pozornosti a vše promyslet do nejmenšího detailu. Jen tak 
se budete při práci v kuchyni cítit dobře a pohodlně. K dosažení toho, aby vás prostředí příjemně 
ovlivňovalo psychicky i fyzicky, slouží základní ergonomická pravidla.

1 2 3

Perfektní ergonomie
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Nástěnné skříňky

Spodní skříňky

Vysoká skříňka

Vestavná trouba

Nástěnné skříňky

Designový odsavač par

Indukční varná deska

Zásuvková skříň

Nerezový dřez

Výše umístěná myčka nádobí
Různé organizační systémy pro zásuvky 
a  výsuvy nabízejí strukturované úložné 
prostory pro všechno, co ve  své 
kuchyni chcete uschovat. Od  příborů, 
balicích fólií a  koření, přes plechy 
na pečení  až po celé bedny na nápoje. 

Úložné prostory
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Skříňky kompletně smontované už z výroby

• šetří čas při montáži
• šetří peníze za montáž

kování zásuvek Hettich PROFI+  
(vyšší řada kování) - jedno z nejkvalitnějších kovaní 
ve všech kuchyních

• kovové boky
• nosnost zásuvek až 65 kg
• pomalé zavírání s brzdou
• zásuvka se vysune celá = snadný přístup i do zadní 

části zásuvky

panty Hettich s integrovanou 
brzdou v základní nabídce 

• bez příplatku

předvrtané všechny úchytky už z výroby

• šetří čas při montáži, není je třeba vrtat na místě
• vždy navrtané rovně a přesně
• bez nepořádku při vrtání

barva: 698 dub

Ihned dostupná kuchyně v  dřevo-dekoru 
Dub Provence. Můžete ji libovolně 
kombinovat s bílou kuchyní Erika24 (lesk) 
nebo šedou Terry24 (mat) a  vytvořit si 
tak kuchyň dle vlastní představy. Kvalitní 
kování Hettich je zárukou vaší spokojenosti 
a dlouhé životnosti kuchyně.

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

22 465 Kč

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

lusi24Výhody kuchyní Naturel EASY a EASY24 
Vše už v základní ceně kuchyně!
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Kuchyně Erika24 nabízí dvířka s  lakovaným 
povrchem ve vysokém lesku a bezkonkurenční 
variabilitu skříněk dostupných ihned skladem. 
Kuchyni lze kombinovat se skříňkami kuchyní 
Lusi24 a  Terry24. Kvalitní kování Hettich je 
zárukou vaší spokojenosti a dlouhé životnosti 
kuchyně.

barva: 334 břidlicově šedá super mat
barva: 450 bílá

Kuchyně Terry24 v  moderním matném 
provedení v  hedvábně šedé barvě zaručí 
vašemu interiéru elegantní a  nadčasový 
vzhled. Naplánujte si vaší novou kuchyni 
z široké nabídky skříněk skladem a vařte ještě 
dnes! Kuchyni Terry24 můžete také libovolně 
kombinovat s kuchyněmi Lusi24 nebo Erika24 
a  vytvořit tak kuchyni Vašich snů přesně 
podle svých představ. 

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

23 667 Kč
Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

23 667 Kč
ZDARMA ke stažení na www.siko.czZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyníEasy plánovač kuchyní

Terry24erika24
easy

24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

Skladem celá série skříněk

Novinka
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bílá lesk, 450.US60.L, 3 855 Kč
bílá lesk, 450.US60.R, 3855 Kč
dub, 698.US60.L, 3 701 Kč
dub, 698.US60.R, 3 701 Kč
břidlicově šedá super mat, 334.US60.L, 3 990 Kč
břidlicově šedá super mat, 334.US60.R, 3 990 Kč

Skladem Skladem

    horní skříňky výška 32,3 cm

    horní skříňky výška 65 cm     spodní skříňky výška 71,7 cm + 15 cm sokl

    vysoké skříňky výška 193 cm + 15 cm sokl

   výkryty skříněk

60cm, břidlicově šedá super mat, 334.GSB60, 789 Kč

dvířka na myčku 60 cm, 45 cm 
s panelem

spodní skříňka 60cm 
se zásuvkou

60cm, dub, 698.GSB60, 749 Kč
60cm, bílá lesk, 450.GSB60, 849 Kč
45cm, břidlicově šedá super mat, 334.GSB45, 730 Kč
45cm, dub, 698.GSB45, 649 Kč
45cm, bílá lesk, 450.GSB45, 749 Kč

skříňka horní 90 cm, 60 cm 
zlamovací, plná

90cm, břidlicově šedá super mat, 334.WFL9001, 6 190 Kč

60cm, dub, 698.WFL6001, 4 890 Kč
60cm, břidlicově šedá super mat, 334.WFL6001, 5 190 Kč

60cm, bílá lesk, 450.WFL6001, 4 990 Kč

90cm, bílá lesk, 450.WFL9001, 5 890 Kč
90cm, dub, 698.WFL9001, 5 790 Kč

skříňka horní 90 cm, 60 cm, 
45 cm výklopná, plná

90cm, dub, 698.WK9033, 2 590 Kč
90cm, bílá lesk, 450.WK9033, 2 790 Kč
60cm, břidlicově šedá super mat, 334.WK6033, 2 449 Kč
60cm, dub, 698.WK6033, 2 390 Kč
60cm, bílá lesk, 450.WK6033, 2 449 Kč
45cm, břidlicově šedá super mat, 334.WK4533,  2 290 Kč
45cm, dub, 698.WK4533, 2 190 Kč
45cm, bílá lesk, 450.WK4533, 2 290 Kč

skříňka horní rohová 65 cm  
dvoudveřová

břidlicově šedá super mat, 334.WED6001.L, 4 470 Kč
dub, 698.WED6001.L, 4 490 Kč
bílá lesk, 450.WED6001.L, 4 590 Kč

skříňka horní 90 cm 
dvoudveřová otevírací, plná

břidlicově šedá super mat, 334.WE6501L, 5 424 Kč
dub, 698.WE6501L, 5 490 Kč
bílá lesk, 450.WE6501L, 5 590 Kč

břidlicově šedá super mat, 334.W9001, 3 206 Kč
dub, 698.W9001, 2 990 Kč
bílá lesk, 450.W9001, 3 290 Kč

břidlicově šedá super mat, 334.WED6001.R, 4 470 Kč

skříňka horní rohová 60cm  
pravá

dub, 698.WED6001.R, 4 490 Kč
bílá lesk, 450.WED6001.R, 4 590 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.W6001.L, 1 949 Kč

skříňka horní 60 cm otevírací 
levá, pravá, plná

levá, dub, 698.W6001.L, 1 880 Kč
levá, bílá lesk, 450.W6001.L, 2 046 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.W6001.R, 1 949 Kč
pravá, dub, 698.W6001.R, 1 880 Kč
pravá, bílá lesk, 450.W6001.R, 2 046 Kč

skříňka horní 45 cm otevírací 
levá, pravá, plná

levá, břidlicově šedá super mat, 334.W4501.L, 1 670 Kč
levá, dub, 698.W4501.L, 1 670 Kč
levá, bílá lesk, 450.W4501.L, 1 806 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.W4501.R, 1 657 Kč
pravá, dub, 698.W4501.R, 1 670 Kč
pravá, bílá lesk, 450.W4501.R, 1 806 Kč

skříňka horní 30 cm 
otevírací levá, pravá

levá, břidlicově šedá super mat, 334.W3001.L, 1 441 Kč
levá, dub, 698.W3001.L, 1 460 Kč
levá, bílá lesk, 450.W3001.L, 1 490 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.W3001.R, 1 441 Kč
pravá, dub, 698.W3001.R, 1 460 Kč
pravá, bílá lesk, 450.W3001.R, 1 490 Kč

výkryt pro vysoké skříně 10 cm Obkladový panel za kuchyňskou linku

bílá, 106.HPK1001, 599 Kč

břidlicově šedá super mat, 194.HPK1001, 990 Kč
dub, 192.HPK1001, 599 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.WGLS6001L, 2 617 Kč

skříňka horní 60 cm 
otevírací levá, pravá, sklo

levá, dub, 698.WGLS6001L, 2 676 Kč
levá, bílá lesk, 450.WGLS6001L, 2 649 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.WGLS6001R, 2 617 Kč
pravá, dub, 698.WGLS6001R, 2 676 Kč
pravá, bílá lesk, 450.WGLS6001R, 2 649 Kč

skříňka horní 45 cm otevírací 
levá, pravá, sklo

levá, břidlicově šedá super mat, 334.WGLS4501L, 2 360 Kč
levá, dub, 698.WGLS4501L, 2 405 Kč
levá, bílá lesk, 450.WGLS4501L, 2 360 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.WGLS4501R, 2 360 Kč
pravá, dub, 698.WGLS4501R, 2 405 Kč
pravá, bílá lesk, 450.WGLS4501R, 2 360 Kč

skříňka horní 90 cm, 60cm
zlamovací, sklo

závěsná skříňka pro 
vestavný odsavač par

90cm, dub, 698.WFLG9001, 7 690 Kč

60cm, dub, 698.WFLG6001, 6 690 Kč
60cm, břidlicově šedá super mat, 334.WFLG6001, 6 990 Kč

60cm, bílá lesk, 450.WFLG6001, 6 590 Kč

90cm, břidlicově šedá super mat, 334.WFLG9001, 7 990 Kč
90cm, bílá lesk, 450.WFLG9001, 7 590 Kč

levá, bílá lesk, 450.WDAF6057L, 1 881 Kč
levá, bílá lesk, 450.WDAF6057R, 1 881 Kč
levá, břidlicově šedá super mat, 334.WDAF6057L, 1 881 Kč
levá, břidlicově šedá super mat, 334.WDAF6057R, 1 881 Kč
pravá, dub, 698.WDAF6057L, 1 636 Kč
pravá, dub, 698.WDAF6057R, 1 636 Kč

dvířka na myčku 60 cm, 45 cm 
bez panelu

dno pod indukční desku 
60 cm, 90 cm

60cm, břidlicově šedá super mat, 334.GSBD60I, 979 Kč 60 cm, DBKI60, 1 149 Kč
90 cm, DBKI90, 1 290 Kč60cm, dub, 698.GSBD60I, 890 Kč

60cm, bílá lesk, 450.GSBD60I, 1 040 Kč
45cm, břidlicově šedá super mat, 334.GSBD45I, 939 Kč
45cm, dub, 698.GSBD45I, 849 Kč
45cm, bílá lesk, 450.GSBD45I, 996 Kč

skříň pro vestavnou kombinovanou 
lednici 60 cm levá, pravá

levá, dub, 698.GD17801B.L, 5 250 Kč
levá, bílá lesk, 450.GD17801B.L, 5 250 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.GD17801.L, 6 250 Kč

pravá, břidlicově šedá super mat, 334.GD17801.R, 6 250 Kč
pravá, dub, 698.GD17801B.R, 5 290 Kč
pravá, bílá lesk, 450.GD17801B.R, 5 290 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.GMDK01.L, 5 250 Kč

skříň vysoká 60 cm pro vestavnou 
troubu a mikrovlnku, levá, pravá

levá, dub, 698.GMDK01.L, 5 090 Kč
levá, bílá lesk, 450.GMDK01.L, 5 555 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.GMDK01.R, 5 290 Kč
pravá, dub, 698.GMDK01.R, 5 090 Kč
pravá, bílá lesk, 450.GMDK01.R, 5 555 Kč

potravinová skříň 60 cm / 193 cm
levá, pravá

levá, břidlicově šedá super mat, 334.HDV6001.L, 6 622 Kč
levá, dub, 698.HDV6001.L, 6 490 Kč
levá, bílá lesk, 450.HDV6001.L, 6 690 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.HDV6001.R, 6 622 Kč
pravá, dub, 698.HDV6001.R, 6 490 Kč
pravá, bílá lesk, 450.HDV6001.R, 6 690 Kč

břidlicově šedá super mat, 334.UDTE90.L, 8 690 Kč

skříňka spodní rohová 90 cm 
dvoudveřová

dub, 698.UDTE90.L, 8 290 Kč
bílá lesk, 450.UDTE90.L, 8 690 Kč

skříňka spodní dřezová 60 cm 
otevírací levá, pravá

levá, břidlicově šedá super mat, 334.SPUD60.L, 2 590 Kč
levá, dub, 698.SPUD60.L, 2 490 Kč
levá, bílá lesk, 450.SPUD60.L, 2 720 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.SPUD60.R, 2 590 Kč
pravá, dub, 698.SPUD60.R, 2 490 Kč
pravá, bílá lesk, 450.SPUD60.R, 2 720 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.UED90.L, 7 477 Kč

skříňka spodní rohová 90 cm 
levá, pravá

levá, dub, 698.UED90.L, 7 590 Kč
levá, bílá lesk, 450.UED90.L, 7 690 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.UED90.R, 7 477 Kč
pravá, dub, 698.UED90.R, 7 590 Kč
pravá, bílá lesk, 450.UED90.R, 7 690 Kč

břidlicově šedá super mat, 334.UD90, 4 333 Kč

skříňka spodní 90 cm 
otevírací, dvoudveřová

dub, 698.UD90, 4 290 Kč
bílá lesk, 450.UD90, 4 490 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.UD45.L, 2 290 Kč

skříňka spodní 45 cm  
otevírací, levá, pravá

levá, dub, 698.UD45.L, 2 090 Kč
levá, bílá lesk, 450.UD45.L, 2 405 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.UD60.L, 2 545 Kč

skříňka spodní 60 cm 
otevírací, levá, pravá

levá, dub, plná, 698.UD60.L, 2 490 Kč
levá, bílá lesk, 450.UD60.L, 2 720 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.UD60.R, 2 545 Kč
pravá, dub, plná, 698.UD60.R, 2 490 Kč
pravá, bílá lesk, 450.UD60.R, 2 720 Kč

pravá, břidlicově šedá super mat, 334.UD45.R, 2 290 Kč
pravá, dub, plná, 698.UD45.R, 2 090 Kč
pravá, bílá lesk, 450.UD45.R, 2 405 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.UD30.L, 2 190 Kč

skříňka spodní 30 cm 
otevírací, levá, pravá

levá, dub, 698.UD30.L, 1 990 Kč
levá, bílá lesk, 450.UD30.L, 2 190 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.UD30.R, 2 190 Kč
pravá, dub, 698.UD30.R, 1 990 Kč
pravá, bílá lesk, 450.UD30.R, 2 190 Kč

skříňka spodní 60 cm 
pro vestavnou troubu

břidlicově šedá super mat, 334.HUB, 2 190 Kč
dub, 698.HUB, 2 195 Kč
bílá lesk, 450.HUB, 2 300 Kč

levá, břidlicově šedá super mat, 334.GO01.L, 5 490 Kč

skříň vysoká 60 cm 
pro vestavnou troubu, levá, pravá

levá, dub, 698.GO01.L, 5 390 Kč
levá, bílá lesk, 450.GO01.L, 5 490 Kč
pravá, břidlicově šedá super mat, 334.GO01.R, 5 490 Kč
pravá, dub, 698.GO01.R,5 390 Kč
pravá, bílá lesk, 450.GO01.R, 5 490 Kč

spodní skříňka 15 cm 
plnovýsuv

břidlicově šedá super mat, 334.UA15, 3 698 Kč
dub, 698.UA15, 3 690 Kč
bílá lesk, 450.UA15, 3 890 Kč

skříňka spodní 60 cm 
3 zásuvky plnovýsuv

skříňka spodní 45 cm 
3 zásuvky plnovýsuv

břidlicově šedá super mat, 334.UA60, 6 590 Kčbřidlicově šedá super mat, 334.UA45, 6 190 Kč
dub, 698.UA60, 6 710 Kčdub, 698.UA45, 6 290 Kč
bílá lesk, 450.UA60, 6 920 Kčbílá lesk, 450.UA45, 6 500 Kč

skříňka spodní 90 cm 
3 zásuvky plnovýsuv

dub, 698.UA90, 8 810 Kč
bílá lesk, 450.UA90, 9 125 Kč

břidlicově šedá super mat, 334.UA90, 8 249 Kč

rohový výkryt 7 cm

břidlicově šedá super mat, 334.UPE, 1 208 Kč
dub, 698.UPE, 1 090 Kč
bílá lesk, 450.UPE, 1 190 Kč

výkryt pro spodní 
skříňky 10 cm

bílá, 106.UPK10, 390 Kč

břidlicově šedá super mat, 194.UPK10, 390 Kč
dub, 192.UPK10, 390 Kč

výkryt pro horní 
skříňky 10 cm

dub, 192.WPK1001, 370 Kč
bílá, 106.WPK1001, 370 Kč

břidlicově šedá super mat, 194.WPK1001, 370 Kč

skříňka spodní rohová 110 cm 
levá, pravá

levá, břidlicově šedá super mat, 334.UED9045.L, 4 406 Kč
levá, dub, 698.UED9045.L, 4 490 Kč
levá, bílá lesk, 450.UED9045.L, 4 590 Kč

pravá, břidlicově šedá super mat, 334.UED9045.R, 4 406 Kč
pravá, dub, 698.UED9045.R, 4 590 Kč

pravá, bílá lesk, 450.UED9045.R, 4 590 Kč

Typy skříněk plánovaných kuchyní Naturel Easy24Typy skříněk plánovaných kuchyní Naturel Easy24

skříňka horní 60 cm
pro vestavnou mikrovlnnou troubu

břidlicově šedá super mat, 334.WM6001, 2 130 Kč
bílá lesk, 450.WM6001, 2 290 Kč
dub, 698.WM6001, 2 190 Kč

lze umístit 
mikrovlnné 
trouby o cel-
kové výšce 
38 cm vč. 
rámečku

z naší nabídky
lze umístit spotřebiče:
Constructa
CK587VS3

z naší nabídky lze umístit spotřebiče:
Beko - MOB20231BG
Mora - VMT312X
Bosch - HMT75M654 

z naší nabídky lze umístit spotřebiče:
Beko - CTB6407X, CTB6250W, 
HNT62210B
Constructa - CD30635
Bosch - DFL063W50

Lze použít 
i pro rohový 
dřez

končovací
bočnice

dub, 192.UWA25, 1 260 Kč dub, 192.WW2501, 899 Kč
bílá, 106.UWA25, 1 260 Kč

břidlicově šedá super mat, 194.UWA25, 1 260 Kč

bílá, 106.WW2501, 899 Kč

břidlicově šedá super mat, 194.WW2501, 899 Kč

kančovací bočnice 
k horní skříňce, 25 mm 

Novinka

bílá mat, 106.WRF1501, 3 290 Kč
šedá, 194.WRF1501, 3 290 Kč

horní závěsné police 15cm

115.NV52.60, granit, délka 60x52 cm, 799 Kč
115.NV2039065, granit, délka 90x65 cm, 1 349 Kč
115.NV52.185, granit, délka 185x52 cm, 2 399 Kč
115.NV52.258, granit, délka 258x52 cm, 3 390 Kč
117.NV52.60, měď, délka 60x52 cm, 799 Kč
117.NV2039065, měď, délka 90x65 cm, 1 349 Kč
117.NV52.185, měď, délka 185x52 cm, 2 399 Kč
117.NV52.258, měď, délka 258x52 cm, 3 390 Kč
192.NV52.60, dub, délka 60x52 cm, 799 Kč
192.NV2039065, dub, délka 90x65 cm, 1 349 Kč
192.NV52.185, dub, délka 185x52 cm, 2 399 Kč
192.NV52.258, dub, délka 258x52 cm, 3 390 Kč
330.NV52.60, beton, délka 60x52 cm, 799 Kč
330.NV2039065, beton, délka 90x65 cm, 1 349 Kč
330.NV52.185, beton, délka 185x52 cm, 2 399 Kč
330.NV52.258, beton, délka 258x52 cm, 3 390 Kč

Novinka

334.GD17801.L - stejné
334.GD17801.R – stejné
Nové
698.GD17801B.L
698.GD17801B.R
450.GD17801B.L
450.GD17801B.R
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Terry24Lusi24 Erika24
bílá 
vysoký lesk

břidlicově šedá 
super mart

334450698

dub 
Provence

Příslušenství kuchyní Naturel Easy24 Příslušenství kuchyní Naturel Easy24 

Korpusy

Pracovní desky

Protiskluzné podložky do zásuvky

Úchytky

MřížkyMřížky

Elektrické zásuvky

LED osvětlení

Lišty koncové  

Těsnící lišty

Olepovací hrana

Závěsná miska

Příborníky

Sokly Sokly
prémiová 
bílá

břidlicově šedá 
(pouze Terry24)

dekor Copper 
vintage

beton šedý 
imitace

granit Torreano 
antracit

dub 
Provence

příborník PVC 90cm 
BE90, 339 Kč
příborník PVC 60cm
BE60, 269 Kč
příborník PVC 45cm
BE45, 229 Kč

dub
192.9112.2M, 199 Kč

olepovací hrana k pracovní desce, 2m

granit
115.9112.2M, 199 Kč
měď
117.9112.2M, 199 Kč
beton šedý
330.9112.2M, 199 Kč

sokl 15cm, 220cm , bílá, 106.SB15.220, 149 Kč
sokl 15cm, 335cm , bílá, 106.SB15.335, 199 Kč
sokl 15cm, 220cm , dub, 192.SB15.220, 149 Kč
sokl 15cm, 335cm , dub, 192.SB15.335, 199 Kč
sokl boční 20 cm, 51 cm, dub, 192.SBR15, 199 Kč
sokl boční 20 cm, 51 cm, bílá, 106.SBR15, 199 Kč

* v ceně skříňky

PVC

ALU

• rozteč šroubů 16 cm
• kov, broušená nerez

• připojovací kebel 2 m
• pro pracovní desky silné 1,6 - 6 cm
• dětská pojiska

• připojovací kebel 2 m
• pro pracovní desky silné 4 cm
• dětská pojiska

Barevná provedení Lusi24, Erika24 a Terry24 
lze mezi sebou navzájem kombinovat.

dub 
Provance

granit 
Terreano 
antracit

dekor 
Copper 
vintage

beton 
šedý 

imitace
cena

pracovní deska na dolní roh 90/90cm 192.APNE90 115.APNE90 117.APNE90 330.APNE90 2 590 Kč
pracovní deska 96cm 192.APN60.96 115.APN60.96 117.APN60.96 330.APN60.96 1 190 Kč
pracovní deska 186cm 192.APN60.186 115.APN60.186 117.APN60.186 330.APN60.186 2 190 Kč
pracovní deska 246cm 192.APN60.246 115.APN60.246 117.APN60.246 330.APN60.246 2 990 Kč
pracovní deska 306cm 192.APN60.306 115.APN60.306 117.APN60.306 330.APN60.306 3 590 Kč
pracovní deska 366cm 192.APN60.366 115.APN60.366 117.APN60.366 330.APN60.366 4 290 Kč

• energetická třída A++
• včetně trafa
• montáž pod horní skříňky

• neobsahuje vypínač
• světlo studené
• IP20
• délka připojovacího kabelu 2 m

světlo LED B 189
5293830, 802 Kč

světlo LED B 190
5293831, 1 089 Kč

světlo LED B 250
5294998, 1 243 Kč

mřížka větrací do soklu bílá
886336, 66 Kč
mřížka větrací do soklu ALU
886350, 66 Kč

mřížka větrací ALU do PD
887114, 299 Kč

lišta pro spojení k pracovní 
desce do rohu 60/4
887294, 249 Kč

ochranná lišta pro ukončení 
pracovní desky 60/4 levá
 887295, 149 Kč
ochranná lišta pro ukončení 
pracovní desky 60/4 pravá
887296, 149 Kč

těsnící lišta ALU 4m
898291, 856 Kč

set k ALU
898292, 59 Kč

trafo HLT 30W 923215, 599 Kčsvětlo STAR LINE 60cm, 7,5 W, 923440, 1 499 Kč
světlo STAR LINE 90cm, 12,5 W,  923441, 1 899 Kč

trafo slim 50W
 932892, 1 599 Kč

el. zásuvka výsuvná Eklevator 230 V
942855, 2 499 Kč

el. zásuvka Twister 230 V
942856, 3 099 Kč

těsnící lišta ALU 2m
ALU2M, 428 Kč

prodlužovací kabel
886823, 49 Kč

192 115 117 330

106 194

závěsná miska na odpad
PVC šedá
50668, 559 Kč

Úchytka 069 Nobilia
UCHYT69, 179 Kč

Protiskluzná podložka do zásuvky UA45 
103101, 149 Kč

Protiskluzná podložka do zásuvky UA60 
103102, 199 Kč

Protiskluzná podložka do zásuvky UA90 
103103, 249 Kč

těsnící lišta granit, 4m, 115.WAP400, 510 Kč
těsnící lišta měď, 4m, 117.WAP400, 510 Kč
těsnící lišta dub, 4m, 192.WAP400, 510 Kč
těsnící lišta beton šedý, 4m, 330.WAP400, 510 Kč

sada rohů a koncovek k liště, granit, 115.WAPZ, 299 Kč
sada rohů a koncovek k liště, měď, 117.WAPZ, 299 Kč
sada rohů a koncovek k liště, dub, 192.WAPZ, 299 Kč
sada rohů a koncovek k liště, beton šedý, 330.WAPZ, 299 Kč

Kód Popis Cena délka profilu (m)

SOKL150AL4 Sokl plastový AL broušený 150 / 4m 890 Kč 4

SOKL150NRZ4 Sokl plastový NRZ broušený 150 / 4m 990 Kč 4

SOKL150AL2 Sokl plastový AL broušený 150 / 2m 490 Kč 2

SOKL150NRZ2 Sokl plastový NRZ broušený 150 / 2m 590 Kč 2

Kód Popis Cena délka profilu (m)

KSOKL150AL Koncovky k soklu  150 hliník broušený 290 Kč 1 set

KSOKL150NRZ Koncovky k soklu  150 NRZ broušená 290 Kč 1 set

Kód Popis Cena délka profilu (m)

TLA20C4 Lišta 20 k PD černá 4m 690 Kč 4

TL20B4 Lišta 20 k PD bílá lesk 4m 690 Kč 4

TL20AL4 Lišta 20 k PD AL broušený 4m 690 Kč 4

TL20NRZ4 Lišta 20 k PD NRZ broušená 4m 690 Kč 4

TLA20C2 Lišta 20 k PD černá 2m 370 Kč 2

TL20B2 Lišta 20 k PD bílá lesk 2m 370 Kč 2

TL20AL2 Lišta 20 k PD AL broušený 2m 360 Kč 2

TL20NRZ2 Lišta 20 k PD NRZ broušená 2m 370 Kč 2

Kód Popis Cena délka profilu (m)

KL20C Koncovky k liště 20 k PD černá 99 Kč 1 set

KL20B Koncovky k liště 20 k PD bílá lesk 99 Kč 1 set

KL20AL Koncovky k liště 20 k PD hliník broušený 99 Kč 1 set

KL20NRZ Koncovky k liště 20 k PD nerez broušený 99 Kč 1 set

Kód Popis Cena délka profilu (m)

VMSAL60 Mřížka v soklu AL broušený 60cm 730 Kč 1

VMSNRZ60 Mřížka v soklu NRZ broušená 60cm 690 Kč 1 

Kód Popis Cena délka profilu (m)

VYREZMAL45 Výřez soklu myčka 45cm AL broušený 390 Kč 1 

VYREZMNRZ45 Výřez soklu myčka 45cm NRZ broušený 390 Kč 1

VYREZMAL60 Výřez soklu myčka 60cm AL broušený 490 Kč 1

VYREZMNRZ60 Výřez soklu myčka 60cm NRZ broušený 490 Kč 1

Novinka

**set obsahuje: 1x vnitřní a vnější roh 90° + 1x vnitřní a vnější roh 135° + 1x 
spojku + 2 x záslepku

* set obsahuje: 1x roh vnitřní a vnější  90° + 1x vnitřní roh 135° + 2 x záslepku

* montáž k pracovní desce pomocí vrutů (vruty jsou součástí balení)

* montáž k pracovní desce pomocí vrutů (vruty nejsou součástí balení)

Těsnící lišty k pracovním deskám EASY24
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Korpusy a pracovní desky plánovaných kuchyní Naturel Easy24 

Linear               Light
TEPLOTA 

BÍLÉ
4000 K

PRACOVNÍ
TEPLOTA

-20°+40°C 

VYZAŘ. 
ÚHEL

 120 °
NAPĚTÍ
 24 V

ŽIVOTNOST
50.000 h

ZÁRUKA
 3 roky

Napájecí zdroj LL5/300 LL8/500 LL16/1000
6 W 1 ks X X

24 W 4 ks 3 ks 1 ks
36 W 7 ks 4 ks 2 ks
48 W 9 ks 6 ks 3 ks

Správný výběr napájecího zdroje
Následující tabulka ukazuje, kolik Linear LED sví-
tidel může napájet jeden napájecí zdroj. Jinými 
slovy podle této tabulky si vyberete vhodný na-
pájecí zdroj pro Vaši aplikaci Linear LED svítidel 
v závislosti na jejich typu a množství.

Vyzařovací úhel Linear LED svídidel 
lze nastavit v úhlech 0°, 45° nebo 
90°. Otáčejte svítidlem v místě 
označeném symbolem PULL 
až do maximálního vytočení 90°.

Nastavení Lineárního LED svítidla

0°   45°               90°

Propojovací kabel 100 (125 mm) ML012,  44 Kč

Propojovací kabel 500 (530 mm) ML013, 52 Kč

Propojovací kabel 1000 (1030 mm) - ML014, 61 Kč

Prodlužovací kabel 1000 (1030 mm) - ML015, 92 Kč

Napájecí zdroj 24 V, 6 W
 ML031, 332 Kč

Napájecí zdroj 24 V, 24 W - ML032, 601 Kč
Napájecí zdroj 24 V, 36 W - ML033, 845 Kč
Napájecí zdroj 24 V, 48 W - ML034, 1 072 Kč

Lineární konektor - ML011, 52 Kč

DC Připojovací konektor - M021, 114 Kč

Dotykový stmívač - ML023, 201 Kč

Pohybové čidlo - ML024, 401 Kč

4-cestný rozbočovač - ML025, 114 Kč

ON/OFF Vypínač - ML022, 114 Kč

Max. délka spojení svítidel = 
3 m, max. příkon = 48 W

max. příkon = 48 W

max. příkon = 48 W

max. příkon = 48 W

LED osvětlení Easy
Složte si sami osvětlení vaší pracovní desky

    Aplikace
● LED osvětlení vitrín, polic, prodejních regálů
● LED osvětlení nábytku, knihoven, šatních skříní
● LED osvětlení vinotéky, LED osvětlení pod 

skříňky, pod kuchyňské skříňky
● LED osvětlení architektonických nik, 

LED dekorativní osvětlení
● LED osvětlení pracovní plochy, užitkové osvětlení

Kód Světelný tok Délka Cena

ML01 400 lm ~303 mm 767 Kč

ML02 640 lm ~504 mm 1 106 Kč
ML03 1280 lm ~1005 mm 2 064 Kč

Hliníkové tělo + PMMA difuzor

84

 16W

100W 
halogen

~1
00

5 
m

m

  8W

50W 
halogen

~5
04

 m
m

  5W

30W 
halogen

~3
03

 m
m

Rychlá montáž
5 min.

LL16/1000 LL8/500 LL5/300

10

33

Výhody:
• Jednoduchá montáž
• Možnost spojení až 10 svítidel v jedné řadě
• Min. 10x delší životnost než je tomu u halogenových žárovek
• Každé svítidlo je vybaveno vypínačem a lze ho jednotlivě ovládat

Aplikace:
Osvětlení kuchyňských linek, pracovních stolů, osvětlení šatních 
skříní, poliček a regálů

ML kód ML typ Výkon Vyzař. úhel Světelný tok Teplota 
bílé PF IP Cena

ML036 KL11/560-4000K230V 11 W 135° 640 lm 4000 K ≥0,6 20 659 Kč

150°

Zadní upevňovací otvory

Horní upevňovací otvory

<1s

20
50.000
hrs

HIGH
QUALITYLED Line

LED Line

<1s000
hrs

HIGH
QUALITY

Výkon 11 W
Napětí 120 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota - 20 až + 40 °C
Životnost  >20.000 h
Materiál těla svítidla Aluminium + Plastic
Stupeň krytí  IP 20
Světelný tok  640 lm
Teplota barvy 4000 K 
Index podání barev Ra >80
Vyzařovací úhel 135 °
Záruka 3 roky

20.

20

Výhody:
• Jednoduchá montáž
• Možnost spojení až 10 svítidel v jedné řadě

60

4000 K

135˚

Sektorové smívání

Sektorové smívání

1m

2m

2m

1,2m

2m
Typ Kód Průměr Světelný tok Výkon Stmívač Cena

EASYLine světlo LED kulaté EL70 70 mm 270 lm 2,6 W ne 260 Kč

Svítitdlo 2,6W, 4000K

1,2m
Typ Kód Cena

dotykový vypínač/stmívač EL02 390 Kč

Stmívač 96W
Typ Kód Cena

prodlužovací kabel 1m EL03 49 Kč

Prodlužovací bílý kabel 1m

Typ Kód Cena

rozbočovač EL01 110 Kč

Rozbočovač - 6 pólový, 4A

Typ Kód Cena

kabelová chránička 50cm EL06 39 Kč

Kabelová lišta se samolepící páskou 500mm

Typ Kód Cena

senzorový vypínač dveřní EL04 390 Kč

Dveřní senzor 96W
Typ Kód Výkon Cena

napájecí zdroj EL05 48 W 890 Kč

Napájecí zdroj 48W, 24V bílý

10
10

Centrální stmívání

Centrální stmívání

1

8

55 5

8

5

5

7
10

10

6 3

230 V 230 V

Dotykový
stmívač

Dveřní 
senzor

Typ Kód Délka Světelný tok Výkon Stmívač Cena

EASYLine světlo LED 50cm EL500 510 mm 575 lm 7W ne 650 Kč

Svítidlo 7W, 4000K

EASYLine světlo LED 100cm EL1000 1010 mm 1150 lm 14W ne 880 Kč

Svítidlo 14W, 4000K

Typ Kód Délka Světelný tok Výkon Stmívač Cena

EASYLine světlo LED se stmívačem EL500S 550 mm 575 lm 8W ano 960 Kč

Svítidlo 8W, 4000K

EASYLine světlo LED se stmívačem EL1000S 1050 mm 1150 lm 15W ano 1160 Kč

Svítidlo 15W, 4000K

70

1

5

6

7

3

8

10

F

2 m

1

1

3

3

5

6

7

810

10 8

stmívač

stmívač

12500

7

Novinka
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Série kuchyní 
Easy

easy
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výška postavy 
cca 170 cm
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Kvalita kuchyní EasyKvalita kuchyní Easy

Novinka

Vyrobeno v Německu v nejmodernějším závodě na světě

 

Základem výroby je stavebnicový systém dimensionn se  třemi výškami spodních skříněk, pěti výškami závěsných skříněk, 
čtyřmi výškami nástavcových skříněk a čtyřmi výškami vysokých skříněk.

Boční stěny 16 mm silné, oboustranně potažené
melaminovou pryskyřicí

Přední hrana korpusu a poličky
potažené silnou hranou z PP
1,2 mm.
Vysoce zatížitelné a odolné proti
nárazům. Příjemný vzhled díky
jemnému zaoblení.

Kolem dokola olepené hrany 
pro horní desky a bočnice 
zajišťují čisté zakončení 
a zabraňují vniknutí nečistot 
a vlhkosti.

Dna, konstrukční desky 
a bočnice jsou slepeny kolíky 
z tvrdého dřeva.

Pro shodný průsvitný vzhled jsou 
skleněné závěsné skříňky sériově 
vybavené 5 mm skleněnou poličkou. 
Skříňky s výklopnými dvířky 
a skládacími zvedacími dvířky mají 
6 mm silné skleněné poličky.

Tam se toho vejde!
Všechny desky a dna (včetně
vkládacích polic) je možné zatížit
hmotností až 50 kg/m2. To
odpovídá například více než
80 jídelním talířům.

2,8 mm deska HDF, z vnitřní strany lakovaná v dekoru nebo potištěná. 
Zadní stěny jsou zasazené v 6 mm hluboko drážkovaných bočnicích a jsou navíc 
sešroubovány s korpusem.
Odsazené zadní stěny zajišťují dobrou cirkulaci vzduchu mezi stěnou 
a kuchyňským nábytkem a nemohou navlhnout. Zabraňuje tvoření plísně. 
Výhoda: Žádné tvoření spár ve vnitřní viditelné oblasti. Dlouhá životnost, trvale
pevné, avšak variabilní pro montéra na místě.

Extrémně stabilní konstrukční
desky a vlysy u spodních 
a vysokýchskříněk. Horní příčný 
vlys u spodních skříněk: barva 
hrany bílá pro vzhled hodící se 
v každé kombinaci.

Zadní stěny 2,8 mm dřevovlákno, sešroubované  
s korpusem
Vlysy (vzpěry) 19 mm silné, oboustranně potažené
melaminovou pryskyřicí
Přední hrany korpusů se silnou hranou z PP
(1,2 mm silné)

Vkládací police, 16 mm silná, přední hrany se silnou
hranou z PP (1,2 mm silná)

Dno a bočnice slepeny kolíky z tvrdého dřeva
(8 x 30 mm)
Konstrukční deska (dno) 19 mm silná,
oboustranně potažená melaminovou pryskyřicí

Krycí sokly z MDF
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
13 mm silné, potažené

Soklové nohy s nastavením výšky –10 a +20 mm

V každém ohledu trvalá kvalita

Kvalitní zásuvky a kování to je základ

Kvalitní zásuvky a kování to je základ

Výšky skříněk kuchyní Naturel Easy

V každém ohledu trvalá kvalita

Nasazeny všechny rozhodující materiály jako laminované dřevotřískové desky, vícevrstvá folie hladká a profilovaná, lak.

Přední hrana 
korpusu/poličky

Skleněné poličky Zatížení polic 50 kg na m2 Odsazené zadní stěny o síle 2,8 mm

Konstrukční desky, dna, 
vlysy (vzpěry) 19 mm

Zde nemá vlhkost šanci Kolíky z tvrdého dřeva
8 x 30 mm

3D – rychlá montáž závěsů
Kvalitní závěsy jsou z celokovu, jsou robustní, 
mají dlouhou životnost a  dokonale udržují 
otevírací dvířka ve správné pozici po celá léta. 

Závěsy mají pro otevírání a  zavírání 
automatickou funkci pro přidržení díky 
zabudovanému pružinovému mechanismu. 
Všechny závěsy poskytují pohodlné možnosti 
sahání a přístupu do skříněk.

Metalízový ocelový rám
Metalízový ocelový rám má dvě vrstvy stříbrné 
práškové barvy, navíc je opatřen vrstvou bezbarvého 
laku a díky tomu je extrémně odolný proti poškrábání. 
Spodní deska je silná 16 mm.

Kuličkový pojezd TANDEM QUADRO
Dlouhá životnost díky přesným ocelovým 
kuličkám. Vedení kuličkových ložisek 
Quadro nevyžaduje žádnou další údržbu. 
Kuličkový princip zajišťuje samočištění 
vodicích lišt.

Seřízení bez nářadí
Seřízení výšky a šířky přesně na milimetr, bez 
nářadí. Optimální kluzné vlastnosti a bezpečnost 
i po dlouholetém používání.

Vzhled spár
Čelní kryty s nastavením výšky, sklonu a bočním 
nastavením pro stejnoměrný vzhled spár.

Jednoduché čištění
Obzvlášť dobré čištění díky měkké hraně lícující 
s plochou dna zásuvek.

Vysoká zatížitelnost systému
Vysoká zatížitelnost systému až 30 kg, 
u šířky 800/900 mm až 50 kg, u 1000 mm až 65 kg.

Tlumiče „SILENT SYSTEM“ HETTICH
Špičkový komfort pro bezhlučné zavírání. Zásuvky 
se  díky pneumatickým dorazům zavírají zlehka a  tiše. 
V  poslední fázi průběhu zavírání se  pohyb mění 
ve zpomalený chod. Zásuvka se zavře bez zvuku.  

Otevírací dvířka, výsuvy a  potravinové skříně – prostě u  všech pohyblivých dílů prověřujeme v  našem 
zařízení na trvalý chod celkovou životnost více než 15 let a – to je pro nás nezbytné – vždy s plným zatížením. 
Tím namáháme náš nábytek v laboratoři řízení jakosti částečně až třikrát déle, než požaduje norma DIN.

x x

x xx

x

    =     = Typy skříněk skladem
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sandra Kuchyně Sandra  nabízí jednoduchá hladká dvířka 
jednobarevných odstínů matného povrchu, ale i  stále 
modernějších dekorů, které napodobují povrch dřeva. 
Dvířka jsou vyrobena z melaminové desky.

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz
Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

27 221 Kč

8
barevných 
provedení 

(více na str. 82)

barva: 239 bílá softmatt
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Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

30 076 Kč

fatma
Tato kuchyňská linka v  modrém vysokém lesku 
upoutá v  každém bytě. Dokonce i  bočnice 
a horní police jsou dostupné ve stejném odstínu, 
vyrobeny ze  stejného materiálu, kterým je fólie 
lakovaná UV lakem.  

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz
Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

4
barevných 
provedení 

(více na str. 82)

barva: 501 červená vysoký lesk

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
www.siko.cz/kuchyne26 SIKO KUCHYNĚ 2018/2019

www.siko.cz/kuchyne 27



Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

41 558 Kč ZDARMA ke stažení na www.siko.cz
Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

3
barevná 

provedení 
(více na str. 82)

barva: 847 alpská bílá lak mat

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
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selma
Hledáte kuchyni plnou moderních funkcí, s řadou úložných prostor a přesto 

tradičního vzhledu? Pak kuchyně  Selma jistě naplní vaše očekávání. Lakovaná 
dvířka klasického vzhledu rámové konstrukce, v moderní matné alpské bílé. 

Tato kuchyně se skvěle hodí i do interiéru s nádechem rustikálního stylu. 

Sladíme vám i koupelnu do stejného stylu | www.siko.cz/koncepty
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lisa
Kuchyně Lisa nabízí moderní barvy dvířek vyrobené 
z  melaminové desky. Hrany dvířek jsou opatřeny 
polymerovou laserovou hranou v barvě dvířek. ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

6
barevných 
provedení 

(více na str. 82)

barva: 427 alpská bílá
Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

28 532 Kč
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Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

44 378 Kč ZDARMA ke stažení na www.siko.cz
Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

1
barevné 

provedení 
(více na str. 82)

barva: 901 hedvábně šedá

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
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iva
Pokud máte rádi opravdové dřevo, tak kuchyně Iva vám ho nabízí. Rámová 

dvířka jsou vyrobena z pravého  dřeva s dýhovanou výplní a přelakovaná 
hedvábně šedým lakem.  

Sladíme vám i koupelnu do stejného stylu | www.siko.cz/koncepty
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rebeca
Beton se etabloval nejen v architektuře, 
ale také v interiéru. Čela v autentickém 
betonovém vzhledu jsou zajímavým 
materiálem s dobrou údržbou a tato 
kuchyně tento atraktivní dekor nabízí. 

easy
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easy
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easy

easy

easy
24

easy
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easy

easy

6
barevných 
provedení 

(více na str. 82)

barva: 892 beton šedý

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

28 532 Kč
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Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

30 076 Kč

tamara
Kuchyni Tamaru si jistě zamilujete nejen na první pohled, 
ale také na  dotek. Dvířka v  supermatném provedení 
potažená lakovanou fólií jsou na dotek velice příjemná.

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz
Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

7
barevných 
provedení 

(více na str. 82)

barva: 340  černá super mat
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Kuchyně Stela je úplně nový trendy 
dřevodekor, který se  hodí do  každého 
interiéru. Dvířka jsou vyrobena z  vysoce 
odolného lamina, které jen tak nic nepoškodí. 
Tato kuchyně se  obzvláště skvěle vyjímá 
v bezúchytkovém provedení.  

stela

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz
Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

2
barevné 

provedení 
(Více na str. 81.)

barva: 401 dub halifax imitace

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

34 144 Kč
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irma
Aby váš pohled na čisté, hladké linie nebyl ničím rušen, úchytky na dvířkách 
jsme důmyslně skryli. Jsou vyfrézovány do čelních ploch dvířek a zalakovány 

tak, že na první pohled nic nepoznáte. Nikde nic nevyčnívá a přesto máte 
ke všemu snadný přístup, pohodlně a snadno otevřete každou skříňku. 

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

1
barevné 

provedení 
(více na str. 82)

barva: 168 Alpská bílá matná

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
www.siko.cz/kuchyne 41

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

37 930 Kč
ZDARMA ke stažení na www.siko.cz
Easy plánovač kuchyní

Sladíme vám i koupelnu do stejného stylu | www.siko.cz/koncepty
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barva: 390 magnolia roztíraná

Kuchyně Claudia s profilovanými dvířky s patinou  
jsou správnou volbou pro všechny, kteří hledají 

ideální kuchyni na chalupu nebo do rustikálního 
interiéru. 

1
barevných 
provedení 

(více na str. 82)

claudia

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

43 221 Kč

42

6
barevných 
provedení 

(více na str. 82)

Kuchyně Filoma je lakovaná kuchyně nabízející exkluzivní 
barvy od prémiové bílé, přes šedou či pískovou až po černou. 
Vše v ultra vysokém lesku pro oslňující vzhled vaší kuchyně.  

barva: 472 černá ultra vysoký lesk

filoma

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

37 344 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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Kuchyně Conny vám nabízí dvířka rámové 
konstrukce v trendy dřevodekorech. 

Kuchyni Reginu si oblíbíte, protože nabízí řadu 
odstínů dvířek v  barvách dřevodekoru, které lze 
kombinovat i  s  jednobarevnými odstíny jiných 
kuchyní.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

40 006 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.czZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyníEasy plánovač kuchyní

connyregina

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

1
barevné 

provedení 
(více na str. 82)

3
barevné 

provedení 
(více na str. 82)

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

barva: 374 Nautic Pine

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

28 532 Kč
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3
barevná 

provedení 
(více na str. 83)

Kuchyně Cosima má lakovaná dvířka imitující 
rámovou konstrukci. Tato kuchyně se skvěle 

hodí do interiéru s rustikálním nádechem nebo 
třeba na chalupu.  

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

44 378 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy cosima

barva: 881 písková matná

3
barevná 

provedení 
(více na str. 83)

Pokud hledáte kuchyni s rámovými dvířky, kde 
bílá je opravdu bílá nebo hledáte elegantní 

šedou, tak kuchyně Christa je ta správná 
volba. Dvířka rámového vzhledu jsou potažená 

odolnou fólií s UV lakem. 

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

40 006 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

christa

barva: 65 hedvábně šedá

4
barevná 

provedení 
(více na str. 82)

Kuchyně Fanny je jedna z  nejdostupnějších 
kuchyní, která nabízí lakovaná dvířka. Na  výběr 
máte hned ze  dvou moderních barev, matné 
alpské bílé nebo matné hedvábně šedé. 

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

37 344 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easyfanny

barva: 168 Alpská bílá matná

1
barevné 

provedení 
(více na str. 82)

Kuchyně Laura s profilovanými dvířky je správnou 
volbou pro všechny, kteří hledají kuchyni 
v rustikálním stylu. Dvířka kuchyně jsou vyrobena 
z MDF materiálu a PVC fólie, která je na dvířkách 
nalisovaná pod vysokým tlakem.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

41 558 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyní

laura

barva: 618 magnolia matná
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6
barevných 
provedení 

(více na str. 83)

1
barevné 

provedení 
(více na str. 82)

Tato lakovaná kuchyně ve vysokém lesku je 
skutečný klenot. V bezúchytkovém provedení  

má opravdu bezchybnou estetiku obzvláště 
osvětlenými zapuštěnými madly. 

Kuchyně Florinda je pro všechny, kteří hledají 
lehce profilovanou kuchyni. Decentní vertikální 
drážky na  těchto lakovaných dvířkách působí 
velice elegantně a moderně.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 

Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

44 378 Kč

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

41 558 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.czZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyníEasy plánovač kuchyní

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy luisaflorinda

barva: 823 břidlocová šedá vysoký leskbarva: 424 magnolia matná

1
barevné 

provedení 
(více na str. 83)

2
barevné 

provedení 
(více na str. 82)

Kombinace modré a bílé s vysokým leskem 
na dvířkách. Takto moderně, svěže a exkluzivně 

bude vypadat vaše lakovaná kuchyně  
Pax.  Úchytka již vyfrézovaná jako „žlábek“ 

ve dvířkách. 

Akrylová dvířka ve vysokém lesku, to je 
kuchyně Xena. Pokud zvolíte například barvu 
antracit, tak váš interiér bude vypadat ultra 
moderně. 

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 

Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

44 378 Kč

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

41 558 Kč

ZDARMA ke stažení na www.siko.czZDARMA ke stažení na www.siko.cz

Easy plánovač kuchyníEasy plánovač kuchyní

paxXena

barva: 834 bílá vysoký leskbarva: 670 antracit
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easy
24

easy
24

easy

easy

easy

Série kuchyní 
Classic

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
www.siko.cz/kuchyne50 SIKO KUCHYNĚ 2018/2019

www.siko.cz/kuchyne 51



Přehled základních výškových a šířkových modulů

Horní skříňky

Spodní dvířkové skříňky

Spodní zásuvkové skříňky

Kvalita je nejlepší recept
Pracujeme pouze s  prvotřídními materiály a  nabízíme vám plnohodnotné produkty. Naším cílem je poskytnout produkt, který splní vaše 
očekávání po  designové, ale i  funkční stránce. Produkt, který poskytne komfort při každodenním používání. Přední evropští dodavatelé 
materiálů, kování a doplňků kuchyňského sortimentu jsou pro nás nejlepšími partnery při výrobě.

pevná konstrukce
 korpusu zajištěna

 stabilizačním 
trojúhelníkem

odolná pracovní deska s ABS 
nebo zaoblenou hranou

výškově nastavitelné 
nohy na kompenzaci 
nerovnosti podlahy, 
výběr dvou výšek 
124 mm a 180 mm

kvalitní kovové zásuvky
Hettich s doživotní zárukou 

a bezúdržbovým chodem

kování pro zavěšení skříňky 
dimenzované na zátěž až 70 kg, 
s možností výškového nastavení

šestibodové spojení částí 
korpusu a záda v drážce 

zabezpečují pevnou konstrukci

ABS hrana na všech
 namáhaných částech skříňky

závěsy dveří od firmy BLUM
 s integrovaným tlumením
 a k tomu doživotní záruka

nosnost police 15kg,
bezpečnostní 

podložky zajistí
polici proti posunu

silikonový tlumič 
integrovaný do
 dveří pro jejich 

komfortní zavírání

vysoká nosnost zásuvek,
celkem až 115 kg

zásuvky mají brzdný 
systém a dají se celé 

vysunout = plnovýsuv

odnímatelný sokl pro snadný    
a rychlý úklid (údržbu)

Naturel Classic - pěkná zvenku

Praktická zevnitř
V nabídce máme více než 250 typů skříněk pro kuchyně Naturel Classic. Jednotlivé typy se mezi sebou liší šířkou, výškou a hlavně využitím. 
Přinášíme vám přehled výškových variant skříněk, ve kterém chceme zdůraznit pestrost výběru skříněk, jejichž výška vychází z ergonomických 
pravidel při navrhování kuchyně.

výška postavy 
cca 170 cm

výška postavy 
cca 170 cm

extra vysoké dvířkové skříňky

extra vysoké potravinové 
a spotřebičové skříňky

extra vysoké potravinové 
a spotřebičové skříňky

vysoké potravinové 
a spotřebičové skříňky

vysoké potravinové 
a spotřebičové skříňky

vysoké dvířkové skříňky

střední dvířkové skříňky

střední zásuvkové skříňky

střední dvířkové skříňky

spodní dvířkové skříňky

spodní zásuvkové skříňky

nízké skříňky

výška nožiček

výška nožiček

Věříme, že z aktuální nabídky si dokážete vybrat, jestli už dáváte přednost modernímu nebo klasickému stylu. Díky pestré nabídce kuchyní  
Naturel Classic a dostatku různých doplňků dokážeme splnit vaše sny o krásné a praktické kuchyni. Momentálně nabízíme 19 modelů 
kuchyní. 

Vybrali jsme jednu z  vašich kuchyní, abychom ukázali, jaké krásné a  přitom praktické kuchyně vám nabízíme. Kuchyň Ela v  provedení         
grafit / švestka doplněna o  rámy v hliníkové metalíze. Rozměr kuchyně je 3,75 m. Tuto kuchyni plnohodnotně využívá 6-členná rodina. 
Nádobí, kuchyňské nářadí a  potraviny si vždy najdou své místo. Je to kuchyň bez nežádoucího nepořádku s  rozumným uspořádáním 
a snadným přístupem. Věříme našim kuchyním, protože jsou praktické, bezpečné a propracované do detailů.

260 
barevných variant dvířek

4
 skleněných

 dvířek
 v ALU rámu

úsporné
 LED

 osvětlení

praktický
závesný
program

133
 typů

 úchytek

26 
barev

pracovních
desek

jednoduché
 třídění
 odpadu

bezpečné
uložení
čisticích

přípravků

15 
barev

korpusů

prvotřídní
 spotřebiče

baterie 
a dřezy

přehled            
v zásuvkách

2 000 l 
úložného prostoru
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dara
Kuchyně Dara nabízí v uvedeném podání vše, co si lze 
představit pod pojmem moderní kuchyně. Základním 
pocitem z této kuchyně je lehkost. 

Přináší do  vašeho interiéru atmosféru dalekých zemí 
v  exotických vyhotoveních dřevin a  barev. Nadčasový 
design hladkých předních ploch a  technické provedení 
ABS hran je zárukou dlouhotrvající spokojenosti.

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

15
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

barva: šedý kámen
Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81..

30 223 Kč

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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Pusťte svěžest do vaší kuchyně. 

Jednoduchý design, trendy barvy, vysoký 
lesk. To je novinka v  nabídce kuchyní 
Naturel – kuchyně Dara Fresh. Barvy této 
kuchyně – pistáciová a  bílá  -  naplňují 
význam slova FRESH  „svěží, čerstvý“. 
Jasné barvy se  dokonale hodí do  každého 
prostoru. Vnáší svěžest a  prosvětluje 
interiér. Kombinaci svěžích barev vhodně 
doplňuje antracitově šedá.

dara fresh
15
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

barva: bílá vysoký lesk / šedá vysoký lesk / limetka vysoký lesk

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

31 174 Kč

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

33 090 Kč

denisa
Extravagantní kombinace exotické textury 
s  jinými barvami, vše ve  vysokém lesku, 
doplněné o matné provedení dřevin, vytváří 
z  Denisy jedinečnou a  trendovou kuchyni, 
která zaujme svou originalitou.

22
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

barva: červená vysoký lesk / ořech macadamia

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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ela
Výrazná geometrická strohost provedení předních ploch ve  vysokém lesku 
v  kombinaci s  povrchovou úpravou dřevin a  správným výběrem úchytky 
vytváří opravdovou lahůdku i pro náročné.

36
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

barva: bílá vysoký lesk / malina vysoký lesk
Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

35 900 Kč

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
www.siko.cz/kuchyne60 SIKO KUCHYNĚ 2018/2019

www.siko.cz/kuchyne 61



Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

31 248 Kč

dana
Výrazná geometrická strohost provedení předních ploch ve  vysokém lesku 
v kombinaci s povrchovou úpravou dřevin a správným výběrem úchytky vytváří 
opravdovou lahůdku i pro náročné.

5
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

barva: vanilka / dub nelson

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
www.siko.cz/kuchyne62 SIKO KUCHYNĚ 2018/2019

www.siko.cz/kuchyne 63



Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

29 100 Kč

nora
Charakteristickými rysy kuchyně jsou rovné, pravoúhlé linie a  živé barvy 
v kombinaci s dřevo-dekorem s vodorovnou texturou. Jednoduché a vzdušné 
sestavy oslovují hlavně mladší generaci zákazníků.

17
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

barva: dub arlington / písková

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
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Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

35 900 Kč

katka

Opticky přitažlivá, s  nádechem elegance, 
stylová a romantická. Díky mnoha detailům 
a  barevným řešením působí útulně 
a pohodlně. 

Vyčaruje v  jakémkoliv městském bytě 
venkovskou atmosféru. Ti, kterým moderní 
kuchyně nic neříkají, dají přednost právě 
této kuchyni.

8
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

barva: kašmír

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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barva: chilli / dub nelson

Nová řada prémiových MDF desek s povrchovou 
úpravou vysoký lesk a hluboký mat. Díky novému 
inovativnímu procesu lakování, založeném na UV 
technologii, nabízíme nové dekory v provedení 
PerfectSence Matt (hluboký mat) s povrchovou 
úpravou proti otiskům prstů a PerfectSence Gloss 
(vysoký lesk) s neuvěřitelnou stálostí povrchu 
a hlubokým efektem.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

35 900 Kč

ivona

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

8
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

8
barevná 

provedení 
(více na str. 79)

Nová řada prémiových MDF desek s povrchovou úpravou vysoký lesk a hluboký mat. Díky novému 
inovativnímu procesu lakování, založeném na  UV technologii, nabízíme nové dekory v  provedení 
PerfectSence Matt (hluboký mat) s  povrchovou úpravou proti otiskům prstů a  PerfectSence Gloss 
(vysoký lesk) s neuvěřitelnou stálostí povrchu a hlubokým efektem. Součástí přední plochy je osazená 
nerezová úchytka přizpůsobená typizovaným šířkám skříněk.

Neobyčejný vzhled dokáže vytvořit i změna úchytky. V trendovém titanovém provedení úchytky dostává 
kuchyň opět jiný nádech. Kdo vyžaduje dlouhodobě aktuální design volí kuchyni Tiffani 2.

barva: dub halifax

Novinkatiffani / tiffani2

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

38 555 Kč

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
www.siko.cz/kuchyne68 SIKO KUCHYNĚ 2018/2019

www.siko.cz/kuchyne 69



71

barva: bílá arctic / limetka

barva: bílá arctic / limetka

Kuchyňské linky bez úchytek jsou oblíbené hlavně kvůli poutavému 
estetickému vzhledu, jednoduché údržbě a samozřejmě i vyšší 
bezpečnosti. Proto pro vás máme novou kuchyň Izabela, která všechny 
tyto výhody nabízí.

15
barevných 
provedení 

(více na str. 79)

izabela
Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

32 002 Kč

barva: dakar / loire oak 2SC

Leona patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější 
modely kuchyní. Její čisté linie a specificky zaoblené 

hrany dveří, jsou důležitým rysem designu vytvářejícího 
dojem nadčasovosti kuchyně.

16
barevných 
provedení 

(více na str. 80)

leona

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

33 090 Kč

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
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4
barevná 

provedení 
(více na str. 8O)

Extravagantní a jedinečná. Elegantní kombinace dřevodekorů 
s  dvířky ve  vysokém lesku vás zaujme na  první pohled. 
V  kombinaci s  úchytkou dle vašeho výběru vám umožňuje 
popustit uzdu fantazii a  vytvořit tak kuchyni jedinečného 
vzhledu.

barva: šedýkámen

barva: šedýkámen

Moderně stylová. Zajímavá, ne běžná barevná 
paleta dvířek, v kombinaci s jednoduchým stylovým 
frézováním a dotvořena barevně sladěnou pracovní 

deskou, vytváří kuchyni, která zaujme na první pohled. 
Vhodně zvolená úchytka tento dojem ještě podtrhuje.

5
barevné 

provedení 
(více na str. 80)judita

luna
Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

35 900 Kč

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení 
služby montáž). Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

35 900 Kč

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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barva: bílá arctic mat

18
barevných 
provedení 

(více na str. 80)

Pastelové barvy a moderní dřevo-dekory umožňují 
u moderní kuchyně Carna vzájemnou kombinaci 
dvířek a čel zásuvek. Jemné zkosení hran předních 
ploch dodává kuchyni jednoduchou a  čistou 
eleganci.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

31 248 Kč

13
barevných
provedení 

(více na str. 80)

Kuchyně mladých a  úspěšných s  rovnými 
pravoúhlými liniemi výplní vlysů. U Petry převládají 
vzájemné barevné kombinace dekorů, kterými 
se  každá kuchyně stává novým originálem. 
Použitím trendových úchytek se  její design ještě 
zvýrazňuje.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

35 900 Kč

carna

petra
barva: kubanit / dub bardolino schoko

barva: dub bardolino   

1
barevné 

provedení 
(více na str. 80)

Kuchyň s čistými vertikálními liniemi v elegantní 
kombinaci vanilky s třešňovým dekorem. Kamila 

je cenově dostupná kuchyně, která zaujme svým 
nevtíravým designem každou věkovou kategorii. 

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

28 233 Kč

5
barevných 
provedení 

(více na str. 80)

Vůně klasiky. Praktická kuchyně v klasickém 
designu, s velkým množstvím praktických 

úložných prostor.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

33 090 Kč

kamila

diana
barva: vanilka/třešeň

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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barva: vanilka patina

9
barevných
provedení 

(více na str. 80)

Kuchyně venkovského stylu. Hladké rovné dveře 
oživují mělké drážky vytvářející dojem lamelové 
výplně. Jemné odstíny barevných dekorů spolu 
s  pilastry vytvářejí dojem romantické klasiky 
i modernosti. 

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

30 381 Kč

2
barevné 

provedení 
(více na str. 80)

Tato kuchyně v  sobě spojuje klasickou eleganci, 
tradiční materiály a  nejmodernější technologický 
způsob výroby. Dýhovaná rámová konstrukce 
s  dýhovaným výplní a  zároveň s  hodnotnými 
technickými prvky uspokojí i  náročnějšího 
zákazníka. 

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

35 033 Kč

malvina

radana
barva: bílá

barva: vanilka

9
barevných 
provedení 

(více na str. 80)

Vkusná, jemná a dlouhodobě vyhledávaná 
kuchyně, v různém barevném provedení 

dokáže zútulnit interiér v domě a v bytě i těm 
náročnějším zákazníkům.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

30 381 Kč

6
barevnýé 
provedení 

(více na str. 80)

Elegantní frézování spolu s pilastry ji řadí 
do rustikálního stylu. Zajímavý detail vytvářejí 

rámové dveře s dělicí mříží a skleněnou výplní. 
Správný výběr stylového odsavače par vytvoří 

romantickou atmosféru.

Vzorová sestava 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze 
při zakoupení služby montáž). 
Co je zahrnuto v ceně? 
Více na str. 81.

30 381 Kč

astrid

barbora
barva: třešeň

easy
24

easy
24

easy

easy

easy

easy
24

easy
24

easy

easy

easy
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Barevné provedení dvířek plánovaných kuchyní Naturel Classic

jasan 
coimbra

dub 
wotan

jasan 
coimbra

bílá arctic
vysoký lesk

bílá arctic
vysoký lesk

bílá arctic
mat

bílá arctic
mat

bordová
vysoký lesk

bordová
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

dakar

dakar

černá dekor
vysoký lesk

černá dekor
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

dub tuffel

dub tuffel

dub bardolino
schoko

kubanit
textil

jilm bělený
vysoký lesk pecan pino aurelio

pino aurelio

pino aurelio

dub
nelson

dub
nelson

dub
canyon

akát šedý
vysoký lesk

dub san 
remo sand

dub san 
remo sand

sahara
matžlutá arctic

dub 
bardolino

dub 
bardolino

dub 
bardolino

petrol

petrol

grafit

grafit

maria rose
vysoký lesk

maria rose
vysoký lesk

ořech 
macadamia

ořech 
macadamia

grafit
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

láva

láva

černá
vysoký lesk

černá
vysoký lesk

královská modrá
vysoký lesk

královská modrá
vysoký lesk

marigold
vysoký lesk

magnolie

dub 
schoko

jasan 
coimbrabaklažánoranžová červenáavokádodakar

woodline
cremepísková

woodline
mokka

metalic 
gold 

dub 
arlington

vanilka dekor
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

tmavěhnědá
vysoký lesk

dub 
arlington

grafit

dub
nelson

pino aurelio
san remo 
sand dub nelsonšedápísková

Dana (str. 62)

perla šedá 
lakovaná v.l.

Tiffani/Tiffani2 (str. 68), Ivona (str.69)
chilli 
lakovaná v.l.

vanilka 
lakovaná v.l.

kašmír lakovaná 
spupermat

bílá lakovaná 
supermat

šedý kámen 
lak supermat

černá lakovaná 
supermat

bílá 
lakovaná v.l.

pino aurelio

Katka (str. 66)
dub 
bardolino

vanilka 
patina

dub 
schoko

šedý 
kámen

kašmír
dakar

bílá arctic
mat

mušle

mušle

šedý 
kámen kašmír

san remo 
sand

dub 
wotan

Ela (str. 0)

Denisa (str. 58)

Dara (str. 54), Dara Fresh (56), Izabela (70)

Nora (str. 64)

Příslušenství plánovaných kuchyní Naturel Classic

Zásuvky

Odpadkové koše

Řešení rohů

šedá
vysoký lesk

limetka
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk oliva sevilla coco bolomaghrebmadeira

dub 
bardolino dub truffel

ivory
vysoký lesk

L 1mm
Laserová hrana šířka 1 mm

L 1 mm L 1 mm L 1 mm L 1 mm

L 1 mm L 1 mm L 1 mmL 1 mm L 1 mm L 1 mmL 1 mm L 1 mm

Zásuvky jsou nezbytné v každé kuchyni. Získáte pohodlné a přehledné uspořádání kuchyňského nářadí. Nabízíme vysokou variabilitu šířek
a vnitřního členění prostoru. Kvalitní systém vysouvání garantuje dlouhou životnost.

Místa v kuchyni není nikdy dost a většina z nás má ráda věci na svém místě, aniž by nám překážely. Jedinečné výsuvné koše a sortery 
(systém třídění odpadu), nesmí v moderní kuchyňské lince chybět. Různé velikosti, typy a barvy košů nabízejí širokou škálu možností,          
ze kterých si vybere opravdu každý. Více na straně 82 a 85.

S naším řešením rohových skříněk využijete naplno i těžko dostupnou část kuchyně. Vysoká nosnost kování umožňuje skladovat potraviny,
 nebo kuchyňské nádobí. Výhodou je snadná manipulace, ergonomický design a nenáročná údržba.

Novinka
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Korpusy a pracovní desky plánovaných kuchyní Naturel Classic

ořech

stříbrná

santuro 
light grey

jasan 
coimbra

malawi 
hnědé

Korpusy

Pracovní desky

dub truffel

trento 
béžová

vanilka

ferro 
bronzový

hromix 
stříbrný

dub 
bardolino

bílá

šedý 
kámen

dub 
bardolino

eramika 
antracitová

ub kronberg 
světlýdub truffel

třešeň
ořech 
macadamia

metallo 
grau braun

isodera 
béžová

dub 
schoko kašmír

dub 
schoko

dub halifax 
tabák

cream 
tessina calcite grey sonnenbergtravertine

grafit

santuro 
antracit

pino aurelio

tivoli 
béžové

vanilka 
patina

tropica 
beige

san remo
sand

dub 
arlington

dub
nelson

pecan

pino aureliopino aurelio

jasan 
coimbra

Malvina (str. 76)

Astrid (str. 77)Barbora (str. 77)

cloveláva arctic bílá mušle dakar
vanilka 
patina

vanilka 
patina

vanilka 
patina

magnolie

mušle

olše 
americká

olše 
americká

dub 
winchester

dub 
bardolino třešeň

ořech 
macadamia

bílá 
arctic mat

buk
gold

dub 
schokodakar

kubanit
textilpino aurelio

šedý kameň
vysoký lesk

fjord

pino aurelio

dub
nelson

dub
nelson

san remo 
sand

jasan 
coimbra

Barevné provedení dvířek plánovaných kuchyní Naturel Classic

Leona (str. 71)

Judita (str. 72)

Luna (str. 73)

Carna (str. 74) Kamila (str. 75)

Diana (str. 75)

Radana (str. 76)

loire oak
2SCvanilka dakar pecan

dub 
schokožlutá arctic

třešeň

třešeň

orech 
macadamia láva

dub truffel
loire oak
3SC

buk sand
kašmír
vysoký lesk

šedý kamen cement

dub craft
tabak

sahara

dub truffel
ořech 
macadamia

vanilka

bílá arctic

bílá

avola šedá

clove

kubanit

pecanžlutá arctic sahara

dub 
schoko

avola 
šampáňláva

san remo
sand

magnolie
vanilka 
/ třešeň pegasa

magnolie clove kubanitsahara 
bílá arctic
mat

vanilka
kašmír

pino aurelio
vanilka 
patina

dub nelson

jasan 
coimbra

kubanit

sahara

dub 
schokotřešeň láva

loire oak 
3SC

loire oak 
2SC

dub 
bardolinovanilka

Petra (str. 74)

Co je zahrnuto v ceně kuchyně?

Cena kuchyně zahrnuje:
korpusy horních i  dolních skříněk, 
dvířka, úchyty, zásuvky s plnovýsuvem 
Hettich, sokl, pracovní deska, panty 
s  integrovaným tlumením Hettich, 
výškově nastavitelné nohy

Cena kuchyně nezahrnuje:
spotřebiče, dřez, baterii, dopravu 
a montáž 

60
0

2 700

Novinka
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alpská bílá 
vysoký lesk

hedvábně šedá 
vysoký lesk

Barevné provedení plánovaných kuchyní Naturel Easy

písek 
vysoký lesk

bílá 
vysoký lesk

bílá 
vysoký lesk

magnolia 
vysoký lesk

břidlicová šedá 
vysoký lesk

břidlicová 
šedá

dub 
Provence

alpská bílá dub Ontario
dub 
San Remo

dekor 
Břidlice

dekor Copper 
vintage

dekor Steel 
vintage

dub San 
Remo

břidlice 
Cornwall

hedvábně 
šedá

borovice 
Montana 

dub 
Virginia

minerální šedá 
ultra vys. lesk

bílá

hedvábně 
šedá v. lesk

magnolia 
matná

písek 
ultra vys. lesk

Barevné provedení plánovaných kuchyní Naturel Easy

bílá 
ultra vys. lesk

magnolia 
ultra vys. lesk

černá
ultra vys. lesk

alpská bílá 
ultra vys.lesk

písková
hedvábně 
šedá alpská bílá

minerální 
šedá

dub 
San Remo

černá 
super matná

magnolia 
super matná

břidlicová šedá 
super matná

hedvábně šedá 
super matná

borovice 
Montanabeton šedý

bílý beton 
imitace

svana super 
matná

dub Ontario

bílá 
super matná

aqua 
super ma

dub 
Gladstone

bub halifax 
imitace

alpská 
bílá lak mat

hedvábně 
šedá mat

alpská 
bílá lak mat

magnolia 
roztíraná

červená
vysoký lesk

bílá 
vysoký lesk

magnolia 
vysoký lesk

břidlicová 
šedá savana

alpská 
bílá 

magnolia 
matná

antracit 
ultra vys. lesk

písková metallic 
ultra vys. lesk

bílá matná
písková 
matná

magnolia 
matná

dub Virginia

piesková alpská bílá
keramika šedá 
imitace

hedvábně 
šedá

Sandra (str. 24)

Filoma (str. 42)

Lisa (str. 30) Regina (str. 44)

Rebeca (str. 34)

Tamara (str. 36) Stela (str. 38)

Fanny (str. 46) Irma (str. 40)Claudia (str. 43)

Fatma (str. 26)

Conny (str. 45)

dub 
Virginia

magnolia 
softmatt

bílá 
softmatt

borovice 
Montana

Nautic Pine dub Virginia
dub 
Provence

betobřidlicově 
šedá imitace

magnolia 
lak mat

206

460

374413

400 401

168 171 551390

450 452 455

929

501

415 666416

892891

335 332

894

332 337

417 698

893

340334334 336 338

896 889

418 427

239

462 465

259

467

260

472470

262 271 244 281

Novinka

173 175

Luisa (str. 49) Pax (str. 49)

814 834816 817 819 823 838

Korpusy
dub 
žilnatý

Solid Granite 
imitaceOriental

Pracovní desky

šedá břidlice 
imitaceCaledonia

vápenec 
imitace

břidlice Vermont 
imitace

Rusty Plate 
imitace

dub olejovaný 
imitace

dub Havelland 
imitace

dub trámový 
imitace

keramika šedá 
imitace

220 325

357

372

265

074022

193

066 117 193 194

225

359

267

048116

196078

122

196

134

204

355

377

347

268

106

158

222 330

358

373266

123120

194

070 186

226

352

272

344

192070

074 123 192

353

375

345

030

078

316

354

376

075

319

356

371

215 219

Christa (str. 47)

Selma (str. 28)
alpská bílá 
vysoký lesk

magnolia 
lak mat

čierna
lak mat

764

847 849 851

765 766

Florinda (str. 48)

Laura (str. 46)

magnolia 
matná

424

424

Xena (str. 48)

660 670

Cosima (str. 47)

881 883 885

magnolia 
matná

minerální 
šedá

hedvábně 
šedá

borovice 
Montanabílá lesk

magnolia 
lesk pískovábílá

dub 
VirginiaSavannah

alpská bílá
břidlicová 
šedá

dub Ontario
Stromboli 
tmavá

Arizona 
Pine

Ponderosa 
Pine

Nautic PineStromboli 
světlá

černá
dub 
Provence

dekor Oxidkmen dubu beton šedý
Maracaibo 
světlý

dub 
Gladstose

dekor 
Metal Art

žula černá 
žíhaná dub Yukon

Endgrain 
Oak PetterssonFindus

Beton hedvábně 
šedá

Paladina 
mramor

Ferro 
Bronzetis

dub 
Halifax

Beton 
bílý

Iva (str. 32)
hedvábně 
šedá

pravé drevo, lak 
magnolia

901 905
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Žula

Technistone®

Corian

Žula je přírodní materiál, který je svými vlastnostmi ideální pro použití v exteriéru i interiéru obytných a rodinných domů. Svou odolností 
proti opotřebení, proti kyselinám i proti vysokým teplotám, je přímo předurčen k použití jako pracovní deska do kuchyně. 
Navíc, když k  tomu přičtete neopakovatelnou a  nenapodobitelnou krásu, eleganci a  luxusní vzhled. Žulovou deskou lze i  z  průměrné 
kuchyně, vytvořit moderní kuchyň a místnost, kterou povýšíte z pracovního prostoru na místo, kam rádi pozvete své přátele.

Technistone® je kompaktní, tvrdý, neporézní, kompozitní výrobek tvořený anorganickými, leštitelnými granuláty, k sobě kompaktně spojenými, 
barevně laděnými vhodnými pigmenty. Po opracování má odolný povrch různých rozměrů, dodávaný ve formě desek, dlaždic či mozaiky.

Zdokonalená směs přírodních materiálů a čistého akrylového polymeru. Tento materiál je vhodný nejen na kuchyňské desky, ale i na barové a recepční 
pulty a dále na pracovní desky do ordinací, nemocnic a laboratoří. Materiál je možné ohýbat a tak lze vytvořit neomezené variace tvarů bez spáry.

Kuchyňské pracovní desky žula, 
Technistone, Silestone, Corian

SIKO KUCHYNE 2017/2018
www.siko.sk/kuchyne
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Cena je vrátane všetkých výrezov, otvorov a ďalšieho opracovania s 20% DPH. Cena neobsahuje dopravu, montáž a 
zameranie. Viac informácií na predajniach SIKO.

Zladí Váš interiér ...
do najmenšieho detailu
O dokonalý súlad celého interiéru sa postará
dizajnové sklo GRAFOSKLO.
Sklo s ľubovoľným vnútorným digitálnou       
potlačou oslní kreativitou a variabilitou použitie 
v interiéri.

• obklady kuchynských liniek

• celosklenené steny

SIKO KUCHYNE 2017/2018
www.siko.sk/kuchyne 57

Príklad orientačné ceny Grafoskla:
Cena Grafoskla za 1 m2 je 337 € s DPH 20%
2,7 x 0,52 = 1,404 m2

8 712 x 1,404 = 473 € s DPH

Príklad orientačné ceny skla vo farbách RAL:
Cena Grafoskla za 1 m2 je 233 € s DPH 15%
2,7 x 0,52 = 1,404 m2

6 032 x 1,404 = 327 € s DPH

SIKO KUCHYNĚ 2017/2018
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Specializovaný výrobce luxusních pracovních desek
z materiálů: polyston solid surface, NEOLITH,
žula GRANITH, technický kámen a masivní dřevo

POLYSTON solid surface
Umělý kámen, s možností tvarování a ohýbání, přináší nové možnosti provedení dokonalých detailů na pracovní
desce, zrychlující a zjednodušující údržbu. Téměř neviditelné spoje zajišťují provedení pracovní desky jako
monolitního celku. Z Polystone jsou odlévány i dřezy, ošetřené povrchovou vrstvou ANTISHOCK, která zamezuje
usazování vodního kamene, chrání dřez před popraskáním a termošokom (vliv střídání teplé a studené vody).
Jediná patentovaná ochranná vrstva v daném segmentu na trhu. Materiál disponuje antibakteriálním a hygienickým
povrchem vhodným i pro aplikaci v koupelnách. Polyston je jediný materiál na trhu s obnovitelným povrchem.

NEOLITH
Velkoformátová keramika NEOLITH, nejodolnější a nejtvrdší materiál pro výrobu pracovních desek. vyznačuje se
odolností vůči poškrábání, otěru, silnému zatížení, chemikáliím a vůči vysokým teplotám. Materiál je nenasákavý
antibakteriální a vhodný pro použití nejen v bytových prostorách, ale i ve veřejných a komerčních interiérech, zda
exteriérech. Výhradním distributorem pro velkoformátový keramiku NEOLITH v rámci České a Slovenské republiky je
výrobní firma Polyston s.r.o.

Přírodní žula GRANITH a technický kámen
Přírodní žula GRANITH pochází z lomů Jižní Ameriky a Afriky. Jedinečný, přírodní materiál s neopakovatelnými
vzory, které není možné vidět jinde. Firma Polyston s.r.o. je výhradním distributorem pro žulu GRANITH v rámci České
a Slovenské republiky.
Technický kámen se vyznačuje vysokolesklým a odolným povrchem, vhodným pro použití na pracovních deskách.
Materiál je hustší, bez pórů a viditelných trhlin, které se mohou vyskytovat v přírodním kameni.

Masivní dřevo
Firma Polyston s.r.o. nabízí speciální provedení masivních pracovních desek, které jsou ošetřeny ekologickým olejem
obohaceným o složky nanostříbra, které dlouhodobě zamezuje působení bakterií a vzniku plísní. Vybrané dřeviny je
možné tepelně upravit termizací, kdy dřevo zvýší svou tvarovou stabilitu, odolnost vůči vodě, dřevo se stává tvrdším.
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Celé sestavy, nebo jednotlivé komponenty lze koupit on-line na www.siko.cz.

4 série kuchyní, 10 barevných vyhotovení dvířek, 6 barev korpusů, 4 barvy pracovních desek

Sektorové kuchyně MULTI

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
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Cena je včetně všech výřezů, otvorů a dalšího opracování s 15 % DPH. Cena neobsahuje dopravu, montáž a zaměření. 
Více informací na prodejnách SIKO.

Příklad orientační ceny Grafoskla:
Cena Grafoskla za 1 m2 je 8 712 Kč s DPH 15%
2,7 x 0,52 = 1,404 m2

8 712 x 1,404 = 12 232 Kč s DPH

Příklad orientační ceny skla v barvách RAL:
Cena Grafoskla za 1 m2 je 6 032 Kč s DPH 15%
2,7 x 0,52 = 1,404 m2

6 032 x 1,404 = 8 469 Kč s DPH



Jednoduché, tvarově čisté hladké přední plochy z laminované 
dřevotřískové desky v dřevo-dekoru, nebo v jasných tónech unibarvy 
s designovou úchytkou a použitím netradičních dveří se sklem, 
vytvářejí vkusnou, milou a moderní kuchyň do každého prostoru.

Nina Vybrané skříňky skladem
vanilka
/ soft olše americká
/ olše americká

Vanilkové přední plochy této kuchyně jsou prostě členěny svislou 
tvarovanou hranou ve čtyřech provedeních dřevin, i se svislým rámovým 
členěním při zasklených dveřích - jemné a moderní provedení pro každý 

interiér kuchyně. Sestava svým ergonomickým uspořádáním poskytuje 
majitelům přiměřený komfort a pohodlí při vaření.
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PROVEDENÍ KORPUSŮ A TYPOLOGIE SKŘÍNÍ

1

Vybrané skříňky skladem

H 50H 40 H 60 H 100 H 50 NH 100 Z H 60 N

H 60 RM

K 60 UV K 60 U VL 50VL 40S 60 ERS 60 3Z

S 100S 110 R P2 50

CH 60

S 50 DZ

S 40 3Z

S 50 S 60

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P)
(š/v/h): 500/579/296(š/v/h): 400/579/296

5161397, 808 Kč

5161276, 1 720 Kč 5091776, 1 850 Kč

5091763, 2 084 Kč5161398, 1 791 Kč 5091765, 1 185 Kč 5233403, 432 Kč 5233400, 372 Kč 5092033, 50 Kč 5293745, 50 Kč 5091768, 3 084 Kč

5092036, 1 224 Kč 5091764, 1 379 Kč 5161340, 2 935 Kč5091766, 2 046 Kč5091761, 1 524 Kč

5091769, 869 Kč 5091770, 1 012 Kč 5091771, 1 318 Kč 5091772, 1 917 Kč 5239766, 800 Kč

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) Skříňka horní, 1-dveřová (L/P)
(š/v/h): 600/579/296

Skříňka horní, 2-dveřová
(š/v/h): 1000/579/296 mm

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 500/356/296

Skříňka horní, prosklená, 2-dveřová
(š/v/h): 1000/579/296

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 600/356/296

Skříňka spodní pro elektrickou troubu 
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní, 3-zásuvková 
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní, 2-dveřová
(š/v/h): 1000/823/526

Skříňka spodní,1-dveřová, 1-zásuvková (L/P)
(š/v/h): 500/823/526

Skříňka spodní, 3-zásuvková
(š/v/h): 400/823/526

Skříňka spodní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/823/526

Skříňka spodní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka pro vestavnou chladničku. (L/P) 
(š/v/h): 600/2072/566

Horní rohový komplet dvou skříněk
(š/v/h): 600/579/600

Kryt myčky nádobí vysoký 
(š/v/h): 597/823/16

Kryt myčky nádobí snížený 
(š/v/h): 597/695/16

Vykrývací lišta pro spodní skříňky 
(š/v/h): 16/823/50

Vykrývací lišta pro spodní skříňky 
(š/v/h): 16/823/40

Skříňka spodní, rohová,1-dveřová. (L/P) 
(š/v/h): 1000/823/560

Skříňka potravinová, 2-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/2072/566
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1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 5091773, 800 Kč1

PROVEDENÍ KORPUSŮ A TYPOLOGIE SKŘÍNÍ

buk 07
/ buk 04

jasan
/ dub tmavý

dub canyon
/ dub canyon

woodline 
creme
/ dub tmavý
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5092032, 55 Kč1

H 50H 40 H 60 H 100 H 50 NH 100 Z H 60 N

H 60 NN H 60 RM

K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

S 60 ERS 60 3Z

S 100

S 110 R

P2 50

CH 60S 50 DZS 40 3Z S 50

S 60

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/579/296

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 400/579/296 (š/v/h): 600/579/296

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P)
(š/v/h): 1000/579/296 mm

Skříňka horní, 2-dveřová
(š/v/h): 500/356/296

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 1000/579/296

Skříňka horní, prosklená, 2-dveřová
(š/v/h): 600/356/296

(š/v/h): 600/292/296

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní pro elektrickou troubu
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní, 3-zásuvková

(š/v/h): 1000/823/526
Skříňka spodní, 2-dveřová

(š/v/h): 500/823/526
Skříňka spodní,1-dveřová, 1-zásuvková (L/P)

(š/v/h): 400/823/526
Skříňka spodní, 3-zásuvková

(š/v/h): 500/823/526
Skříňka spodní, 1-dveřová (L/P)

(š/v/h): 600/823/526
Skříňka spodní 1-dveřová (L/P)

Skříňka pro vestavnou chladničku (L/P)

(š/v/h): 600/579/600

(š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/50(š/v/h): 16/823/40

Horní rohový komplet dvou skříněk

Kryt myčky nádobí vysoký Kryt myčky nádobí snížený Vykrývací lišta pro spodní skříňkyVykrývací lišta pro spodní skříňky

(š/v/h): 1000/823/560

(š/v/h): 500/2072/566

(š/v/h): 600/2072/566

Skříňka spodní, rohová,1-dveřová (L/P)

Skříňka potravinová, 2-dveřová. (L/P)
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5161570, 808 Kč1
5161463, 808 Kč2
5161448, 808 Kč3

1 2 3 4

5161572, 869 Kč1
5161465, 869 Kč2
5161450, 869 Kč3

5239755, 800 Kč1
5239760, 800 Kč2
5239761, 800 Kč35161452, 1 012 Kč3

5161467, 1 012 Kč2
5161574, 1 012 Kč1

5161470, 1 318 Kč2
5161577, 1 318 Kč1

5161455, 1 318 Kč3 5161456, 1 917 Kč3
5161471, 1 917 Kč2
5161578, 1 917 Kč1 5161575, 800 Kč1

5259231, 800 Kč1

5259236, 800 Kč3
5259237, 800 Kč2

5161468, 800 Kč2
5161453, 800 Kč3

5161461, 1 720 Kč3
5161476, 1 673 Kč2
5161583, 1 720 Kč1

5161460, 1 850 Kč3
5161475, 1 850 Kč2
5161582, 1 980 Kč1

5217440, 1 379 Kč2
5165740, 1 379 Kč3

5217437, 1 379 Kč1

5161451, 2 084 Kč3
5161466, 2 084 Kč2
5161573, 2 084 Kč1

5161459, 1 185 Kč3
5161474, 1 185 Kč2
5161581, 1 185 Kč1

5161579, 2 935 Kč1
5161472, 2 935 Kč2
5161457, 2 935 Kč3

5161569, 1 791 Kč1
5161462, 1 791 Kč2
5161447, 1 791 Kč3

5162110, 1 231 Kč2
5162045, 1 231 Kč3

5162043, 1 231 Kč1 5161571, 1 524 Kč1
5161464, 1 524 Kč2
5161449, 1 524 Kč3 5161454, 2 046 Kč3

5161469, 2 046 Kč2
5161576, 2 046 Kč1 5233368, 432 Kč1

5233396, 432 Kč3
5233395, 432 Kč2

5233367, 372 Kč1
5233390, 372 Kč2

5161989, 50 Kč
5294894, 50 Kč

3
4

5293742, 50 Kč1
5293744, 50 Kč
5293744, 50 Kč

2
3

5161580, 3 084 Kč1

5161458, 3 084 Kč3
5161473, 3 084 Kč2

5233391, 372 Kč3

5294896, 808 Kč4 5294898, 869 Kč4 5294900, 1 012 Kč4 5294903, 1 318 Kč4 5294904, 1 917 Kč4

5294902, 2 046 Kč4

5294901, 800 Kč4

5294897, 1 524 Kč4

5294899, 2 084 Kč4

5294895, 1 791 Kč4

5294905, 2 935 Kč4

5294906, 3 084 Kč4

5294907, 1 185 Kč45294908, 1 850 Kč45294909, 1 720 Kč4

5294913, 1 231 Kč4

5294918, 1 379 Kč4

5294921, 800 Kč4

5294922, 800 Kč4

5294919, 372 Kč45294920, 432 Kč4

5161989, 50 Kč2

5294927, 50 Kč4
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bílá lesk
/ dub řezaný    
   bardolino

vanilka lesk
/ dub řezaný 
   bardolino

1 2

H 50H 40 H 60 H 100 H 50 NH 100 Z H 60 N

H 60 NN H 60 RM

K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

S 60 ER

S 60 3Z S 100

S 110 R P2 50

CH 60

S 50 DZ

S 40 3Z

S 50 S 60

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/579/296

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 400/579/296

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P)
(š/v/h): 600/579/296

Skříňka horní, 2-dveřová
(š/v/h): 1000/579/296

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 500/356/296

Skříňka horní, prosklená, 2-dveřová
(š/v/h): 1000/579/296

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 600/356/296

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 600/292/296

Skříňka spodní pro elektrickou troubu 
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní, 3-zásuvková
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní, 2-dveřová
(š/v/h): 1000/823/526

Skříňka spodní,1-dveřová, 1-zásuvková (L/P) 
(š/v/h): 500/823/526

Skříňka spodní, 3-zásuvková 
(š/v/h): 400/823/526

Skříňka spodní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/823/526

Skříňka spodní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka pro vestavnou hladničku (L/P)
(š/v/h): 600/2072/566

Horní rohový komplet dvou skříněk 
(š/v/h): 600/579/600

Kryt myčky nádobí vysoký
(š/v/h): 1000/823/526

Kryt myčky nádobí snížený 
(š/v/h): 1000/823/526

Vykrývací lišta pro spodní skříňky
(š/v/h): 1000/823/526

Vykrývací lišta pro spodní skříňky
(š/v/h): 1000/823/526

Skříňka spodní, rohová,1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 1000/823/560

Skříňka potravinová, 2-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/2072/566
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5319155, 1 026 Kč1 5319157, 1 117 Kč1 5319159, 1 314 Kč1

5319161, 2 345 Kč1

5319162, 1 753 Kč1 5319163, 2 199 Kč1

5319158, 2 700 Kč1

5319160, 968 Kč1

5319164, 3 585 Kč1

5319165, 3 970 Kč1

5319166, 1 031 Kč15319167, 2 007 Kč15319168, 2 107 Kč1 5319170, 1 444 Kč1 5319171, 1 593 Kč1

5319172, 536 Kč15319173, 694 Kč1

5319174, 971 Kč1

5319175, 901 Kč1

5319154, 2 327 Kč1

5319156, 1 785 Kč1

5221592, 50 Kč1 1 5293739, 50 Kč
5334685, 2 327 Kč2

5334686, 1 026 Kč2

5334687, 1 785 Kč2

5334688, 1 117 Kč2

5334689, 2 700 Kč2

5334690, 1 314 Kč2 5334691, 968 Kč2

5334692, 2 345 Kč2

5334693, 1 753 Kč2 5334694, 2 199 Kč2

5334695, 3 585 Kč2

5334696, 3 970 Kč2

5334697, 1 031 Kč25334698, 2 007 Kč25334699, 2 107 Kč2 5334701, 1 444 Kč2 5334702, 1 593 Kč2

5334703, 536 Kč25334704, 694 Kč2

5334705, 971 Kč2

5334706, 901 Kč2

Moderní kuchyně s tradičním a léty ověřeným funkčním rozložením. 
Charakteristická hladkými předními plochami z laminované dřevotřískové 
desky ve vysokém lesku. Je doplněna kvalitní kovovou úchytkou 
a horizontální členěnými dveřmi se sklem.

Betty Vybrané skříňky skladem

PROVEDENÍ KORPUSŮ A TYPOLOGIE SKŘÍNÍ PROVEDENÍ KORPUSŮ A TYPOLOGIE SKŘÍNÍ

Jednoduché, tvarově čisté hladké přední plochy z laminované 
dřevotřískové desky dřevo-dekoru, nebo v jasných tónech unibarvy 

s designovou úchytkou a použitím netradičních dveří se sklem, 
vytvářejí vkusnou, milou a moderní kuchyň do každého prostoru.

pino aurelio
/ bílá

vanilka
/ dub tmavý

dub arlington
/ dub arlington
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H 50H 40 H 60 H 100 H 50 NH 100 Z H 60 N

H 60 RM

K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

S 60 ER

S 60 3Z S 100

S 110 R P2 50

CH 60

S 50 DZ

S 40 3Z

S 50 S 60

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/579/296

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 400/579/296

Skříňka horní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 600/579/296

Skříňka horní, 2-dveřová 
(š/v/h): 1000/579/296

Skříňka horní, nízká,výklopná, 1-dveřová. 
(š/v/h): 500/356/296

Skříňka horní, prosklená, 2-dveřová 
(š/v/h): 1000/579/296

Skříňka horní, nízká, výklopná, 1-dveřová
(š/v/h): 600/356/296

Skříňka spodní pro elektrickou troubu 
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní, 3-zásuvková
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka spodní, 2-dveřová (š/v/h): 
1000/823/526

Skříňka spodní,1-dveřová, 1-zásuvková (L/P) 
(š/v/h): 500/823/526

Skříňka spodní, 3-zásuvková 
(š/v/h): 400/823/526

Skříňka spodní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/823/526

Skříňka spodní, 1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 600/823/526

Skříňka pro vestavnou chladničku (L/P)
(š/v/h): 600/2072/566

Horní rohový komplet dvou skříněk 
(š/v/h): 600/579/600

Kryt myčky nádobí vysoký 
(š/v/h): 597/823/16

Kryt myčky nádobí snížený
(š/v/h): 597/695/16

Vykrývací lišta pro spodní skříňky 
(š/v/h): 16/823/50

Vykrývací lišta pro spodní skříňky
(š/v/h): 16/823/40

Skříňka spodní, rohová,1-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 1000/823/560

Skříňka potravinová, 2-dveřová (L/P) 
(š/v/h): 500/2072/566
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5161540, 1 078 Kč1
5237486, 1 185 Kč2
5322539, 1 078 Kč3 5322541, 1 075 Kč3

5237488, 1 181 Kč2
5161542, 1 075 Kč1

5237525, 1 369 Kč2
5161544, 1 246 Kč1

5322543, 1 246 Kč3 5322546, 1 962 Kč3
5237524, 1 962 Kč2
5161547, 2 156 Kč1

5322547, 1 962 Kč3
5237492, 2 156 Kč2
5161548, 1 962 Kč1 5239770, 942 Kč1

5238991, 941 Kč2
5322557, 942 Kč3 5322544, 942 Kč3

5237490, 1 035 Kč2
5161545, 942 Kč1

5161553, 2 503 Kč1
5237497, 2 752 Kč2
5322552, 2 503 Kč3 5322551, 2 003 Kč3

5237496, 2 201 Kč2
5161552, 2 003 Kč1

5237498, 1 685 Kč2
5322553, 1 533 Kč3

5162046, 1 533 Kč1

5322540, 1 832 Kč3
5237487, 2 014 Kč2
5161541, 1 832 Kč1

5237499, 1 881 Kč2
5322554, 1 712 Kč3

5217443, 1 712 Kč1

5322550, 1 185 Kč3
5237495, 1 304 Kč2
5161551, 1 185 Kč1

5237493, 4 074 Kč2
5161549, 3 706 Kč1

5322548, 3 706 Kč3

5161539, 2 120 Kč1
5237485, 2 329 Kč2
5322538, 2 120 Kč3 5322542, 2 448 Kč3

5237489, 2 692 Kč2
5161543, 2 448 Kč1

5322545, 2 542 Kč3
5237491, 2 793 Kč2
5161546, 2 542 Kč1 5293744, 50 Kč1

5237445, 2 157 Kč2
5322564, 50 Kč35322558, 50 Kč3

5161989, 50 Kč1
5293741, 55 Kč2

5322549, 4 072 Kč3
5237494, 4 475 Kč2
5161550, 4 072 Kč1

5322556, 959 Kč3
5237501, 958 Kč2
5233366, 959 Kč1

5322555, 839 Kč3
5237500, 838 Kč2
5233365, 839 Kč1

Vybrané skříňky skladem
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DMB7643
dřez s okapem, 76x43,5 cm

DMB8643
dřez s okapem, 86x43,5 cm

DMRBX610
dřez kulatý, Ø 44 cm

DMKB51
dřez kulatý s otvorem pro baterii, Ø 51 cm

899 Kč 999 Kč 999 Kč 1 190 Kč

2900.29
podložka bod baterii

24 Kč

Vysoce kvalitní chrom-niklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. 
Je také pružná, takže na rozdíl od jiných materiálů nepraskne.

Pracovní desky k sektorovým kuchyním MULTI

Doplňky k sektorovým kuchyním MULTI

Dřezy MULTI

  (š/v/h): 400/28/600 mm

  Pracovní deska pro skříňky
  S 40 3Z

 PD 40 

  (š/v/h): 500/28/600 mm

  Pracovní deska pro skříňky
  S 50 a S 50 DZ

 PD 50 

  (š/v/h): 600/28/600 mm

  Pracovní deska pro skříňky
  S 60 3Z a S 60 ER

 PD 60 

  (š/v/h): 4/30/600 mm
  ALU lišta koncová na PD
 KL 

  (š/v/h): 1000/28/600 mm

  Pracovní deska pro skříňky
  S 100

 PD 100 
  (š/v/h): 1100/28/600 mm

  Pracovní deska pro skříňky
  S 110 R

 PD 110 
  (š/v/h): 1500/28/600 mm
  Pracovní deska
 PD 150 

  (š/v/h): 2100/28/600 mm
  Pracovní deska
 PD 210 

  (š/v/h): 2400/28/600 mm
  Pracovní deska
 PD 240 

  (š/v/h): 10/30/600 mm
  ALU lišta spárovací na PD
 SL 

  (š/v/h): -/32/0,5 mm

  32 mm hrana na pracovní desku
  Prodej v běžných metrech

 H PD 28 
  (š/v/h): 2700/28/600 mm
  Pracovní deska
 PD 270 

barevné provedení pracovních desek
tropica beige dub bardolinopísektraini beige

  délka 2000 nebo 4000 mm
  Těsnící lišta na pracovní desku
 TL 

  Béžové a šedé elementy 
  k těsnící liště

 TL-Set 
  Set vrutů k k těsnící liště 
  (balení 20 ks)

 Vruty-20 

Pracovní desky jsou z DTD,  
silné 28 mm s povrchem umakart
Profil PD - postforming

Tlumič 89W zás. minimax 
-  MK.2WD pár

(š/v/h): 318/55/435 mm

Plastový příborník pouze 
do skříňky S 40 3Z

Příborník 40

 (š/v/h): 518/55/435 mm

Plastový příborník pouze do skříňky 
S 60 3Z

Příborník 60

(š/v/h): 418/55/435 mm

Plastový příborník pouze do skříňky 
S 50 DZ

Příborník 50

3 421

5064098, 23 Kč

943444, 174 Kč

917190, 74 Kč 903330, 78 Kč 903331, 94 Kč

5137713, 379 Kč1
5161429, 389 Kč2
5295037, 389 Kč3

5122702, 405 Kč1
5161430, 416 Kč2
5295038, 416 Kč3

5122703, 482 Kč1
5161431, 496 Kč2
5295039, 496 Kč3

5122704, 732 Kč1
5161432, 752 Kč2
5295040, 752 Kč3

5122705, 920 Kč1
5161433, 945 Kč2
5295041, 945 Kč3

5161130, 1 038 Kč1
5161434, 1 072 Kč2
5295042, 1 072 Kč3

5161388, 1 509 Kč1
5161435, 1 551 Kč2
5295043, 1 551 Kč3

5161389, 1 683 Kč1
5161436, 1 730 Kč2
5295044, 1 730 Kč3

5161390, 1 975 Kč1
5161437, 2 030 Kč2
5295045, 2 030 Kč3

levá, 893744, 109 Kč
pravá, 893743, 109 Kč

803909, 201 Kč
5092470, 58 Kč1
5092509, 60 Kč2
5295046, 60 Kč3

béžová, 887243, 64 Kč
šedá, 887242, 64 Kč4 m, 903917, 736 Kč2

4 m, 903916, 756 Kč1

4 m, 897186, 736 Kč3

2 m, 3TBE2M, 378 Kč1
2 m, 3PIE2M, 378 Kč2
2 m, 3UTB2M, 378 Kč3

5321393, 60 Kč4

5321384, 389 Kč4 5321385, 416 Kč4 5321386, 496 Kč4 5321387, 752 Kč4 5321388, 945 Kč4 5321389, 1 072 Kč4

5321390, 1 551 Kč4 5321391, 1 730 Kč4 5321392, 2 030 Kč4

ALU

lišta pro spojení k pracovní 
desce do rohu 60/3
945161, 199 Kč

ochranná lišta pro ukončení 
pracovní desky 60/3 levá
945165, 109 Kč
ochranná lišta pro ukončení 
pracovní desky 60/3 pravá
945166, 109 Kč

SKLADEM KMPLNINA1

NINA8 490 Kč SKLADEM KMPLALICE1

ALICE9 690 Kč

SKLADEM KMPLNINA

NINA6 990 Kč

SKLADEM KMPLMARTA

MARTA4 990 Kč

SKLADEM KMPLALICE

ALICE8 590 Kč

SKLADEM KMPLBETTY

BETTY8 390 Kč

Sestavy vhodné pro umístění vestavné trouby, plynové, sklokeramické nebo indukční desky a podvěsné digestoře o šíři 60 cm. 
Pracovní deska 210 cm. Pracovní deska v barvě písek.

Sestavy kuchyní vhodné pro umístění volně stojícího sporáku a podvěsné digestoře o šíři 60 cm. Pracovní deska 150 cm.
Pracovní deska v barvě písek.

Akční bloky 2,1 m skladem ihned k odběru
akční ceny bloku 2,1 m VČETNĚ pracovní desky, kování a úchytek

Pracovní deska 
dub bardolino
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Nedělejte práci za myčku, když nemusíte! Myčka Beko za vás umyje i silně zašpiněné nádobí bez předmývání a drhnutí, zatím-
co si budete užívat třeba šálku kávy. Jsme oficiálním partnerem odpůrců ručního mytí.

AquaIntense®
Pro spolehlivě nejčistší nádobí, a to i hrnce 
a pánve, mají myčky Beko přídavné mycí 
rameno AquaIntense® s rotační tryskou. 
Díky vysokému tlaku vody a vyšší intenzitě 
tak lépe umyje i připečené zbytky jídla s 5x 
vyšší účinností než program Intensive 70.

A to bez jakéhokoliv předmývání či drhnutí.

Filtr EverClean™
Jestli zapomínáte čistit filtr myčky, 
vymysleli jsme řešení – filtr EverClean™, 
co se čistí sám. Pomocí intenzivních 
trysek jsou z něj odstraněny veškeré 
nečistoty a vy tak máte čistší nádobí a 
méně starostí.

Quick&Clean™
Hosté za chvíli přijdou a vy potřebujete 
mít zářivě čisté nádobí? S programem 
Quick&Clean™ to není žádný problém. 
Plnohodnotný program umyje i usuší 
nádobí za 58 minut a vy se můžete vě-
novat svým hostům u dokonale čistého 
šálku kávy.

ProSmart™ 
invertorový motor
Téměř neslyšný provoz, dlouhá životnost a 
úspora energie je důvod, proč mají myčky 
Beko ProSmart™ invertorový motor. Užívejte 
si dokonalého fungování vaší myčky – tiše, 
šetrně a se zárukou 10 let na motor.

Variabilní interiér
Naplníte myčku, chcete zasunout koš, 
ale nádobí musíte přeskládat, protože se 
tam nevejde. Tenhle scénář se naštěstí s 
myčkou Beko nekoná. V její výbavě totiž 
najdete koš Acrobat, který je výškově 
nastavitelný, i když je plný nádobí, flexibi-
lní příborovou přihrádku s vlastním mycím 
ramenem, sklopné držáky nádobí i držáky 
plechů a dlouhého kuchyňského náčiní.

SelFit™ a FlexFit™  
panty
Panty dvířek SelFit™ a FlexFit™ jsou 
klíčem ke snadné instalaci a dokonalému 
vzhledu vaší kuchyně. Postarají o to, 
abyste nemuseli při vestavbě prořezávat 
sokl, a jsou samovyvažovací až do 9 kg. Bez 
složitého nastavování tak vše perfektně 
funguje i vypadá.

Kuchyňské spotřebiče
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Kuchyňské spotřebiče Beko

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

jako malý dárek pro zákazníky SIKO máme akci na vybrané spotřebiče BEKO s prodlouženou zárukou ZDARMA. 
Aktuální seznam výrobků s 5 let plné záruky, podmínky a online registraci najdete na www.bekocr.cz/5let.

Multifunkční trouba s chytrými 
technologiemi Split & Cook, Surf 
a Beko Chef
BVR35500XMS, 52 programů Beko Chef (přednastavené 
recepty), gril, Surf - horký vzduch z bočních stěn
Split & Cook - dva pečící prostory
zadní katalytická deska

80 l
objem 

BIDM15500XDS
Multifunkční parní trouba

 ▪ 20 programů
 ▪ elektronické dotekové ovládání, displej s nastavením 
jasu a zámkem, celoskleněné vnitřní dveře s grafickým 
manuálem správného pečení

 ▪ booster, parní čištění SteamShine +, parní pečení              
s nastavitelnou úrovní páry

 ▪ sterilizace při 1 000 °C, odvápňovací program
 ▪ dvojitý telekopický výsuv

26 990 Kč

71 l
objem 

BIM25801XMS
Multifunkční trouba s programem 
BekoChef a USB vstupem

 ▪ dotykové ovládání v češtině
 ▪ 82 programů Beko Chef (přednastavené recepty), gril
 ▪ USB vstup pro nahrání receptů či fotografií
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ booster - rychlé předehřátí
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ 2 plechy, rošt, 3 teleskopické výsuvy
 ▪ V/Š/H: 60/60/57 cm

12 990 Kč

71 l
objem 

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

Parní vaření
SoftClose panty
3 skla dvířek

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

NEJCHYTŘEJŠÍ TROUBA

Split&Cook®  SURF®

 SURF®

14 990 Kč 

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

BIMM25400XMS
Multifunkční trouba s teplotní sondou CookSense

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 12 programů. gril
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ booster - rychlé předehřátí
 ▪ teplotní sonda CookSense
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ 2 plechy, rošt, teleskopický výsuv
 ▪ V/Š/H: 60/60/57 cm

10 490 Kč

71 l
objem 

BIR14400WGCS/BIR14400BGCS
Multifunkční trouba s chytrou technologií Surf

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 12 programů, gril
 ▪ bílé / černé barevné provedení
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ booster - rychlé předehřátí
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ 2 plechy, rošt, 3 teleskopické výsuvy
 ▪ V/Š/H: 60/60/57 cm

9 990 Kč

72 l
objem 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TROUBA

HII68600PTX
Indukční varná deska s chytrou technologií
IndyFlex a nerezovým rámečkem

 ▪ senzorové dotykové ovládání (9 úrovní)
 ▪ 8 varných zón / 2x IndyFlex (spojení varných zón)
 ▪ časovač (4x)
 ▪ booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ detekce průměru nádoby
 ▪ pozastavení ohřevu
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ indikátor zapnutí
 ▪ V/Š/H: 5,5/60/51 cm

60
cm 

Snadné a rychlé čištění

NEJVARIABILNĚJŠÍ VARNÁ DESKA

13 990 Kč

HII64500FHTW
Indukční varná deska s funkcí udržování teploty jídla, 
pozastavením ohřevu a Eco funkcí

 ▪ senzorové posuvné ovládání Touch & Slide (19 úrovní)
 ▪ 4 varné zóny / 1x IndyFlex (spojení varných zón)
 ▪ Eco funkce
 ▪ časovač (4x), booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ detekce průměru nádoby
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ indikátor zapnutí
 ▪ V/Š/H: 5,5/60/51 cm

13 990 Kč

HII64500FHT/HII64505FHT
Indukční varná deska s chytrou technologií IndyFlex 
a se zkosenými hranami

HILW64225S
Plynová varná deska s WOK hořákem

 ▪ senzorové posuvné ovládání Touch & Slide (19 úrovní)
 ▪ 4 varné zóny / 1x IndyFlex (spojení varných zón)
 ▪ Eco funkce
 ▪ časovač (4x), booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ detekce průměru nádoby
 ▪ dětský zámek ovládání, indikátor zapnutí
 ▪ udržování teploty jídla, pozastavení ohřevu
 ▪ V/Š/H: 5,5/58/51 cm

 ▪ 3 plynové hořáky + 1 Wok
 ▪ přední ovládání
 ▪ integrované zapalování
 ▪ stříbrné ovládací knoflíky
 ▪ litinové průběžné rošty
 ▪ černé sklo
 ▪ bezpečnostní pojistka zhasnutí plamene
 ▪ rozměry: V x Š x H: 4,6 x 58 x 52 cm

11 990 Kč

5 990 Kč

60
cm 

60
cm 

60
cm 

Snadné a rychlé čištění
Touch & Slide

Snadné a rychlé čištění
Touch & Slide

BCW14500BG
Kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnným vařením 
a chytrou technologií BekoChef

 ▪ dotykové ovládání v češtině
 ▪ 11 programů + 35 programů BekoChef (přednastavené recepty)
 ▪ mikrovlnné vaření, gril
 ▪ celoskleněné dveře
 ▪ booster - rychlé předehřátí
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ 2 plechy, rošt
 ▪ V/Š/H: 45/60/55 cm

17 990 Kč

40 l
objem 

BCM15400XG
Kompaktní multifunkční trouba s animačním displejem

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 12 programů, gril
 ▪ booster - rychlé předehřátí
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ 2 plechy, rošt
 ▪ V/Š/H: 45/60/55 cm

8 990 Kč

48 l
objem 

3D pečení
3 skla dvířek

3 skla dvířek

MCB25433X
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušným pečením

 ▪ horkovzdušné pečení i rozmrazování
 ▪ 5 úrovní výkonu/ 4 úrovně výkonu grilu
 ▪ auto menu s 8 funkcemi
 ▪ rozmrazování
 ▪ digitální časovač
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ vnitřní osvětlení 
 ▪ V/Š/H: 38,8/59,5/39,2 cm

7 990 Kč

25 l
objem 

MGB25333BG/WG/MGB25332BG
Vestavná mikrovlnná trouba s černým/ bílým/ nerezovým rámečkem

 ▪ elektronické dotykové ovládání
 ▪ 5 úrovní výkonu
 ▪ 3 úrovně výkonu grilu
 ▪ rozmrazování
 ▪ digitální časovač
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ vnitřní osvětlení
 ▪ V/Š/H: 39/59,5/39 cm

5 990 Kč/6 990 Kč/5 490 Kč

25 l
objem 

IndyFlex®

IndyFlex®

HII64400ATX/HII64400AT
Indukční varná deska

HILW64225SW
Plynová varná deska s WOK hořákem

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 4 varné zóny
 ▪ časovač (4x)
 ▪ booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ indikátor zapnutí
 ▪ HII64400ATX s nerezovým rámečkem
 ▪ V/Š/H: 5,5/60/51 cm

 ▪ 3 plynové hořáky + 1 Wok
 ▪ přední ovládání
 ▪ integrované zapalování
 ▪ stříbrné ovládací knoflíky
 ▪ litinové průběžné rošty
 ▪ bílé sklo
 ▪ bezpečnostní pojistka zhasnutí plamene
 ▪ rozměry: V x Š x H: 9,8 x 59 x 51 cm

8 990 Kč/9 990 Kč

5 990 Kč

60
cm 

60
cm 

Snadné a rychlé čištění

IndyFlex®
Novinka

BIR35400XMS/ BIR32400XMS
Multifunkční trouba se zadní katalytickou deskou
 a s chytrou technologií Surf

 ▪ 12 programů, gril
 ▪ s grafickým manuálem správného pečení
 ▪ dotekové ovládání, Animační displej
 ▪ booster
 ▪ funkce Surf – fouká horký vzduch i z bočních 
stěn pro dokonalejší pečení

 ▪ ochlazovací ventilátor
 ▪ zadni katalytická deska
 ▪ 2 teleskopické výsuvy

12 490 Kč

82 l
objem 

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

 SURF®

3D pečení
3 skla dvířek

BIM22302X/ BIM25302X
Multifunkční trouba s teleskopickým výsuvem

6 490 Kč/7 490 Kč

71 l
objem 

 ▪ otočné ovládání
 ▪ 8 programů, gril
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ 2 plechy, rošt, teleskopický výsuv
 ▪ V/Š/H: 60/60/55 cm

HIC64404T
Sklokeramická varná deska s trojitou a dvojitou varnou zónou

HILG64220S/HILG64220SW
Plynová varná deska

 ▪ časovač
 ▪ Hi Light varné zóny (jedna trojitá a jedna dvojitá)
 ▪ booster
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ indikátor zapnutí
 ▪ V/Š/H: 5,5/60/51 cm

 ▪ 4 plynové hořáky
 ▪ přední ovládání
 ▪ integrované zapalování
 ▪ stříbrné ovládací knoflíky
 ▪ černé/bílé sklo
 ▪ bezpečnostní pojistka zhasnutí plamene
 ▪ rozměry (V x Š x H): 4,6 x 58 x 52

6 990 Kč

5 290 Kč

60
cm 

60
cm 

Novinka Novinka Novinka

BIRT25400XPS
Multifunkční trouba s otočným rožněm,
pyrolytickým čištěním a chytrou technologií Surf

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 14 programů, gril
 ▪ Surf - horký vzduch z bočních stěn
 ▪ pyrolytické čištění
 ▪ celoskleněné dveře
 ▪ booster - rychlé předehřátí
 ▪ 2 plechy, rošt, rožeň, teleskopický výsuv
 ▪ V/Š/H: 60/60/57 cm

13 990 Kč

72 l
objem 

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
4 skla dvířek

 SURF®

3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

BIM22304XCS
Multifunkční nerezová trouba se zadní katalytickou deskou

8 990 Kč

71 l
objem 

 ▪ prosvětlené otočné zátlačné ovládání
 ▪ 8 programů, gril
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ 2 plechy, rošt, teleskopický výsuv
 ▪ V/Š/H: 60/60/57 cm

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
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Kuchyňské spotřebiče Beko Kuchyňské spotřebiče Beko
CSA365KD0X/CSA365K30W
Volně stojící kombinovaná chladnička 
nerez/bílá

9 990 Kč/8 990 Kč
 ▪ celkový objem chladničky: 193 litrů
 ▪ objem mrazničky: 78 litrů
 ▪ spotřeba el. energie: 221/228 kWh/ rok
 ▪ mrazicí kapacita: 4 kg
 ▪ akumulační doba: 20 hodin
 ▪ klimatická třída: SN-ST
 ▪ hlučnost: 40/39 dB
 ▪ LED vnitřní osvětlení
 ▪ nerezový držák lahví (BCSA285K2S)
 ▪ kluzné panty
 ▪ skleněné police
 ▪ antibakteriálně upravené těsnění
 ▪ možnost otočení dveří
 ▪ rozměry: VxŠxH: 178,1 x 54 x 54,5 cm

 ▪ objem bubnu : 118 litrů
 ▪ spotřeba el.energie : 160 kWh/ rok
 ▪ hlučnost 65 dB(A)
 ▪ 16 programů
 ▪ nerezový buben Aquawave pro šetrné sušení
 ▪ S-shape boční stěny pro zvýšení stability
 ▪ rozměry VxŠxH: 85 x 60 x 61 cm

 ▪ odstřeďování 1200 ot./min
 ▪ kapacita prádla 8 kg
 ▪ hlučnost praní/ odstřeďování: 53/ 75 dB
 ▪ spotřeba el.energie 193 kWh/ rok
 ▪ spotřeba vody 45 litrů/ 9900 litrů za rok
 ▪ 16 programů
 ▪ rozměry VxŠxH 85x60x54 cm

 ▪ nastavitelná od -6°C do + 10°C
 ▪ objem chladničky: 373 litrů
 ▪ z toho nulová zóna 25 litrů
 ▪ objem mrazničky 149 litrů
 ▪ spotřeba el. energie: 351 kWh/rok
 ▪ mrazicí kapacita: 13 kg/ 24h
 ▪ akumulační doba: 15 hodin
 ▪ hlučnost: 46 dB
 ▪ ProSmart invertorový kompresor
 ▪ dávkovač chlazené vody (připojeno na vodu), bar
 ▪ automatický výrobník ledu v mrazničce
 ▪ elektronické ovládání s displejem
 ▪ Ionizer, Antibakteriální těsnění
 ▪ rozměry: VxŠxH : 182 x 92 x 74,5 cm

 ▪ celkový objem chladničky: 186 litrů
 ▪ objem mrazničky: 69 litrů
 ▪ spotřeba el. energie: 240 kWh/ rok
 ▪ mrazicí kapacita: 4 kg
 ▪ akumulační doba: 13 hodin
 ▪ klimatická třída: SN-ST
 ▪ hlučnost: 40 dB
 ▪ LED vnitřní osvětlení
 ▪ skleněné police
 ▪ rozměry: VxŠxH: 178,1 x 54 x 54,5 cm
 ▪ Active Fresh Blue Light, kluzné panty, 
 ▪ Quick Freeze, zvuková signalizace 

otevřených dveří, antibakteriálně upravené 
těsnění, možnost otočení dveří

 ▪ objem chladničky : 233 litrů
 ▪ objem mrazničky : 113 litrů
 ▪ spotřeba el. energie: 245 kWh/rok
 ▪ hlučnost: 39 dB
 ▪ chladící system: statické
 ▪ klimatická třída: SN-T
 ▪ denní kapacita mrazení: 5 kg
 ▪ akumulační doba: 23 hod
 ▪ antibakteriální těsnění
 ▪ LED vnitřní osvětlení
 ▪ Nerezový držák lahví
 ▪ zaměnitelný směr otevírání dveří
 ▪ VxŠxH : 185 x 60 x 65 cm

 ▪ 16 programů
 ▪ odstřeďování: 1400 ot./min
 ▪ kapacita prádla praní: 8 kg
 ▪ kapacita prádla sušení: 5 kg
 ▪ spotřeba el.energie 0,76 kWh praní/ 5,44 

kWh praní+sušení
 ▪ hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení: 

47/ 73/ 58 dB
 ▪ spotřeba vody 47 litrů/ 31 litrů při sušení
 ▪ S-shape boční stěny pro zvýšení stability
 ▪ displej, Dětský zámek, Volitelné otáčky
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 letou 

zárukou
 ▪ Hi-Tech topení
 ▪ rozměry VxŠxH: 82 x 60 x 54 cm

BCSA285K3S/BCSA285K2S
Vestavná kombinovaná chladnička

WMY81243CSPTLMB1
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem                               

WMY81243CSPTLMB1
Automatická pračka Superia

2985400200
Mezikus s nastavitelnou 
hloubkou pro pračky a sušičky

GNE134631X
Chladnička čtyřdveřová BEKO 4 MORE - Neo Frost

BCHA275E3S
Vestavná kombinovaná chladnička NO FROST

10 990 Kč/ 8 990 Kč

41 990 Kč

13 990 Kč

HITV8733B0
Vestavná automatická pračka 
s kondenzační sušičkou SUPERIA

15 990 Kč

 D D

 D D

16 990 Kč

11 390 Kč

1 390 Kč

99Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

HCP61310I
Komínový nerezový odsavač par s mechanickým ovládáním

HCB61731BX
Komínový nerezový odsavač par

CTB6407X
Teleskopický odsavač s mechanickým ovládáním

 ▪ mechanické ovládání
 ▪ výkon až 368 m3/h
 ▪ hlučnost až 61 dB
 ▪ 3 rychlosti
 ▪ možnost recirkulace
 ▪ halogenové osvětlení

 ▪ výkon odsávání: 280/425/540/730 m3/hod
 ▪ hlučnost: 49/57/64/71 dB(A)
 ▪ 3 rychlosti + booster
 ▪ 2 x 28W halogenové osvětlení
 ▪ elektronická regulace – Soft Touch ovládání
 ▪ možnost recirkulace, klapka, redukce
 ▪ automatické vypnutí
 ▪ automatické čištění vzduchu, ukazatel čistoty filtru
 ▪ 2 kovové tukové filtry (možno umývat v myčce)
 ▪ rozměry VxŠxH: 53,6 x 60 x 49 cm

 ▪ mechanické ovládání
 ▪ výkon až 275 m3/h
 ▪ hlučnost až 67 dB
 ▪ 3 rychlosti
 ▪ možnost recirkulace
 ▪ halogenové osvětlení/LED
 ▪ barva nerez

2 490 Kč

60
cm 60

cm 

60
cm 

2 990 Kč5 490 Kč

WMI71242
Vestavná, předem plněná pračka na 7 kg prádla                                          
s 1 200 otáčkami za minutu

 ▪ LCD displej
 ▪ Hi Tech topení
 ▪ Adaptér na tekutý prací prostředek
 ▪ S shape boční stěny
 ▪ Spotřeba vody: 41 l/cyklus
 ▪ V/Š/H: 81/59/54 cm
 ▪ Rozměry pro vestavbu V/Š/H: 82/60/58 cm

10 490 Kč

7kg 
Program BabyProtect
AquaFusion

Program BabyProtect

60
cm 90

cm 
Automatické vypnutí
Čištění vzduchu

HCF61531X/HCF91531X
Komínový nerezovo-skleněný odsavač par 
s elektronickým ovládáním

 ▪ elektronická regulace – soft touch ovládání
 ▪ výkon až 608 m3/h
 ▪ hlučnost až 66 dB
 ▪ 3 rychlosti + booster
 ▪ možnost recirkulace
 ▪ 2 x LED osvětlení
 ▪ redukce výstupního potrubí, klapka

4 990 Kč/5 490 Kč

HCA62741B/W / HCA92741B/W
Nástěnný odsavač par v provedení z černého/bílého skla 

HCA63640B/HCA93640BH
Nástěnný odsavač par černý, nerez komín

HCB63741BX/HCB62741BWH
Nástěnný odsavač par v provedení z černého/bílého skla/nerez

 ▪ dotekové ovládání
 ▪ výkon až 755 m3/h
 ▪ hlučnost až 69 dB
 ▪ 4 rychlosti
 ▪ možnost recirkulace
 ▪ LED osvětlení
 ▪ redukce výstupního potrubí
 ▪ klapka

 ▪ výkon odsávání: 258/465/632 m3/hod
 ▪ hlučnost: 46/61/67 dB(A)
 ▪ 3 rychlosti
 ▪ 2 x LED osvětlení
 ▪ elektronické dotekové ovládání
 ▪ automatické vypnutí
 ▪ možnost recirkulace
 ▪ kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)
 ▪ klapka, redukce
 ▪ rozměry VxŠxH: 75-108 x 59,6/89,6 x 51 cm

 ▪ výkon odsávání: 280/425/540/730 m3/hod
 ▪ hlučnost: 49/57/64/71 dB(A)
 ▪ 4 rychlosti
 ▪ 2 x 28W halogenové osvětlení
 ▪ elektronické dotekové ovládání
 ▪ možnost recirkulace, klapka, redukce 150/ 120 mm
 ▪ 2x kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)
 ▪ funkce čištění vzduchu, signalizace zaneseného filtru
 ▪ automatické vypnutí
 ▪ rozměry VxŠxH: 53,6 x 60 x 49 cm

12 990 Kč/13 990 Kč 8 990 Kč/10 990 Kč 6 990 Kč

60
cm 60

cm 60
cm 90

cm 90
cm 90

cm 
dotekové ovládání dotekové ovládání dotekové ovládání

jako malý dárek pro zákazníky SIKO máme akci na vybrané spotřebiče BEKO s prodlouženou zárukou ZDARMA. 
Aktuální seznam výrobků s 5 let plné záruky, podmínky a online registraci najdete na www.bekocr.cz/5let.SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
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DIN39432
Plně integrovaná vestavná myčka
s chytrou technologií Glasscare

 ▪ 9 programů, 6 teplot
 ▪ spotřeba vody 9,5l, hlučnost 44 dB
 ▪ AquaIntense (čtvrté rameno), Watersafe +
 ▪ poloviční náplň, Fast +, Steam Gloss
 ▪ držákyna mytíplechů, vnitřníosvětlení
 ▪ koš Acrobat, 3. příborová přihrádka
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ senzor čistoty vody

14 990 Kč

14
sad 14

sad 14
sad 

14
sad 10

sad 

10
sad 

DSN26420B/W
Vestavná myčka s černým / bílým panelem

DIN28430
Vestavná myčka s černým / bílým panelem

DIN28422
Plně integrovaná vestavná myčka

DIN26420
Plně integrovaná vestavná myčka

DIS28023
Plně integrovaná vestavná myčka

DSS28021X
Plně integrovaná vestavná myčka

 ▪ 7 programů, 6 teplot
 ▪ spotřeba vody 11l, hlučnost 46 dB
 ▪ Watersafe +, Fast +
 ▪ poloviční náplň, Steam Gloss, Glass Care
 ▪ LCD displej, Dětskýzámek
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ koš Acrobat
 ▪ senzor čistoty vody

 ▪ 9 programů, 6 teplot, spotřeba vody 9,5l, hlučnost 44 dB
 ▪ speciální dolní rameno AquaIntense pro intenzivní mytí
 ▪ mechanický Glass Care systém na ochranu skla
 ▪ nový systém sušení Effective Drying System
 ▪ LED světelná signalizace provozu na podlahu
 ▪ Výškově nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ senzor čistoty vody
 ▪ Aquasafe+/ Waterstop

 ▪ 9 programů, 6 teplot, spotřeba vody 9,5l, hlučnost 46 dB
 ▪ speciální dolní rameno AquaIntense pro intenzivní mytí
 ▪ mechanický Glass Care systém na ochranu skla
 ▪ kluzné uložení dveří SlideFit 
 ▪ LED světelná signalizace provozu na podlahu
 ▪ Výškově nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ senzor čistoty vody
 ▪ Aquasafe+/ Waterstop

 ▪ 7 programů, 6 teplot, spotřeba vody 11l, hlučnost 46 dB
 ▪ mechanický Glass Care systém na ochranu skla
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ LED signalizace provozu na podlahu
 ▪ LCD displej, Dětský zámek
 ▪ držáky na mytí plechů, držák na dlouhé předměty
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ kluzné uložení dveří SlideFit pro sokl už od 6 cm
 ▪ Senzor čistoty vody, Aquasafe+/ Waterstop

 ▪ 8 programů, 6 teplot
 ▪ spotřeba vody 9l, hlučnost 47 dB
 ▪ mechanický Glass Care systém na ochranu skla
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ LED signalizace provozu na podlahu
 ▪ LCD displej, Dětský zámek
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ Aquasafe+/ Waterstop

 ▪ 8 programů, 6 teplot
 ▪ spotřeba vody 9l, hlučnost 47 dB
 ▪ mechanický Glass Care systém na ochranu skla
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ LED signalizace provozu na podlahu
 ▪ LCD displej, Dětský zámek
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ Aquasafe+/ Waterstop

14
sad 

11 990 Kč

12 990 Kč 12 490 Kč

9 990 Kč 10 990 Kč

9 990 Kč

Automatický program
Turbo sušení

Automatický program
Turbo sušení

Automatický program
Turbo sušení

Automatický program
Turbo sušení

Automatický program
Turbo sušení

Automatický program
Turbo sušení

Automatický program
Turbo sušení

Automatický program
Turbo sušení

DSN28430X/DSN26420X
Myčka s předním nerezovým panelem, košem Acrobat
a chytrou technologií AquaIntense

 ▪ 9/7 programů, 6 teplot
 ▪ spotřeba vody 9,5/11l, hlučnost 44 dB
 ▪ Aquaintence (čtvrté rameno), Watersafe +
 ▪ poloviční náplň, Steam Gloss, Glass Care
 ▪ LCD displej, dětský zámek
 ▪ ProSmart invertorový motor
 ▪ koš Acrobat, příborová přihrádka
 ▪ LED vnitřní osvětlení
 ▪ V / Š / H: 82/60/60 cm

13 990 Kč/ 11 990 Kč

14
sad 

60
cm 60

cm 

60
cm 60

cm 60
cm 

60
cm 45

cm 

45
cm 

TOP MYČKA
Novinka Novinka

Novinka Novinka

Novinka



grundig.cz

ZÁRUKA FUNKČNOSTI

ZAKAZNICKECENTRUM@GRUNDIG.CZ

Ročně se na celém světě vyhodí 1,3 miliard tun jídla a nejvyšší 
mírou se na tom podílí samotné domácnosti. Jako světová značka 
domácích spotřebičů dbající na životní prostředí chceme pomoct to 
změnit. Podívejte se na respektujmejidlo.cz, jak můžete přispět i vy, 
abychom společně omezili vyhazování jídla a jeho plýtvání.

Divide&CookMultiTaste Excellent 
Clean sklo 
dveří

Halogenové 
osvětlení

Divide&Cook vás nechá upéci dvě 
naprosto rozdílná jídla najednou – 
s rozdílnými teplotami a časem 
pečení. Bez míchání vůní.

Soft doormatic automaticky 
dozavře dvířka trouby 
bez bouchnutí. 

71 l, teleskopický výsuv, 
dotykové ovládání, Soft 
doormatic

GEBM45011B

13 990 Kč

Pyrolytické čištění spálí 
veškeré nečistoty na popel 
a troubu tak vyčistí za vás.

71 l, teleskopický výsuv, 
dotykové ovládání, CoolTouch 
dveře

GEBM34001XP

15 990 Kč

Kompaktní trouba, která 
vám poslouží i jako trouba 
mikrovlnná.

40 l, dotykové ovládání, 
automatické rozmrazování, 
zámek kláves

GEKW47000B

21 990 Kč

S technologií FlexiCook 
se varná deska dokonale 
přizpůsobí vašemu nádobí. 

8 indukčních zón, 18 úrovní 
ohřevu, ocelový rámeček 
a zabroušené hrany

GIEI635880X

16 990 Kč

WOK hořák rychle a zdravě 
připraví jakékoliv jídlo.

3 plynové hořáky, 1 WOK hořák, 
litinové rošty, integrované 
zapalování, sklo a nerezový 
rámeček

GIGG6234150X

8 990 Kč

Samonastavovací Comfort Fit 
panty dveří pro jednoduchou 
vestavbu.
A+++, 42 dB, Invertorový 
EcoMotor s 10 lety záruky, 
flexibilní přihrádka na příbory, 
IonFresh ionizátor, systém 
GlassPerfect, vnitřní osvětlení

GNI41834X

15 990 Kč

18.990 Kč

IonFresh znamená myčku 
bez zápachu, i když je plná 
nádobí.

A+++, 42 dB, Invertorový 
EcoMotor s 10 lety záruky, 
IonFresh ionizátor, systém 
GlassPerfect, flexibilní přihrádka
na příbory, vnitřní osvětlení

GNV41935

17 990 Kč

Invertorový EcoMotor 
pro úsporu až 80 % energie.

A, 240 - 680 m3, 47-70 dB, 
SoftTouch tlačítka, 
LED osvětlení, možnost 
recirkulace

GDK2774BXB

9 990 Kč

Intenzivní čištění vzduchu 
pro domácnost bez zápachu.

A, 416 - 823 m3, 55 - 70 dB, 
možnost recirkulace,  
LED osvětlení

GDK4382B

15 990 Kč

3D Hettich panty 
pro jednoduchou vestavbu.

A+++, No Frost, 182/65 l,
Eco Kompresor s 10 lety 
záruky, Duo-Cooling

GKNI15730

26 990 Kč

French door chladnička 
s VitaminCare zónou 
na ovoce a zeleninu a IonFresh 
ionizátorem pro čistý vzduch 
v chladničce.

A++, No Frost, 378/152 l, 
Eco Kompresor s 10 lety 
záruky, Duo-Cooling

GQN1232X

39 990 Kč

80 l, 2 teleskopické výsuvy, dotykové ovládání, booster

GEZST 47000 BDIVIDE&COOK

190°C

110°C

PÉCT SLANÉ A SLADKÉ 
ZÁROVEŇ UŽ JE MOŽNÉ 
I V JEDNÉ TROUBĚ
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*  Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2017

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní

Domácí spotřebiče Bosch představují technickou dokonalost,
nekompromisní kvalitu a absolutní spolehlivost. I proto jsou
nejprodávanější značkou velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

Více na www.bosch-home.cz a www.brandexperiencecenter.cz
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PKE645FP1E
60 cm sklokeramická varná deska

PKE645D17E
60 cm sklokeramická varná deska

 ▪ nerezový rámeček 
 ▪ funkce PowerBoost 
 ▪ 4 varné zóny 
 ▪ senzorové ovládání DirectSelect 
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

 ▪ nerezový rámeček 
 ▪ 4 varné zóny
 ▪ senzorové ovládání TouchSelect 
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

7 990 Kč 7 990 Kč

PGP6B5B80
60 cm plynová varná deska

 ▪ povrch plynové desky: nerez
 ▪ integrované zapalování v ovládacím voliči
 ▪ 4 plynové hořáky: 1 silný hořák, 2 normální, 
1 úsporný

 ▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
 ▪ trysky na propan-butan (28-30/37mbar) 
součástí dodávky

 ▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
 ▪ nerezové rošty

4 990 Kč

Kuchyňské spotřebiče Bosch
HBA514ES0
60 cm multifunkční trouba

HBA513BS0
60 cm multifunkční trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LED displej
 ▪ EcoClean Direct: boční stěny, zadní stěna, strop
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 5 druhů ohřevu
 ▪ LED displej
 ▪ vnitřní povrch GranitEmail
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 50°C
 ▪ dětská pojistka

10 551 Kč10 551 Kč

HBA557BS0
60 cm multifunkční trouba

HBA5577S0
60 cm multifunkční trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LCD displej
 ▪ EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční 
stěny

 ▪ AutoPilot10
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LCD-displej
 ▪ EcoClean Direct: zadní stěna, boční stěny, 
strop

 ▪ RoastingSensor - pečící sonda 
 ▪ AutoPilot10
 ▪ závěsné rošty,1nás. teleskopický výsuv
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

15 990 Kč

18 990 Kč

71 l
objem 

71 l
objem 

71 l
objem 71 l

objem 

BFL523MS0
38 cm mikrovlnná trouba

BFL524MS0
38 cm mikrovlnná trouba

 ▪ max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení 
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 
W,600 W, 800 W) 

 ▪ ovládání TouchControl
 ▪ elektronické otevírání dveří
 ▪ LED displej
 ▪ LED osvětlení
 ▪ AutoPilot7
 ▪ paměťová funkce
 ▪ boční otevírání, závěs dveří vlevo 

 ▪ max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení 
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 
W,600 W, 800 W)  

 ▪ ovládání TouchControl
 ▪ elektronické otevírání dveří
 ▪ LCD displej
 ▪ LED osvětlení
 ▪ AutoPilot7
 ▪ paměťová funkce
 ▪ boční otevírání, závěs dveří vlevo 

9 990 Kč

9 671 Kč

20 l
objem 

20 l
objem 

HBA554BS0
60 cm multifunkční trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LED displej
 ▪ EcoClean Direct: boční stěny, zadní stěna, 
strop

 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

71 l
objem 

12 311 Kč

PUE611BF1E 
60 cm indukční varná deska

 ▪ design bez rámečku 
 ▪ funkce PowerBoost
 ▪ 4 indukční varné zóny 
 ▪ senzorové ovládání TouchSelect 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce PowerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupnů výkonu

11 990 Kč

PIE645BB1E 
60 cm indukční varná deska

PIE651BB1E 
60 cm indukční varná deska

 ▪ nerezový rámeček 
 ▪ funkce PowerBoost 
 ▪ 4 indukční varné zóny 
 ▪ senzorové ovládání TouchSelect 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce PowerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupnů výkonu

 ▪ U-fazeta
 ▪ funkce PowerBoost 
 ▪ 4 indukční varné zóny 
 ▪ senzorové ovládání TouchSelect 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce PowerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupnů výkonu

13 990 Kč13 990 Kč

DWP64BC50
60 cm komínový odsavač par

 ▪ max. výkon odvětrání: 340 m³/h
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ hlučnost min./max.: 50/66 dB
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
 ▪ osvětlení: 2 x 3W LED

 ▪ max. výkon odvětrání: 340 m³/h
 ▪ 2 stupně výkonu
 ▪ hlučnost min./max.: 59/64 dB
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
 ▪ osvětlení: 2 x 20 W halogen

zvláštní příslušenství:                   
DSZ4652 - dekorační lišta bílá,                    
DSZ4655 - dekorační lišta nerez,              
DSZ4656 - dekorační lišta černá

6 151 Kč

DFL063W50
60 cm výsuvný odsavač par

4 590 Kč

KIV34X20
vestavná kombinace chladnička/mraznička

 ▪ spotřeba energie:                
274 kWh/rok

 ▪ užitný objem celkem: 265 l, 
chladicí prostor: 199 l

 ▪ hlučnost: 40 dB
 ▪ klimatická třída: ST
 ▪ LED osvětlení v chladící částí
 ▪ mechanické řízení teploty
 ▪ MultiBox s vlnitým dnem
 ▪ 1 chladící okruh/ 1 kompresor

14 490 Kč

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE
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Kuchyňské spotřebiče Siemens Kuchyňské spotřebiče Siemens
HB234A0R0
60 cm pečicí  trouba

HB214ABR0
60 cm pečicí  trouba

HB278A5S0
60 cm pečicí  trouba

EX875BEB1E
80 cm indukční varná deska

EX675BEB1E
60 cm indukční varná deska

ED645FSB1E
60 cm indukční varná deska

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LED displej
 ▪ ecoClean Plus: zadní stěna
 ▪ závěsné rošty, varioClip rail
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LED displej
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 9 druhý ohřevu
 ▪ LCD displej
 ▪ activeClean - automatické samočištění
 ▪ roastingSensor - teplotní sonda 
 ▪ cookControl30
 ▪ závěsné rošty, varioClip rail
 ▪ teplota skla dvířek max. 30 °C
 ▪ elektronický zámek dveří

 ▪ fazetový design 
 ▪ powerBoost funkce 
 ▪ 4 indukční varné zóny, z toho 1 flexZone 
 ▪ senzorové ovládání touchControl 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

 ▪ fazetový design 
 ▪ powerBoost funkce 
 ▪ 4 indukční varné zóny, z toho 1 flexZone 
 ▪ senzorové ovládání touchControl 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

 ▪ nerezový rámeček 
 ▪ powerBoost funkce
 ▪ 4 indukční varné zóny, z toho 1 combiZone
 ▪ senzorové ovládání touchControl
 ▪ powerMove
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupnů výkonu

11 990 Kč9 990 Kč

22 990 Kč

21 990 Kč 18 990 Kč 19 290 Kč

71 l
objem 71 l

objem 

71 l
objem 

HB257ABS0
60 cm pečicí  trouba

HB278A0S0
60 cm pečicí  trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LCD displej
 ▪ ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny
 ▪ cookControl10
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 9 druhů ohřevu
 ▪ LCD displej
 ▪ activeClean - automatické samočištění
 ▪ cookControl30
 ▪ závěsné rošty, varioClip rail
 ▪ teplota skla dvířek max. 30 °C 
 ▪ elektronický zámek dveří
 ▪ dětská pojistka

14 990 Kč 20 990 Kč

71 l
objem 71 l

objem 

BF550LMR0
 vestavná mikrovlnná trouba 

 ▪ max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení 
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 
W,600 W, 900 W)  

 ▪ otočný volič
 ▪ tlačítko otevírání dveří
 ▪ osvětlení vnitřního prostoru
 ▪ boční otevírání, závěs dveří vlevo 
 ▪ 1 x otočný talíř

7 911 Kč

25 l
objem 

HB675G0S1
60 cm pečicí  trouba

HM676G0S1
60 cm pečicí trouba s mikrovlnami 

HS658GXS1
60 cm kombinovaná parní trouba  

 ▪ 13 druhů ohřevu
 ▪ 2,8“ barevný textový TFT displej vč. češtiny, 
dotyková tlačítka

 ▪ activeClean - automatické samočištění
 ▪ cookControl10
 ▪ závěsné rošty,1nás. teleskopický výsuv
 ▪ teplota skla dvířek max. 30 °C
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 13 druhů ohřevu + MW ohřev
 ▪ 3,7“ barevný grafický TFT displej vč. češtiny,  
s dotykovým ovládáním

 ▪ activeClean - automatické samočištění
 ▪ cookControl Plus
 ▪ závěsné rošty, 1nás. teleskopický výsuv
 ▪ teplota skla dvířek max. 30 °C
 ▪ elektronický zámek dveří
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 15 druhů ohřevu + 100% pára
 ▪ 5,7“ barevný grafický TFT dispej vč. češtiny,   
s dotykovým ovládáním

 ▪ ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny
 ▪ roastingSensor Plus teplotní sonda
 ▪ bakingSensor, cookControl Plus
 ▪ závěsné rošty, 3nás. teleskopický výsuv
 ▪ teplota skla dvířek max. 40°C
 ▪ dětská pojistka

23 990 Kč 38 490 Kč 46 990 Kč

71 l
objem 67 l

objem 71 l
objem 

BF634RGS1
38 cm vysoká vestavná mikrovlnná trouba 

BF634LGS1
38 cm vysoká vestavná mikrovlnná trouba 

 ▪ max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení 
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 W,  
600 W, 900 W) 

 ▪ touchControl ovládání
 ▪ elektronické otevírání dveří
 ▪ 2,8“ barevný textový TFT displej vč. češtiny, 
dotyková tlačítka

 ▪ LED osvětlení
 ▪ cookControl7
 ▪ boční otevírání, závěs dveří vpravo

 ▪ max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení 
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 W,  
600 W, 900 W) 

 ▪ touchControl ovládání
 ▪ elektronické otevírání dveří
 ▪ 2,8“ barevný textový TFT displej vč. češtiny, 
dotyková tlačítka

 ▪ LED osvětlení
 ▪ cookControl7
 ▪ boční otevírání, závěs dveří vlevo 

14 990 Kč 14 990 Kč

21 l
objem 21 l

objem 

EU645BEB1E
60 cm indukční varná deska

 ▪ nerezový rámeček 
 ▪ powerBoost funkce
 ▪ 4 indukční varné zóny 
 ▪ senzorové ovládání touchControl 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

13 990 Kč

EH645BFB1E
60 cm indukční sklokeramická varná deska 

 ▪ nerezový rámeček 
 ▪ powerBoost funkce
 ▪ 4 indukční varné zóny, jedna rozšiřitelná 
 ▪ senzorové ovládání touchControl 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

14 990 Kč

EH651FFC1E
60 cm indukční varná deska 

 ▪ U-fazeta 
 ▪ powerBoost funkce 
 ▪ 4 indukční varné zóny, jedna rozšiřitelná 
 ▪ senzorové ovládání touchSlider 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement 
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

19 990 Kč

EP6A6HB20
60 cm plynová varná deska - sklo

 ▪ povrch plynové desky: tvrzené sklo
 ▪ stepFlame Technology- regulace výkonu v 
rozsahu 9 stupňů

 ▪ integrované zapalování v ovládacím voliči
 ▪ 4 plynové hořáky:1 silný hořák, 1 normální 
hořák, 1 úsporný hořák, 1 wok

 ▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
 ▪ trysky na propan-butan (28-30/37mbar) 
součástí dodávky

 ▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
 ▪ litinové rošty s gumovými nožičkami

11 990 Kč

EC6A5HB90
60 cm plynová varná deska - nerez

 ▪ povrch plynové desky: nerez
 ▪ stepFlame Technology- regulace výkonu                  

v rozsahu 9 stupňů
 ▪ integrované zapalování v ovládacím voliči
 ▪ 1 silný hořák, 1 normální hořák, 1 úsporný 

hořák, 1 wok
 ▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
 ▪ trysky na propan-butan (28-30/37mbar) 

součástí dodávky
 ▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
 ▪ litinové rošty s gumovými nožičkami

9 990 Kč

SR636X01ME
45 cm plně vestavná myčka nádobí

15 990 Kč 21 990 Kč

10
sad 14

sad 

SN636X03ME
60 cm plně vestavná myčka nádobí

 ▪ počet programů 6
 ▪ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus,                
intensiveZone, extra sušení

 ▪ 5 mycích teplot, hlučnost: 44 dB
 ▪ aquaSenzor, senzor naplnění
 ▪ časová předvolba 1-24 hod
 ▪ varioFlex systém košů
 ▪ příborová zásuvka vario
 ▪ iQdrive, aquaStop se zárukou
 ▪ systém ochrany skla
 ▪ infoLight/akustický signál

LI63LA520
60 cm výsuvný odsavač par 

LC67BF532
60 cm komínový odsavač par

LC66BBM50 
60 cm komínový odsavač par

4 490 Kč 16 990 Kč

11 490 Kč

KI87VVS30
vestavná kombinace chladnička/mraznička

KG39NVI45
kombinace chladnička/mraznička, dveře nerez                      
s povrchem antiFingerPrint

KG39NVL35
kombinace chladnička/mraznička, dveře inoxLook

 ▪ spotřeba energie: 227 kWh/rok
 ▪ užitný objem celkem: 272 l, chladicí 
prostor: 209 l

 ▪ hlučnost: 38 dB
 ▪ klimatická třída: SN-T
 ▪ LED osvětlení v chladící částí
 ▪ elektronické ovládání - LED 
ukazatele

 ▪ 1 přihrádka Fresh Box
 ▪ freshSense - zaručí konstantní 
teplotu díky inteligentní senzorové 
technologii

 ▪ superMrazení se zamrazovací 
automatikou

 ▪ 1 chladící okruh/ 1 kompresor

 ▪ spotřeba energie: 182 kWh/rok
 ▪ užitný objem celkem: 366 l, chladicí 
prostor: 279 l z toho objem zóny 
blízko 0° C: 24 l

 ▪ hlučnost: 36 dB
 ▪ klimatická třída: SN-T
 ▪ noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
 ▪ LED softStart osvětlení v chladící částí
 ▪ elektronická regulace teploty - LED 
ukazatele

 ▪ hyperFresh freshness systém
 ▪ multiAirflow systém, airFreshfilter
 ▪ supermrazení se zamrazovací 
automatikou

 ▪ 2 chladící okruhy/ 1 kompresor

 ▪ spotřeba energie: 273 kWh/rok
 ▪ užitný objem celkem: 366 l, chladicí 
prostor: 279 l z toho objem zóny blízko 
0° C: 24 l

 ▪ hlučnost: 39 dB
 ▪ klimatická třída: SN-T
 ▪ noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
 ▪ LED softStart osvětlení v chladící částí
 ▪ elektronická regulace teploty - LED 
ukazatele

 ▪ hyperFresh freshness systém
 ▪ multiAirflow systém, airFreshfilter
 ▪ supermrazení se zamrazovací auto-
matikou

 ▪ 2 chladící okruhy/ 1 kompresor

19 990 Kč 24 490 Kč  19 990 Kč 

 ▪ počet programů 6
 ▪ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra 
sušení

 ▪ 5 mycích teplot, hlučnost: 44 dB
 ▪ aquaSenzor, senzor naplnění
 ▪ časová předvolba 1-24 hod
 ▪ varioFlex systém košů, příborová zásuvka vario
 ▪ iQdrive, aquaStop se zárukou
 ▪ systém ochrany skla
 ▪ infoLight/akustický signál
 ▪ ostřikovací rameno duoPower v horním koši

 ▪ max. výkon odvětrání: 340 m³/h
 ▪ 2 stupně výkonu
 ▪ hlučnost min./max.: 59/64 dB
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
 ▪ osvětlení: 2 x 20 W halogen
 ▪ zvláštní příslušenství:                        

       LZ46520 - dekorační lišta bílá 
       LZ46550 - dekorační lišta nerez                         
       LZ46560 - dekorační lišta černá

 ▪ max. výkon odvětrání: 680 m³/h
 ▪ 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
 ▪ hlučnost min./max.: 47/58 dB
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
 ▪ osvětlení: 2 x 3W LED

 ▪ max. výkon odvětrání: 580 m³/h
 ▪ 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
 ▪ hlučnost min./max.: 48/60 dB
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
 ▪ osvětlení: 2 x 3W LED

BF525LMS0 
38 cm vysoká vestavná mikrovlnná trouba 

 ▪ max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení 
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 W,   
600 W, 800 W)  

 ▪ touchControl ovládání
 ▪ tlačítko otevírání dveří
 ▪ LED displej
 ▪ LED osvětlení
 ▪ cookControl7
 ▪ paměťová funkce
 ▪ boční otevírání, závěs dveří vlevo 

14 990 Kč

20 l
objem 
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Kuchyňské spotřebiče Constructa
CF3M54050
60 cm multifunkční trouba

 ▪ pečicí trouba s 5 druhy ohřevu
 ▪   samočištění Eco Clean: na bočních stěnách, na 

zadní stěně, na stropě
 ▪ elektronické hodiny
 ▪ výklopná dvířka
 ▪ rychloohřev
 ▪ halogenové vnitřní osvětlení
 ▪ chladicí ventilátor
 ▪ obloukové madlo

8 990 Kč

CC4P91260
vestavná mikrovlnná trouba

 ▪ mikrovlnný ohřev 800 W
 ▪ funkce mikrovlnné trouby: 4 rozmrazovací 
a 3 programy na vaření

 ▪ ovládání pomocí LED displeje
 ▪ elektronické hodiny
 ▪ ovládání Touch Control
 ▪ paměťová funkce (1 nastavení)
 ▪ LED-osvětlení
 ▪ skleněný otočný talíř 25,5 cm
 ▪ závěs dveří vlevo

5 990 Kč

CD616650
60 cm komínový odsavač pár

 ▪ maximální normální stupeň 360 m³ / h
 ▪ max. hlučnost 67 dB (A)
 ▪ 3 výkonové stupně přes tlačítka
 ▪ vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným 
sáním

 ▪ osvětlení 2 x 1,5W LED
 ▪ provoz s odvětráváním nebo s cirkulací 
vzduchu

 ▪ kovový tukový filtr, vhodný do myčky

3 990 Kč

71 l
objem 20 l

objem 

12/9
sad

60 cm

TRADIČNÍ NĚMECKÁ ZNAČKA. 
JIŽ OD ROKU 1951.

www.constructa.cz
Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

CD30635
60 cm výsuvný odsavač par

CZ5760N0
Dekorační lišta 60cm
690 Kč

CA114253
60 cm plynová varná deska

CF030250
60 cm multifunkční trouba

CG5A05V9/CP5A50V8
60/45 cm plně integrovaná myčka

CA421253
60 cm indukční varná deska

CA321251
60 cm sklokeramická varná deska

 ▪ počet programů 5
 ▪ speciální funkce: Vario Speed
 ▪ 4 mycí teploty
 ▪ tepelné čerpadlo
 ▪ dávkovací asistent
 ▪ BLDC Motor
 ▪ Aqua Sensor, senzor naplnění
 ▪ auto 3in1
 ▪ systém košů Vario

 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ Power Boost pro všechny indukční zóny
 ▪ Touch Control
 ▪ budík (minutka)
 ▪ digitální displej
 ▪ Re Start
 ▪ Main Switch se stop funkcí
 ▪ Quick Start

 ▪ 4 sklokeramické varné zóny
 ▪ 17 stupňů výkonu
 ▪ Touch Control
 ▪ digitální displej
 ▪ Re Start
 ▪ Main Switch se stop funkcí

10 990 Kč

8 490 Kč 4 990 Kč

CG3A01J5
60 cm integrovaná myčka

 ▪ 3 mycí programy
 ▪ 2 mycí teploty
 ▪ tepelné čerpadlo
 ▪ dávkovací asistent
 ▪ BLDC Motor
 ▪ senzor naplnění
 ▪ auto 3in1
 ▪ technika střídavého mytí
 ▪ hlučnost: 52 dB(A) re 1 pW

10 490 Kč

CA424253 
60 cm indukční varná deska

CF031250 
60 cm multifunkční trouba

 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ Power Boost pro všechny indukční zóny
 ▪ 1 rozšiřitelná varná zóna
 ▪ Touch Control
 ▪ budík (minutka)
 ▪ digitální displej
 ▪ Re Start
 ▪ Main Switch se stop funkcí
 ▪ Quick Start

 ▪ Combi Therm pečící  trouba s 6-ti druhy ohřevu
 ▪ Velký vnitřní prostor trouby s nosiči
 ▪ elektronická regulace teploty 50 °C - 270 °C
 ▪ osvětlení vnitřního prostoru
 ▪ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
 ▪ smaltovaný varný prostor (hnědý)
 ▪ chladicí ventilátor
 ▪ odnímatelná dvířka trouby pro snadné 
čištění

9 990 Kč

6 490 Kč

 ▪ maximální normální stupeň 340 m³/h
 ▪ max. hlučnost 65 dB(A)
 ▪ provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
 ▪ 2-stupňová síla ventilátoru 
 ▪ automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí/
zasunutí odsavače

 ▪ 2 x 20 W halogenové osvětlení
 ▪ odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm 
součástí)

 ▪ mečovitý ovládací knoflík
 ▪ integrované zapalování v ovládacím knoflíku
 ▪ smaltované podložky pod hrnce
 ▪ počet plynových hořáků: 4
 ▪ 1 silný hořák, 2 normální hořáky, 1 úsporný hořák
 ▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
 ▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

 ▪ Combi Therm pečící trouba, 55 cm (4 druhy 
ohřevu: variabilní velkoplošný gril, horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-
-gril)

 ▪ elektronická regulace teploty 50 °C - 270 °C
 ▪ smaltovaný varný prostor (hnědý)
 ▪ pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty
 ▪ chladicí ventilátor
 ▪ odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění

3 790 Kč

3 490 Kč

5 990 Kč

66 l
objem 66 l

objem 

CE729EW33
volně stojící mrazák, NoFrost

CK736EL32/CK736EW32
volně stojící kombinace chladnička/mraznička, inox/bílá

CK587VS30
vestavná kombinovaná chladnička

14 990 Kč/13 990 Kč 12 990 Kč

 ▪ užitný objem celkem: 324 l
 ▪ objem chladicího prostoru: 237 l
 ▪ objem mrazící části: 87 l
 ▪ NoFrost,  Multi Airflow systém
 ▪ Air Fresh Filter, Freshness System
 ▪ 1x Extra Fresh, 2x Extra Cold přihrádka
 ▪ hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
 ▪ mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod.
 ▪ doba skladování při poruše: 16 hod.
 ▪ ( V x Š x H): 186 x 60 x 66 cm

 ▪ užitný objem celkem: 272 l
 ▪ objem chladicího prostoru: 209 l
 ▪ objem mrazící části: 63 l
 ▪ elektronické ovládání - LED 
ukazatel

 ▪ supermrazení se zamrazovací 
automatikou

 ▪ hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
 ▪ zásobník na zeleninu a ovoce
 ▪ mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod.
 ▪ doba skladování při poruše: 26 hod.
 ▪ ( V x Š x H): 177 x 54 x 55 cm

 ▪ užitný objem celkem: 200 l
 ▪ hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
 ▪ madlo pro snadné otevírání bez 
námahy, aluminium

 ▪ No Frost 
 ▪ elektronické ovládání - LED ukazatel
 ▪ akustický signál otevřených/nedo-
vřených dveří

 ▪ optický a akustický varovný signál 
při zvýšené teplotě ve vnitřním 
prostoru mrazničky

 ▪ Vita Control- zaručí konstantní 
teplotu díky inteligentní senzorové 
technologii

 ▪ mrazicí kapacita: 20 kg za 24 hod.
 ▪ ( V x Š x H): 161 x 60 x 65 cm

11 990 Kč
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PLNĚ KVALIFIKOVANÉ,
ABY DĚLALY PRÁCI ZA VÁS.
NOVÁ GENERACE MYČEK NÁDOBÍ GORENJE SMARTFLEX

Vrchní zásuvka na příbory

Nastavitelná výška horního koše

Praktický držák nožů

Teleskopické pojezdy

Samočistící filtr

Vana z nerez oceli se skrytým 
topným tělesem

Nastavitelné sklopné držáky 
talířů ve spodním koši

Srozumitelný ovládací panel

Sklápěcí držáky na sklenice na víno

Barevné označené pohyblivé prvky

Široká mřížka koše pro velké nádobí

Praktická rukojeť

LET
10
ZÁRUKA

Inverter  
PowerDrive motor

S funkcí SpeedWash bude Vaše 
nádobí čisté již za 15 minut

Automatické otevírání dvířek
pro dokonale vysušené nádobí

Automatické nastavení délky 
mytí

Tři koše umožňují mytí až
16 jídelních souprav najednou

15 minutový program

16 sad nádobí

TotalDry

Auto program

BEZ 
STAROSTÍ

LET

GV64161
Plně integrovaná myčka 60 cm

 ▪ 16 sad nádobí
 ▪ 3 koše, 3 ramena
 ▪ 5 programů (Auto program)
 ▪ 5 teplot mytí 
 ▪ Možnost zkrácení programu
 ▪ TotalDry, ½ náplň 
 ▪ Total Aqua Stop
 ▪ Spotřeba vody na cyklus: 9,5 litrů
 ▪ Hlučnost 47 dB(A)

GV66160
Plně integrovaná myčka 60 cm

 ▪ 16 sad nádobí
 ▪ 3 koše, 3 ramena
 ▪ 5 programů (Auto program)
 ▪ 5 teplot mytí
 ▪ Možnost zkrácení programu
 ▪ TotalDry, ½ náplň
 ▪ Total Aqua Stop
 ▪ Spotřeba vody na cyklus: 9,5 litrů
 ▪ Hlučnost: 45 dB (A)

GV54110
Plně integrovaná myčka 45 cm

 ▪ 9 sad nádobí
 ▪ 2 koše, 2 ramena
 ▪ 5 programů (Auto program)
 ▪ 4 teploty mytí
 ▪ ExtraDry
 ▪ Tablety 3 v 1, ½ náplň
 ▪ Total Aqua Stop
 ▪ Spotřeba vody na cyklus: 9 l
 ▪ Hlučnost: 47 dB (A)

GV64160
Plně integrovaná myčka 60 cm

 ▪ 13 sad nádobí
 ▪ 2 koše, 2 ramena
 ▪ 5 programů (Auto program)
 ▪ 5 teplot mytí
 ▪ Možnost zkrácení programu
 ▪ TotalDry, ½ náplň 
 ▪ Total Aqua Stop
 ▪ Spotřeba vody na cyklus: 9,5 litrů
 ▪ Hlučnost: 47 dB(A)

GV55110
Plně integrovaná myčka 45 cm

 ▪ 10 sad nádobí
 ▪ 3 koše, 3 ramena
 ▪ 5 programů (Auto program) 
 ▪ 4 teploty mytí 
 ▪ Tablety 3 v 1 
 ▪ Možnost zkrácení programu
 ▪ ExtraDry, ½ náplň 
 ▪ Total Aqua Stop  
 ▪ Spotřeba vody na cyklus: 9 litrů
 ▪ Hlučnost: 47 dB(A)

GI66160
Vestavná myčka 60 cm

 ▪ 16 sad nádobí
 ▪ 3 koše, 3 ramena
 ▪ 5 programů (Auto program)
 ▪ 5 teplot mytí
 ▪ Možnost zkrácení programu
 ▪ TotalDry, ½ náplň 
 ▪ Total Aqua Stop
 ▪ Spotřeba vody na cyklus: 9,5 litrů
 ▪ Hlučnost: 45 dB(A)

12 990 Kč

13 990 Kč

9 990 Kč

9 990 Kč

10 990 Kč

12 990 Kč

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

VĚŘÍME, ŽE ŽIVOT 
MŮŽE BÝT  
JEDNODUŠŠÍ.

MÉNĚ VĚCÍ NA PŘEMÝŠLENÍ.
VÍCE ČASU UŽÍVAT SI.

Od nepaměti jsem součástí vašich příběhů. Vždy plná života, 
vždy stylová, vždy trendy.

Do nové generace našich  
spotřebičů se znovu  
zamilujete každý den

Navíc teď při nákupu setu trouby, varné desky a myčky 
získáte mikrovlnku v hodnotě 1 890 Kč jako dárek.

Dárek 
zdarma

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE
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RKI5182E1
vstavaná kombinovaná chladnička

BHP623E13X
60 cm komínový odsávač pár

 ▪ max. výkon pri odťahu: 639 m3 / h
 ▪ max. hlučnosť 68 dB
 ▪ 3 stupne výkonu
 ▪ integrované tlačidlové ovládanie
 ▪ filtre s polyuretánovou penou
 ▪ LED osvetlenie

4 490 Kč

ORK192C
volně stojící kombinovaná chladnička

26 990 Kč

 ▪ objem 227/95 l
 ▪ LED display/ukazovatel teploty             
v chladničce

 ▪ AdaptTech pro úsporu energie             
a delší čerstvost potravin

 ▪ FrostLess pro méně časté                 
odmrazování mrazničky

 ▪ ionizátor vzduchu v chladničce
 ▪ vnitřní ventilátor 
 ▪ FastFreeze rychlé zamrazení
 ▪ rozměry (šxvxh): 60×194×66,9 cm

 ▪ objem 189/71 l
 ▪ masivní nožový pant
 ▪ mechanické ovládání
 ▪ FrostLess pro méně časté 
odmrazováni mrazničky

 ▪ velká zeleninová zásuvka s regulací 
vlhkosti

 ▪ XXL zásuvka SpaceBox v mrazničce
 ▪ LED osvětlení ze stropu
 ▪ úroveň hluku: 38 dB 
 ▪ rozměry výrobku (vxšxh): 
177,2 × 55,5 × 54,5 cm 
rozměry k zabudování min-max 
(vxšxh): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 C

14 990 Kč

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

BEZ 
STAROSTÍ

LET

BEZ 
STAROSTÍ

LET

BEZ 
STAROSTÍ

LET

BEZ 
STAROSTÍ

LET

BEZ 
STAROSTÍ

LET

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

65 l
objem 65 l

objem 25 l
objem  A  A65 l

objem 65 l
objem 65 l

objem  A A

DTA6SY2W
 60 cm komínový odsavač par

Kuchyňské spotřebiče Gorenje
BO637E24X
60 cm multifunkční trouba

GW641X
60 cm plynová varná deska

 ▪ 11 funkcí
 ▪ tlumené zavírání dvířek GentleClose
 ▪ nerez s povrchem proti otiskům prstů
 ▪ dotykové ovládání IconLED
 ▪ push-pull knoflíky
 ▪ funkce: rychlý předehřev (200 °C za 6 min.), ohřívání talířů
 ▪ mimořádně odolný smalt v troubě SilverMatte
 ▪ katalytická zadná stěna pro snadnější údržbu
 ▪ teleskopické lišty - 1 úroveň 3/4 výsuv
 ▪ TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)

 ▪ provedení/barva: nerez
 ▪ ovládání knoflíky
 ▪ 4 plynové hořáky
 ▪ elektrické zapalování hořáků
 ▪ pojistky plamene hořáků
 ▪ litinové varné mřížky
 ▪ Wok hořák

8 990 Kč

5 990 Kč

BO637E13X
60 cm multifunkční trouba

BM251S7XG
60 cm vestavná mikrovlnná trouba

BM171A4XG
60 cm vestavná mikrovlnná trouba

BM171E2X/BM171E2XG
60 cm vestavná mikrovlnná trouba nerez/černá

 ▪ 11 funkcí
 ▪ tlumené zavírání dvířek GentleClose
 ▪ nerez s povrchem proti otiskům prstů
 ▪ dotykové ovládání IconLED
 ▪ push-pull knoflíky
 ▪ funkce: rychlý předehřev (200 °C za 6 min.), ohřívání talířů
 ▪ mimořádně odolný smalt v troubě SilverMatte
 ▪ katalytická zadná stěna pro snadnější údržbu
 ▪ drátěné rošty
 ▪ TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)

 ▪ počet stupňů výkonu: 6
 ▪ mikrovlnný výkon: 900 W
 ▪ počet kombinací gril + mikrovlnný ohřev: 3
 ▪ počet kombinací mikrovlnný ohřev + horký vzduch: 3
 ▪ počet programů pro grilování: 4
 ▪ průměr otočného talíře: 27,5 cm
 ▪ elektronické dotykové ovládání
 ▪ halogénové osvětlení

 ▪počet stupňů 
výkonu 6

 ▪ mikrovlnný výkon 700 W
 ▪ výkon grilu 1 000 W
 ▪ elektronické ovládání
 ▪ halogénové osvětlení
 ▪ otočný skleněný talíř
 ▪ průměr otočného talíře: 24,5 cm

 ▪ mikrovlnný výkon 700 W
 ▪ výkon grilu 1000 W
 ▪ 2 režimy: mikrovlny/gril
 ▪ 6 úrovní výkonu, rozmrazování
 ▪ nerez s povrchem proti otiskům prstů
 ▪ mechanické ovládání + časovač
 ▪ nerezový vnitřek trouby
 ▪ možnost vestavby do korpusu 37 a 38 cm
 ▪ nastavitelné nožičky
 ▪ možnost vestavby do horních skřínek 32 cm

7 990 Kč 8 990 Kč

6 990 Kč 5 990 Kč

RKI4181A1
vestavná kombinovaná chladnička

NRKI4182E1
vestavná kombinovaná chladnička

RCI4181AWV
vestavná kombinovaná chladnička

 ▪ 11 funkcí
 ▪ AdaptTech paměť posledního nastavení programu
 ▪ jednoduchá volba programů jediným 
otočením ovládacího knoflíku

 ▪ displej pro nastavení teploty
 ▪ HomeMade tvar trouby vychází z tvaru 
kamenné pece

 ▪ EcoClean smalt, AquaClean
 ▪ teleskopické výsuvy

11 990 Kč

BM6240SY2W
60 cm vestavná  
mirkovlnná trouba

 ▪ mikrovlnný vykon: 900 W
 ▪ přikon grilovaciho tělesa: 1 000 W
 ▪ elektronicke ovladani, AUTO menu
 ▪ 8 přednastavenych programů, dotykovy
 ▪ display, hodiny, mikrovlnny ohřev, gril,
 ▪ odmrazovani
 ▪ funkce čišténí AquaClean
 ▪ průměr taliře: 270 mm
 ▪ dětska pojistka

8 990 Kč

IT612SY2W 
60 cm indukční varná deska

BO75SY2W
60 cm multifunkční trouba

 ▪ 1x 185 mm, 1,4 / 2 kW
 ▪ 2x 165 mm, 1,2 / 1,4 kW
 ▪ 1x 205 mm, 2 / 2,3 kW
 ▪ dotykové ovládání, dětský zámek ovládání
 ▪ ukazatel zbytkového tepla, bezpečnostní 
vypnutí varné desky

 ▪ PowerBoost - na všech varných zónách
 ▪ časovač pro každou varnou zónu
 ▪ zbroušené hrany

13 990 Kč

 ▪ maximální výkon při odtahu: 618 m³/h
 ▪ maximální výkon při recirkulaci: 572 m³/h
 ▪ hlučnost (max.): 66 dB
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ omyvatelný hliníkový tukový filtr
 ▪ odtah nebo recirkulace, průměr odtahu: 15 cm
 ▪ Simplicity knoflík pro snadné ovládání
 ▪ halogenové osvětlení

9 990 Kč

67 l
objem 

 A

 D

www.dtest.cz

BEZ 
STAROSTÍ

LET

BEZ 
STAROSTÍ

LET

BEZ 
STAROSTÍ

LET

Kuchyňské spotřebiče Gorenje
BO647A47XG
60 cm multifunkční trouba

WHT641A2XBG/WHT941A2XBG 
60 /90 cm kominovy odsavač par

WHT641E4XBG
60 cm komínový odsavač par

IS656USC
60 cm indukční varná deska

 ▪ 11 funkcí
 ▪ tlumené zavírání dvířek GentleClose
 ▪ nerez s povrchem proti otiskům prstů
 ▪ dotykové ovládání IconTouch se zobrazení teploty                  
a zvoleného režimu ohřevu

 ▪ push-pull knoflíky, SoftLight osvětlení
 ▪ elektronický termostat pro přesné nastavení teploty
 ▪ rychlý předehřev trouby 200° za 6 min., ohřívání talířů
 ▪ katalytický kryt ventilátoru
 ▪ teleskopické lišty – 3 úrovně ¾ výsuv 

 ▪ max. výkon při odtahu: 764 m³/h
 ▪ max. hlučnost 63 dB
 ▪ 3 stupně výkonu, odtah nebo recirkulace
 ▪ PowerBoost
 ▪ AdaptTech: automatický provoz odsavače
 ▪ elektronické dotykové ovládání
 ▪ nerezová ocel a černé sklo 
 ▪ LED osvětlení

 ▪ max. výkon při odtahu: 576m³/h
 ▪ max. hlučnost 70 dB
 ▪ 3 stupně výkonu, odtah nebo recirkulace
 ▪ dotykové ovládání
 ▪ filtry s polyuretanovou pěnou a usměrňovači vzduchu
 ▪ halogenové osvětlení

 ▪ provedení/barva: černá, „U“ fazeta
 ▪ centrální dotykové ovládání SliderTouch
 ▪ 4 varné zóny
 ▪ PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
 ▪ AllBoost zvýšení výkonu na všech zónách
 ▪ XpandZone propojení zón pro více prostoru
 ▪ StayWarm udržování teploty 70 °C
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ příkon 7,2 kW

11 990 Kč

13 990 Kč/14 990 Kč 9 990 Kč

13 990 Kč

BOP637E20XG
60 cm pyrolytická multifunkční trouba

IT614CSC
60 cm indukční varná deska

 ▪ 11 funkcí
 ▪ provedení/barva: černé sklo/nerez
 ▪ tlumené zavírání dvířek GentleClose
 ▪ nerez s povrchem proti otiskům prstů
 ▪ dotykové ovládání IconLED, push-pull knoflíky
 ▪ funkce: rychlý předehřev (200 °C za 6 min.), ohřívání talířů
 ▪ 4-ité sklo dvířek + 2 reflexní folie - bezpečné na dotyk
 ▪ mimořádně odolný smalt v troubě SilverMatte
 ▪ teleskopické lišty - 1 úroveň 3/4 výsuv

 ▪ provedení/barva: černá, zkosená přední fazeta
 ▪ centrální dotykové ovládání
 ▪ 4 varné zóny
 ▪ PowerBoost zvýšení výkonu
 ▪ AllBoost zvýšení výkonu na všech varných zónách
 ▪ Dětský zámek ovládání
 ▪ Příkon 6,8 kW

14 990 Kč

7 990 Kč

BO637E30XG
60 cm multifunkční trouba

WHI641E6XGB/WHI641E6XGW 
60 cm komínový odsavač par

ECT644BSC 
60 cm sklokeramická varná deska

 ▪ 11 funkcí
 ▪ tlumené zavírání dvířek GentleClose
 ▪ nerez s povrchem proti otiskům prstů
 ▪ dotykové ovládání IconLED, push-pull knoflíky
 ▪ funkce: rychlý předehřev (200 °C za 6 min.), ohřívání talířů
 ▪ mimořádně odolný smalt v troubě SilverMatte
 ▪ sklápěcí horní topné těleso pro snadnější čištění
 ▪ katalytická zadná stěna pro snadnější údržbu
 ▪ teleskopické lišty - 2 úrovně 3/4 výsuv

 ▪ max. výkon při odtahu: 633 m³/h
 ▪ max. hlučnost 66 dB
 ▪ 3 stupně výkonu, odtah nebo recirkulace
 ▪ P.A.S. systém odsávání
 ▪ nerez s povrchem proti otiskům prstů
 ▪ dotykové ovládání na skle
 ▪ filtry s polyuretanovou pěnou
 ▪ halogenové osvětlení
 ▪ černé/bílé provedení

 ▪ provedení/barva: černá, zbroušené hrany
 ▪ centrální dotykové ovládání
 ▪ 4 varné zóny HiLight
 ▪ BoilControl varná automatika
 ▪ StopGo pozastavení bez ztráty nastavení
 ▪ StayWarm udržování teploty 70 °C
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ ukazatel zbytkového tepla
 ▪ příkon 6,3 kW

9 990 Kč

10 990 Kč

5 990 Kč

BEZ 
STAROSTÍ

LET

BEZ 
STAROSTÍ

LET

 C C  C

 ▪ objem 203/64 l
 ▪ standardní panty/pojezdy
 ▪ mechanické ovládání
 ▪ FastFreeze rychlé zamrazení
 ▪ úroveň hluku: 40 dB
 ▪ rozměry k zabudování min-max           

(vxšxh): 177,5-178 × 56-57 × 55 cm

 ▪ objem 180/68 l
 ▪ standardní panty / pojezdy
 ▪ elektronické ovládání
 ▪ NoFrost DualAdvance
 ▪ úsporný režim EcoMode
 ▪ XXL zásuvka SpaceBox v mrazničce
 ▪ velká zeleninová zásuvka s regulací 

vlhkosti
 ▪ LED osvětlení ze stropu
 ▪ úroveň hluku: 39 dB
 ▪ rozměry pro zabudování min-max
 ▪ (Vxšxh): 177,5-178 x 56-57 × 56 cm

 ▪ objem 187/71 l
 ▪ standardní panty/pojezdy
 ▪ AdaptTech pro úsporu energie
 ▪ FrostLess pro méně časté odmrazování 

mrazničky
 ▪ úsporný režim EcoMode
 ▪ velká zeleninová zásuvka s regulací 
vlhkosti

 ▪ XXL zásuvka SpaceBox v mrazničce
 ▪ LED osvětlení ze stropu
 ▪ úroveň hluku: 38 dB        
 ▪ rozměry k zabudování min-max 
(vxšxh): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm 14 990 Kč11 990 Kč16 990 Kč

17 l
objem 17 l

objem 

23 l
objem 

 A+  A+

 A+

Simplicity Collection

Při koupi 
setu 
TROUBA 
+ DESKA 
dostanete 
DÁREK 
termo-
sondu  
WMT 85 B  
v hodnotě 
1490,- Kč
ZDARMA D

Á
R

EK
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D
A

R
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A
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60
cm

65 l
objem 65 l

objem 65 l
objem 65 l

objem 

VT546AB
Elektrická trouba samostatná

 ▪ speciální zamačkávací knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ multifukční trouba 11 funkcí
 ▪ trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 ▪ objem trouby 65 l
 ▪ energetická třída A
 ▪ speciální program čištění trouby Eco Clean
 ▪ drátěné rošty

 ▪ speciální zamačkávací knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ multifukční trouba 8 funkcí
 ▪ trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 ▪ objem trouby 65 l
 ▪ energetická třída A
 ▪ speciální program čištění trouby Eco Clean
 ▪ výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)

8 490 Kč

VMT442X / VMT452X
Vestavné mikrovlnné trouby

VT 437 BX
Elektrická trouba samostatná

 ▪ elektronické ovládání 
 ▪ mikrovlnný ohřev + gril
 ▪ nerezový vnitřek trouby 
 ▪ výkon 900 W
 ▪ výkon grilu 1000/1100 W 
(VMT452W) 

 ▪ objem 25 l/28 l (VMT452X)
 ▪ otočný talíř 315 mm 
 ▪ 6 výkonových stupňů 

 ▪ 8 automatických programů 
(jen VMT442X)

 ▪ povrch trouby nerez s 
úpravou proti otiskům 
prstů 

 ▪ snadná montáž – rámeček 
již namontován na troubu 

VDP665X 
Plynová varná deska

 ▪ 4 plynové hořáky s pojistkami  
STOP GAS

 ▪ EXTRA trojitý hořák 3300 W
 ▪ elektrické zapalování hořáků 
v knoflících

 ▪ dvoudílná LITINOVÁ vařidlová mřížka
 ▪ elektrické napětí: 230 V
 ▪ připojení na plyn: G 1/2“

VDP 645 GX1 
Plynová varná deska

 ▪ 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS 
 ▪ EXTRA trojitý hořák 3300 W 
 ▪ elektrické zapalování hořáků v knoflících 
 ▪ dvoudílná LITINOVÁ vařidlová mřížka 
 ▪ skleněný povrch - tvrzené sklo 

6 990 Kč5 590 Kč

VDI 643 FF / VDI 643 X
Indukční vestavná sklokeramická deska

 ▪ speciální zamačkávací knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ povrch trouby – nerez s úpravou proti otiskům prstů
 ▪ multifukční trouba 11 funkcí
 ▪ trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 ▪ komfort zavírání dvířek
 ▪ výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
 ▪ objem trouby 65 l
 ▪ energetická třída A

 ▪ dotykové ovládání, 4 indukční zóny
 ▪ ukazatel zbytkového tepla
 ▪ funkce Sprint u každé zóny (rychlé zvýšení výkonu)
 ▪ funkce Timer (časový spínač varných zón)
 ▪ automatické vypnutí indukční zóny
 ▪ nerezový rámeček u modelu 643X
 ▪ přední strana zkosená ostatní broušené u 643FF
 ▪ možnosť připojení na 230/380 V

9 990 Kč

VT538BX
Elektrická trouba samostatná

VDST 642 FF/VDST 642 X
Sklokeramická vestavná deska

 ▪ speciální zamačkávací knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ multifukční trouba 11 funkcí
 ▪ trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 ▪ komfort zavírání dvířek
 ▪ výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
 ▪ speciální program čištění trouby Eco Clean
 ▪ objem trouby 65 l
 ▪ energetická třída A

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 4 Hi-Light varné zóny (1x Duozóna 210/120 mm)
 ▪ plynulá regulace výkonu
 ▪ funkce Stop Control (vypnutí desky při přetečení tekutiny 

na ovládací prvky)
 ▪ funkce Stop & Go
 ▪ funkce StayWarm (funkce udržování teploty)
 ▪ funkce Timer (časování varných zón)
 ▪ nerezový rámeček u VDST 642 X

8 490 Kč

VT427BX 
Elektrická trouba samostatná

 ▪ klasické knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ multifukční trouba 8 funkcí
 ▪ výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 ▪ speciální program čištění trouby Eco Clean
 ▪ objem trouby 65 l
 ▪ energetická třída A

6 990 Kč

Při koupi 
setu 
TROUBA 
+ DESKA 
+ MYČKA 
dostanete 
DÁREK  
mikrovlnku 
MT 121 S  
v hodnotě 
1.890,-
ZDARMA

VT548BX
Elektrická trouba samostatná

7 990 Kč/8 490 Kč 5 990 Kč

4 990 Kč/6 990 Kč

65 l
objem 65 l

objem 

VT536AW/VT537AW
Elektrická trouba samostatná

 ▪ speciální zamačkávací knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ multifukční trouba 11 funkcí
 ▪ trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 ▪ komfort zavírání dvířek (VT537AW)
 ▪ objem trouby 65 l, energetická třída A
 ▪ výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň VT537AW)
 ▪ speciální program čištění trouby Eco Clean

7 990 Kč/8 990 Kč

OV680G / OV880G
60 cm / 80 cm komínový odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 607 m3/h
 ▪ hlučnost 53 dB, 4 rychlosti výkonu
 ▪ dotykové ovládání Direct Touch, možnost programování 
odsávání, štěrbinové odsávání 

 ▪ extra funkce 24 h (automatické čištění vzduchu v místnosti, 
po dobu 5 minut každou hodinu)

 ▪ halogenové osvětlení 2 x 20 W
 ▪ kovový filtr proti mastnotám, zpětná klapka, možnost recirkulace
 ▪ uhlíkový filtr k dokoupení: 322147
 ▪ energetická třída: D

9 990 Kč/ 10 990 Kč

VMT 431 B 
Vestavná mikrovlnná trouba

 ▪ elektronické ovládání 
 ▪ mikrovlnný ohřev + gril
 ▪ nerezový vnitřek trouby 
 ▪ výkon 900 W
 ▪ výkon grilu 1100 W 
 ▪ objem 23 l
 ▪ otočný talíř 270 mm 
 ▪ 9 automatických programů
 ▪ snadná montáž – rámeček již namontován na troubu 

6 490 Kč

OT632MX
60 cm vestavný výsuvný odsavač par

 ▪ výkon odsavače 336 m3/h
 ▪ hlučnost: 65 dB
 ▪ 3 rychlosti výkonu
 ▪ tlačítkové ovládání
 ▪ halogenové osvětlení 2 x 40 W
 ▪ kovové filtry proti mastnotám, možnost recirkulace
 ▪ horní odtah 120 mm
 ▪ uhlíkový filtr k dokoupení: 416912 (2 ks v balení)
 ▪ energetická třída: E

3 990 Kč

 A++

IM533
45 cm vestavná integrovaná myčka

VC 1811/VC 1821
kombinovaná chladnička

IM650/IM651
60 cm vestavná integrovaná myčka

 ▪ kapacita myčky 9 sad nádobí
 ▪ odložený start (3/6/9 hod)
 ▪ samočistící filtr
 ▪ tablety 3v1, úsporný ECO program
 ▪ funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 ▪ zvuková signalizace konce mytí
 ▪ energetická třída A++
 ▪ hlučnost: 47 dB
 ▪ roční spotřeba el. energie/ 
vody: 197 kWh/2520 l

 ▪ mechanické ovládání
 ▪ IceLimit technologie pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
 ▪ úsporný režim EcoMode, LED osvětlení
 ▪ VitaBox s HumidityControl - zeleninová zásuvka s regulací 
vlhkosti vzduchu

 ▪ automatické odmrazování chladícího prostoru
 ▪ netto objem chl./mraz.: 189/71l
 ▪ hlučnost: 38 dB
 ▪ v / š / h: 1772/540/545 mm
 ▪ roční spotřeba energie: 215 kWh
 ▪ energetická třída A+/A++ (VC 1821)

 ▪ kapacita myčky 14 sad nádobí
 ▪ 2 úložné koše/3 úložné koše (IM651)
 ▪ odložený start (0-24 hod)
 ▪ samočistící filtr
 ▪ tablety 3v1, automatický program
 ▪ úsporný ECO program
 ▪ funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 ▪ zvuková signalizace konce mytí
 ▪ energetická třída A++
 ▪ hlučnost: 47 dB/45 dB (IM 651)
 ▪ roční spotřeba el. energie/vody: 245 kWh/2660 l 
 ▪ roční spotřeba el. energie/vody: 266 kWh/3080 l (IM651)

8 990 Kč

VCN 1821
kombinovaná chladnička

 ▪ NoFrost DualAdvance - bez námrazy 2-okruhový systém
 ▪ digitální ukazatel teploty pro chladničku
 ▪ úsporný režim EcoMode, LED osvětlení
 ▪ funkce SuperCool pro rychlé zachlazení potravin
 ▪ MaxiBox - velká mrazicí zásuvka (objem 38 l)
 ▪ VitaBox s HumidityControl - zeleninová zásuvka s regulací 
vlhkosti vzduchu

 ▪ netto objem chl./mraz .: 180/68 l
 ▪ hlučnost: 39 dB
 ▪ v / š / h: 1772/540/545 mm
 ▪ roční spotřeba energie: 230 kWh
 ▪ energetická třída A++

16 990 Kč

9
sad  A++

 A++  E

14
sad 

IM690
60 cm vestavná integrovaná myčka

 ▪ kapacita myčky 16 sad nádobí
 ▪ 3 úložné koše 
 ▪ digitální ukazatel zbytkového času 
 ▪ tablety 3v1, automatický program
 ▪ funkce Total Aqua Stop proti přetečení 
 ▪ funkce TotalDry – automatické pootevření dveří  
na konci programu 

 ▪ funkce Rychlé Mytí 
 ▪ energetická třída A+++
 ▪ hlučnost: 47 dB
 ▪ roční spotřeba el. energie/vody: 245 kWh/2660 l

12 990 Kč

16
sad  A+++

 D E

230V
380V

10 990 Kč/13 990 Kč

 A++ A+

VDI 660 FF/VDI 670 UW 
Indukční varná deska

 ▪ dotykové ovládání 
 ▪ 4 indukční zóny 
 ▪ Slider ovládání (jen VDI670UW)
 ▪ Flexi zóny – levá strana 
 ▪ funkce Sprint u každé zóny (rychlé zvýšení výkonu) 
 ▪ funkce Timer (časový spínač varných zón) 
 ▪ automatické vypnutí indukční zóny 
 ▪ přední strana zkosená, ostatní broušené

9 990 Kč/11 990 Kč

58
cm

58
cm

VDP645X1
Plynová varná deska

 ▪ 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
 ▪ elektrické zapalování hořáků v knoflících
 ▪ dvoudílná vařidlová mřížka

3 490 Kč

7 590 Kč

vhodná pro instalaci 
do horní nebo boční 
skříňky

VMT312X 
Vestavná mikrovlnná trouba 

 ▪ elektronické ovládání
 ▪ nerezový vnitřek trouby
 ▪ výkon 700 W
 ▪ objem trouby 17 l
 ▪ otočný talíř 245 mm
 ▪ 6 výkonových stupňů
 ▪ elektronický časovač
 ▪ povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů
 ▪ snadná montáž – rámeček již namontován na troubu

4 990 Kč

OK633X / OK633W 
60 cm komínový odsavač par, nerez/bílá

 ▪ maximální výkon odsavače 368 m3/h
 ▪ hlučnost: 61 dB
 ▪ 3 rychlosti výkonu
 ▪ tlačítkové ovládání
 ▪ halogenové osvětlení 2 x 28 W
 ▪ kovové filtry proti mastnotám, zpětná klapka, možnost 
recirkulace

 ▪ horní odtah 150 mm
 ▪ uhlíkový filtr k dokoupení: 273829 (potřebné 2ks)
 ▪ energetická třída: E

2 990 Kč

OK637G
60 cm komínový odsavač par

 ▪ 3 výkonové rychlosti, tlačítkové ovládání
 ▪ maximální výkon odsavače 600 m³/h
 ▪ LED osvětlení 2x
 ▪ kovové filtry proti mastnotám
 ▪ zpětná klapka
 ▪ energetická třída: C
 ▪ maximální hlučnost: 66 dB
 ▪ horní odtah: 150 mm
 ▪ uhlíkový filtr k dokoupení: 665732

5 590 Kč
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9 990 Kč/10 990 Kč

5letá záruka 
MORA Benefit 

Servis 
pro zákazníky 

SIKO za 
zvýhodněnou 

cenu (hodnota 
kupónu  

1 000 Kč) 
www.mora.cz

VDI 670 UW

Novinka

Novinka

NovinkaNovinka

60
cm

60
cm

60/80
cm

60
cm
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                  Objevte novou sílu 

                    technologie 6. smysl
Do krásné a moderní kuchyně patří kvalitní materiály a nejnovější technologie. Vestavné spotře-

biče Whirlpool v designu ABSOLUTE se vyznačují elegantním designem a technologií 6. smysl, 
která vám nabídne intuitivní řešení pro každodenní život v kuchyni.

Trouby 
Ovládejte troubu jednoduše a 
intuitivně jediným knoflíkem.  
Nastavené funkce jsou přehledně 
viditelné na černobílém grafickém 
displeji.

Mikrovlnné trouby
Ohřejte si chlazené jídlo jedním 
dotykem. Čas přípravy a výkon 
upraví technologie 6. smysl  
automaticky dle velikosti porce 
a obsahu vody.

Indukční varné desky
Vařte neomezeně. 
Varné desky W Collection  
disponují speciální flexibilní zónou, 
která umožňuje propojit dvě  
samostatné zóny a vytvořit tak 
jednu velkou zónu, pro všechny 
tvary hrnců a pánví.

Odsavače
Udržujte si čerstvý vzduch v kuchyni  
v průběhu celého vaření. Odsavač  
s technologií 6. smysl automaticky měří 
množství kouře, tepla a par vycházejících 
z varné desky. Při dosažení optimálního 
ovzduší se sám vypne.

Umývání nádobí
Snižte spotřebu vody a energie na 
minimum. Myčky Whirlpool s technolo-
gií 6. smysl jsou vybaveny inteligentní-
mi senzory, které vyhodnocují úroveň 
zašpinění nádobí. Můžete tak ušetřit až 
50% energie, vody a času.

Chlazení
Uchovejte potraviny čerstvé 
co nejdéle. Technoloie 6. smysl 
Fresh Control aktivně 
kontroluje vlhkost a teplotu 
uvnitř chladničky, díky čemuž 
zůstanou potraviny až 4x déle 
čerstvé.

Vaření

www.whirlpool.cz
www.facebook.com/whirlpool

Bez názvu-5   1 17.10.17   13:34

Rustikální kuchyňské spotřebiče Whirlpool

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

AKP295JA
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 8 základních funkcí
 ▪ mechanické ovládání
 ▪ katalytická zadní stěna
 ▪ provedení: jasmín
 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy (1 úroveň), 
rošt, 2 plechy na pečení

10 990 Kč

AKP295NA
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 8 základních funkcí
 ▪ mechanické ovládání
 ▪ katalytická zadní stěna
 ▪ provedení: antracit
 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy (1 úroveň), 
rošt, 2 plechy na pečení

10 990 Kč

AKM528JA
60 cm plynová varná deska

 ▪ 4 plynové hořáky
 ▪ bezpečnostní ventily hořáků
 ▪ 2 litinové mřížky
 ▪ maximální výkon hořáků 7,3 kW
 ▪ příslušenství: trysky na propan-butan        

5 290 Kč

AKM528NA
60 cm plynová varná deska

 ▪ 4 plynové hořáky
 ▪ bezpečnostní ventily hořáků
 ▪ 2 litinové mřížky
 ▪ maximální výkon hořáků 7,3 kW
 ▪ příslušenství: trysky na propan-butan     

5 290 Kč

AKR551JA
60 cm komínový odsavač par

 ▪ 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 ▪ osvětlení 2 žárovkami
 ▪ nominální výkon: 210 W
 ▪ kapacita odsávání: 285/336/372 m3/h
 ▪ hladina hluku: min. 57 dB max. 65 dB    

4 990 Kč

AKR551NA
60 cm komínový odsavač par

 ▪ 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 ▪ osvětlení 2 žárovkami
 ▪ nominální výkon: 210 W
 ▪ kapacita odsávání: 285/336/372 m3/h
 ▪ hladina hluku: min. 57 dB max. 65 dB

4 990 Kč

65 l
objem 

65 l
objem 

 ▪ 11 funkcí, objem: 65 litrů
 ▪ HomeMade tvar trouby vychází z tvaru 
kamenné pece

 ▪ odnímatelné skleněné dveře pro snadnější 
údržbu, EcoClean smalt, AquaClean

 ▪ teleskopické výsuvy: 3/4 výsuv
 ▪ elektronické programovací hodiny s anal-
ogovým displejem

 ▪ funkce: rychlý předehřev (200 ˚C za 6 min.)
 ▪ pizza program

VAŘENÍ S VÁŠNÍ
Kuchyňské spotřebiče z  nové 
kolekce Gorenje Classico jsou 
ideální volbou pro ty, kteří hle-
dají elegantní spojení tradičního 
nostalgického stylu a  moderních 
technologií. Pokročilé technologie 
umožňují jednoduché a  funkční 
využití a vynikající kulinářské zážit-
ky. Gorenje Classico je k  dispozi-
ci v  barvě slonové kosti a  matně 
černé.

Rustikální kuchyňské spotřebiče Gorenje

EC642CLI
60 cm sklokeramická varná deska

 ▪ 4 HiLight varné zóny
 ▪ 1x duozóna 210/ 120 mm, 2,2 kW
 ▪ 2x varná zóna 145  mm, 1,2 kW
 ▪ 1x varná zóna 180 mm, 1,8 kW
 ▪ ukazatel zbytkového tepla,
 ▪ rám v slonovinové barvě

9 990 Kč

11 990 Kč

GW65CLI
60 cm plynová varná deska

BO73CLI
60 cm multifunkční trouba

DK63CLI   
60 cm komínový odsavač par

NRK621CLI   
kombinovaná chladnička

 ▪ provedení/barva: smalt/slonová kost
 ▪ ovládání knoflíky 
 ▪ 4 plynové hořáky 
 ▪ elektrické zapalování hořáků 
 ▪ pojistky plamene hořáků 
 ▪ litinové varné mřížky 
 ▪ WOK hořák

 ▪ max. výkon při odtahu: 545 m3/h
 ▪ hlučnost (dB): 65
 ▪ mechanické ovládání knoflíky
 ▪ 3 rychlosti
 ▪ 2 halogenová světla
 ▪ lakovaný (barva slonová kost)
 ▪ odtah nebo recirkulace

 ▪ objem 254/85 l
 ▪ pravé otevírání dveří
 ▪ LED display/ukazovatel 
teploty v chladničce

 ▪ AdaptTech pro úsporu energie 
a delší čerstvosti potravin

 ▪ NoFrost Plus
 ▪ ionizátor s Multiflow 360°
 ▪ FreshZone zásuvka
 ▪ FastFreeze rychlé zamrazení
 ▪ úroveň hluku: 42 dB
 ▪ rozměry (šxvxh):                 
60 × 200 × 64 cm

8 990 Kč 9 990 Kč

MO4250CLI
mikrovlnná trouba volně stojící

BM235CLI
60 cm vestavná mikrovlnná trouby

 ▪ mikrovlnný výkon: 800 W
 ▪ příkon grilovacího tělesa: 1 100 W
 ▪ počet stupňů výkonu: 5
 ▪ objem trouby: 20 l
 ▪ mechanické ovládání
 ▪ stirrer technologie pro rovnoměrný 
ohřev jídla, keramické dno trouby

 ▪ ohřev více jídel najednou
 ▪ bez nutnosti použití otočného talíře
 ▪ rozmrazování podle času

 ▪ mikrovlnný výkon 800 W
 ▪ výkon grilu 1 100 W
 ▪ mechanické ovládání
 ▪ 5 úrovní výkonu, rozmrazování
 ▪ bez talířová technologie Stirrer
 ▪ nerezový vnitřek trouby
 ▪ halogenové osvětlení

3 990 Kč

17 990 Kč

 A+

 D

 A

8 990 Kč

Novinka
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ACM836BA
58 cm indukční varná deska

 ▪ šířka: 58 cm
 ▪ příkon: 7,2 kW
 ▪ 4 indukční plotny
 ▪ Slider - dotykové ovládání posunem po stupnici
 ▪ Power Management – možnost volby příkonu desky 
vč. připojení na 230 V

 ▪ PowerBooster – na jedné plotně (max. 3 kW)
 ▪ provedení: zkosené hrany po celém obvodu

10 990 Kč

ACM822NE
58 cm indukční varná deska

 ▪ šířka: 58 cm
 ▪ příkon: 7 kW
 ▪ 4 indukční plotny
 ▪ Power Management – možnost volby příkonu desky 
vč. připojení na 230 V

 ▪ PowerBooster – na jedné plotně (max. 3 kW)
 ▪ provedení: bez rámu

8 990 Kč

WIO3T133DEL/WBO3T333DFI
60 cm vestavná plně integrovaná myčka/s panelem

WKIO3T1236P/WBO3T3236PX
60 cm vestavná plně integrovaná myčka/s panelem

WEIC3C26F/WBC3C23PFX
60 cm vestavná plně integrovaná myčka/s panelem

 ▪ 6.smysl Power Clean
 ▪ Power Dry - aktivní sušení
 ▪ 14 jídelních sad
 ▪ 11 programů
 ▪ Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh / 2 660 l
 ▪ Hlučnost: 43 dB
 ▪ Aquastop, Multizone
 ▪ Třetí příborová zásuvka
 ▪ Rozměry (V x Š x H): 820 x 595 x 570mm

 ▪ 14 jídelních sad
 ▪ 10 programů
 ▪ Roční spotřeba energie/vody:  265 kWh / 1 680 l
 ▪ Hlučnost: 43 dB
 ▪ Multizone
 ▪ Zvuková signalizace na konci cyklu
 ▪ Třetí příborová zásuvka
 ▪ Rozměry (V x Š x H): 820 x 595 x 570mm

 ▪ 14 jídelních sad
 ▪ 8 programů
 ▪ Roční spotřeba energie/vody:  237 kWh / 2 660 l
 ▪ Hlučnost: 46 dB
 ▪ Odložený start: 1-12 hod
 ▪ Multizone
 ▪ Zvuková signalizace na konci cyklu
 ▪ Třetí příborová zásuvka
 ▪ Rozměry (V x Š x H): 820 x 595 x 570mm

14
sad 14

sad 14
sad 

17 490 Kč 13 990 Kč 11 990 Kč/12 990 Kč

ACM928BA
58 cm indukční varná deska

 ▪ šířka: 58 cm
 ▪ příkon: 7,2kW
 ▪ 4 indukční plotny, z toho dvě tvoří flexizonu
 ▪ 6. smysl –regulace nízkoteplotních funkcí
 ▪ Power Management – možnost volby příkonu desky 
vč. připojení na 230 V

 ▪ PowerBooster – na všech plotnách (max. 2,4kW)
 ▪ provedení: zkosené hrany po celém obvodu

13 490 Kč

SMO654OFBTIXL
65 cm indukční varná deska

 ▪ Příkon: 7,4 kW, 4 indukční varné zóny
 ▪ Dotykové ovládání + 4 slidery pro každou zónu zvlášť – 
nastavení výkonu posunem prstu po stupnici

 ▪ 6. smysl – speciální funkce řízená senzorem
 ▪ FlexiMax zóna tvořena 2 zadními plotnam
 ▪ Power Booster – maximálně rychlý ohřev
 ▪ Power Management – volby příkonu desky vč. připojení na 230 V
 ▪ Provedení: iXeliumTM, zkosená přední a zadní hrana 
 ▪ Rozměry (vxšxh): 54 x 650 x 510 mm

15 490 Kč

ACM918BA
58 cm indukční varná deska

 ▪ šířka: 58 cm
 ▪ příkon: 7,2 kW
 ▪ 4 indukční plotny, z toho dvě tvoří flexizonu
 ▪ 6. smysl –regulace nízkoteplotních funkcí
 ▪ Power Management – možnost volby příkonu 
desky vč. připojení na 230 V

 ▪ PowerBooster – na jedné plotně (max. 3,2 kW)
 ▪ provedení: zkosené hrany po celém obvodu

12 490 Kč

AKT8190BA
58 cm sklokeramická varná deska

 ▪ šířka: 58 cm
 ▪ příkon: 6,3 kW
 ▪ 4 rychlovarné plotny
 ▪ kontrolky zbytkového tepla
 ▪ provedení: zkosené hrany po celém obvodu

6 990 Kč

Kuchyňské spotřebiče Whirlpool
AKZ96220IX/AKZ96220WH
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 4 základní funkce, 12 speciálních + přednastavené kategorie
 ▪ doplňkové funkce: rychlý předohřev, maxi pečení, pizza,chléb
 ▪ ovládání pomocí centrálního tlačítka
 ▪ dotykový černobílý grafický displej
 ▪ Smart CleanTM - čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ SoftClosing – tlumené dovírání dveří
 ▪ 2 skla, vnější šedé - provedení: nerez s povrchovou úpravou 
proti otiskům prstů (IX), bílé sklo (WH),

 ▪ příslušenství: teplotní sonda, rošt, 2 plechy na pečení, 
teleskopické pojezdy (1 úroveň)

10 990 Kč

73 l
objem 

AKZ6210WH

AKP745IX
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 8 základních funkcí 
 ▪ ovládání pomocí zápustných knoflíků
 ▪ černobílý grafický displej
 ▪ SmartCleanTM – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
(IX), bílé sklo (WH), černé sklo (NB)

 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 2 plechy

8 990 Kč 65 l
objem 

AKP745WH AKP745NB

22 l
objem 

AMW439WH AMW439NB

AMW439IX
mikrovlnná trouba

 ▪ funkce: JetStart, Jet Defrost, Crisp, Gril, Mikrovlnný ohřev
 ▪ černobílý grafický displej
 ▪ ovládání tlačítky
 ▪ dvířka – otevírání doleva
 ▪ 4 úrovní výkonu
 ▪ výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům 
prstů (IX), bílé sklo (WH), černé sklo (NB)

 ▪ vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

9 990 Kč

AMW423IX
mikrovlnná trouba

AMW491IX
mikrovlnná trouba 

 ▪ funkce: JetStart, Jet Defrost, Gril, Mikrovlnný ohřev
 ▪ bílý digitální displej
 ▪ ovládání tlačítky
 ▪ dvířka – otevírání doleva
 ▪ 4 úrovní výkonu
 ▪ výkon mikrovln: 750W
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti 
otiskům prstů 

 ▪ vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

 ▪ Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí 
napařovací nádoby

 ▪ Zelený grafický displej, ovládání tlačítky
 ▪ Čirá skla dvířek
 ▪ Lakovaný interiér
 ▪ Příkon: 1,35 kW, výkon mikrovln: 750 W
 ▪ Provedení: nerez
 ▪ Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
 ▪ Vhodná do horní skříňky kuchyňské linky

8 990 Kč 5 490 Kč

22 l
objem 22 l

objem 

OAKZ96200CSIX
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 4 základní funkce, 12 speciálních + přednastavené kategorie
 ▪ doplňkové funkce: rychlý předohřev, maxi pečení, pizza,chléb
 ▪ ovládání pomocí centrálního tlačítka
 ▪ dotykový černobílý grafický displej
 ▪ 2 skla, vnější šedé
 ▪ Smart CleanTM - čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ SoftClosing – tlumené dovírání dveří
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
 ▪ příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické pojezdy 
(2 úrovně)

9 990 Kč

73 l
objem 

AMW1401IX
60 cm multifunkční trouba

 ▪ Funkce: Jet Defrost, Gril
 ▪ černobílý grafický display
 ▪ objem 20l
 ▪ výkon mikrovl/grilu: 800/1000 W
 ▪ zrcadlové sklo
 ▪ provedení: nerez interiér

4 490 Kč

20 l
objem 

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

Kuchyňské spotřebiče Whirlpool
AKZM6630IXL
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 8 základních funkcí + přednastavené recepty
 ▪ elektronické ovládání + dotykové nastavení funkcí
 ▪ černobílý textový displej
 ▪ SoftClosing – tiché dovírání dveří
 ▪ provedení: iXeliumTM s povrchovou úpravou proti 
otiskům prstů

 ▪ příslušenství: 3 plechy na pečení, 1 rošt, teleskopické 
výsuvy, katalytické panely

14 990 Kč

73 l
objem 

AKZM8480IX
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
 ▪ ovládání pomocí centrálního tlačítka
 ▪ dotykový černobílý grafický displej
 ▪ pyrolytické čištění vnitřního prostoru
 ▪ SmartCleanTM – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ SoftClosing – tiché dovírání dveří
 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 2 plechy 

14 990 Kč 73 l
objem 

AKZ96270IX
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí 
 ▪ ovládání pomocí centrálního tlačítka
 ▪ dotykový černobílý grafický displej
 ▪ pyrolytické čištění vnitřního prostoru
 ▪ SoftClosing – tiché dovírání dveří
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 2 plechy

12 990 Kč

73 l
objem 

AKZM8480SAKZM8480NBAKZM8480WH

AKP738IX
trouba s ventilátorem

 ▪ 5 základních funkcí 
 ▪ ovládání pomocí otočných knoflíků
 ▪ SmartCleanTM – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
 ▪ příslušenství: rošt, 2 plechy

5 990 Kč

65 l
objem 

AMW850IXL
multifunkční mikrovlnná trouba

 ▪ funkce: Jet Start, Jet Defrost, Crisp, Gril, Horký vzduch
 ▪ černobílý textový displej
 ▪ dotykové ovládání
 ▪ dvířka – otevírání dolů
 ▪ 7 úrovní výkonu
 ▪ výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 900/1600/ 1200W
 ▪ provedení: iXeliumTM s povrchovou úpravou proti otiskům 
prstů

17 990 Kč

40 l
objem 

AMW730IX
multifunkční mikrovlnná trouba

 ▪ funkce: JetStart, Jet Defrost, Crisp, Gril
 ▪ černobílý grafický displej
 ▪ dotykové ovládání + centrální knoflík
 ▪ dvířka – otevírání dolů
 ▪ 8 úrovní výkonu
 ▪ výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
(IX), bílé sklo (WH), černé sklo (NB), champagne sklo (SD)

12 990 Kč

31 l
objem 

AMW730WH AMW730SDAMW730NB

GMF6422IXL
59 cm plynová varná deska

 ▪ 10 let záruky proti zežloutnutí a korozi 
povrchu iXeliumTM

 ▪ šířka: 59 cm
 ▪ výkon hořáků: 8 kW
 ▪ výkonný dvojkorunkový hořák
 ▪ integrované elektrické zapalování
 ▪ provedení: nerez iXeliumTM
 ▪ Unikátní povrch zaručující vyšší odolnost proti 
poškrábání

8 490 Kč

GOA6423NB
59 cm plynová varná deska

 ▪ šířka: 59 cm
 ▪ výkon hořáků: 8 kW
 ▪ výkonný dvojkorunkový hořák
 ▪ integrované elektrické zapalování
 ▪ provedení: černé tvrzené sklo

7 990 Kč
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ALFLEXO100, HACO AL FLEXO POTRUBÍ 100/1m, hliník, 96 Kč
ALFLX10025, HACO AL FLEXO potrubí 100/2,5m, hliník, 239 Kč
ALFLX1251, HACO AL FLEXO potrubí 125/1m, hliník, 179 Kč
ALFLX12525, HACO AL FLEXO potrubí 125/2,5m, hliník , 295 Kč
ALFLX1501, HACO AL FLEXO potrubí 150/1m, hliník, 219 Kč
ALFLX15025, HACO AL FLEXO potrubí 150/2,5m, hliník, 358 Kč

HSW1100, HACO hadicová spona W1 100, pozink, 40 Kč
HSW1125, HACO hadicová spona W1 125, pozink, 44 Kč
HSW1150, HACO hadicová spona W1 150, pozink, 48 Kč

FDL664XS, 110.0017.937
60 cm komínový odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 410 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 61 dB
 ▪ nerezový povrch
 ▪ 3 stupně výkonu 
 ▪ tlačítkové ovládání
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
 ▪ vnějším odtahem i s recirkulací

 ▪ maximální výkon odsavače 430 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 67 dB
 ▪ nerezový povrch
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ tlačítkové ovládání
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
 ▪ s vnějším odtahem i s recirkulací

4 700 Kč

3 993 Kč

FPJ915VBKA, 110.0361.902
90 cm komínový odsavač par

FGL905PIXS, 110.0042.536
90 cm ostrůvkový odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 560 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 69 dB
 ▪ elegantní černé sklo
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ štěrbinové odsávání
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, stmívatelné
 ▪ s vnějším odtahem i s recirkulací

 ▪ maximální výkon odsavače 710 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 70 dB
 ▪ bílé sklo
 ▪ senzorové ovládání, štěrbinové odsávání
 ▪ 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED žárovky 2 × 1 W, stmívatelné
 ▪ s vnějším odtahem i s recirkulací

 ▪ maximální výkon odsavače 650 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 68 dB
 ▪ nerezový povrch, sklo
 ▪ 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
 ▪ tlačítkové ovládání
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, stmívatelné
 ▪ s vnějším odtahem i s recirkulací

 ▪ maximální výkon odsavače 670 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 69 dB
 ▪ nerezový povrch/černé sklo
 ▪ senzorové ovládání, štěrbinové odsávání
 ▪ 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED lišta 1 × 10 W
 ▪ s vnějším odtahem i s recirkulací

9 801 Kč

16 200 Kč

17 908 Kč

35 900 Kč

FTC6032GRXSV2, 110.0435.500
60 cm vestavný výsuvný odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 300 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 62 dB
 ▪ 2 možné způsoby montáže
 ▪ nerezový přední panel, posuvné přepínače
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
 ▪ s vnějším odtahem i s recirkulací

2 830 Kč

FJO904XS, 110.0061.976
80 cm komínový odsavač par

FMA805WH, 110.0476.876
80 cm komínový odsavač par

FDW908IBXS, 110.0365.577
88 cm výsuvný odsavač par

Kuchyňské spotřebiče Whirlpool

ART9610A
kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

 ▪ 6. smysl - udržuje ideální vlhkost 
a teplotu

 ▪ využitelný objem chlad./mraz.: 228/80l
 ▪ energetická třída: A+
 ▪ roční spotřeba energie: 314 kWh
 ▪ hladina hluku: 35dB
 ▪ antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor
 ▪ polička na pizzu, XXL zásuvka 
 ▪ Star Light - LED osvětlení
 ▪ Less Frost - technologie pro méně 
časté odmrazování

 ▪ výška: 193,5 cm

ART6611A
kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

 ▪ 6. smysl - udržuje ideální vlhkost 
a teplotu

 ▪ využitelný objem chlad./mraz.: 
195/80l

 ▪ energetická třída: A++ 
 ▪ roční spotřeba energie: 235 kWh
 ▪ hladina hluku: 35dB
 ▪ antibakteriální filtr, vnitřní 
ventilátor

 ▪ polička na pizzu, XXL zásuvka
 ▪ Less Frost - technologie pro 
méně časté odmrazování

 ▪ výška: 177 cm

13 990 Kč

ART6503A
kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ARG913
jednodvéřová chladnička s výparníkem pod pracovní desku

ARZ005
Jednodvéřová monoklimatická chladnička pod pracovní desku

 ▪ využitelný objem chlad./
mraz.: 195/80l

 ▪ energetická třída: A+
 ▪ roční spotřeba energie: 299 
kWh

 ▪ hladina hluku: 35dB
 ▪ polička na pizzu, XXL zásuvka
 ▪ Less Frost - technologie pro 
méně časté odmrazování

 ▪ výška: 177 cm

 ▪ roční spotřeba energie: 183 kWh
 ▪ využitelný objem chlad/mraz.: 111/18 l
 ▪ hladina hluku: 38 dB
 ▪ rozměry (vxšxh): 819x596x545mm

 ▪ roční spotřeba energie: 120 kWh
 ▪ využitelný objem chlad.: 146 l
 ▪ hladina hluku: 37 dB
 ▪ rozměry (vxšxh): 819x596x545mm

11 990 Kč

9 490 Kč

9 490 Kč

VESTAVNÁ CHLADNIČKA 
S NEJVĚTŠÍM OBJEMEM NA TRHU

14 990 Kč

ADG522
45 cm plně integrovaná myčka

 ▪ 6. smysl 
 ▪ kapacita: 10 sad nádobí
 ▪ energetická třída: A++
 ▪ účinnost mytí/sušení: A/A
 ▪ spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
 ▪ hladina hluku: 43 dB
 ▪ světelná indikace průběhu programu (paprsek promítnutý 
na podlahu)

 ▪ Multizone, třetí příborová zásuvka

12 990 Kč

10
sad 

ADG522IX
45 cm myčka s ovládacím panelem

 ▪ 6. smysl 
 ▪ kapacita: 10 sad nádobí
 ▪ energetická třída: A++
 ▪ účinnost mytí/sušení: A/A
 ▪ spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
 ▪ hladina hluku: 43 dB
 ▪ světelná indikace průběhu programu (paprsek promítnutý 
na podlahu)

 ▪ Multizone, třetí příborová zásuvka

12 990 Kč

10
sad

ADG321/ADG321IX
45 cm plně integrovaná myčka/s panelem

 ▪ kapacita: 10 sad nádobí
 ▪ energetická třída: A+
 ▪ účinnost mytí/sušení: A/A
 ▪ spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 
kWh/10l

 ▪ hladina hluku: 49 dB
 ▪ poloviční náplň

9 990 Kč

10
sad 

AKR759IX
90 cm komínový odsavač par

 ▪ šířka: 90 cm
 ▪ 1 motor (příkon 270 W)
 ▪ 3 stupně výkonu odsávání
 ▪ 6. smysl detekuje nečistoty v ovzduší
 ▪ ovládání pomocí centrálního tlačítka
 ▪ kapacita odsávání: min. 304 m3/h, max. 713 m3/h
 ▪ hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB

10 990 Kč

AKR746IX
60 cm komínový odsavač par

 ▪ šířka: 60 cm
 ▪ 1 motor (příkon 270 W)
 ▪ 3 stupně výkonu odsávání+intenzivní
 ▪ 6. smysl detekuje nečistoty v ovzduší
 ▪ ovládání pomocí centrálního tlačítka
 ▪ kapacita odsávání: min. 304 m3/h, max. 713 m3/h
 ▪ hladina hluku: min. 51 dB, max. 72 dB

9 990 Kč

AKR039GBL
80 cm nástěnný odsavač par

 ▪ šířka: 80 cm
 ▪ 1 motor (příkon 270 W)
 ▪ 3 stupně výkonu odsávání
 ▪ Perimetr
 ▪ kapacita odsávání: min. 464 m3/h, max. 800 m3/h
 ▪ hladina hluku: min. 59 dB, max. 66 dB
 ▪ provedení: černé sklo

8 990 Kč

AKR037GBL
60 cm nástěnný odsavač par

 ▪ šířka: 60 cm
 ▪ 1 motor (příkon 260 W)
 ▪ 3 stupně výkonu odsávání
 ▪ Perimetr
 ▪ kapacita odsávání: min. 403 m3/h, max. 647 m3/h
 ▪ hladina hluku: min. 58 dB, max. 69 dB
 ▪ provedení: černé sklo

6 990 Kč

AKR749IX
60 cm výsuvný odsavač par

 ▪ 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 ▪ kapacita odsávání: 162/271/372 m3/h
 ▪ hladina hluku: 45/55/64 dB
 ▪ osvětlení 2 žárovkami
 ▪ příkon motoru: 150 W
 ▪ průměr odsávací roury: 120 mm
 ▪ rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
 ▪ příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
 ▪ provedení: nerez (IX), bílá (WH), černá (NB)

2 990 Kč

2 990 Kč

228l
80l 

195l
80l 

195l
80l 

111l
18l 

146l
 

Odsavače par Franke

Čistící prostředky HG

Příslušenství k odsavačům par

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

AKR749NBAKR749WH

 ▪ maximální výkon odsavače 697 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 69 dB
 ▪ počet rychlostí: 3 + TURBO
 ▪ ovládání elektronické s LED displayem
 ▪ osvětlení: 2 × LED 2 W
 ▪ průměr odtahu: 150
 ▪ tukové filtry: Kovové sendvičové
 ▪ recirkulace, LED osvětlení
 ▪ dálkové ovládání

5 751 Kč

EMPIREVD205060
60 cm odsávač pár vestavný

60
cm 

HG čistič keramických desek 
0,5 l
HGKCKD, 100 Kč

HG intenzivní čistič keramické desky 
0,25 l
HGICKD, 139 Kč

HG čistič kuchyňských desek           
z přírodního kamene 
0,5 l
HGCKDPTK, 129 Kč

HG odstraňovač mastnoty 
0,5 l
HGOM, 119 Kč

HG čistič na trouby a grily 
0,5 l
HGCTG, 169 Kč

HG rychlý čistič nerezových povrchů 
0,3 l
HGRCN, 179 Kč

HG rychloodstraňovač vodního kamene 
0,5 l
HGRVK, 159 Kč

HG tekutý bio čistič kuchyňských odpadů 
0,75 l
HGTBCKO, 179 Kč

Díky působení přírodních mikro 
organismů požírajících mastnotu, uvolní 
ucpaný odpad čistě přírodní cestou. 
Díky specifickému složení působí též 
preventivně a předchází ucpání odpadu.

Odstraňuje rychle a  důkladně vpečený 
tuk, např. z  trouby, grilů, nerezových 
vařičů a venkovních grilů.

Příjemně vonící, bezpečný čistič pro 
keramické či indukční varné desky. 
Odstraňuje denní nečistoty, jako např. 
mastnoty a  povlaky vodního kamene 
a předchází tím silným nečistotám, které 
jsou velmi těžko odstranitelné.

Účinný, profesionální čistící přípravek 
na  rychlé a  snadné odstraňování 
mastnoty, špíny a  otisků prstů 
z nerezové oceli, chromu a hliníku, který 
nenechává naprosto žádné šmouhy.

Vyvinut pro odstranění silné špíny  
a  vpečených zbytků jídla 
na  sklokeramických deskách. Dodává 
povrchu ochranný lesk, příjemně voní.

Vyvinut pro každodenní čištění desek 
z  přírodního a  tvrzeného kamene. 
Speciální složení prohlubuje strukturu 
povrchu.

Odstraňuje živočišné a  rostlinné 
tuky a  oleje. Lze bezpečně použít 
na  nerez, smalt, hliník, keramiku, plast  
a mikrovlnné trouby.

Efektivně odstraňuje nánosy vodního 
kamene. Vyvinutý speciálně pro čistění 
spirál rychlovarných konvic, kávovarů, 
praček a myček.

60
cm 

80
cm 80

cm 

90
cm 90

cm 

88
cm 

60
cm 
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18 990 Kč/19 990 Kč

SWEET
Odsavač par s montáží na stěnu 

• ovládání 3S+B dotykové
• osvětlení STRIP LED 1 x 7W
• maximální výkon dle IEC (m3/h) 625
• hlučnost 50-70 dB(A)
•  spotřeba 262 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí balení
•  energetická třída B
•  šíře 85 cm
•  PRF0120672 kov s efektem mědí
• PRF0120689 s efektem kovu 

28 990 Kč

Ostrůvkový odsavač par
WAVE

•  ovládání 3S+B magic wand
•  osvětlení LED 1 x 5W + HALO 3 x 28W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 515
•  hlučnost 51-72 dB(A)
•  spotřeba 309 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí balení
•  energetická třída B
• PRF0090419A černý lakovaný kov
• 654145883 nerezová ocel  

68 990 Kč/76 990 Kč

nejen designové odsavače par Elica

35 990 Kč
•  ovládání 3S+B dotykové
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 680
•  hlučnost 43-57 dB(A)
•  spotřeba 275 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí 
•  energetická třída A
• PRF0120979 černá 
•  PRF0120980 nerezová  

PANDORA
Výsuvný odsavač par 

NIKOLATESLA
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

PARTNER
AIR

• ovládání 9S+B dotykové
• maximální výkon dle IEC (m3/h) 625
• hlučnost 37-70 dB(A)
• spotřeba 160 W
• tukový filtr ALU
• varná deska indukční
• varné zóny: 1 x (2,1 - 3 kW) - 180X200 mm

1 x (1,6 - 1,85 kW) - 180X200 mm
1 x (2,3 - 3 kW) - Ø 200 mm
1 x (1,4 kW) - Ø 160 mm

• PRF0120977 uhlíkový k dokoupení
• PRF0120978 uhlíkový filtr součástí

BIO WH
Odsavač par s montáží na stěnu 

• ovládání 3S+B dotykové + senzor
• osvětlení STRIP LED 1 x 7W
• maximální výkon dle IEC (m3/h) 757 
• hlučnost 32-69 dB(A)
•  spotřeba 317 W
•  tukový filtr ALU,  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída A+
•  úprava: bílá+dubové dřevo
• šíře 90 cm
•  PRF0120966

36 990 Kč

ETOILE AP 
Ostrůvkový odsavač par

•  ovládání 3S+B dálkové ovládání
•  osvětlení LED 2 x 10,5W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 669
•  hlučnost 46-66 dB(A)
•  spotřeba 272 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí balení
•  energetická třída B
•  úprava: bílé sklo
• šíře 100 cm
• PRF0098000  

39 990 Kč 19 990 Kč

JASMINE
Ostrůvkový odsavač par 

•  ovládání 3S podsvětlená tlačítka 
•  osvětlení HALO 2 x 20W + HALO 4 x 28W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 603
•  hlučnost 47-67 dB(A)
•  spotřeba 372 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí balení
•  energetická třída B
• PRF0071951A černý lakovaný kov
• 71716351B slonová kost 

36 990 Kč/37 990 Kč

CHROME EDS

Ostrůvkový odsavač par

•  ovládání 3S+B magic wand
•  osvětlení LED 2 x 2,5W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 603
•  hlučnost 45-60 dB(A)
•  spotřeba 255 W
•  tukový filtr EDS3
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída B
•  úprava: nerezová ocel lesklá
• 69315812C průměr 46 cm
• 69315976C průměr 58 cm 

GALAXY ISLAND BL IX
Ostrůvkový odsavač par 

•  ovládání 3S+B dotykové 
•  osvětlení HALO 4 x 10W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 647
•  hlučnost 52-73 dB(A)
•  spotřeba 300 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída C
•  úprava: nerezová ocel + černé sklo
• šíře 90 cm
• PRF0017852A

20 990 Kč

SPOT PLUS ISLAND
Ostrůvkový odsavač par

•  ovládání 3S+B LCD
•  osvětlení LED 4 x 2,5W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 603 
•  hlučnost 48-70 dB(A)
•  spotřeba 270 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída A
•  úprava: nerezová ocel
• šíře 90 cm
• PRF0097375  

19 490 Kč

www.elicacr.cz

Odsavače par Elica

BOXIN 

6 990 Kč/7 490 Kč

Vestavný odsavač par

•  ovládání 3S otočné
•  osvětlení HALO 2 x 20W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 

368
•  hlučnost 49-60 dB(A)
•  spotřeba 220 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída E
•  úprava: nerezová ocel
• PRF0097835 šíře 60 cm
• PRF0097839 šíře 90 cm 

14 990 Kč

JUNO
Ostrůvkový odsavač par

•  ovládání 3S podsvětlená tlačítka
•  osvětlení HALO 2 x 20W 
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 603 
•  hlučnost 47-67 dB(A)
•  spotřeba 260 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí balení
•  energetická třída B
• PRF0071970A černý lakovaný kov
• PRF0071972A bílý lakovaný kov
• PRF0089651A nerezová ocel 

2 590 Kč/2 890 Kč

Podvěsný odsavač par 
KREA ST 

•  ovládání 3S posuvné
•  osvětlení Halo 1 x 28W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 

240
•  hlučnost 54-67 dB(A)
•  spotřeba 143 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí balení
•  energetická třída E
•  úprava: nerezové ovládání
• 553110653 šíře 60 cm
• 553110753 šíře 90 cm 

10 990 Kč/11 590 Kč

LOL BL
Odsavač par s montáží na stěnu 

•  ovládání 3S+B elektronické otáčivé
•  osvětlení LED 2 x 2,5W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 669
•  hlučnost 49-70 dB(A)
•  spotřeba 260 W
•  tukový filtr POLYURETAN
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída B
•  úprava: reliéfní černá
• PRF0097782 šíře 60 cm
• PRF0097906 šíře 90 cm 

CORALINE WH
Rustikální odsavač par s montáží na stěnu 

•  ovládání 3S posuvné
•  osvětlení HALO 2 x 28W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 368
•  hlučnost 53-63 dB(A)
•  spotřeba 211 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída E
•  úprava: nerezová ocel
• PRF0041810 šíře 60 cm
• PRF0041832 šíře 90 cm 

7 990 Kč/8 490 Kč

ELIBLOC 9 LX SILVER
Vestavný odsavač par

•  ovládání 3S posuvné
•  osvětlení HALO 2 x 28W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 336
•  hlučnost 53-68 dB(A)
•  spotřeba 286 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr součástí balení
•  energetická třída E
•  úprava: lakovaný kov
• 17255183 šíře 60 cm
• 17362202 šíře 80 cm 

3 390 Kč/3 690 Kč

HIDDEN 
Vestavný odsavač par 

•  ovládání 3S+B dotykové
•  osvětlení STRIP LED 1 x 7W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 

603
•  hlučnost 49-69 dB(A)
•  spotřeba 262 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída B
•  úprava: nerezová ocel
• PRF0092333 šíře 60 cm
• PRF0095073 šíře 90 cm 

10 990 Kč/12 290 Kč

10 990 Kč/11 990 Kč

STRIPE
Odsavač par s montáží na stěnu 

•  ovládání 3S+B dotykové
•  osvětlení LED 2 x 2,5W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 757
•  hlučnost 50-69 dB(A)
•  spotřeba 315 W
•  tukový filtr ALU • uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída C
• PRF0100990A černé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 60 cm
• PRF0100991A černé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 90 cm
• PRF0100994A bílé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 60 cm
• PRF0100995A bílé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 90 cm
• PRF0100992A nerezová ocel šíře 60 cm
• PRF0100993A nerezová ocel šíře 90 cm 

12 990 Kč/13 990 Kč

STONE
Odsavač par s montáží na stěnu 

•  ovládání 3S podsvětlená tlačítka
•  osvětlení HALO 2 x 20W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 559
•  hlučnost 44-67 dB(A)
•  spotřeba 290 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída C
• PRF0007123 šíře 33 cm bílý lakovaný kov
• 61412862A šíře 33 cm nerez 

15 990 Kč

TRIBE ISLAND 
Ostrůvkový odsavač par

•  ovládání 3S+B dotykové s displejem
•  osvětlení HALO 2 x 20W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 713
•  hlučnost 50-68 dB(A)
•  spotřeba 300 W
•  tukový filtr ALU, uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída C
•  úprava: nerez
• šíře 90 cm
• PRF0049160A 

5 490 Kč/ 5 790 Kč

•  ovládání 3S mechanická tlačítka
•  osvětlení HALO 2 x 20W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 368
•  hlučnost 56-62 dB(A)
•  spotřeba 175 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída E
•  úprava: nerezová ocel
• 55916388 šíře 60 cm
• 55916389 šíře 90 cm 

SPOT NG H6 
Odsavač par s montáží na stěnu 

4 790 Kč/5 290 Kč

TAMAYA LUX 
Odsavač par s montáží na stěnu 

•  ovládání 3S mechanická tlačítka
•  osvětlení HALO 2 x 10W
•  maximální výkon dle IEC (m3/h) 625
•  hlučnost 47-66 dB(A)
•  spotřeba 220 W
•  tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída B
•  úprava: nerez
• PRF0133300 šíře 60 cm
• PRF0133278 šíře 90 cm 
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SETBO1

SETBO2

HBA513BS0 + PGP6B5B80
60 cm multifunkční trouba

energetická třída A, pečicí trouba s 5 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, vnitřní objem: 71 l, příslušenství 1 x kombinovaný rošt, 
1 x univerzální pánev

energetická třída A, pečicí trouba s 5 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, vnitřní objem: 71 l, příslušenství 1 x 
kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

60 cm plynová varná deska

HBN231E3 + PKE645D17E
60 cm multifunkční trouba  + 60 cm sklokeramická varná deska

počet plynových hořáků: 4, integrované zapalování v ovládacím knoflíku , termoelektrická pojistka zhasnutí 
plamene, přednastaveno na zemní plyn (20 mbar), trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodáv-
ky, připojovací kabel 1 m 

4 varné zóny HighSpeed ,  senzorové ovládání TouchSelect, 17 stupňů výkonu , TopControl-digitální 
ukazatel, 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu, funkce ReStart

SETBE6

BIM25302X
60 cm multifunkční trouba

71 litrů, 8 programů, zátlačné 
ovládání se zámkem 
+ dotekový displej 
s nastavením jasu, 3 skla, 
celoskleněné vnitřní dveře 
(s grafickým manuálem 
správného pečení), 
halogenové vnitřní osvětlení, 
boční žebříky na rošty/ 
plechy, teleskopický výsuv

HIMG64225SX
60 cm plynová varná deska

CTB6407X
60 cm výsuvný odsavač par

Plynová varná deska široká 
60 cm s litinovými rošty, 
integrovaným zapalováním 
a předním ovládáním

výkon odsávání: 275 m3/hod, 
možnost recirkulace, posuvné 
ovládání, 2 kovové tukové filtry, 
2x28W osvětlení, hlučnost 
63 dB

SETBE7

SETBE8

SETBE9

SETBE3

SETBE5

BIM22300X + HIMG64225SX
60 cm multifunkční trouba s grilem

BIM24300BS
60 cm multifunkční trouba

BIM25302X
60 cm multifunkční trouba

71 litrů, 8 programů,  otočné ovládání s dětským zámkem, dotekový displej s nastavením 
jasu, 3 skla, celoskleněné vnitřní dveře, halogenové vnitřní osvětlení

71 litrů, 8 programů, energetická třída A, 3 skla, celoskleněné 
vnitřní dveře, Soft Close – dveře s automatickým dovřením, 
displej s dotekovým ovládáním, nastavitelný jas,  elektronický 
zámek klávesnice,  zátlačné ovládací knoflíky, ochlazovací 
ventilátor, halogenové vnitřní osvětlení, 
1 teleskopický výsuv

71 litrů, 8 programů, zátlačné 
ovládání se zámkem 
+ dotekový displej 
s nastavením jasu, 3 skla, 
celoskleněné vnitřní dveře 
(s grafickým manuálem 
správného pečení), 
halogenové vnitřní osvětlení, 
boční žebříky na rošty/ 
plechy, teleskopický výsuv

BIM22300X + HIC64401
60 cm multifunkční trouba + 60 cm sklokeramická varná deska

60 cm plynová varná deska

BIM22300X + HII64400AT
60 cm multifunkční trouba + 60 cm indukční varná deska

BIM24300BS + HII64400AT
60 cm multifunkční trouba + 60 cm indukční varná deska

HIC64401
60 cm sklokeramická varná deska

CTB6407X
60 cm výsuvný odsavač par

4 Hi-Light varné zóny, z toho 1 dvojitá, senzorové ovládání, 
9 úrovní, ukazatel zbytkového tepla, displej, vypnutí při 
přetečení, automatické vypnutí

Plynová varná deska široká 60 cm s litinovými rošty, integrovaným zapalováním 
a předním ovládáním

Dotykové ovládání, 4 varné zóny, časovač (4x), booster (4x) 
- maximální ohřev, dětský zámek ovládání, indikátor zapnutí, 
snadné a rychlé čištění

4 indukční varné zóny, senzorové ovládání, 9 úrovní+ 
booster, 4 x Timer/ 4 x Booster, displej, dětský zámek 
ovládání, ochrana proti přetečení,  ochrana proti přehřátí, 
automatické vypnutí, ukazatel zbytkového tepla

4 Hi-Light varné zóny, z toho          
1 dvojitá, senzorové ovládání,      
9 úrovní, ukazatel zbytkového 
tepla, displej, vypnutí při 
přetečení, automatické 
vypnutí

výkon odsávání: 275 m3/hod, 
možnost recirkulace, posuvné 
ovládání, 2 kovové tukové filtry, 
2x28W osvětlení, hlučnost 
63 dB

akční cena: 9 990 Kč

akční cena: 8 990 Kč

akční cena: 12 490 Kč

akční cena: 13 990 Kč

akční cena: 12 990 Kč

akční cena: 11 990 Kč

Akční sety spotřebičů Akční sety spotřebičů

SETGOR

SETGOR1 SETGOR2

65 litrů, 11 funkcí, vysouvací ovládací prvky, programování doby pečení, čistící program AquaClean, 
GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby, pečení na více plechách současně, 1x teleskopy,  
celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění, nerez s povrchem proti otiskům prstů

4 indukční varné zóny, dotykové ovládání, funkce časovač, zvýšení výkonu - PowerBoost, AllBoost - funkce zvýšení 
výkonu na všech varných zónách, SuperSilent - tichý provoz, ukazatel zbytkového tepla

BO636E11X
60 cm multifunkční trouba

65 litrů, 8 funkcí, mechanické 
nastavení teploty, výsuvné 
ergonomické ovladací knoflíky, 
programování doby pečení, 
čistící program AquaClean,  
drátěné rošty, nerez 
s povrchem proti otiskům 
prstů

BO636E11X + G640X
60 cm multifunkční trouba + 60 cm plynová varná deska

provedení/barva: černá, 
zbroušené hrany, centrální 
dotykové ovládání, 4 varné 
zóny HiLight, BoilControl 
varná automatika, StopGo 
pozastavení bez ztráty nas-
tavení, StayWarm udržování 
teploty 70 °C, ukazatel zbyt-
kového tepla, příkon 6,3 kW

provedení/barva: nerez
ovládání knoflíky
4 plynové hořáky
elektrické zapalování hořáků
pojistky plamene hořáků
litinové varné mřížky

akční cena: 14 990 Kč

akční cena: 12 990 Kč akční cena: 11 290 Kč

BO637E24X+ IT614CSC
60 cm multifunkční trouba + 60 cm indukční varná deska

BO636E11X + ECT644BSC 
60 cm multifunkční trouba + 60 cm sklokeramická varná deska

akční cena: 12 990 Kč

akční cena: 13 490 Kč

Novinka

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE
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SETWH1

SETWH3SETWH2

AKP742IX+ GOR6416NB
60 cm multifunkční trouba
9 základních funkcí
nastavení pomocí otočných knoflíků, zelený grafický displej, energetická třída A, objem 60 
litrů, dvojité šedé sklo dvířek, provedení nerez

60 cm multifunkční trouba  + 60 cm plynová varná deska

AKP738IX + ACM822NE
60 cm multifunkční trouba  + 60 cm indukční varná deska

AKP742IX + AKT8190BA
60 cm multifunkční trouba  + 60 cm sklokeramická varná deska

4 varné plotny - 1 dvojitá, příkon: 8 kW, bezpečnostní ventily hořáků,  integrované elektrické 
zapalování hořáků

4 varné plotny, příkon: 6,2 kW, dotykové ovládání, časovač, 
dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, provedení bez 
rámu

4 varné plotny - 1 oválná a 1 kulatá dualzóna, příkon: 6,3 
kW, dotykové ovládání, časovač, dětská pojistka, ukazatel 
zbytkového tepla, provedení: nerezové postranní lišty

akční cena: 10 990 Kč

akční cena: 12 990 Kčakční cena: 10 990 Kč

SETCO1

SETCO2

SETCO3

akční cena: 9 990 Kč

akční cena: 13 990 Kč

akční cena: 23 990 Kč

CF030250 + CA321251
60 cm multifunkční trouba

CF030250 + CA321251 + CD30635
60 cm multifunkční trouba

CF030250 + CA321251 + CG5A05V9 + CD30635
60 cm multifunkční trouba

66 litrů, Combi Therm pečící trouba, 55 cm (4 druhy ohřevu: variabilní velkoplošný gril, horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril), elektronická regulace teploty 50 °C - 270 
°C, smaltovaný varný prostor (hnědý), pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty, chladicí 
ventilátor, odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění

66 litrů, Combi Therm pečící trouba, 4 druhy ohřevu, elektronická regulace teploty 50 °C 
- 270 °C, smaltovaný varný prostor (hnědý), pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty, 
chladicí ventilátor, odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění

66 litrů, Combi Therm pečící trouba, 4 druhy ohřevu, elektronická regulace teploty 50 °C 
- 270 °C, smaltovaný varný prostor (hnědý), pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty, 
chladicí ventilátor, odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění

60 cm sklokeramická varná deska

60 cm sklokeramická varná deska

60 cm sklokeramická varná deska

4 sklokeramické varné zóny, 17 stupňů výkonu, Touch Control, 
digitální displej, Main Switch se stop funkcí, Re Start

4 sklokeramické varné zóny, 17 stupňů výkonu, Touch Control, digitální displej, Main 
Switch se stop funkcí, Re Start

4 sklokeramické varné zóny, 17 stupňů výkonu, Touch Control, digitální displej, Main 
Switch se stop funkcí, Re Start

60 cm výsuvný odsavač par + dekorační lišta CZ5760N0

60 cm výsuvný odsavač par + dekorační lišta CZ5760N0

maximální normální stupeň 340 m³/h, max. hlučnost 65 dB, provoz s odvětráním nebo s cirku-
lací vzduchu, 2-stupňová síla ventilátoru, halogenové osvětlení, odtahová trubka o Ø 150 mm    
(Ø 120 mm součástí)

maximální normální stupeň 340 m³/h, max. hlučnost 65 dB, provoz s odvětráním nebo s cirku-
lací vzduchu, 2-stupňová síla ventilátoru, halogenové osvětlení, odtahová trubka o Ø 150 mm    
(Ø 120 mm součástí)

60 cm plně integrovaná myčka

12 sad nádobí, počet programů 5, speciální funkce: Vario Speed, 4 mycí teploty, tepelné 
čerpadlo, dávkovací asistent, BLDC Motor, Aqua Sensor, senzor naplnění, auto 3in1, systém 
košů Vario

Akční sety spotřebičů Akční sety spotřebičů

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

SETMOR2 SETMOR3

SETMOR1

VT536BX+ VDP642X
Elektrická trouba samostatná

speciální zamačkávací knoflíky, dotykové ovládání hodin, digitální programovatelné hodiny, multifukční 
trouba 11 funkcí, trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor), vedení v troubě – drátěné rošty
ECO CLEAN funkce na čištění trouby, energetická třída A, objem trouby 65 l

VT536BX + VDST633C
Elektrická trouba samostatná + Sklokeramická vestavná deska

VT536BX + VDI643C
Elektrická trouba samostatná + Indukční vestavná sklokeramická deska

Plynová vestavná deska

dotykové ovládání, 4 indukční zóny, funkce Sprint u každé zóny 
(rychlé zvýšení výkonu), funkce Timer (časový spínač varných 
zón), automatické vypnutí indukční zóny, elektrické napětí 
230/380 V

4 plynové hořáky, elektrické zapalování hořáků v knoflících, dvoudílná vařidlová mřížka, elektrické 
napětí: 230 V, připojení na plyn: G 1/2”, šířka 58 cm

akční cena: 10 990 Kč akční cena: 13 490 Kč

akční cena: 9 490 Kč

dotykové ovládání, 4 Hi-Light varné zóny, plynulá regulace výkonu, 
funkce Stop Control (vypnutí desky při přetečení tekutiny na 
ovládací prvky), broušené hrany

Novinka

od 06/2018 VDP 644 X
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Kuchyňské dřezy Franke
Barevná škála Tectonite®

Materiál Tectonite® je vyroben ze  syntetického materiálu. Speciální povrch s  příměsí skelných vláken 
zajišťuje jeho odolnost a pevnost. Odolá krátkodobě teplotě až 300°C. bílá šedáčerná vulcankávová krémová

Košový systém

Akční sety Franke

Dřezy Fragranit Tectonite®

OID651SE
dřez s odkapem, šedá, 100x51 cm

134.0039.330
Cube 40 - košový systém ruční výsuv 40 cm

SID610-40VU
jednodřez, vulcan, 43x53 cm

4 600 Kč

2 400 Kč

4 400 Kč

SID611-78C
dřez s odkapem, černá, 78x50 cm

PXN611-60
dřez s odkapem, 61,5x49 cm

121.0200.692
Garbo - ko šový systém 45-2, 45  cm

121.0200.680
Garbo - ko šový systém 60-3, 60 cm

OID611-62KRE
dřez s odkapem, krémnová, 62x50 cm

4 100 Kč

3 900 Kč3 600 Kč

3 700 Kč

OID611-78K
dřez s odkapem, kávová, 78x50 cm

OID611-78K
dřez s odkapem, kávová, 78x50 cm

121.0173.362
Sorter 700 K 60, 60 cm

SID610B
jednodřez, bílá, 56x53 cm 
(dostupný pouze v barvách bílá, černá, kávová)

3 900 Kč

7 900 Kč

4 100 Kč

Systémy třídění odpadu se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu. 
Ideálním řešením jsou koše na třídění odpadu umístěné uvnitř skříňky.

SETFR1 SETFR3SETFR2 SETFR4

+ +

Společnost Franke s.r.o. je jednou 
ze 70 dceřiných společností kon-
cernu Franke Artemis Group. 

Na českém trhu působí již 24 let. 
A  je jedním z  nejvýznamnějších 
výrobců dřezů.

Kuchyňské dřezy Franke

Barevná škála Fragranit+

Kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá 
krátkodobě teplotám až 280°C. Dřezy mají antibakteriální úpravu povrchu. bílá - led grafit onyx pískový 

melír
sahara šedý 

kámen
kašmír tmavě 

hnědá
vanilka

Dřezy Fragranit+

Nerezové dřezy

LLX611/7
dřez s odkapem, 79x51 cm

AGX610312
jednodřez, 42x50 cm

3 600 Kč

2 250 Kč

PXN611-60
dřez s odkapem, 61,5x49 cm

ETN614NETHOS312
dřez s odkapem, 78x43,5 cm

QAX610
Jednodřez, 44,5x41,5 cm

2 150 Kč 1 650 Kč

2 350 Kč

EFN614-78
dřez s odkapem, 78x47,5 cm

PXN612E
rohový dřez, 78x49 cm

RON610-41
dřez s odkapem, 56x43,5 cm

2 350 Kč

2 450 Kč 1 950 Kč

Vysoce kvalitní chrom-niklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrch dřezu a vůči vysokým teplotám. Je také pružná, takže na rozdíl od jiných materiálů nepraskne.

BSG611-62ON
dřez s odkapem, onyx, 62x43,5 cm

BFG611-62V
dřez s odkapem, vanilka, 62x50 cm

4 100 Kč

4 600 Kč

BSG611-7839S
dřez s odkapem, sahara, 78x43,5 cm

KSG218TH
jednodřez, tmavě hnědá, 42,5x52 cm

BFG611-78BL
dřez s odkapem, bílá-led, 78x50 cm 

MRG611-78BB
dřez s odkapem, kašmír, 78x50 cm

4 100 Kč

5 450 Kč

5 000 Kč

6 650 Kč

BFG611-86
dřez s odkapem, grafit, 86x50 cm

MRG612ESK
rohový dřez s odkapem, šedý kámen, 96x50 cm

6 098 Kč

7 500 Kč

Novinka

Akční cena:
3 590 Kč

Akční cena:
3 790 Kč

Akční cena:
5 690 Kč

Akční cena:
7 790 Kč

nebo nebo

FB250.031
stojánková baterie

POLACR
stojánková baterie

POLACR
stojánková baterie

FN9613.031
stojánková baterie
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antracit sivá skala
hliníková 
metalíza biela jasmín šampaň tartufo káva

perlovo
sivá

Vzorkovník farieb – PuraDur®

muškát

antracit sivá skala
hliníková 
metalíza biela jasmín šampaň tartufo káva

perlovo
sivá

Vzorkovník farieb – PuraDur®

muškátantracit sivá skala
hliníková 
metalíza biela jasmín šampaň tartufo káva

perlovo
sivá

Vzorkovník farieb – PuraDur®

muškát
antracit sivá skala

hliníková 
metalíza biela jasmín šampaň tartufo káva

perlovo
sivá

Vzorkovník farieb – PuraDur®

muškát

Akční sety Blanco

Čistící prostředky Blanco
511895
Čisticí prostředek na údržbu nerezových 
dřezů (tuba 1x150 ml)

• ošetření škrábanců
• odstranění skvrn
• vytváří hedvábně matný lesk
• nepoužívá se na nerez přírodní lesk

520523
Spray na čištění dřezové baterie, 
excentru a dávkovačů, 30ml

• odstraňuje usazeniny a vod-
ní kámen

• pro všechny typy baterií
• šetrný k povrchům

520784
Blancoaktiv prášek (3 ks v bal.)
pro Silgranitové dřezy

• důkladně vyčistí od skvrn vodního 
kamene, kávy, čaje a ovoce

519080
Blanco CeraCare 350 g s houbičkou
pro keramické dřezy

• čistí, leští, konzervuje
• odstraní nečistoty, mastnotu, vodní 

kámen a kovové otěry

162 Kč 135 Kč117 Kč 414 Kč

4 698 Kč

3 141 Kč

4 491 Kč

1 260 Kč

4 896 Kč

518723
košový systém s tl. dojezdem SELECT 60/2, 60 cm

521471 
FLEXON 60/2 košový systém do zásuvky, 60 cm

518721
košový systém s tl. dojezdem SELECT 45/2, 45 cm

512880
Blanco sorter Select Singolo 14L montáž na dvířka

518724
košový systém s tl. dojezdem SELECT 60/3, 60 cm

Košový systém BlancoBarevná škála Silgranit Pura Dur II®

Silgranit®Pura Dur®, dřezy z kompozitního ma-
teriálu s nebývalou odolností, trvanlivostí, snad-
nou údržbou a hygienickou nezávadností.

SILGRANIT® PuraDur® II cu formulă brevetată de protecţie a igienei

Firma BLANCO byla založena roku 
1925 jako soukromá rodinná firma. Už 
od svého založení se firma specializova-
la na  zpracování nerezových materiálů 
a výrobu zařízení pro gastronomii.

Kuchyňské dřezy Blanco

Nerezové dřezy

Dřezy Silgranit®Pura Dur®  

516524
dřez s odkapem TIPO 45 S Mini, přírodní 
lesk, 60,5x50 cm

523140
LANTOS XL 6 S-IF Compact nerez 
kartáčovaný s excentrem, 78 x 50 cm

513194
Blanco METRA 45 S antracit
78x50 cm

1 755 Kč

5 121 Kč

6 201 Kč

513441
dřez s odkapem TIPO 45 S Compact, 
přírodní lesk, 78x50 cm

523034
LEMIS XL 6 S-IF nerez kartáčovaný, 
100 x 50 cm

523326
LEGRA XL 6 S antracit
86 x 50 cm

514763
dřez s odkapem ZIA 9 E tartufo
93x51 cm

511582
rohový dřez TIPO 9E, přírodní lesk, 
93x51 cm

517160
jednodřez DALAGO 45 s excentrem bílá 
46,5x51 cm

518754
dřez s odkapem ELON XL 6 S káva, 
včetně nerezové mřížky
78x50 cm

1 777 Kč

5 121 Kč

5 841 Kč

7 821 Kč

2 565 Kč

5 841 Kč

7 461 Kč

514786
dřez s odkapem LIVIT 45 S Salto, nerez 
kartáčovaný, 86x50 cm

3 312 Kč

Nerez, jako každý jiný materiál, se dá integrovat do každého kuchyňského prostředí. BLANCO používá výhradně nejkvalitnější nerezovou ocel pro ty nejvyšší nároky.

523358
SUPRA 400 IF/A nerez kartáčovaný, 
44 x 50 cm, bez táhla

522959
ANDANO 400 - U nerez hedvábný lesk, 
44 x 44 cm, bez táhla

5 751 Kč5 841 Kč

bílá

antracit sivá skala
hliníková 
metalíza biela jasmín šampaň tartufo káva

perlovo
sivá

Vzorkovník farieb – PuraDur®

muškátantracit sivá skala
hliníková 
metalíza biela jasmín šampaň tartufo káva

perlovo
sivá

Vzorkovník farieb – PuraDur®

muškát

perlově šedá
béžová 

champagnešedá skála aluminium

522204
drez s odkapem LEGRA 45 S jasmín
78x50 cm

5 031 Kč

dostupné jen v provedení antracit, aluminium, bílá, béžová 
champagne, káva, jasmín

dostupné jen v provedení antracit, aluminium, bílá, béžová 
champagne, káva, jasmín

523276
ZIA XL 6 S Compact perlově šedá, 
78 x 50 cm

520514
dřez s odkapem ZIA 5 S perlově šedá 
86x50 cm

6 021 Kč

5 661 Kč

Akční cena:
8 690 Kč

Akční cena:
7 990 Kč

Akční cena:
7 990 Kč

Akční cena:
3 690 Kč

Akční cena:
3 690 Kč

SETB1 SETB2 SETB3 SETB4 SETB5

513194
dřez s odkapem METRA 45 S, silgranit, 
78x50 cm
6 201 Kč

516524
dřez s odkapem TIPO 45 S Mini, přírodní lesk, 
60x50 cm
1 755 Kč

519414
stojánková baterie
2 106 Kč

519414
stojánková baterie
2 106 Kč

517742
stojánková baterie
2 061 Kč

517742
stojánková baterie
2 061 Kč

519415
stojánková baterie
2 871 Kč

nebo nebo nebo

+ +

SIKO KUCHYNĚ 2018/2019
www.siko.cz/kuchyne128 SIKO KUCHYNĚ 2018/2019

www.siko.cz/kuchyne 129



L2000

MosaiQ

Kuchyňské utěrky

01

05

04

07

02

06

03

01 Univerzální odkládací police, nerzez efekt, 210204, 449 Kč 02 Polička na koření 380x271x80 mm, nerez efek, 280304, 449 Kč  03 Držák na kuchyňské papírové utěrky, 
nerez efekt, 260204, 289 Kč  04 Držák rolí, trojřadý, na fólie, nerez efekt, 270204, 1 190 Kč  05 Lineo 2000, lišta s háčky 6ks, nerez, 561304, 199 Kč  06 Relingová tyč sada, 
nerez, 600mm, 140514, 459 Kč; 900mm, 240514, 549 Kč; 1200mm, 340514, 689 Kč  07 Držák na nože s chráničem rukou z ESG, 290204, 559 Kč

Keramické dřezy Blanco

520319
keramický dřez TOLON 45 S, 
78x50 cm s excentrem

520310
keramický dřez IDESSA XL 6 S, 100x50cm

514486
dřez PANOR, 59,8 x 63 cm

9 711 Kč

15 291 Kč

12 591 Kč

dřez PANOR, 59,8 x 63 cm
514486, 12 591 Kč

514500/514499
dřez s odkapem IDESSA 45 S černý
78 x 50 cm,  pravý/levý

520923
dřez PALONA, 61,5 x 51 cm

522121
dřez  IDENTO 45 S černý, 86 x 51 cm

12 141 Kč

14 391 Kč14 841 Kč

Pravý

01 MosaiQ magnetický držák nožů, 42300, 3 490 Kč  02 MosaiQ držák na papírové role, 42301, 999 Kč  03 MosaiQ odvíječ folie, 42302, 3 190 Kč  04 MosaiQ květináč 
na pěstování koření, bílá, 42303M, 599 Kč  05 MosaiQ unipolička, výška 200mm, 42305, 1 290 Kč  06 MosaiQ unipolička, výška 300mm, 42306 1 490 Kč  07 MosaiQ 
lišta s háčky velká, 6 háčků, 42308, 590 Kč  08 MosaiQ horní police, šířka 350 mm, 42310M, 790 Kč  09 MosaiQ polička s drž výška 200 mm, 42312, 1 449 Kč  10 MosaiQ 
nástěnný profil, délka 600mm, 42314, 1 499 Kč | MosaiQ nástěnný profil, délka 900mm 42315, 1 890 Kč | MosaiQ nástěnný profil, délka 1 200 mm, 42316, 2 490 Kč

01 Kuchyňská utěrka Agáta, UTERAGATA 02 Kuchyňská utěrka Alice, UTERALICE 03 Kuchyňská utěrka Beáta, UTERBEATA  04 Kuchyňská utěrka Elen, UTERELEN 
05 Kuchyňská utěrka Emma, UTEREMMA 06 Kuchyňská utěrka Klára, UTERKLARA  07 Kuchyňská utěrka Laura, UTERLAURA  08 Kuchyňská utěrka Nelly, UTERNELLY  
09 Kuchyňská utěrka Nikol, UTERNIKOL  10 Kuchyňská utěrka Sofia, UTERSOFIA  

01

06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

02

07

03

08

04

09

05

10

Kuchyňské utěrky jsou vyrobeny žakárskou technologií z vysoce kvalitní egyptské bavlny. Utěrka je příjemná na dotyk 
a má vynikající savé vlastnosti. K dostání v mnoha barevných provedeních a dezénech. Včetně poutka na zavěšení.

Balení: 3 kusy utěrek, materiál: 100% bavlna, rozměr: 50x70 cm, gramáž materiálu: 230 g/m2, 129 Kč

Barevná škála  
xx- dosaďte kód 
barvy:

Villeroy & Boch  patří v Evropě mezi  absolutní špičku ve  výrobě sanitární kerami-
ky, obkladů a dlažeb, van, baterií, sprchových koutů, zařízení pro wellness a pod. 

Výhody keramických dřezů:
Keramickému dřezu nevadí horké ani studené. Můžete na něj bez obav odstavit 
horké hrnce a pánve nebo odložit a nechat rozmrazit mražené potraviny.

Keramický dřez se při běžném používání nepoškrábe.

Můžete na něm bez obav nechat ležet choulostivé potraviny.

Díky povrchu ceramicplus lze hravě odstranit i jinak nesnadno čistitelné skvrny.

Kyseliny a louhy, které se běžně používají v domácnosti, nezanechávají stopy.

Více informací o nabídce keramických dřezů a baterií BLANCO u našich odborných prodejců.

330601xx
dřez s odkapem Flavia 45, 80x51 cm

679101xx
dřez s odkapem Timeline 45, 80x51 cm

od15 013 Kč

od 15 481 Kč

678001xx
dřez Subway XM, 62x51 cm

671401xx (pravý)/677201xx (levý)
dřez s odkapem Subway 45, 78x51 cm

672901xx
rohový dřez Arena Corner, 97,5x62,5 cm

od 16 458 Kč

od 13 973 Kč

od 23 529 Kč

674501xx
dřez s odkapem Condor 45, 80x51 cm

678101xx
jednodřez Subway XS, 47,5x51 cm

671601xx
dřez s odkapem Newwave 60, 98x51 cm

od 14 228 Kčod 13 506 Kč

od 20 705 Kč

Keramické dřezy Villeroy & Boch

R1 = bílá alpin

 FU = Ivory

 I4 = Graphit

Závěsný program je určený k estetickému a funkčnímu doplnění kuchyňské linky. Jejich použití dokáže 
zvětšit plochu pro odkládání a snadnou dostupnost věcí používaných při práci v kuchyni a při vaření. 
Závěsný program s množstvím háčků, úchytů a různých držáků vám umožní mít tyto nejpoužívanější 
věci vždy na dostupném místě. Více informací na prodejnách SIKO, nebo na www.siko.cz

Kuchyňské doplňky
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Nerezové dřezové baterie SIKO

Nerezové baterie jsou 
ideální volbou do každé 
kuchyně. Nerezová ocel 
je totiž považována za 
nejhygieničtější kov, o čemž 
svědčí i fakt, že se používá 
zejména v nemocnicích 
a restauracích, kde jsou 
na hygienu kladeny ty 
nejvyšší nároky. Hlavní 
výhodou nerezové oceli je, 
že neobsahuje olovo a její 
povrch je hladký, bez pórů 
či trhlin, kde by se mohly 
usazovat bakterie nebo 
plísně. V naší nabídce můžete 
najít dřezové baterie ve dvou 
různých designech, nechybí 
ani varianta s praktickou 
vytahovací sprškou.

nerez

exclusive

KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY 
GROHE BLUE HOME A GROHE RED

PRO DLOUHODOBÉ I OKAMŽITÉ ÚSPORY 
Systém GROHE Blue Home představuje dobrou investici v několika ohledech. Stačí si uvědomit, kolik stojí zásoba balené vody pro celou 
rodinu a vaše přátele na 365 dní v roce. Okamžitě poznáte, jak rychle se vám investice do systému GROHE Blue Home vrátí. Brzy budete 
šetřit s každou skleničkou, kterou vypijete. Nemluvě o ušetřeném času a úsilí. 

ZÁRUKA SKVĚLÉ CHUTI 
Čistá, neperlivá voda, kterou tento systém produkuje, zásadně vylepší chuť horkých nápojů, ať už z kávovaru nebo varné konvice. Díky 
tomu, že je tato voda filtrovaná, poznáte rozdíl v chuti především u kávy, kde hraje kvalita vody zásadní roli. Současně také filtrace těžkých 
kovů chrání kuchyňské spotřebiče a vybavení. 

NEJLEPŠÍ BALENÍ JE ŽÁDNÉ BALENÍ 
Za naši modrou planetu zodpovídáme všichni. Znamená to, že je naší povinností o ni pečovat a neplýtvat cennými přírodními zdroji. 

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Vaše bezpečí pro nás bylo vždy prioritou. Proto je 
součástí systému GROHE Red jedinečný dětský 
zámek. 

ČISTÁ, SVĚŽÍ CHUŤ
Filtrovaná voda zahřátá na 100 °C poskytuje 
dokonalý chuťový zážitek.

MÉNĚ ODPADU
Napustíte si vždy přesně tolik vody, kolik 
potřebujete, takže ušetříte vodu a snížíte 
spotřebu energie.

Systém GROHE Red okamžitě poskytuje vodu o teplotě 100 °C a značně tak usnadňuje přípravu čaje, vaření pokrmů nebo hygienické 
čištění pánví a hrnců.

GROHE BLUE HOME
▸  NEPERLIVÁ, JEMNĚ PERLIVÁ NEBO PERLIVÁ: VÝBĚR JE NA VÁS

GROHE Blue Home
Výpusť ve tvaru písmene C
Startovní sada
G31455000, 34 190 Kč    3

Grohe Blue Home
Výpusť ve tvaru písmene L
Startovní sada 
G31454000, 34 190 Kč   3

GROHE RED
▸ 100 °C PŘÍMO Z KOHOUTKU: KUCHYŇSKÝ SYSTÉM GROHE RED PRO VAŘÍCÍ VODU BEZ ČEKÁNÍ

Grohe Red Duo
Výpusť ve tvaru písmene C, 
velikost L
G30079DC1, 38 270 Kč    3

Siko, Steel,
s otočným raménkem,
STNRZ185, 3 690 Kč    5

Siko, Steel,
s otočným raménkem,
STNRZ282, 3 490 Kč    5

Siko, Steel,
s vytahovací sprškou,
STNRZ283, 4 790 Kč    5

Siko, Steel,
s vytahovací sprškou,
STNRZ285, 4 990 Kč    5

13,5cm 11,8 cm

25,8 cm 25,8 cm

29,7 cm22 cm

1

1

Dřezové baterie GROHE 
Elektronické dotykové baterie MINTA TOUCH

Elektronická dřezová baterie
Výpusť ve tvaru C, s vytahovací 
sprchou a perlátorem
G31358001, 11  090 Kč    3

Elektronická dřezová baterie
výpusť ve tvaru L 
s vytahovacím perlátorem
G31360001, 10 890 Kč    3

Grohe FootControl
Nové revoluční ovládání 
FootControl umožňuje 
spuštění a zastavení 
vody klepnutím nohou 
na podlahový spínač. Vaše 
ruce tak zůstanou volné 
a baterie zářivě čistá.

Essence Professional
Páková dřezová baterie s flexibilní hygienickou 
GROHFlexx Kitchen silikonovou hadicí 
disponuje stejnou výbavou a flexibilitou jako 
baterie v profesionálních kuchyních. Značně 
tak snižuje náročnost kuchyňských prací 
a zvyšuje jejich efektivitu.

EasyTouch
Pro spuštění a zastavení proudu vody stačí 
dotknout se kdekoliv na baterii zápěstím, 
loktem nebo konečky prstů.

Vytahovací sprcha s perlátorem
Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí několik 
režimů proudu.
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Blanco zářivě bílá
516710, 8 990 Kč

Blanco
broušená mosaz
520787, 7 720 Kč

Blanco
521267
6 192 Kč

Blanco
dávkovač saponátu
512593, 1 050Kč

8,4 cm

1

25,4 cm

Další dřezové baterie naleznete v našem SIKO katalogu KOUPELEN. 

Jika
SIKOBJIMI51712
3 190 Kč  5

Jika
s vytahovací sprškou,
SIKOBJIMI51713
5 390 Kč  5

Jika
s vytahovací sprškou,
SIKOBJLY51271
2 190 Kč  3

Jika
SIKOBJOL511U6
2 190 Kč   5

Jika
SIKOBJOL511U3
1 790 Kč   5

Jika
SIKOBJCU511X1
2 590 Kč  2

Dřezové baterie JIKA
Rozmanitou nabídku pákových dřezových baterií nabízí výrobce Jika. 
Elegance a moderní design je propojen s jednoduchou funkčností baterií.

4
4

3

24,7cm

19,5cm

4

8,7 cm
(12 cm)

9,7 cm
(12,2 cm)

13 cm

22 cm

10,9 cm

Optima, Duela,
DU282,
2 190 Kč    5

S-Line,
kratší výtok,, SL287, 990 Kč 
delší výtok, SL282, 990 Kč    6

Optima, Lavela
kratší výtok, LA287, 1 290 Kč  
delší výtok, LA282, 1 290 Kč    5

S-Line,
SL281
1 190 Kč    6

Grohe,
G32750000,
2 490 Kč    6

Optima, Sofie,
SO180
2 990 Kč    5

Optima, Valeta,
VA280
2 490 Kč    5

Paffoni, nerez,
STEEL2180AC
5 990 Kč    4

Blanco
519414
2 106 Kč    3

Paffoni, Vallone,
RIN980
3 490 Kč    4

Paffoni, Ricordi,
FME181
3 990 Kč    4

11,6cm 15,5cm

22cm

*

Hansgrohe,
SIKOBHGMS282
3 190 Kč    6

Hansgrohe, HG248
SIKOBHGMS280
4 690 Kč    6

Hansgrohe,
SIKOBHGMS282M,
3 290 Kč    6

Blanco, 
antracit, 519415, 2 871 Kč
chrom, 517742, 2 061 Kč    3

20,3 cm

nerez

24,8 cm
23,5 cm 22,5 cm

24 cm

Vitra, S50, 
SIKOBVIS50280
2 490 Kč    6

Siko, Lucida
SIKOBSLU280
1 890 Kč    5

29cm
25,5cm

26,3 cm

20.9cm

31,8cm

Optima, Levanta
LE280
2 990 Kč    5

Optima, Cube Way
CU280
2 290 Kč    5

Dřezové baterie jsou nejčastěji používaným zařízením 
v kuchyni, proto nepodceňujte jejich výběr. V naší široké 
nabídce najdete klasické dřezové baterie s otočným 
ramínkem, nebo baterie s praktickou vytahovací sprškou 
či vyšším výtokem. Kromě praktičnosti se stále více klade 
důraz také na design, proto nabízíme jak moderní kuchyňské 
baterie, tak i baterie v retro stylu pro všechny milovníky 
tohoto designu.

13 cm

Hansa, HA224
SIKOBHE282
1 990 Kč    3

Hansa HA224
SIKOBHE280
4 490 Kč    3

23,5cm24 cm

Dřezové baterie pákové

Výběrem baterie, která bude přesně vyhovovat vaším požadavkům, 
získáte nejen skvělého pomocníka, ale také podtrhnete styl vaší 
kuchyně.

11,8 cm
12 cm 12 cm

15 cm

23 cm

19,3 cm 19,3 cm

Optima, Lavela,
LA283, 2 390 Kč    5

S-Line,
SL283, 1 490 Kč    6

Optima, Duela,
DU283, 2 490 Kč    5

Optima, Duela
DU285, 2 590 Kč    5

Optima,
OPS293, 3 490 Kč    5

Optima,
OPS176, 3 990 Kč    5

Paffoni, Light,
chrom
LIG179, 7 690 Kč    5

Paffoni, Light,
černá/chrom, 
LIG179B, 7 990 Kč    5

Paffoni, Ricordi 
chrom, IR180, 1 890 Kč   
bronz, IR180BR, 3 390 Kč 
měď, IR180RM, 3 390 Kč    5

Paffoni, Cruz 
QTV180, 4 490 Kč    5

S-Line,
150 mm, SL261, 1 190 Kč  
100 mm, SL26110, 1 190 Kč    6

Optima, Lavela,
150mm, LA261, 1 790 Kč    5

17,5cm

17,5cm

20,9 cm

16 cm

1

Paffoni, Vallone,
RIN185, 4 190 Kč  
RIN285, 4 390 Kč    4

2

1

25,4 cm

▸ Dřezové baterie kohoutkové ▸ Dřezové baterie nástěnné

22 2

2

2 2

2

MNOHEM VÍCE
na www.siko.czdřezových baterií

Video k produktu najdete na: 
www.siko.cz/video

24,1 cm

2Grohe, Eurocube
G31395000, 10 490 Kč    3

novinka

novinka

novinkanovinka

28,8cm

s vytahovací sprškou, 2 proudys vytahovací sprškou  1 proud
1 2

1

▸ Dřezové baterie s vytahovací sprškou

Dřezové baterie ovládané 
stiskem tlačítka

Voda se pouští a vypíná jednoduše 
stiskem tlačítka. Páka zůstává 
otevřená a zachovává předem 
nastavenou teplotu i množství vody. Hansgrohe,

72820000, 6 590 Kč    1

Hansgrohe
72821000, 7 990  Kč    1
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Další kuchyňské obklady 
naleznete v našem katalogu 
KOUPELEN.

ZDARMA k vyzved-
nutí na pobočkách SIKO 
nebo k objednání 
na www.siko.cz/katalog

Kuchyňské obklady

SIKO exclusive Joyful1 199 Kč/m²

obklad avocado 
10x20; JOY20AV
1 199 Kč/m² 4

obklad azure 
10x20; JOY20AZ
1 199 Kč/m² 4

obklad bone 
10x20; JOY20BO
1 199 Kč/m² 4

obklad cherry 
10x20; JOY20CH
1 199 Kč/m² 4

obklad lava 
10x20; JOY20LA
1 199 Kč/m² 4

obklad lime 
10x20; JOY20LI
1 199 Kč/m² 4

obklad mango 
10x20; JOY20MA
1 199 Kč/m² 4

obklad milk 
10x20; JOY20MI
1 199 Kč/m² 4

obklad navy 
10x20; JOY20NA
1 199 Kč/m² 4

obklad papaya 
10x20; JOY20PA
1 199 Kč/m² 4

obklad pitaya 
10x20; JOY20PI
1 199 Kč/m² 4

obklad turquoise 
10x20; JOY20TU
1 199 Kč/m² 4

10x20 9 1 50 17,50 lesk
10x40 9 0,96 24 16,80 lesk

cm mm m² ks kg

obklad azure 
10x40; JOY40AZ
1 199 Kč/m² 4

obklad turquoise 
10x40; JOY40TU
1 199 Kč/m² 4

Všechny barvy dostupné také 
ve formátu 10x40 cm

obklad acqua 
10x20; JOY20AQ
1 399 Kč/m² 4

Náš tip

dekor beige 
31,6x45; OSLOBE
199 Kč/ks 4

dekor beige 
31,6x45; TEXTILBE
199 Kč/ks 4 31,6x45 8,5 1 9 2,41 lesk

cm mm m² ks kg

SIKO exclusive Textil, Oslo199 Kč/ks

SIKO exclusive Andaman, Uptown1 099 Kč/m²

obklad plain 
7,5x30; ANDUPT
1 099 Kč/m² 3

dekor mix barev 
7,5x30; DANDUPT
1 199 Kč/m² 3 7,5x30 9 0,5 22 7,57 mat

cm mm m2 ks kg

Corti di Canepa 799 Kč/m²

obklad bianco 
20x20; CM18
799 Kč/m² 5

obklad giallo 
20x20; CM23
799 Kč/m² 5

obklad acquamarina 
20x20; CM24
799 Kč/m² 5

obklad blu 
20x20; CM25
799 Kč/m² 5

dekor mix signorie A
20x20; DCMSIGNORIEA
1 199 Kč/m² 5

dekor mix 
20x20; DCMSIGNORIEG
1 199 Kč/m² 5

Ukázka náhodného mixu z 16 variant dekorů:

Ukázka náhodného mixu z 24 variant dekorů:

20x20 10 1,08 27 17,50 lesk
cm mm m² ks kg

SIKO exclusiveBarcelona 599 Kč/m²

25x40 10 1 10 15,87 lesk
cm mm m² ks kg

prořez white 
25x40; BCE01PRC
599 Kč/m² 4

obklad bílá 
19,8x59,8; FINEZA45867
553 Kč/m² 4

obklad šedá 
19,8x59,8; FINEZA45874
553 Kč/m² 4

obklad béžová 
19,8x59,8; FINEZA45881
553 Kč/m² 4

dekor bílá 
19,8x59,8; FINEZA45898
553 Kč/m² 4

dekor světle šedá 
19,8x59,8; FINEZA45904
553 Kč/m² 4

dekor světle béžová 
19,8x59,8; FINEZA45911
553 Kč/m² 4

dekor modrá 
19,8x59,8; FINEZA45928
646 Kč/m² 4

dekor šedá 
19,8x59,8; FINEZA45935
646 Kč/m² 4

dekor béžová 
19,8x59,8; FINEZA45942
646 Kč/m² 419,8x59,8 10 1,08 9 20,00 lesk

cm mm m² ks kg

RAKO 300 od 553 Kč/m²Novinka

SIKO exclusiveFresh 349 Kč/m²

20x50 9,5 1 10 18,40 lesk
cm mm m² ks kg

obklad green 
20x50; FRESHGE
349 Kč/m² 3

obklad white 
20x50; FRESHWH
349 Kč/m² 3

dekor Lime 1 Lime 1
20x50; DFRESHL1
349 Kč/ks 3

Kuchyňské obklady

Komi R10 BE<0.5% GLA 949 Kč/m²

10x30 10,3 0,81 27 17,23 mat
cm mm m² ks kg

dlažba beige 
10x30; KOBE13
949 Kč/m²    5

dlažba bianco 
10x30; KOBI13
949 Kč/m²    5

dlažba noce 
10x30; KONO13
949 Kč/m²    5

Novinka SIKO exclusive
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SIKO - PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PRO VÁS

3D 
GRAFICKÝ NÁVRH ODBORNÁ MONTÁŽDOPRAVAZAMĚŘENÍ KUCHYNĚ

ODBORNĚ PORADÍME
Naši profesionálně školení prodejci vám odpoví 
na každou otázku a navrhnou řešení, které je pro 
vás nejvýhodnější.

ODBORNÁ MONTÁŽ
Máme kvalifikovaný a proškolený personál. 
Rychlé a čisté pracovní postupy a profesionální 
provedení vám zaručí dlouhodobou spokojenost. 

ZAMĚŘENÍ KUCHYNĚ
Pokud nemáte čas na přípravu podkladů při 
koupi kuchyně, rádi vám pomůžeme. 
Bližší informace na prodejně.

LIKVIDACE STARÉ KUCHYNĚ
Zajistíme demontáž a ekologickou likvidaci 
vaší staré kuchyně.

EASY PLÁNOVAČ KUCHYNÍ
U kuchyní Easy a Easy24 si můžete naplánovat v pohodlí domova do 5 minut, a to s dokonalým plánovacím 
programem. Okamžitě vidíte vaši kuchyni ve 3D zobrazení v reálném provedení a barvách, včetně ceny. 
Kuchyni můžete dále libovolně upravovat a objednat on-line, nebo zkonzultovat svůj návrh na některé 
z prodejen SIKO s našimi odbornými prodejci. Více na www.siko.cz. 

U kuchyní vám vytvoří 3D grafický návrh dle vašeho zadání naši odborní prodejci. Grafický návrh a cenová 
kalkulace jsou ZDARMA při následném odběru kuchyně v hodnotě nad 20 000 Kč (pouze skříňky).                 
Více informací na prodejnách.

OSAZENÍ SPOTŘEBIČŮ
Osazení spotřebičů, dřezu a baterie 
zakoupených u nás společně s kuchyní je 
ZDARMA. Na vybraných prodejnách lze sjednat 
i zapojení spotřebičů. 

DOPRAVA
Celou kuchyňskou linku včetně spotřebičů, 
dřezu, baterie... přivezeme v jednom termínu, 
který vám bude vyhovovat, čímž vám 
ušetříme čas a starosti.

KUCHYNĚ SKLADEM
Kuchyně Easy24 a MULTI skladem. Lze 
zakoupit on-line na našich internetových 
stránkách. 

FINANČNÍ SLUŽBY
Poradíme vám s nákupem kuchyně na splátky. 
Splňte si svůj sen už nyní.

Kč

www.siko.cz/kuchyne

Upřednostňujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi. Abychom připravili kuchyňské řešení šité 
na míru právě vašim potřebám a přáním, sjednejte si schůzku přímo s naším odborným prodejcem na 
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Navštivte naše kuchyňská studia na následujících prodejnách SIKO: 
Číslo v závorce u jména prodejny udává počet vystavených vzorových kuchyní.

www.siko.cz/kuchyne

Brno - Avion Shopping Park (11) /Po-Pá 10.00-20.00, So-Ne 9.00-20.00/ Skandinávská 8, Tel: 539 098 475, 733 678 159; Brno Židenice (5) /Po-Pá 8.00-18.00, 
So 9.00-13.00, Ne 13.30-17.00/ Nezamyslova 24, Tel: 548 530 303;  Česká Lípa (7) /Po-Pá 9.00-18.00, So 10.00-16.00/ Borská 3 291, Tel: 481 006 499, 733 678 161; 
České Budějovice  České Vrbné 2376, Připravujeme novou prodejnu od 5/2018 (více na www.siko.cz); Čimelice (11) /Po-Pá 8.00-18.00, So 9.00-18.00, Ne 9.00 
-18.00/ Čimelice 330, Tel: 382 905 175, 731 194 947; Humpolec (5) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.00-12.00/ Pražská 489, Tel: 565 537 270, 737 260 164; Chomutov (11) /
Po-Ne 9.00-18.00/ Obchodní zóna Chomutov - Otvice, Tel.: 471 003 088; Ivančice (11) /Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-11.00/ Oslavanská 25, Tel: 733 678 107; Jihlava 
(12) /Po-Pá 8.00-18.00, So-Ne 9:00-18:00/ Brněnská ul. 76/5482 - vedle Tesco, Tel: 561 003 991, 733 678 158; Karlovy Vary (9) /Po-Pá 8.00-19.00, So 9.00-17.00/ 
Jenišov 125 (u Mercedesu), Tel: 724 754 670; Kolín (7) /Po-Pá 8.00-17.30, So 8.30-16.00, Ne 13.30-17.30 / Uni Kolín, Havlíčkova 446, Tel: 321 726 979; Kralice n. 
Oslavou (4) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.30-12.00/ Kralice n. Osl. 289, Tel: 568 643 628, 737 260 157; Krnov (5) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.00-12.00/ Albrechtická 123, 
Tel: 554 614 542; Liberec (24) /Po-Ne 9.00-19.00/ Sousedská 626 - u Globusu, Tel: 481 001 053; Litomyšl (5) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.00-12.00/ Svitavská 1207, 
Tel: 461 001 922; Mikulov (2) /Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00/ PROTREND s.r.o., Nádražní 13C, Tel: 519 510 010; Mladá Boleslav (9) /Po-Pá 7.00-17.00, So 
8.00-12.00/ Řezáč Stavebniny, Boleslavská 605, Tel: 326 721 493; Olomouc (9) /Po-So 9.00-19.00, Ne 10.00-19.00/ Kafkova ulice 37 - u Tesco, Tel: 585 700 783, 
733 678  146;  Opatovice n. Labem (11) /Po-Ne 9.00-19.00/ Pardubická 352, Tel: 466 799 526, 733 678  166; Opava (4) /Po-So 9.00-18.00, Ne 10.00 - 17.00/ 
Hlučínská 1683/61, Tel: 591 001 634, 737 260 196; Ostrava (8) /Po-Pá 8.00-19.00, So 9.00-18.00, Ne 10.00-18.00/ Výškovická, u Studia 3143, Tel: 591 001 641; Plzeň 
- OC Olympia (14) /Po-Ne 9.00-20.00/ Písecká 489, Tel: 376 901 182, 734 188 502; Praha - Č. Most (19) /Po-Ne 9.00-21.00/ Skorkovská 1310 - vedle Makra, Tel: 
281 040 433, 733 678 114; Praha - Jesenice (7) /Po-Pá 8.00-19.00, So 9.00 - 17.00, Ne 10.00-16.00 / Budějovická 825, Tel: 232 000 890, 734 522 325; Praha - Zličín 
(20) /Po-Ne 9.00-21.00/ Helsinská ul., Tel: 232 006 123, 730 597 569; Strakonice  (5) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.00-12.00/ Volyňská 195, 384 972 255, 733 678 191; 
Tábor (16) /Po-Pá 8.00-19.00, So-Ne 9.00-19.00/ Moskevská 2941 - směr ČB, Tel: 381 255 173, 737 260 181; Teplice (10) /Po-Pá 8.00-19.00, So 8.00-16.00, Ne 
9.00-16.00/ Dubská 3265, Tel: 730 597 525; Trutnov (7) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.30-12.00 / Roty Nazdar 519, Tel: 491 007 702, 733 678 168; Třebíč (4) /Po-Pá 
8.00-17.00, So 8.30-12.00/ Hrotovická 1184, Tel: 564 036 061, 733 678 156; Třinec (7) /Po-Pá 8.00-18.00, So 8.00-15.00, Ne 10.00-15.00/ Oldřichovice 169, Tel: 
591 007 902, 733 678 157; Ústí nad Labem (7) /Po-Pá  9.00-18.00, So 9.00-16.00/ Žižkova 3500/24, Tel: 471 003 050; Vsetín (7) /Po-Pá 7.00-17.00 So 8.00- 11.00/ 
Rokytnice 190, Tel: 576 121 636; Zlín (13) /Po-Ne 9.00-19.30/ Tř. 3. května 1205, Centro II (vedle Tesco), Tel: 577 120 222, 737 260 171; Znojmo (10) /Po-Pá 8.00-17.00, 
So 8.00-12.00/ Dukelských bojovníků 160, Tel: 730 845 102; Žatec (10) /Po-Ne 7.00-18.00, Ne 8.00-17.00/ V.H.V. s.r.o., Husova 3058, Tel: 415 778 280 

prodejny SIKO partnerské prodejny

Upřednostňujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi. Abychom připravili kuchyňské řešení šité 
na míru právě vašim potřebám a přáním, sjednejte si schůzku přímo s naším odborným prodejcem na 
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 ... a stylově vám vyřešíme i koupelnu  l  www.siko.cz

Skandinávská koupelna


