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DÔVODOV

PREČO SI VYBRAŤ CHLADNIČKU GORENJE

ADAPT TECH
ŠETRÍ ENERGIU,
CHRÁNI
POTRAVINY PRED
TEPELNÝM ŠOKOM
A PREDLŽUJE ICH
TRVANLIVOSŤ

ION AIR
ZAISŤUJE
MIKROKLÍMU,
KTORÁ PREDLŽUJE TRVANLIVOSŤ
A ČERSTVOSŤ
POTRAVÍN

759 €

NRK 6203 TX

FRESH ZONE

CRISP ZONE

UCHOVÁVA SVIEŽOSŤ,
VÔŇU A FARBU ČERSTVÝCH
POTRAVÍN

PRE DLHODOBO
ČERSTVÉ OVOCIE
A ZELENINU

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Superior

NO FROST PLUS

PULL OUT POLICE

BEZ NÁMRAZOVÝ SYSTÉM,
KTORÝ ZABRAŇUJE
VYSÚŠANIU POTRAVÍN

VÝSUVNÉ POLICE PRE
JEDNODUCHÚ OBSLUHU

ČO ROBÍ CHLADNIČKU GORENJE VÝNIMOČNOU?
Technológia NoFrost Plus

CHLADNIČKA, KTORÁ POZNÁ VAŠE ZVYKY

419 €

Zaisťuje mikroklímu, ktorá predlžuje trvanlivosť
a čerstvosť potravín

Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, nainštalovaný v mraziacej časti,
zabraňuje tvorbe ľadu a námrazy, aby sa udržala nízka spotreba energie, zatiaľ čo
v chladiacej časti udržuje ideálnu mikroklímu pre čerstvé potraviny. U vylepšenej
technológie NoFrost Plus sme zachovali všetky výhody klasického systému NoFrost
a pomocou troch unikátnych funkcií sme odstránili nevýhody – vysychanie potravín
v chladiacom priestore vďaka cirkulácii ionizovaného vzduchu.

ŠETRÍ
ELEKTRICKÚ
ENERGIU

459 €

IonAir

Už žiadne rozmrazovanie

AdaptTech technológia

• Netto objem: 254/80 l
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej - regulácia teploty v chladničke a mrazničke
• NoFrost Plus technológia
• Invertorový kompresor
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu Multiflow 360°
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty
• SuperCool rýchle zachladenie
• Úsporný režim EcoMode
• SimpleSlide 3 výškovo nastaviteľné police vo dverách
chladničky
• LED osvetlenie
• Multibox 3v1
• Držiak na fľaše
• Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 ˚C
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• XtremeFreeze zamrazenie pri -30 ˚C
• FastFreeze rýchle zamrazenie pri -24 ˚C
• XXL zásuvka v mrazničke s objemom 30 l
• Zvukový alarm otvorených dverí, zvýšenej teploty
v chladničke
• Ročná spotreba el. energie: 172 kWh
• Hlučnosť (max.): 38 dB
Kód: 514210 EAN: 3838942071539

IonAir technológia

PREDLŽUJE
KVALITU A
ČERSTVOSŤ
POTRAVÍN

NAJZDRAVŠIE PROSTREDIE PRE
SKLADOVANIE POTRAVÍN

+ Prispôsobí prevádzku chladničky vašim
zvyklostiam
+ Ničí väčšinu baktérií vo vnútri spotrebiča
+ V čase častého otvárania dverí koordinuje tepotu + Predlžuje trvanlivosť a čerstvosť potravín
vo vnútri
+ Bez nepríjemného zápachu z aromatických
+ Zabraňuje teplotnému šoku, výkyvom teploty
potravín
a predčasnému kazeniu potravín

AdaptTech

Šetrí energiu, chráni potraviny pred tepelným
šokom a predlžuje ich trvanlivosť

MultiFlow 360°

Udržuje rovnomernú teplotu vďaka
14 ventilačným otvorom

TIP: Chladnička umožňuje
samostatnú prevádzku
mraziacej časti pri vypnutej
chladiacej časti.

RK 6192 LX4

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

RK 6192 LW4

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

579 €

darček
zadarmo

NRK6192TX
Model dostupný aj vo
verzii s plne integrovanou
rukoväťou
NRK6203TX4 - 759 €

• Netto objem: 227/95 l
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej - regulácia teploty v chladničke
• FrostLess technológia pre menej námrazy
v mrazničke
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu
DynamiCooling
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej
teploty
• SimpleSlide 2 výškovo nastaviteľné police vo
dverách chladničky
• LED osvetlenie
• Multibox 3v1
• Držiak na fľaše
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničke s objemom 30 l
• Zvukový alarm otvorených dverí, zvýšenej
teploty v chladničke
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Hlučnosť (max.): 40 dB
RK6192LX4 - Kód: 730744
EAN 3838782124280

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Superior

• Netto objem: 222/85 l
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej - regulácia teploty v chladničke a mrazničke
• Možnosť samostatnej prevádzky mraziacej časti pri vypnutej chladiacej časti
• NoFrost Plus technológia
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu Multiflow 360°
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty
• SuperCool rýchle zachladenie
• Úsporný režim EcoMode
• SimpleSlide 2 výškovo nastaviteľné police vo dverách chladničky
• LED osvetlenie
• Multibox 3v1
• Držiak na fľaše
• Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 ˚C
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• XtremeFreeze zamrazenie pri -30 ˚C
• FastFreeze rýchle zamrazenie pri -24 ˚C
• XXL zásuvka v mrazničke s objemom 30 l
• Zvukový alarm otvorených dverí, zvýšenej teploty v chladničke
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Hlučnosť (max.): 42 dB
Kód: 499583 EAN: 3838942057748

TIP:
Vylepšená izolácia účinne znižuje
hromadenie námrazy na potravinách
a tvorbe ľadu v mrazničke.To znamená,
menej únavného odmrazovania a nižší
účet za elektrinu.

RK 6202 EX4

RK 6202 EW4

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

459 €

419 €

359 €

• Netto objem: 257/95 l
• Mechanické ovládanie
• FrostLess technologie pro méně ledu v mrazničce
• SimpleSlide 3 výškovo nastaviteľné police vo
dverách chladničky
• LED osvetlenie
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Držiak na fľaše
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C
• XXL zásuvka v mrazničke s objemom 30 l
• Ročná spotreba el. energie: 241 kWh
• Hlučnosť (max.): 40 dB
RK6202EW4 - Kód: 731473 EAN 3838782143755
RK6202EX4 - Kód: 730697 EAN 3838782121890

569 €

NRK 6192 MX

529 €

NoFrostPlus
Vylepšená technológia NoFrost Plus vďaka
inovačnej kombinácii systému IonAir, AdaptTech
a Multiflow 360° tvorí dostatok vlhkosti, ktorá
po dlhú dobu udrží potraviny čerstvé a zdravé.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

16 SÚPRAV RIADU
Plne flexibilný interiér s tromi
košmi umožnuje umývanie až
16 jedálenských súprav naraz.

45

dB

539 €

NEREZOVÉ DVIERKA

AUTO OTVÁRANIE
DVIEROK

GS 65160 X

Voľne stojaca umývačka riadu Advanced

Po skončení programu sa dvere
umývačky automaticky pootvoria, čím
sa dosiahne rýchle schnutie s nízkou
spotrebou energie.

• MultiClack mechanizmus pre nastavenie výšky koša bez
nutnosti výsuvu
• 16 súprav riadu, 3 koše
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• 5 programov, Auto program
• Samočistiaci filter
• Teploty umývania 70, 65, 55, 45, 35 °C
• Total AquaStop
• Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia programov • Možnosť pripojenia na teplotu vody 70 °C
• Rýchly 15 min. program
• Spotreba vody 9,5 l
• Polovičná náplň
• Ročná spotreba el. energie/vody: 245 kWh/2660 l
• TotalDry automatické otváranie dverí
• Hlučnosť: 45 dB
• Odloženie štartu (24h)
• Kód: 538878 EAN: 3838942111075

IonAir technológia
AKTÍVNA ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA
Technológia pracuje na princípe prirodzeného
procesu ionizácie. Produkuje ozón, ktorý
prirodzene ničí baktérie, roztoče a pachy, čim
predlžuje čerstvosť potravín.

NRK 6192 MW - kód: 518249
EAN: 3838942083129
NRK 6192 MX - kód: 518251
EAN: 3838942083136

NRK 6192 MW

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Advanced

Dodatočný predný LED displej zobrazuje
aktuálny stav umývačky a zostávajúci
čas dokonca umývania.

Umývačka je dostupná
tiež v bielom prevedení
GS 65160 W
MOC 499 €

299 €
45

SensoTech ovládanie
FrostLess technológia
• o 50 % nižšia tvorba ľadu v mrazničke
• menej časté manuálne odmrazovanie
• šetrí energiu a zaisťuje ľahké čistenie

• Netto objem: 227/95 l
• Mechanické ovládanie
• FrostLess technológia pre menej námrazy v mrazničke
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu
DynamiCooling
• SimpleSlide 2 výškovo nastaviteľné police vo dverách
chladničky
• LED osvetlenie
• Držiak na fľaše
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničke s objemom 30 l
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Hlučnosť (max.): 40 dB

POKIAĽ
ZABUDNETE
ZATVORIŤ DVIERKA,
ALARM VÁS NA TO
AUTOMATICKY
UPOZORNÍ
RK 6192 BW

RK6192LW4 - Kód: 730942
EAN 3838782124877

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

FH 331 IW

Truhlicový mrazák

• Netto objem: 229/97 l
• Mechanické ovládanie
• FrostLess technológia pre menej námrazy v mrazničke
• SimpleSlide 2 výškovo nastaviteľné police vo dverách
chladničky
• LED osvetlenie
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničke s objemom 30 l
• Ročná spotreba el. energie: 296 kWh
• Hlučnosť (max.): 40 dB

RK611PW4

Kód: 546985
EAN: 3838942111228

Kombinovaná chladnička
s mrazničkou Essential

Kód: 730740
EAN: 3838782121838

369 €

FHE 242 IW
Truhlicový mrazák

• LED display s ukazovateľom teploty
• Manuálne odmrazovanie
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Zvukový a svetelný alarm zvýšenej teploty
• Vnútorné osvetlenie mrazničky
• Netto objem FH331IW/FHE242IW:
307/230 l
• Kapacita zmrazovania FH331IW/
FHE242IW: 19/20 kg/24 h
• Akumulačná doba FH331IW/FHE242IW:
35/55 h

349 €

• Počet košov: 2
• Ročná spotreba el. energie FH331IW/
FHE242IW: 276/186 kWh
• Hlučnosť: 42 dB
• Rozmery (vxšxh) 85 × 110 × 70 cm
FH331IW
Kód: 376247 EAN 3838942789540
FHE242IW
Kód: 376271 EAN 3838942789571

POKROČILÉ OVLÁDANIE
Presná regulácia teploty pomocou LED displeja umožňuje
nastavenie stabilnej teploty. Svetelný a zvukový indikátor vás
upozorní na akékoľvek zvýšenie teploty vo spotrebiči.

349 €

329 €

329 €

GS 62010 S

GS 62010 W

GS 52010 S

Voľne stojaca umývačka
riadu Essential

FH 331 W

Voľne stojaca umývačka
riadu Essential

Voľne stojaca umývačka
riadu Essential

Truhlicová mraznička

339 €

SimpleUse
KOMFORT ZARUČENÝ
• osvetlenie v príklope mrazničky poskytuje jasný prehlaď
• pohyblivé koše umožňuje ľahký prístup k potravinám
• masívny, odpružený kovový záves udrží príklop otvorený, takže ho
nemusíte držať rukou
• vyrovnávanie podtlaku umožňuje okamžité znovuotvorenie príklopu
ihneď po jeho zatvorení

• 12 súprav riadu, 2 koše + príborový košík
• 5 programov
• Teploty umývania 60, 55, 45, 35 °C
• Rýchly 20 min. program
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Samočistiaci filter
• Total AquaStop
• Spotreba vody 11 l
• Ročná spotreba el. energie/vody: 258 kWh/3080 l
• Hlučnosť: 49 dB
• Kód: 566920 EAN: 3838942142543

42

dB

• Netto objem: 307 l
• Zmrazovací výkon 19 kg / 24 h
• Akumulační doba 35 h
• Manuálne odmrazovanie
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Svetelný alarm zvýšenej teploty
• Vnútorné osvetlenie mrazničky
• 2 koše pro uchování zmrazených potravin
• Ročná spotreba el. energie: 276 kWh
• Hlučnosť (max.): 42 dB
Kód: 335099 EAN: 3838942732041

• 12 súprav riadu, 2 koše + príborový košík
• 5 programov
• Teploty umývania 60, 55, 45, 35 °C
• Rýchly 20 min. program
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Samočistiaci filter
• Total AquaStop
• Spotreba vody 11 l
• Ročná spotreba el. energie/vody: 258 kWh/3080 l
• Hlučnosť: 49 dB
• Kód: 566919 EAN: 3838942142536

• 9 súprav riadu, 2 koše + príborový košík
• 5 programov
• Teploty umývania 60, 55, 45, 35 °C
• Rýchly 20 min. program
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Samočistiaci filter
• Total AquaStop
• Spotreba vody 9 l
• Ročná spotreba el. energie/vody: 197 kWh/2520 l
• Hlučnosť: 49 dB
• Kód: 566923 EAN: 3838942142604
Umývačka je dostupná tiež v bielom prevedení
GS 52010 W – MOC 319,- €

TIP:
Pri inštalácii chladničky a mrazničky do Side-by-Side verzie,
použite spojovaciu lištu CFS-AR029 kód: 461944

MultiFlow 360°

ZABRAŇUJE
VYSYCHANIU
POTRAVÍN

559 €

IDEÁLNA MIKROKLÍMA NA KAŽDEJ POLICI
+ Aktívne vyrovnáva vzdušnú vlhkosť a teplotu vo
vnútri chladničky
+ Stála a nemenná teplota v celom priestore
chladničky
+ Rovnomerná distribúcia ionizovaného vzduchu

Usporte až 60%
energie

• Netto objem: 222/85 l
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej - regulácia teploty v chladničke
• NoFrost Plus technológia
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu
Multiflow 360°
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty
• Úsporný režim EcoMode
• SimpleSlide 2 výškovo nastaviteľné police vo
dverách chladničky
• LED osvetlenie
• Multibox 3v1
• Držiak na fľaše
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• XXL zásuvka v mrazničke s objemom 30 l
• FastFreeze rýchle zamrazenie pri -24 °C
• Zvukový alarm otvorených dverí, zvýšenej teploty
v chladničke
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Hlučnosť (max.): 42 dB

NOVÁ PLNE
INTEGROVANÁ
RUKOVÄŤ

• Netto objem: 368 l
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej - regulácia teploty v chladničke
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu DynamiCooling
• AdaptTech systém pre udržanie stabilnej teploty
• SuperCool rýchle zachladenie
• SimpleSlide 3 výškovo nastaviteľné police vo dverách
chladničky
• LED osvetlenie
• Praktická páková rukoväť
• Multibox 3v1
• Držiak na fľaše
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zvukový alarm otvorených dverí, zvýšenej teploty v chladničke
• Ročná spotreba el. energie: 114 kWh
• Hlučnosť (max.): 38 dB
Kód: 499359
EAN: 3838942053917

R 6192 LX

Monoklimatická chladnička Advanced

EXTRA SUŠENIE

45

R 6192 DW

Monoklimatická chladnička
Essential

489 €

• Netto objem: 368 l
• Mechanické ovládanie
• Ionizátor vzduchu s cirkuláciou vzduchu
DynamiCooling
• SimpleSlide 3 výškovo nastaviteľné police vo
dverách chladničky
• LED osvetlenie
• Praktická páková rukoväť
• Držiak na fľaše
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 ˚C
• Zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Ročná spotreba el. energie: 114 kWh
• Hlučnosť (max.): 38 dB
Kód: 550645
EAN: 3838942114083

Praktický LED displej zobrazující
aktuálně nastavenou teplotu
v mrazničce

269 €
84,5

84,5

219 €
55,3

RF 4142 ANW

• Netto objem: 166/41 l

Kombinovaná chladnička • Mechanické ovládanie
s mrazničkou hore

• LED osvetlenie
• Ročná spotreba el.
energie: 170 kWh
• Hlučnosť (max.): 40 dB
Kód: 594995
EAN: 3838782024672

199 €
55,3

RB4092 ANW

R 4092 ANW

• Netto objem: 97/16 l
• Mechanické ovládanie
• LED osvetlenie
• Ročná spotreba el. energie: 135 kWh
• Hlučnosť (max.): 39 dB
Kód: 598137
EAN: 3838782025242

• Netto objem: 133 l
• Mechanické ovládanie
• LED osvetlenie
• Ročná spotreba el. energie: 91 kWh
• Hlučnosť (max.): 39 dB
Kód: 598134
EAN: 3838782025228

Chladnička s výparníkom

549 €
FN 6192 DHW
Skriňová mraznička
Essential

Monoklimatická chladnička

499 €
FN 6191 DHW
Skriňová mraznička
Essential

• Netto objem: 243 l
• Zmrazovací výkon 18 kg/24 h
• Akumulačná doba 15 h
• Mechanické ovládanie
• LED displej - digitálny ukazovateľ teploty
• NoFrost technológia
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Priestor pre mrazenie - 1 dvierka, 6 zásuviek
• LED osvetlenie
• Praktická páková rukoväť
• Hlučnosť (max.): 42 dB

Elektronické
ovládanie

369 €

FN 6192 DHW
• Ročná spotreba el. energie:237 kWh
Kód: 588467
EAN: 3838782020322

F 4152 CW

Skriňová mraznička

• Netto objem: 163 l
• Zmrazovací výkon 11 kg/24 h
• Akumulačná doba 16 h
• Elektronické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• 6 zásuviek
• Úsporný ECO režim
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Možnost zablokovanie ovládacích tlačítiek
• Ročná spotreba el. energie: 175 kWh
• Hlučnosť (max.): 42 dB
Kód: 498919
EAN: 3838942050572

399 €
GS 54110 W

Pohodlné nastavenie požadovanej
teploty s digitálnym ukazovateľom
na LED displeji.

Pri Side-by-Side inštalácii chladničky
R6191DW a mrazničkyFN6191DHW,
odporúčame zakúpiť spojovaciu lištu
CFS-AR029 kód: 461944

FN 6191 DHW
• Ročná spotreba el. energie: 302 kWh
Kód: 588460
EAN: 3838782019005

229 €

Vďaka vyššej teplote posledného
oplachovania sa aj problematický
plastový riad riadne vysuší.

Voľne stojaca umývačka riadu Advanced

84,5
55,3

F 4092 ANW

Skriňová mraznička

• Netto objem: 86 l
• Zmrazovací výkon
6 kg/24 h
• Akumulačná doba 15 h
• Mechanické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie
• 3 zásuvky
• Ročná spotreba el.
energie: 138 kWh
• Hlučnosť (max.): 42 dB
Kód: 598150
EAN: 3838782025266

• 10 súprav riadu, 3 koše
• 5 programov, Auto program
• Teploty umývania 60, 55, 45, 35 °C
• Funkcia SpeedWash možnosť skrátenia
programov
• Rýchly 15 min. program
• Polovičná náplň

• ExtraDry extra sušenie
• Tablety 3v1
• Odloženie štartu (24h)
• Click-Clack mechanizmus pre nastavenie
výšky horného koša
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Samočistiaci filter
• Total AquaStop
• Spotreba vody 9 l
• Ročná spotreba el. energie/vody:
211 kWh/2520 l
• Hlučnosť: 47 dB
• Kód: 553001 EAN: 3838942114007

Umývačka je dostupná
tiež v striebornom
prevedení
GS 54110 X MOC 449 €

Gorenje spol. s r.o., Hodžovo námestie
2/A, 811 06 Bratislava
bezplatná asistenčná linka 0800 105 505
www.gorenje.sk, gorenje@gorenje.sk
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia. V tomto
letáku sa môžu vyskytovat tlačové chyby.

NOVÉ WaveActive
PRÁČKY A SUŠIČKY

Rôzne typy varných platní –
indukcia, HiLight, plyn

MY VÁM TO
ZJEDNODUŠÍME.
VY SI TO
ZDOKONALÍTE.

UROBME PRANIE A SUŠENIE JEDNODUCHŠÍM

Bubon WaveDrum

IonTech

DoseAid

SteamTech

Citlivá starostlivosť
o vašu bielizeň.

Odstraňuje škvrny
aj pri nízkych
teplotách.

Pre úsporu pracieho
prostriedku.

Osviežená bielizeň
bez pokrčenia.
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VÝKONNÝ, TICHÝ MOTOR S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU.
Invertorový motor práčok PowerDrive s predĺženou zárukou 10 rokov.
Registrujte na www.gorenje.sk

ROKOV
ZÁRUKA

Inverter
PowerDrive motor

Zväčšená grafika znakov
pre jednoduchú obsluhu
Nerez s povrchom proti
odtlačkom prstov
Zatláčacie gombíky

Čisté línie, perfektne zapadne do
rôznych typov kuchýň
Pokročilý chladiaci systém
pre nižšiu teplotu dvierok

Vysoko odolný 100% smalt
v rúre a na plechoch na pečenie

GentleClose tlmené
zatváranie dvierok

NOVÁ GENERÁCIA
VOĽNE STOJACICH
SPORÁKOV
GORENJE
HomeMade

Maximálny priezor
pre dokonalý prehľad nad
pečením

Pre pečenie mäsa a pečiva na jednej úrovni

VELKÝ GRIL
Pre grilovanie menších kusa mäsa, ako sú
steaky, údeniny, filety, kotlety atď.

Zväčšený objem rúry
až 70 litrov

GRIL S VENTILÁTOROM

Množstvo funkcií rúry,
vrátane čistiaceho programu
AquaClean

Pre grilovanie veľkých kusa mäsa alebo hydiny
na jednej výške, tiež vhodné pre pečenie
gratinovaných pokrmov

HORÚCI VZDUCH A SPODNÝ OHREV
Na pečenie pečiva z tekutého cesta alebo
ťažkých pekárenských výrobkov, ovocných

-20 %
10

PRACIE
REŽIMY

SensoCare

Neviete sa rozhodnúť, ktorý
program použiť? Vyberte AutoWash
a Vaša práčka automaticky použije
najvhodnejšiu dĺžku prania,
spotrebu vody a energie podľa
vloženej bielizne.

D2S94ILS/I

Kondenzačná sušička s tepelným
čerpadlom Superior

649 €
WS168LNST

Predom plnená práčka Superior

• Invertorový motor PowerDrive
• Nerezový bubon WaveActive pre vynikajúce
výsledky prania bez poškodenia bielizne
• SteamTech parný generátor pre elimináciu
pokrčenia, pachu a baktérií
• EcoEye poskytujúci spätnú väzbu o spotrebe
energie a vody
• StableTech bočné steny - výrazne znížené
vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• IonTech ionizácia vody účinne odstraňuje
škvrny a zabraňuje usádzaniu vodného kameňa

INDUKČNÁ PLATŇA
1X TELESKOPY

MYSLÍ A PERIE
ZA VÁS

• StainExpert pre účinné odstránenie škvŕn
• Samočistiaci program bubna práčky SterilTub
• DoseAid indikácia množstva pracieho
prostriedku
• 14 programov
• Ročná spotreba el. energie/vody: 190 kWh/11314 l
• Rozmery (vxšxh) 85×60×61 cm
Kód: 729414 EAN: 3838782079399

799 €

• Invertorový motor PowerDrive
• Nerezový bubon WaveActive pre vynikajúce
výsledky sušenia bez poškodenia bielizne
• EcoEye poskytujúci spätnú väzbu o spotrebe
energie a vody
• TwinAir dvojsmerné prúdenie vzduchu
• 14 programov
• SteamTech parný generátor
• IonRefresh osvieženie bielizne ionizáciou
• Ročná spotreba el. energie/vody: 189 kWh
• Hlučnosť: 66 dB
• Rozmery (vxšxh) 85×60×62,5 cm
Kód: 732082 EAN: 3838782079184

D2A83IL/I

Kondenzačná sušička s tepelným
čerpadlom Advanced

599 €

• Invertorový motor PowerDrive
• Nerezový bubon WaveActive pre vynikajúce
výsledky sušenia bez poškodenia bielizne
• Anticrease systém proti pokrčeniu bielizne
• TwinAir dvojsmerné prúdenie vzduchu
• Časový program (30, 60, 90 min)
• IonRefresh osvieženie bielizne ionizáciou
• Ročná spotreba el. energie/vody: 177 kWh
• Hlučnosť: 66 dB
• Rozmery (vxšxh) 85×60×62,5 cm

WD

EIT5351XD
Elektrický sporák
Advanced

599 €
EIT5351WD
Elektrický sporák
Advanced

559 €

Kód: 732051 EAN: 3838782067679

XD
Funkcie rúry:

• 4 indukčné varné zóny
• Dotykové ovládanie varnej platne
• Funkcie platne: PowerBoost na všetkých zónach,
časovač, uzamknutie ovládania platne, BoilControl
varná automatika, BridgeZone spojenie varných zón
• Dotykové programovacie hodiny IconLed
• Multifunkčná rúra 70 l, 11 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 °C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez
miešania chute a vône
• GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry
• Praktická odkladacia zásuvka
• Katalytický kryt ventilátora - funkcia
samočistenia
• Chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,89/1,03 kWh
• Príkon 10,4 kW
Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech,
1x teleskopy, katalytický kryt ventilátora
EIT5351XD kód: 466177 EAN: 3838782022975
EIT5351WD kód: 466176 EAN: 3838782022173

s krehkou kôrkou a tvarohových koláčov

ZATLÁČACIE
GOMBÍKY
2X TELESKOPY

EC5355XPA
Elektrický sporák
Advanced

Funkcie rúry:

479 €

• Sklokeramická platňa
• 4 HiLight zóny (z toho 1x duo zóna a 1x dvojitá
oválna zóna)
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Dotykové programovacie hodiny IconLed
• Zatláčacie gombíky
• Multifunkčná rúra 70 l, 11 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 °C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez
miešania chute a vône
• GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry
• Praktická odkladacia zásuvka
• Katalytický kryt ventilátora - funkcia
samočistenia
• Chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,89 / 1,03 kWh
• Príkon 9,4 kW
Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech,
2x teleskopy, katalytický kryt ventilátora
kód: 466122 EAN: 3838782022371

XA

EC5351XA
Elektrický sporák
Advanced

449 €
EC5351WA
Elektrický sporák
Advanced

WA
Funkcie rúry:

399 €

Pre pečenie mäsa a pečiva na viacerých

Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech,
1x teleskopy, katalytický kryt ventilátora
EC5351XA kód: 466121 EAN: 3838782022357
EC5351WA kód: 466120 EAN: 3838782022333

OHRIEVANIE TANIEROV

-10 %
Funkcie rúry:

PRACIE
REŽIMY

PRACIE
REŽIMY

SensoCare

W2A824

Predom plnená práčka Essential

419 €

• Invertorový motor PowerDrive so zárukou 10 rokov
• Nerezový bubon WaveActive pre vynikajúce
výsledky prania bez poškodenia bielizne
• EcoEye poskytujúci spätnú väzbu o spotrebe
energie a vody
• StableTech bočné steny - výrazne znížené
vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Samočistiaci program bubna práčky SterilTub
• DoseAid indikácia množstva pracieho prostriedku
• 14 programov
• Ročná spotreba el. energie/vody: 170 kWh/10309 l
• Hlučnosť prania/odstredenia: 53/72 dB
• Rozmery (vxšxh) 85×60×61 cm
Kód: 731864 EAN: 3838782151811

PRACIE
REŽIMY

SensoCare

W2A64S3

Predom plnená práčka Advanced

379 €

• Invertorový motor PowerDrive so zárukou 10 rokov
• Nerezový bubon WaveActive pre vynikajúce
výsledky prania bez poškodenia bielizne
• EcoEye poskytujúci spätnú väzbu o spotrebe
energie a vody
• StableTech bočné steny - výrazne znížené
vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Samočistiaci program bubna práčky SterilTub
• DoseAid indikácia množstva pracieho prostriedku
• 14 programov
• Ročná spotreba el. energie/vody: 141 kWh/9020 l
• Hlučnosť prania/odstredenia: 52/73 dB
• Rozmery (vxšxh) 85×60×43 cm
Kód: 731862 EAN: 3838782151293

PRACIE
REŽIMY

SensoCare

W2EI72S3

Predom plnená práčka Essential

359 €

• Invertorový motor PowerDrive so zárukou 10 rokov
• Nerezový bubon WaveActive pre vynikajúce
výsledky prania bez poškodenia bielizne
• StableTech bočné steny - výrazne znížené
vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Samočistiaci program bubna práčky SterilTub
• 16 programov
• Ročná spotreba el. energie/vody: 160 kWh/9586 l
• Hlučnosť prania/odstredenia: 55/70 dB
• Rozmery (vxšxh) 85×60×46,5 cm

SensoCare

WE743

Predom plnená práčka Essential

• Nerezový bubon WaveActive pre vynikajúce
výsledky prania bez poškodenia bielizne
• StableTech bočné steny - výrazne znížené vibrácie
a vyššia stabilita počas prania
• Samočistiaci program bubna práčky SterilTub
• 16 programov
• Ročná spotreba el. energie/vody: 174 kWh/9680 l
• Hlučnosť prania/odstredenia: 57/76 dB
• Rozmery (vxšxh) 85×60×54,5 cm
Kód: 729385 EAN: 3838782068225

Kód: 731861 EAN: 3838782151286

339 €

EC5151WD
Elektrický sporák
Essential

329 €

• Sklokeramická platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Multifunkčná rúra 70 l, 11 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 °C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez
miešania chute a vône
• GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry
• Praktická odkladacia zásuvka
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,82 / 0,95 kWh
• Príkon 9,3 kW
Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, 1x teleskopy
kód: 466119 EAN: 3838782022319

OTOČNÝ GRILOVACÍ ROŽEŇ
2X TELESKOPY
WF

K5352XF

Kombinovaný sporák
Advanced

449 €
K5352WF

Kombinovaný sporák
Advanced

399 €

XF
Funkcie rúry:

Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech,
2x teleskopy, katalytický kryt ventilátora, set pre
grilovanie na otočnom ražni
K5352XF kód: 466173 EAN: 3838782022852
K5352WF kód: 466172 EAN: 3838782022791

549 €

EC52CLI

EC52CLB

MO 25 INI
Mikrovlnná rúra

30,6

259 €

26,2

51,3

MO 25 INB

45,2

• Objem 25 l
• Dotykové ovládanie + jogger
• LED displej
• AUTO menu, 8 prednastavených
programov
• Mikrovlnný ohrev/gril/kombinovaný režim
• Krokové varenie- 2 režimy
• Rýchle spustenie ohrevu 100%
výkon mikrovĺn počas 30 sek.
• Rýchle a automatické rozmrazovanie
podľa času a hmotnosti
• Halogénové osvetlenie
• Bezpečnostný spínač, detská zámka

Mikrovlnná rúra

• Nastavenie hlasitosti zvukových signálov
• Časovač max. 95 min.
• Rúra z nerezovej ocele
• Mikrovlnný výkon/výkon grilu (Quartz):
900/1000 W
• Hlučnosť 58 dB

• Sklokeramická platňa
• 4 HiLight varné zóny (z toho 1x dvojitá kruhová zóna)
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Programovacie hodiny
• Multifunkčná rúra 70 l, 9 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 ° C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez miešania
chute a vône
• GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry

Elektrický sporák

• Praktická odkladacia zásuvka
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,84 / 0,95 kWh
• Príkon 8,7 kW

VOĽNE STOJACE
SPOTREBIČE

OPTIMAL

Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech
EC52CLI kód: 729278 EAN 3838782065620
EC52CLB kód: 729279 EAN 3838782065637

Funkce trouby:

Príslušenstvo: otočný sklenený tanier
Ø 31,5 cm, grilovací rošt
MO25INI kód: 483490 EAN:
3838942027390
MO25INB kód: 483517 EAN:
3838942027406

HORÚCI VZDUCH
• Sklokeramická platňa
• 4 HiLight zóny (z toho 1x duo zóna a 1x dvojitá
oválna zóna)
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Dotykové programovacie hodiny IconLed
• Multifunkčná rúra 70 l, 11 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 °C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez
miešania chute a vône
• GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry
• Praktická odkladacia zásuvka
• Katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
• Chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,89 / 1,03 kWh
• Príkon 9,4 kW

úrovniach naraz, teplota by mala byť nastavená
na nižšiu úroveň ako pri použití bežných
prevádzkových režimov

SPODNÝ OHREV A VENTILÁTOR

dolnú úroveň a plytkejšie plechy na pečenie,
aby ste dosiahli najlepšiu cirkuláciu tepla v
hornej časti jedla

Túto funkciu použite na ohriatie riadu (taniere,
šálky) pred podávaním jedla, aby ste jedlo

Pre pomalé rozmrazovanie potravín

AQUACLEAN ČISTENIE

XH

K5351XH

Kombinovaný sporák
Advanced

379 €
K5351WH

Kombinovaný sporák
Advanced

299 €

WH

• 4 plynové horáky
• Elektrické zapaľovanie horáku priamo
v gombíkoch
• Poistky plameňa horáku
• 2 smaltované nosné mriežky
• Dotykové programovacie hodiny IconLed
• Multifunkčná rúra 62 l, 11 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 °C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez
miešania chute a vône
• Praktická odkladacia zásuvka
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,82 / 0,95 kWh
Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech
K5351XH kód: 466149 EAN: 3838782022913
K5351WH kód: 466172 EAN: 3838782022876

499 €

K52CLI

a zaváranie ovocia či zeleniny. Použite prvú

ROZMRAZOVANIE
Funkcie rúry:

499 €

Používa sa na pečenie nekysnutého cesta

udržali dlhšie teplé.

• 4 plynové horáky
• Elektrické zapaľovanie horáku priamo
v gombíkoch
• Poistky plameňa horáku
• 2 liatinové mriežky
• Dotykové programovacie hodiny IconLed
• Multifunkčná rúra 70 l, 11 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 °C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez
miešania chute a vône
• GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry
• Otočný grilovací ražeň
• Katalytický kryt ventilátora - funkcia
samočistenia
• Praktická odkladacia zásuvka
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,82 / 0,95 kWh

549 €
Elektrický sporák

259 €

koláčov z kysnutého cesta alebo pečiva
-10 %

1-2018

HORNÝ A SPODNÝ OHREV

Nová rukoväť s jemnejšími
hranami

Bohaté príslušenstvo,
teleskopické pojazdy

Praktická zásuvka odkladací priestor pre
vaše nádoby

Použité piktogramy u sporákov

K52CLB

Kombinovaný sporák

25,7

89 €
MMO 20 DB II

43,9

Mikrovlnná rúra

• Objem 20 l
• Dotykové ovládanie + jogger
• LED displej
• AUTO menu, 8 prednastavených
programov
• Mikrovlnný ohrev
• Krokové varenie- 2 režimy
• Pulse technológia pre rovnomernejší
ohrev a rozmrazovanie
• Rýchle spustenie ohrevu 100% výkon
mikrovĺn počas 30 sek.
• Rýchle a automatické rozmrazovanie
podľa času a hmotnosti
Spôsoby ohrevu:

89 €
MMO 20 DE II
Mikrovlnná rúra

Kombinovaný sporák

25,7
43,9

• Odložený štart
• Halogénové osvetlenie
• Bezpečnostný spínač, detská zámka
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Hlučnosť 58 dB
Príslušenstvo: otočný sklenený tanier
Ø 24,5 cm
MMO20DEII kód: 474786 EAN:
3838942011757
MMO20DBII kód: 488967 EAN:
3838942030635

• 4 plynové horáky
• Elektrické zapaľovanie horáku priamo v gombíkoch
• Poistky plameňa horáku
• 2 liatinové mriežky
• Programovacie hodiny
• Multifunkčná rúra 70 l, 11 funkcií
• Nastavenie teploty rúry 50-275 ° C
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne bez miešania
chute a vône
• GentleClose tlmené zatváranie dverí rúry

• Praktická odkladacia zásuvka
• Mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na
plechoch na pečenie
• Spotreba el. energie (ventilácia/konvencia):
0,84 / 0,95 kWh
Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech,
1x teleskopy
K52CLI kód: 730124 EAN 3838782092473
K52CLB kód: 730125 EAN 3838782092480

Funkce trouby:

Spôsoby ohrevu:

Pre čistenie rúry vodou, tiež môžete využiť
pri pečení iba so spodnou špirálou, vhodné
ak potrebujete mať pečivo viac prepečené

• Objem 20 l
• Mechanické ovládanie
• 6 stupňov mikrovlnného výkonu
• Mikrovlnný ohrev
• Rozmrazovanie podľa času
• Halogénové osvetlenie
• Bezpečnostný spínač
• Mikrovlnný výkon: 700 W
• Hlučnosť 58 dB

zospodu (napríklad pečenie pečiva s ovocnou
náplňou)

MIKROVLNNÉ VARENIE
Ohrev alebo varenie mikrovlnami

MIKROVLNNÉ VARENIE S GRILOM
Ohrev alebo varenie mikrovlnami
s horným infra výhrevným telesom

69 €
MO20MW
Mikrovlnná rúra

26,2
45,2

Príslušenstvo: otočný sklenený tanier
Ø 24,5 cm
Kód: 323712 EAN: 3838942699993
Spôsoby ohrevu:

149 €
MO 4250 CLI
Mikrovlnná rúra

28,5
45

• Objem 20 l
• Supersize pečiaca plocha
• Stirrer distribúcia mikrovĺn bez potreby
otočného taniera
• Ohrev, varenie viacerých jedál naraz
• Mechanické ovládanie
• Mikrovlnný ohrev/gril
• 5 stupňov mikrovlnného výkonu
• Rozmrazovanie podľa času
• Halogénové osvetlenie

149 €
MO 4250 CLB
Mikrovlnná rúra

28,5
45

• Bezpečnostný spínač
• EasyClean keramické dno rúry
• Mikrovlnný výkon/výkon grilu (Quartz): 700/800 W
• Hlučnosť 58 dB
Príslušenstvo: grilovací rošt
MO4250CLI kód: 434738 EAN: 3838942953835
MO4250CLB kód: 434739 EAN: 3838942953842
Spôsoby ohrevu:

POHODLNÝ ŽIVOT
S GORENJE

