
AKČNÍ SETY KVALITNÍCH SPOTŘEBIČŮ
PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA A VÝROBCE KUCHYNÍ 

Platnost nabídky do 30.6. 2016
nebo do vydání další nabídky

Multifunkční trouba
s katalytickým čištěním,
nerez provedení,
dotykové ovládání hodin a
minutky,
otočný rožeň,
8 programů s doporučením
teploty

FC1141X

Multifunkční trouba
s katalytickým čištěním,
přehledné dotykové
ovládání,
3 úrovňový teleskopický
výsuv,
8 programů  s doporuče-
ním teploty,
celoskleněná dvířka

FC1045X

Multifunkční pyrolytická
trouba,
en. třída A,
nerez provedení,
8 programů  s doporuče-
ním teploty,
včetně pečení chleba
a pizzy,
otočný rožeň

8990Kč 
10990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

6990Kč 

Plynová varná deska,
60 cm široká,
černé sklo,
možnost zapustit do
pracovní desky,
4 hořáky,
integrované zapalování,
termo pojistka Securis

TG1012B

8990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

10990Kč 
16990 Kč 

ušetříte: 6000 Kč

TV1024B
Sklokeramická varná deska
60 cm široká,
4 varné zóny včetně 2 roz-
šířených zón,
možnost zapustit do
pracovní desky,
balíček 4 bezpečnostních
prvků,
9 stupňů nastavení výkonu

7990Kč 
10990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

FP1061X

10990Kč 
15990 Kč 

ušetříte: 5000 Kč

Indukční varná deska,
60 cm široká,
4 samostatné varné zóny,
černé provedení,
možnost zapustit do
pracovní desky,
dotykové ovládání,
10 bezpečnostních prvků,
9 stupnů nastavení výkonu,
Booster, časovač

TI112B

8990Kč 
12990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

FC1141B FC1141W TG1012W

TI112W

Pyrolytické čištění zvládne péči o vaši troubu 
zcela samostatně
Unikátní 100 % cyklus čištění poskytuje nepřekonatelné výsledky.
Spusťte funkci pyrolýza a nechte troubu pracovat: teplota po-
stupně narůstá až na 500 °C, při kterých se odstraní cukry, mast-
nota a další nečistoty.
2 možnosti čištění: pro běžné (znečištění) nebo Eco (jemné zne-
čištění).
Předchází postupnému zvyšování spotřeby energie při pečení.
U všech trub s označením FP.
Vybrané trouby jsou vybaveny funkcí Pyro Express pro efektivní
vyčištění za 59 minut.

12990Kč 
16990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč



4 roky bezplatný servis na všechny vestavné spotřebiče
Brandt zdarma!

Multifunkční pyrolytická
trouba, en. třída A,
SOFT CLOSE - šetrné
automatické dovírání dvířek,
přehledné dotykové
ovládání,
nerez provedení,
8 programů  s doporučením
teploty,
funkce Pyro Expres 59 min.,
program chleba a pizza

FP1585X

15990Kč 
19990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

TI1022B Indukční varná deska 60 cm
široká,
4 samostatné varné zóny,
černé provedení,
přímé volby výkonu
3-6-Booster,
dotykové ovládání Cyclic,
10 bezpečnostních prvků,
9 stupnů nastavení výkonu,
časovač

12990Kč 
17990 Kč 

ušetříte: 5000 Kč

Multifunkční pyrolytická
trouba, en. třída A,
SOFT CLOSE - šetrné auto-
matické dovírání dvířek,
nerez provedení,
8 programů s doporučením
teploty,
funkce Pyro Expres 59 min.,
program chleba a pizza

14990Kč 
18990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

TI140B Indukční varná deska 60 cm
široká, 4 samostatné varné
zóny vč. duozóny,
černé provedení,
možnost zapustit do pra-
covní desky,
dotykové ovládání,
10 bezpečnostních prvků,
9 stupnů nastavení výkonu,
Booster, časovač

10990Kč 
15990 Kč 

ušetříte: 5000 Kč
FP1466B

FP1466X

FP1466W

Soft Close
Tento důmyslný systém zajišťuje šetrné automatické dovření
dvířek trouby bez nepříjemného zvuku bouchnutí dveří. Me-
chanismus systému Soft Close je zapuštěn v těle trouby a dí-
ky tomu je odolný vůči zanesení mastnotou a nečistotami.

Induktory pro
rovnoměrný ohřev
Exkluzivní Brandt technolo-
gie optimalizuje rozmístění
tepla v nádobě. Brandt vy-
bavil induktory exkluzivní
technologií, která zajišťuje
perfektně rovnoměrnou pří-
pravu na celém povrchu
nádoby.

Jednoduchý princip
Produkce tepla závisí na zjištění
přítomnosti kovové (feromagne-
tické) nádoby na povrchu desky. 
Pokud použijete nevhodné ná-
doby pro přípravu na indukci,
varná deska se nespustí.

Nádoba Vaření
potravin
Indukční 
proudění
Magnetické 
pole

Sklokeramika
Induktor



Schémata pro vestavbu a podrobné informace naleznete na WWW.BRANDT.CZ
Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby.

K troubě a desce lze pak dokoupit libovolné spotřebiče za akční ceny.

FV1245X
Plnohodnotná parní trouba,
výška 45 cm,
zdravé vaření, 
nerezový vnitřní prostor,
dotykové ovládání,
elektronický displej,
objem 23 l,
zásobník na vodu 1L

OBJEM 40 L
QUATTRO SYSTÉM

14990Kč 
20990 Kč 

ušetříte: 6000 Kč

Multifunkční pyrolytická
trouba, en. třída A,
AUTO COOK - 6 programů
plně automatického pečení
s vhlkostním čidlem,
nerez provedení,
9 programů  s doporučením
teploty,
včetně horkovzduchu,
otočný rožeň

FP1067X

16990Kč 
21990 Kč 

ušetříte: 5000 Kč

Indukční varná deska,
60 cm široká,
4 samostatné varné zóny
vč. Maxizóny,
černé provedení,
možnost zapustit do
pracovní desky,
dotykové ovládání,
10 bezpečnostních prvků,
9 stupnů nastavení výkonu,
Booster, časovač, CleanLock

TI1033B

13990Kč 
17990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

CMB1200X Vestavný kávovar,
výška 45 cm,
dotekový LCD displej,
5 druhů kávy,
5 druhu síly kávy,
auto program
CAPUCCINO/LATTE,
odnímatelná nádobka
na mléko,
tlak 15 barů

36990Kč 
47990 Kč 

ušetříte: 11000 Kč

FP1067B FP1067W

Maxi zóna - Prostor pro maximální komfort
Uvedením na trh varné desky s Maxi zónou  potvrzuje Brandt své postavení lídra v indukčních
technologiích.

Můžete ji použít pro přípravu ve velkých nádobách. 
Můžete ji použít pro přípravu ve více menších nádobách při stejném výkonu.
Postačí stisknout tlačítko Maxi zóna (symbol tlačítka) pro nastavení celé zóny.
Maxi zónu můžete použít také jako dvě nezávislé varné zóny pro přípravu 2 chodů při různých
výkonech.
Výsledek: fl exibilita, pružnost a rychlost pro perfektní výsledky vašeho kulinářského umění.
Dosahuje výkonu až 3600 W. 
6 induktorů s feritovými články pro dokonalé pokrytí varné plochy

10 Bezpečnostních prvků
Automatická ochrana při přetečení: Jestliže tekutina vyvře z nádoby na
ovládací panel, aktivní varná zóna se vzápětí automaticky vypne.
Ochrana proti vznícení oleje:  Maximální teplota varné zóny je limitována
do 300 °C, tedy teplotu, při níž se například olej nemůže vznítit.
Uzamčení ovládacího panelu: „Dětská pojistka” je dokonalou ochranou
Vašeho dítěte.
Ukazatel zbytkového tepla: Znak „H” bliká na panelu varné desky po celou
dobu chladnutí varné zóny.

Automatické bezpečnostní vypnutí desky (Auto-stop): Tento systém
automaticky přeruší napájení varné desky v případě, že ji sami zapomenete
vypnout.
Detekce nádobí: Zapnete-li varnou desku, aniž umístíte nádobu na varnou
zónu, deska se během jedné minuty sama vypne.
Detekce drobných předmětů: Systém se spustí pouze při kontaktu
s kovovým předmětem, jehož průměr přesahuje 10 cm.
Detekce podpětí: Sníží výkon nebo přeruší chod varné zóny v případě
podpětí a chrání tak el. obvody desky před poškozením.
Detekce přepětí: Včasná detekce chrání el. obvody před poškozením.
Detekce nesprávného připojení: Ozve se výstražný signál.

Maxi zóna
40x23 cm



AG9501X Plně vestavný odsavač
par,
šířka 52 cm,
1 motor,
2 turbíny,
4 rychlosti,

3max. výkon 700 m /h,
elektronické ovládání
s displejem,
hlučnost 50-67 dB(A),
odložený konec,
en. třída C

Vestavná mikrovlnná
trouba do horní skřínky,
nerezové provedení,
hloubka 31 cm,
příkon 800W,
objem 17L,
elektronické ovládání,
Speed Defrost - rychlé
rozmrazení

ME1507X

6990Kč 
9990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

Vestavná mikrovlnná
trouba,
příkon 900W, objem 26l,
Autoprogram 8 receptů,
bílé provedení,
Quattro systém distri-
buce mikrovln,
Speed Defrost - rychlé
rozmrazení,
elektronické ovládání

ME1030W

8990Kč 
12990Kč 

ušetříte: 4000 Kč

Vestavná mikrovlnná trouba,
výška 45 cm, příkon 1000W,
objem 40L, bílé provedení,
paměť pro 3 programy,
Quattro systém distribuce
mikrovln,
Speed Defrost - rychlé
rozmrazení,
elektronické ovládání
s digitálním displejem

ME1245W

13990Kč 
17990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

Teleskopický odsávač
par,
šířka 60 cm,
1 motor,
3 rychlosti,

3max. výkon : 384 m /h,
hlučnost 60-71 dB(A),
en. třída D

AT1346X

3490 Kč 
4990Kč 

ušetříte: 1500 Kč

5990 Kč 
7990Kč 

ušetříte: 2000 Kč

Dekorativní odsávač par,
šířka 60 cm,
1 motor,
2 turbíny,
3 rychlosti,
mechanické ovládání,

3max. výkon 642 m /h,
hlučnost 64-70  dB(A),
en. třída C

AD1516X

7990 Kč 
10990Kč 

ušetříte: 3000 Kč

8990 Kč 
11990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

AD1186X

6990 Kč 
9990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

šířka 90 cm,
3výkon 648 m /h,

hlučnost 66-71 dB(A),
en. třída C

AD1519X

Nástěnný dekorativní odsávač par,
šířka 60 cm, 1 motor, 1 turbína, 3 rychlosti,

3max. výkon 877 m /h,
hlučnost 66-71 dB(A),
en. třída C

Nástěnný dekorativní odsávač par,
šířka 90 cm, 1 motor, 1 turbína, 3 rychlosti,

3max. výkon 877 m /h,
hlučnost 66-71 dB(A),
en. třída C

AD1189X

10990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

7990Kč 

ME1030X ME1030B

ME1245B ME1245X

4 roky bezplatný servis na všechny vestavné spotřebiče
Brandt zdarma!

60 cm

52 cm

60 cm

60 cm
90 cm

90 cm



VS1009J

9990Kč 
11990Kč 

ušetříte: 2000 Kč

Plně vestavná myčka
nádobí,
šířka 45 cm, 9 sad,
en. štítek A+AA,
odložený start,
5 programů,

,
Aquasafe zabezpečení,
roční spotřeba 3416L
vody a 222 kWh,
hlučnost 47 dB(A)

OPTIA60 min - účinný
hodinový program

11990Kč 
16990Kč 

ušetříte: 5000 Kč

Plně vestavná myčka
nádobí,
šířka 60 cm, 13 sad,
en. štítek A++AA,
odložený start,
6 programů, 
OPTIA60 min - účinný
hodinový program,
světelná signalizace
provozu na podlahu,
Aquablock zabezpečení,
roční spotřeba 2800L
vody a 262 kWh
hlučnost 42 dB(A)

VH1542J

Dekorativní odsávač par,
šířka 60 cm,
1 motor, 2 turbíny,
3 rychlosti, LCD displej,
dotykové ovládání,

3max výkon 591 m /h,
hlučnost 59-70 dB(A),
en. třída C

10990Kč 
12990Kč 

ušetříte: 2000 Kč

VS1009X

11990Kč 
16990Kč 

ušetříte: 5000 Kč VH1542X Vestavná myčka nádobí,
šířka 60 cm,
13 sad,
en. štítek A++AA,
odložený start, 6 programů,
OPTIA60 min - účinný
hodinový program,
Aquablock zabezpečení,
roční spotřeba 2800L
vody a 262 kWh,
hlučnost 42 dB(A)

Plně vestavná myčka nádobí,
šířka 60 cm, 14 sad,
3. zásuvkový šuplík na příbory
en. štítek A++AA,
odložený start, PLASMA
strop zamezuje kapkám
na sklenicích, 8 programů,
OPTIA60 min - účinný
hodinový program,
Aquasafe zabezpečení,
Spot Light - signalizace
světelným paprskem,
roční spotřeba 2890L
vody a 262 kWh,
hlučnost 44 dB(A)

VH1144J

16990Kč 
21990Kč 

ušetříte: 5000 Kč

15990Kč 
20990Kč 

ušetříte: 5000 Kč

Vestavná kombinovaná
chladnička,
výška 178 cm,
šířka 55 cm,
objem 282L (221+61),
en. třída A+,
AMS ventilace,
Fresh zásuvka na zeleninu
a ovoce,
mraz. výkon 5kg/24h,
roční spotřeba 277 kWh,
hlučnost 40 dB(A)

AD1576B AD1579B Dekorativní odsávač par,
šířka 90 cm,
1 motor, 2 turbíny,
3 rychlosti, LCD displej,
dotykové ovládání,

3max výkon 610 m /h,
hlučnost 63-69 dB (A),
en. třída C

Vestavná myčka nádobí s nerez
panelem,
šířka 45 cm, 9 sad, en. štítek A+AA,
odložený start, 5 programů,
OPTIA60 min - účinný hodinový
program,
Aquasafe zabezpečení,
roční spotřeba 3416l vody a 222 kWh,
hlučnost 47 dB(A)

BIC2282BW

Schémata pro vestavbu a podrobné informace naleznete na WWW.BRANDT.CZ
Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby.

K troubě a desce lze pak dokoupit libovolné spotřebiče za akční ceny.

60 cm
Možnost dokoupení komínového
nástavce ATC-252X za 2290 Kč

90 cm Možnost dokoupení komínového
nástavce ATC-252X za 2290 Kč

45 cm

12990Kč 
17990Kč 

ušetříte: 5000 Kč

12990Kč 
17990Kč 

ušetříte: 5000 Kč

45 cm



4 roky bezplatný servis na všechny vestavné spotřebiče
Blomberg zdarma!

Multifunkční trouba,
maxi objem 65L, displej,
EASY CLEAN šedý smalt,
6 programů ,
hluboký a mělký plech,
grilování při uzavřených
dvířkách,
zámek ovladacího panelu,
vyjímatelná celoskleněná
dvířka

BEO7422X

6990Kč 
10990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

Multifunkční trouba,
katalytické panely,
maxi objem 65L, displej,
zápustné ovladače,
EASY CLEAN šedý smalt,
8 programů vč. 3D pečení,
hluboký a mělký plech,
teleskopický výsuv,
grilování při uzavřených
dvířkách, vyjímatelná
celoskleněná dvířka

BEO9444X

8990Kč 
11990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

Multifunkční trouba, kata-
lytické panely, maxi objem
65L, LCD displej,
animace zobrazených
funkcí, EASY CLEAN smalt,
12 programů vč. SURF,
3D pečení a PIZZA,
hluboký a mělký plech,
teleskopický výsuv,
grilování při uzavřených
dvířkách, vyjímatelná
celoskleněná dvířka

10990Kč 
14990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

BEO9576X

Pyrolytická multifunkční
trouba, maxi objem 65L,
LCD displej, dotekové
ovládání, PYRO CLEAN
čištění, 14 programů vč.
horkovzduchu, 3D pečení,
hluboký, mělký a pizza
plech, 3 x teleskopický
výsuv, 2x halogenové
osvětlení, vyjímatelná
celoskleněná dvířka

15990Kč 21990 Kč 

ušetříte: 6000 Kč

4990Kč 

Plynová varná deska 60cm
široká,
nerezová ocel,
4 smaltové hořáky
s celoplošnými rošty,
integrované zapalování,
termo pojistka

5990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

GEN53403E

6990Kč 

Plynová varná deska 60cm
široká,
černé sklo,
přední a zadní fazeta,
4 litinové hořáky a rošty,
integrované zapalování,
termo pojistka

9990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

GCN63405X

6990Kč 

Sklokeramická varná deska
60cm široká,
fazeta z přední i zadní
strany,
4 varné zony včetně
duozony,
dotykové ovládání,
9 stupňů nastavení
výkonu,
časovač,
Booster

9990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

MKN54212X

8990Kč 

Sklokeramická varná deska
60cm široká,
fazeta z přední i zadní
strany,
4 varné zony včetně
duozóny a  rozšířené zony,
dotykové ovládání,
19 stupnů nastavení
výkonu,
časovač, Booster

11990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

MKN74322XBEO9790X



4 roky bezplatný servis na všechny vestavné spotřebiče
Blomberg zdarma!

Indukční varná deska
60 cm široká,
4 samostatné varné zony,
černé provedení,
dotykové ovládání,
9 stupňů nastavení výkonu,
Booster,
časovač

MIN54306N

10990Kč 
14490 Kč 

ušetříte: 3500 Kč
13990Kč 

Indukční varná deska 60 cm
široká,
4 samostatné varné zony,
fazeta z přední i zadní strany,
dotykové ovládání SLIDER,
19 stupnů nastavení výkonu,
udržování v teple,
Booster, časovač

19990 Kč 

ušetříte: 6000 Kč

MIN74302X

Vestavná mikrovlnná
trouba,
objem 20L,
6 automatických programů,
nerezový vnitřní prostor

MEE1030X

4990 Kč 
6490Kč 

ušetříte: 1500 Kč

Vestavná mikrovlnná
trouba s grilem,
objem 25L,
6 automatických programů,
nerezový vnitřní prostor

MEE3150X

5990 Kč 
7990Kč 

ušetříte: 2000 Kč

Komínový odsávač
par,
šířka 90cm,
1 motor,
3 rychlosti,
mechanické ovládání,

3max. výkon 480 m /h,
hlučnost 48-61 dB(A),
en. třída E

DKP5160X

teleskopický odsávač
par,
šířka 60cm,
2 motory,

DTS2920X

Komínový odsávač par,
šířka 60 cm,
1 motor,
3 rychlosti,
mechanické ovládání,

3max. výkon 480 m /h,
hlučnost 48-61 dB(A),
en. třída E

DKP2160X

3 rychlosti,
3max. výkon 415 m /h,

hlučnost 53-66 dB(A),
en. třída F

2990 Kč 
3690Kč 

ušetříte: 700 Kč

8990 Kč 
11990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

9990 Kč 
12990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

Plně vestavná myčka,
šířka 45 cm,
10 sad,
en. třída A++AA,
LCD displej,
odložený start,
8 programů,
7 teplot,
roční spotřeba vody 2520L
a 211 kWh,
hlučnost 47dB(A),
zabezpečení AquAvoid plus

GVS9480XB20

10990Kč 
13990 Kč 

ušetříte: 3000 Kč

Vestavná myčka,
šířka 45 cm,
nerez panel,
10 sad,
en. třída A++AA,
LCD displej,
odložený start,
9 programů,
7 teplot,
roční spotřeba vody 2520L
a 211 kWh,
hlučnost 47 dB(A),
zabezpečení AquAvoid plus

GIS9484E20

12990Kč 
16990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč

60 cm

60 cm 90 cm

45 cm 45 cm



Schémata pro vestavbu a podrobné informace naleznete na WWW.BLOMBERG.CZ
Podmínkou získání akční ceny je nákup libovolné varné desky a trouby.

K troubě a desce lze pak dokoupit libovolné spotřebiče za akční ceny.

Vestavná myčka,
šířka 60 cm, nerez panel,
13 sad, en. třída A++AA,
LCD displej,
bezkartáčový DC motor,
odložený start,
9 programů, 6 teplot,
roční spotřeba vody 2800L
a 262 kWh,
hlučnost 44 dB(A),
zabezpečení AquAvoid plus
a Furniture safe

GIN9486E20

11990Kč 
16490 Kč 

ušetříte: 4500 Kč

Plně vestavná myčka,
šířka 60 cm, dotykový panel,
13 sad, en. třída A+++AA,
LCD displej,
bezkartáčový DC motor,
odložený start,
8 programů, 6 teplot,
roční spotřeba vody 2800L
a 234 kWh,
hlučnost 46 dB(A),
zabezpečení AquAvoid plus
a Furniture safe

GVN9483E30

12990Kč 
17990 Kč 

ušetříte: 5000 Kč

KSM1551A+

Vestavná kombinovaná chladnička,
výška 177 cm, šířka 55 cm, en. třída A+,
objem 283L (219+64),
roční spotřeba 271 kWh, hlučnost 36 dB(A)

11990Kč 
15990 Kč 

ušetříte: 4000 Kč Kombinovaná chladnička, šířka 70 cm,
nerez provedení, en. třída A++,
objem 452L (312+125+15),
hygAIR - ionizace vzduchu,
DUO NO FROST,
dotykové ovládání s LCD displejem,
roční spotřeba 312 kWh,
hlučnost 44 dB(A),
rozměry v/š/h 194/70/68 cm

KND9861XA++

19
4 

cm

22990Kč 
28990 Kč 

ušetříte: 6000 Kč

Americká čtyřdveřová chladnička,
NO FROST, en. třída A++,
objem 613L (373+149+91),
Flexi zona, minibar, dávkovač vody,
mraz. výkon 13kg/24h,
roční spotřeba 351 kWh,
hlučnost 46 dB(A),
rozměry v/š/h 182/92/72 cm

KQD1360XA++

39990Kč 
49990 Kč 

ušetříte: 10000 Kč

92 cm18
2 

cm

70 cm



KOT6000IX

2490 Kč 
2990 Kč 

ušetříte: 500 Kč

Plně vestavný odsávač par, 
šířka 60 cm,
nerez provedení,
LED osvětlení,
3 rychlosti,

3max výkon 361 m /h,
hlučnost 52-67 dB(A),
en. třída D

KOV5010IX

2990Kč 
3490 Kč 

ušetříte: 500 Kč

KOV5000IX

Teleskopický odsávač par,
šířka 60 cm, černé provedení,

LED proužky,
4 rychlosti,

3max. výkon 547 m /h,
hlučnost 47-58 dB(A),
en. třída B

osvětlení 

KOT6010BLG

7990 Kč 
8990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Dekorativní odsávač par,
šířka 60 cm,
nerez provedení se sklem,
LED osvětlení,
3 rychlosti,

3max. výkon 348 m /h,
hlučnost 46-62 dB(A),
en. třída D

KOS6000IX

4990 Kč 
5990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Dekorativní odsávač par,
šířka 60 cm,
nerez provedení,
LED osvětlení, 3 rychlosti,

3max. výkon 364 m /h,
hlučnost 42-60 dB(A),
en. třída D

KOK6000IX

4990 Kč 
5990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Dekorativní odsávač par,
šířka 60 cm,
bílé provedení,
LED osvětlení,
3 rychlosti,

3max. výkon 377 m /h,
hlučnost 59-69 dB(A),
en. třída D

5990 Kč 
6990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Dekorativní odsávač par,
šířka 60 cm,
černé provedení,
opožděné vypnutí,
LED osvětlení, 3 rychlosti,

3max. výkon 404  m /h,
hlučnost 58-68 dB(A),
en. třída C

KOS6010WH KOS6020BLG

6990 Kč 
7990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

KOT6010WGH

KOS6010BL

7990 Kč 
8990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

KOS6020WHG

KOS6020SLG

Teleskopický odsávač par,
šířka 60 cm,
nerez provedení,
LED osvětlení,
3 rychlosti,

3max výkon 352 m /h,
hlučnost 52-61dB(A),
en. třída D

KOT6000BLG

Funkčnost, diskrétní provoz, originalita zpracovaní a neobyčejný vzhled jsou klíčovými aspekty, o něž se opírá vyjímečnost

kuchyňských digestoří Kluge. Odsavače Kluge jsou tiché, výkonné, mají kvalitní

zpracování a všechny modely jsou vybaveny úsporným a účinným LED osvětlením.

53 cm

60 cm

Plně vestavný odsávač
par, šířka 53 cm,
nerez provedení,

LED proužky,
4 rychlosti,
dálkové ovládání,

3max. výkon 538 m /h,
hlučnost 47-58 dB(A),
en. třída B

osvětlení 
60 cm

60 cm60 cm

60 cm 60 cm

60 cm



Dekorativní komínový
odsávač par, šířka 90 cm,
bílé provedení,

boost a opožděné
vypnutí,
4 rychlosti,

3max. výkon 769 m /h,
hlučnost 50-63 dB(A),
en. třída B

osvětlení LED proužky,

KOK9030WHG

12990Kč 
14990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

Dekorativní komínový
odsávač par,
šířka 90 cm,
bílé provedení,
LED osvětlení,

4 rychlosti,
3max. výkon 788 m /h,

hlučnost 50-63 dB(A),
en. třída A

boost a opožděné vypnutí

KOS9060WHG

16990Kč 
18990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

Ostrůvkový odsávač par,
šířka 90 cm, černé provedení,
stavitelné LED osvětlení,

4 rychlosti,
3max výkon 809 m /h,

hlučnost 54-66 dB(A),
en. třída A

boost a opožděné vypnutí

KOI9010BLG

16990Kč 
18990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

Ostrůvkový odsávač par,
šířka 39 cm, nerez provedení,
osvětlení ,

4 rychlosti,
3max výkon 743 m /h,

hlučnost 49-62 dB(A),
en. třída B

LED proužky
boost a opožděné vypnutí,

KOI4020IX

17990Kč 
19990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

Schémata pro vestavbu a podrobné informace naleznete
na WWW.KLUGECR.CZ

Dekorativní komínový
odsávač par, šířka 60 cm,
boost a opožděné vypnutí,
černé provedení,
stavitelné LED osvětlení,
4 rychlosti,

3max. výkon 724 m /h,
hlučnost 52-66 dB(A),
en. třída B

9990 Kč 
10990Kč 

ušetříte: 1000 Kč
11990Kč 

13990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

KOK6010BLG KOK9020BLG
Dekorativní komínový
odsávač par,
šířka 90 cm,
černé provedení,
stavitelné LED osvětlení,
boost a opožděné vypnutí,
4 rychlosti,

3max. výkon 779 m /h,
hlučnost 51-63 dB(A),
en. třída B

KOK6010WGH

KOK9030BLG

KOS9060BLG

90 cm

90 cm jen
40 cm

posuvná spodní plocha
pro efektivnější spárové
odsávání

jen
40 cm

90 cm

90 cm

60 cm

39 cm



Kombinovaná chladnička,
šířka 60 cm,
en. třída A++,
čistý objem 279 L (191+88),
nerez provedení,
mrazící výkon 12kg/24h,
akumulační doba 20h,
roční spotřeba 204 kWh,
hlučnost 40 dB(A),
rozměry (V/Š/H):176/60/65 cm

CR310XA++

9990 Kč 
10990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Kombinovaná chladnička,
šířka 60 cm, en. třída A++,
čistý objem 294L (189+74+21),
NO FROST, bílé provedení,
nulová zona,
mrazící výkon 6kg/24h,
akumulační doba 20h,
roční spotřeba 227 kWh,
hlučnost 41 dB(A),
rozměry (V /Š /H):185/60/65 cm

CRN340A++

12990Kč 
13990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Kombinovaná chladnička,
šířka 60 cm, en. třída A++,
čistý objem 284L (189+74+21),
NO FROST, nerez provedení,
nulová zona,
mrazící výkon 6kg/24h,
akumulační doba 20h,
roční spotřeba 227 kWh,
hlučnost 41 dB(A),
rozměry (V /Š /H):185/60/65 cm

13990Kč 
14990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Kombinovaná chladnička,
šířka 60 cm, en. třída A++,
čistý objem 310L (191+119),
nerez provedení,
mrazící výkon 8kg/24h,
akumulační doba 20h,
roční spotřeba 223 kWh,
hlučnost 41 dB(A),
rozměry (V /Š /H):194,5/60/65 cm

CR350XA++

11990Kč 
12990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Kombinovaná chladnička,
šířka 60 cm, en. třída A++,
čistý objem 298L (189+88+21),
luxusní design dveří z černého skla,
LCD displej, dotykové ovládání,
nulová zona, mrazící výkon 12kg/24h,
akumulační doba 20h,
roční spotřeba 227 kWh, hlučnost 41 dB(A),
rozměry (V /Š /H):185/60/67 cm

17990Kč 
19990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

CR340VEGBA++

CRN340XA++

Chlazení Romo je dizajnově čisté, vhodné pro umístění do každé kuchyně, velmi tiché, úsporné
a v kvalitním provedení včetně kartáčovaného nerezu

s ochranou proti otiskům prstů (dle modelu). 

NO FROST NO FROST

Elegantní, výsuvná a prostorná Fresh zóna
umožňuje déle skladovat čerstvé maso, ryby
apod. Přídavný výparník umístěný za touto
zónou zajišťuje teplotu mezi 0 °C až +3 °C.
Zásuvka 0 °C Fresh zóny se pohodlně vysou-
vá díky teleskopickým pojezdům a navíc lze
zásuvku otevřít nebo i vyjmout už při otev-
ření dveří v úhlu 90°. Zakřivené dno zásuvky
umožňuje lepší cirkulaci vzduchu a tím rov-
noměrné chlazení potravin.

0 °C Fresh zona



Šuplíková mraznička,
šířka 60 cm,
en. třída A++,
objem 248L,
nerez provedení,
mrazící výkon 12kg/24h,
akumulační doba 20h,
roční spotřeba 206 kWh,
hlučnost 41dB(A),
rozměry (V /Š /H):163/60/65 cm

UFS270XA++

12990Kč 
13990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

Monoklimatická  chladnička,
šířka 60 cm,
en. třída A++,
objem 310l,
nerez provedení,
rozsah teplot 0 až 8 °C,
roční spotřeba 108 kWh,
hlučnost 41 dB(A),
rozměry (V /Š /H):163/60/65 cm

SR310XA++

11990Kč 
12990 Kč 

ušetříte: 1000 Kč

UFS270XA++ a SR310XA++

Mrazničku UFS270XA++ a chladničku
SR310XA++ lze sestavit k sobě

Spojovací sada
V804111-01-RO-CB

Podrobné informace naleznete na WWW.ROMOCR.CZ 

899 Kč 

Prosklená vinotéka,
kapacita až 52 lahví,
monoteplotní (5-18 °C), 
elektronická regulace +
displej, 
4 výsuvné dřevěné police, 
dveře s UV filtrem,
vnitřní LED osvětlení,
energetická třída B,
rozměry (ŠxHxV):
49,5 x 56,5 x 84,8 cm.

11990Kč 
13990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

CLS52
Vestavná vinotéka pod pracovní
desku,
kapacita 7 lahví, 
1 zónová,
elektronická regulace a displej,
vnitřní LED osvětlení,
skleněná dvířka s nerezovým
rámem a UV ochranou,
6 drátěných polic,
en. třída B,
rozměry (ŠxHxV):
14,8 x 52,5 x 82 cm.

11990Kč 
13990 Kč 

ušetříte: 2000 Kč

AV7XK

Schémata pro vestavbu a podrobné informace naleznete na WWW.AVINTAGE.CZ

Do ceny výrobků není zahrnut poplatek RP
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