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Ceny jsou platné od 1. 6. 2019. Změny některých 
cen v dalším období jsou možné. 
Výrobce 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 červen 2019.
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Editorial
Milí zákazníci,

vítejte na stránkách nového kuchyňského katalogu 
plného novinek ze světa kuchyní. Inspirujte se 
nejnovějšími trendy a naplánujte si svoji novou 
kuchyni snů. Stylově zařízenou, která bude srd-
cem vašeho doma, kam se budete každý den rádi 
vracet a trávit společné chvilky s těmi nejbližšími.

Trendem letošního roku je bydlení v přírodním stylu, 
kuchyni nevyjímaje. Přinášíme vám praktické tipy 
a nápady, jak si můžete z kuchyně vytvořit svůj 
kousek přírody i uprostřed velkoměsta.  Na své 
si přijdou i ti, kteří našli zalíbení v jiném stylu za-
řizování. Ať už jde o styl francouzského venkova, 
skandinávský styl pověstný svojí jednoduchostí 
a praktičností anebo hledají prostě jen moderní 
kuchyni, která se neokouká.

U nás si vyberete. Pomůžeme vám s plánováním 
vaší nové kuchyně, zařídíme vše potřebné a do-
hlédneme na všechny kroky spojené s realizací 
vaší nové kuchyně.  

Řešení máme i pro ty, kteří potřebují novou kuchyni 
hned a bez čekání. Rozšířili jsme nabídku kvalit-
ních kuchyní skladem. Ty nejžádanější kuchyně, 
v trendy barvách, jsou připravené ihned k odběru.

Moderní kuchyně se dnes už neobejde bez ku-
chyňských spotřebičů vybavených moderními 
technologiemi, s řadou chytrých funkcí, kvalitních 
baterií, které vedle úspory vody zajistí i její filtraci 
a umí vyrobit třeba i perlivou vodu. Neobejde se 
ani bez dřezu, který odolá škrábancům, nárazům 
i vysokým teplotám.  V našich kuchyňských studiích 
vám poradíme s výběrem a doporučíme funkčně 
nejlepší řešení, s důrazem na design. Vaši novou 
kuchyni společně proměníme ve stylově zařízené 
místo, kde se opravdu žije.  

Těšíme se na vaši návštěvu v kterékoliv z více 
než 50 prodejen SIKO.

Jaroslava Valová
zakladatelka SIKO
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Zamyslete se nad tím, k čemu chcete kuchyň 
využívat a  jak v  ní chcete žít. Patříte k  těm, 
kteří preferují při vaření hlavně rychlost            
a  jednoduchost (k  většině úkonů vám stačí 
mikrovlnka), nebo se neobejdete bez pomo-
ci sofistikovaných kuchyňských spotřebičů? 
Chcete, aby byl prostor kuchyně schovaný, 
nebo naopak v  centru dění vašeho domova, 
propojený s  obývacím pokojem? Je tento 
prostor jen vaší doménou, nebo se do vaření 
zapojuje i  partner, děti či příchozí návštěvy? 
Představujete si jej jako multifunkční prostor, 
který bude občas sloužit jako herna, studovna, 
kde se děti připravují do školy, nebo pracovna 
ve chvíli, kdy si můžete vzít v práci home offi-
ce? Pokud už s kuchyní nějakou osobní zkuše-
nost máte, sepište si seznam svých zvyklostí 
a  rituálů na  papír, abyste se podle něj mohli 
dále orientovat.

Jednoduchá a elegantní je kuchyň Terry24 
s dvířky v trendy břidlicové šedé matné 
barvě. Odolný povrch dvířek z lakovaného 
laminátu s kvalitním kováním Hettich.   

S pomocí vychytávek vnitřního vybavení 
se rázem stane prostor rohových skříněk 
jednoduše a pohodlně dostupným.

K ČEMU KUCHYŇ 
POUŽÍVÁTE?1

Nová kuchyň
v 5 krocích

Toužíte-li po kuchyni, která naplní všechny vaše představy, 
chce to hlavně pečlivě promyšlený plán. Začněte tím, 
že si před realizací položíte několik zásadních otázek, 
z nichž vám vykrystalizuje poměrně přesná představa.
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Při zařizování kuchyně se fantazii meze nekla-
dou. Jediné, na co byste neměli zapomenout, 
je fakt, že všechny kuchyňské práce probí-
hají mezi třemi základními body – sporákem, 
chladničkou a dřezem. Aby se vám v kuchyni 
dobře pracovalo, situujte je tak, aby práce 
s těmito centry spojené na sebe logicky nava-
zovaly. Ohlídejte si také vzdálenosti mezi 
těmito body, které by neměly mít více než 6 
me trů a  méně než 90 cm. Pokud tyto vzdá-
lenosti při plánování nedodržíte, hrozí riziko, 
že se při vaření budete cítit stísněně, nebo 
se naopak příliš naběháte. Konkrétnější před-
stavu o uspořádání kuchyně vám nabídne její 
pomyslné rozdělení na zóny. Zóna zásob bude 
zahrnovat spíž a  chladničku, zóna ukládání 
skříňky s nádobím a kuchyňskými potřebami, 
v  zóně mytí bude situovaný dřez a  myčka 
na  nádobí, pod zónou přípravy si představte 
pracovní desku a v zóně vaření/pečení najdete 
samozřejmě varnou desku a troubu.

Betonový vzhled si našel 
v moderním interiéru své 
nepostradatelné místo.

NARÝSUJTE PRACOVNÍ 
TROJÚHELNÍK3 Moderní pastelové tóny barvy aqua, 

v jaké jsou provedena dvířka  kuchyně 
TAMARA, zaujmou už na první pohled. 
Povrch dvířek je z odolného lakovaného 
laminátu.

Pokud vaše kuchyně nepatří k největším, máme pro vás dobrou zprávu. Pro pohodlný 
provoz nehraje takovou roli velikost, jako spíš uspořádání prostoru a  jeho efektivní 
využití. I  v  úzkém prostoru, který umožňuje pouze lineární řešení kuchyňské linky, 
můžete získat větší rozlet díky vestavným spotřebičům. Vysoké skříňky sahající 
od podlahy po strop s praktickými výsuvy vám zase plnohodnotně nahradí samostat-
nou spíž. Dřez vybavený velkým krájecím prkénkem a  košíky na  oplachování ovoce 
a zeleniny vám usnadní přípravu jídla. Navíc nezapomeňte, že i lineární dispozice linky 
umožňuje doplnění kuchyňským ostrůvkem nebo integrovaným jídelním stolem.

Pro dobře fungující kuchyni 
je nezbytné, aby dokázala 
maximálně využít prostor 
s co největší užitnou plochou 
a dostatkem úložných prostor.

USPOŘÁDEJTE 
PROSTOR2
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LINEÁRNÍ 
Nejjednodušším řešením kuchyňské linky je 
její uspořádání do  přímky, kterou obvykle 
tvoří jednolitý pás horních a spodních skříněk. 
V  zájmu maximálně efektivního využití pro-
storu mohou být na jednom nebo obou kon-
cích linky umístěny vysoké skříně či nábytkové 
moduly s  vestavnými spotřebiči. V  souladu 
s  trendem odlehčování kuchyní mohou linii 
horních uzavřených skříněk rozbíjet otevřené 
police nebo nástěnné boxy s denně používa-
ným nádobím. 

DO „L“
Sestavy ve  tvaru písmene L jsou praktické, 
protože poskytují snadný přístup ke  všem 
zónám. Relativní nevýhodou tohoto uspořádá-
ní může být „hluchý“ roh, který bývá zvláště 
pro osoby menšího vzrůstu obtížně dostupný. 
V kuchyních, v nichž není místa nazbyt, tento 
problém odpadá díky instalaci rohového dřezu 
nebo varné desky. V  ostatních případech se 
tento prostor obvykle stává odkladištěm ma-
lých kuchyňských spotřebičů.

Kuchyně LISA nabízí moderní 
barvy dvířek vyrobené 
z laminované dřevotřísky.

Máte-li rádi bílou, nebojte se použít obklad 
s výraznějším barevným dekorem. Rázem 
stylově proměníte celý prostor. Nezapomeňte 
ani na dekorace. 

OTÁZKA 
DISPOZIC5

DISPOZICE 
KUCHYNÍ

LINEÁRNÍ

Nejjednodušší uspořádání 
do přímky

DO „L“

Snadný přístup 
ke všem zónám

DO „U“

Malý prostor, velká 
pracovní plocha

OSTRŮVEK

Do velké kuchyně nebo 
multifunkčních prostor

NÁZOR ODBORNÍKA

VÁCLAV TRÁVNÍČEK
product manager SIKO

Navrhnout si kuchyni přes-
ně podle svých představ 
je opravdu snadné, díky  
našemu  3D plánovači ku-
chyní.  Během  pár minut si 
naplánujete návrh vaší nové 
kuchyně snů, ve vybraném 
stylu. Uvidíte prostorový 
model včetně jeho orien-
tační ceny.  Návrh můžete 
dle potřeb upravovat, měnit 
a rovnou využít i možnost 
sjednání schůzky s naším 
projektovým konzultantem,
se kterým dořešíte vše po-
třebné v rámci projektu vaší 
nové kuchyně. 

Náš plánovač je jednoduchý, 
rychlý a intuitivní. 

Vyzkoušejte ho na 
www.siko.cz/planovac-kuchyni

Dříve, pokud jste si chtěli naplánovat kuchyň, 
museli jste sáhnout po čtverečkovaném papí-
ru, tužce a  pravítku. Později se na  scéně 
objevily počítačové plánovací programy, které 
umožnily 2D zobrazení. Dnes vám plánování 
nezabere víc než pár minut a výsledek vidíte 
okamžitě ve 3D díky intuitivnímu plánovači.

Kombinací svěžích barev s dřevodekorem 
bude prostor působit čistě a zároveň útulně. 

Nezapomínejte na důmyslné uspořádání 
vnitřního prostoru zásuvek. S nejrůznějšími  
organizéry to bude hračka. 

PLÁNUJTE 
JEDNODUŠE4

JAK NA TO? 
Je to jednoduché. Stavte se za  námi na  kterékoliv prodejně 
SIKO. Návrh vaší vysněné kuchyně vytvoříme přímo pro vás, 
v novém speciálním konfigurátoru, který umí tuto vychytáv-
ku. Do e-mailu vám pošleme odkaz na zpracovaný návrh vaší 
nové kuchyně. Stačí jen kliknout a návrh si jednoduše otevře-
te v počítači, tabletu či mobilu. 

Jako dárek ZDARMA k návrhu kuchyně od nás získáte spe- 
ciální 3D BRÝLE. Stačí do nich jen vložit váš mobil s otevře-
ným návrhem kuchyně a  můžete vstoupit. Přivítá vás svět 
virtuální reality, ve které si svou novou kuchyni prohlédne tak, 
jako byste v ní přímo stáli. Necháte na sebe působit kombina-
ci barev, které jste zvolili, rozložení skřínek, umístění spotře-
bičů… jednoduše celou kompozici. Už se vidíte, jak v takové 
kuchyni vaříte anebo ráno snídáte nad šálkem voňavé kávy?
Nenechte si ujít tenhle zážitek. Stojí to za to!

OBJEVTE KOUZLO VIRTUÁLNÍ REALITY A POMOCÍ 3D BRÝLÍ 
VSTUPTE DO VAŠÍ NOVÉ VYSNĚNÉ KUCHYNĚ

Novinka
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Černá lakovaná dvířka vzhledu 
rámu kuchyně SELMA v kombinaci 
s prosklenými dvířky a výraznějším 
dřevodekorem sluší prostorným 
interiérům s rustikálním nádechem. 

Máte v oblibě přírodní materiály? 
Kuchyně IVA v rustikálním stylu má 
typicky rámová dvířka vyrobená 
z pravého dřeva, přelakovaná 
hedvábně šedým lakem.

NÁZOR ODBORNÍKA

LENKA CHVÁLOVÁ
Odborný prodejce kuchyní SIKO

Pokud si nejste jisti vzhledem 
kuchyně, jejím celkovým pojetím 
a schopností sladit ji se zbytkem 
interiéru, využijte služeb našeho 
konzultanta. Pomůže vám nejen 
s kuchyní, ale i  s ostatními míst-
nostmi a společně s vámi vytvoří 
harmonicky zařízený interiér. 

DO „U“
Sestavy kopírující tvar písmene U 
dokážou poskytnout velkou pracovní 
plochu a  dostatek úložných prostor 
i  na  poměrně malém prostoru. Své 
zastánce si získávají velkou variabili-
tou, která například umožňuje praco-
vat s různými výškami pracovní plochy 
(např. ergonomicky příhodnější nižší 
usazení varné desky a  vyšší poloha 
dřezu).

PARALELNÍ
Dvoustranné uspořádání, které tvoří 
dvě pro tilehlé sestavy, nabízí nejefek-
tivnější vy užití prostoru a  zároveň 
velmi pohodl né vaření. Jeho limit spo-
čívá v  tom, že zde pravděpodobně 
neusadíte návštěvy. Vzdá lenost mezi 
sestavami by totiž neměla být větší 
než 130 cm, abyste při vaření nemuseli 
dělat zbytečné kroky navíc.

Kuchyňská dvířka v šedém 
a matném provedení jsou trendem 
letošní sezóny. 

S POLOOSTRŮVKEM 
Poloostrovní uspořádání vychází z „účkové“ kuchyně. Rozdíl je v tom, že tvar pů vodně ote-
vřené podkovy lehce uzavírá pro dloužená kuchyňská linka nebo delší pra covní deska, sloužící 
například jako jídelní pult.

S OSTRŮVKEM 
Ostrůvek patří aktuálně k nejoblíbenějším prvkům kuchyně. Důvod? Je nejen esteticky zají-
mavý, ale také přináší řadu sociálních výhod. Ve spojení s obývacím pokojem vtahuje toho, 
kdo vaří, do dění a komunikace, a díky tomu, že je přístupný ze všech stran, vybízí, aby se 
do přípravy pochoutek zapojili i ostatní členové domácnosti.

SIKO KUCHYNĚ
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Možná vás ještě 
zajímá, nakolik 
se konzultantovy 
služby promítnou 
do finální ceny.
Nijak. Tato služba 
je pro klíčové 
zákazníky zcela 
zdarma.

Konzultant je zkušený 
odborník, který se 
umí postarat úplně 
o všechno

Ten umí to a ten zas tohle. Schopnost zařídit 
interiér tak, abychom se v něm cítili příjemně 
nejen my sami, ale také naše rodina, blízcí 
a  přátelé, není dána všem. Je to dovednost, 
která vyžaduje jisté nadání, výbornou ori-
entaci v  daném oboru a  talent kombinovat. 
Předpokládá, že vidíme věci ne tak, jak jsou, 

ale jak by mohly vypadat. Někteří z  nás to 
svedou. Zajímají se o trendy v oblasti interié-
rového designu, nakupují časopisy o bydlení, 
mají dobré oko, vkus, představivost a  zaři-
zování interiérů je prostě baví. Ovšem pro 
většinu lidí je to obtížný úkol, kterým se trápí 
a s chutí by ho svěřili někomu jinému. A teď 
mají tu možnost.

PRÉMIOVÁ SLUŽBA
Společnost Siko myslí na  své zákazníky, 
a  ve  snaze jim budování nového domova co 
nejvíce usnadnit, přichází s  nabídkou slu-
žeb projektového konzultanta: zkušeného 
člověka, který se postará naprosto o  všech-
no a  zbaví vás veškerých starostí ohledně 
zařizování. Tuto unikátní službu zavádí SIKO 
postupně na  všech svých pobočkách. Tam 

Pravá ruka
Nenechte se rozhodit, pokud se necítíte při plánování 
nového interiéru jako ryba ve vodě. Využijte pomocnou 
ruku, kterou vám nabízí projektový specialista. Může 
být vaším průvodcem, rádcem i pomocníkem...

můžete požádat o  pomoc a  s  konzultantem 
se seznámit. Vysvětlíte mu, jaké máte plány 
a  představy, a  pokud to bude situace vyža-
dovat, domluvíte se, aby se přijel podívat 
i k vám domů. Je časově flexibilní, přizpůsobí 
se vašim potřebám a klidně přijede až v pod-
večer po vašem návratu ze zaměstnání. Pozná 
vás, váš životní styl, vkus i osobní preference, 
po  celý čas budování či rekonstrukce bude 
vaší spojkou a  postará se úplně o  všechno. 
Vy budete mít jistotu, že něco tak důležitého, 
jako je podoba vašeho domova, má v  rukou 
odborník, kterému můžete důvěřovat.

MOŽNÁ POMŮŽEME PRÁVĚ VÁM
A  pro koho je nová služba určena? Logicky 
pro všechny, které čeká komplexnější akce 
a  potřebují nejen průvodce napříč celým 
sortimentem, ale i  někoho, kdo bude koor-
dinovat práce jednotlivých profesí. S  výbě-
rem nového umyvadla, dřezové baterie nebo 
skříňky do  koupelny vám ochotně pomůže 
obsluha na  pobočce a  pozornost konzultan-
ta je tu zbytečná. Ovšem v  případě, kdy vás 
čeká rekonstrukce kuchyně i  koupelny, bude 
třeba domluvit vše od  návrhu a  zaměření 
až po  montáž, koordinovat jednotlivé kroky, 
úkolovat řemeslníky a  samozřejmě mít pod 
kontrolou, aby vše stylově ladilo, je osob-
ní konzultant to pravé. Přizpůsobí se vašim 
potřebám, ušetří vám nervy i  čas. A  čas, jak 
víme, jsou peníze. 

NÁZOR ODBORNÍKA

MARTIN ŠIMÁNEK
Projektový specialista

Jsem denně v přímém kontak-
tu se zákazníky, vnímám jejich 
potřeby a očekávání, které 
od nové kuchyně a koupelny 
mají. 

Podle toho navrhuji a doporu-
čuji řešení šitá na míru. Jsem 
zákazníkovou pravou rukou 
po celou dobu řešení jeho 
projektu. Sjednávat si schůzky, 
zjišťovat, co kdo na schůzku 
potřebuje, je pro zákazníka 
mnohdy časově a organizačně 
náročné. Právě tohle pro zá-
kazníka kompletně zastřeším. 

Usnadním zákazníkovi celý 
proces jednání  a šetřím mu 
čas. Stávám se zákazníkovou 
spojkou napříč sortimenty, ať 
už řeší novou koupelnu, ku-
chyni nebo vybírá i nové inte-
riérové dveře do svého domu 
či bytu. 

SIKO KUCHYNĚ
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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 
ruky ohnuté do  pravého 
úhlu.
 
Podle toho můžete správně 
ergonomicky navrhnout 
svou kuchyni.

Nejběžnější výška pracovní desky 
je 91  cm. Je vhodná pro běžné 
přípravné činnosti v kuchyni. 
Tato výška umožňuje normální 
držení těla a podle výšky osoby 
se dá 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 svá záda.
Dalším tipem je vyvýšená skříňka pro vestavnou myčku. Vyklízení 
nádobí tak bude pohodlnější než kdy předtím.

21 3

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.

Perfektní 
ergonomie

SIKO KUCHYNĚ
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Umí vaše baterie vyrobit vařící vodu na čaj?
Jediným stisknutím a bez čekání vám teče horká voda třeba i na blanšírování zeleniny nebo 
na těstoviny. O jaké baterii je řeč? GROHE Red. Navíc systém Grohe CoolTouch zajistí, že povrch 
baterie nebude nikdy na dotek tak horký, abyste se o něj spálili.

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 RED

Grohe Red Duo
Výpusť ve tvaru písmene C, 
velikost L, G30079001  
více na www.siko.cz

Technické 
vychytávky

Moderní technologie a technické 
vychytávky se vkrádají do našich 

domovů a stávají se jejich běžnou 
součástí. A bylo by až podivné, kdyby 

koupelnu či kuchyni zcela minuly. 
Usnadňují nám život, šetří čas i peníze. 

O jakých vychytávkách je řeč?

SIKO KUCHYNĚ
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29,7 cm22 cm

Dřezové baterie GROHE 
Elektronické dotykové baterie MINTA TOUCH

Elektronická dřezová baterie
Výpusť ve tvaru písmene C,  
s vytahovací sprchou
G31358001
více na www.siko.cz

Elektronická dřezová baterie
Výpusť ve tvaru písmene L  
s vytahovací sprchou
G31360001
více na www.siko.cz

GROHE FootControl
Nové revoluční ovládání FootControl umožňuje spuštění 
a zastavení vody klepnutím nohy na spínač pod skříňkou. 
Vaše ruce tak zůstanou volné a baterie zářivě čistá.
více na www.siko.cz

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. 
více na www.siko.cz

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.

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. 

Při zakoupení červenec + srpen 2019 = náhradní filtr ZDARMA

GROHE Blue Home

GROHE Blue Home
Výpusť ve tvaru písmene C
Vytahovací sprška, G31541000
více na www.siko.cz

GROHE Blue Home
Výpusť ve tvaru písmene L
Vytahovací sprška, G31539000
více na www.siko.cz

Máte rádi perlivou, 
nebo neperlivou vodu?
Nebo snad jemně perlivou? 

Pro dřezovou baterii GROHE 
Blue žádný problém. Volba 
je jen na vás. Systém GROHE 
Blue nejdříve vodu filtrací zbaví 
nečistot a pak ji vychladí tak, 
že evokuje svěží chuť horského 
pramene. A než si napustíte 
osvěžující nápoj do skleničky, 
vyberete si, jestli s bublinkami, 
nebo bez. Báječný komfort, 
zkuste to.

Při zakoupení GROHE Blue Home
červenec + srpen 2019 = náhradní filtr ZDARMA

SIKO KUCHYNĚ
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Pomocí přepínacího tlačítka můžete
u tohoto modelu snadno volit mezi
dvěma typy proudů.

Baterie s velkorysým 
rozsahem otáčení 
usnadňuje práci         
u dřezu.

Možnost vytažení
poskytuje svobodu
pohybu až 76  cm.

Ergonomickou rukojetí se dá snadno 
a pohodlně ovládat proud a teplota vody.

Není nic tak nepohodlného, než když potřebujete umýt rozměrný 

atypický hrnec nebo třeba plech na  pečení, který se zrovna nevejde 

do  dřezu. Složitě s  ním otáčíte do  všech směrů, abyste se alespoň 

kouskem dostali pod proud vody. 

Díky praktické vytahovací spršce z raménka je po nepohodlí. 

Snadno s ní dosáhnete tam, kam je třeba.

Sprcha po ruce

33,3 cm

Dřezová baterie 
METRIS Select 320, 
s vytahovací sprškou, 
14884000 
více na www.siko.cz

Video k produktu na
www.siko.cz/video

KOUPELNY/ŠUV/Dřezové baterie, PLU 
SIKOBSD185 a SIKOBSD176

praktická ukrytá sprška
nenarušuje celkový vzhled baterie

pohodlná manipulace 
se sprškou

otočné raménko

vytahovací 
sprška

SIKO dřezová baterie  
s vytahovací sprškou
SIKOBSD185 
2 490 Kč
více na www.siko.cz

novinka

Video k produktu na
www.siko.cz/video

SIKO dřezová baterie se 
silikonovým raménkem
SIKOBSD176 
4 590 Kč
více na www.siko.cz

novinka
praktická sprška 
se 2 proudy 

pohodlná 
manipulace se 
sprškou díky 
upevnění 
na magnet

otočné raménko

Moderní design 
s černým silikonovým 

raménkem posunutím 
směrem dolů 
dojde k přepnutí 
na spršku

SIKO 
exclusiveDřezové baterie SIKO

SIKO KUCHYNĚ
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Digestoř? Hlavně nenápadně 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
• 17262202 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 

Video k produktu najdete na:
https://youtu.be/k3e7caifLPQ

Odolá škrábancům, vysokým 
teplotám či nárazům.

Není dřez jako dřez

Řeč je o  granitu. Materiál, který obsahuje křemík, slídu, živce 
a  nejrůznější příměsi. Právě díky tomu odolá nečistotám, 
poškrábání či nárazu. Vyklouzne-li vám z  ruky příbor nebo 
prudčeji odložíte nádobí či horký hrnec do dřezu, nemusíte mít 
žádné obavy, že po této malé nehodě zůstanou na dřezu stopy. 

Díky rozmanitému množství barev a  modelů těchto dřezů 
snadno vyberte ten, který přesně sedne vašim potřebám a bude 
ladit s výběrem pracovní desky, potažmo celé kuchyně. 

Kombinujte BLANCO dřezy z materiálu Silgranit s nejrůznějším 
příslušenstvím, které usnadní práci a přinese maximální komfort. 
Materiál Silgranit vyniká extrémní odolností proti poškrábání, je 
100% stálobarevný a  antibakteriální. Už se nemusíte obávat 
nežádoucího zabarvení dřezu. 

Vkládací mřížka poskytne mezipatro, můžete využít jak 
na odložení nádobí, tak na proplach zeleniny a ovoce.

BLANCO ETAGON 500 IF/A
etážové provedení dřezu pro maximální efektivitu práce a úsporu prostoru s novým, revolučním odtokem InFino. Krása, ladnost 
a efektivita, která si vás podmaní.
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První varná deska 
s integrovaným odsavačem 
par od Elica.

Do této vychytávky se zamilujete na první pohled. Varná 
deska, která jako první v  sobě ukrývá  integrovaný 
odsavač par. Už žádná velká digestoř zavěšená od stropu, 
která vám brání ve výhledu, ale zcela nenápadný a velmi 
účinný pomocník. Je vyroben z černého bezpečnostního 
skla. 

Velmi výkonný systém odtahu zachytí dokonale 
všechny výpary. Není hlučný, zato výkonný. Varná deska 
v  jednoduchém designu se výborně hodí do  jakékoli 
kuchyně. Navíc ji můžete ovládat velmi pohodlně, 
dotykovým ovládáním.



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 ole-
jem 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, stává 
se tvrdším. http://www.polyston.eu

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  termošokům (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. 

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 i exteriérech. 
Výhradním distributorem pro velkoformátovou keramiku 
NEOLITH v  rámci České a  Slovenské republiky je výrobní 
firma Polyston s.r.o.

POLYSTON – specializovaný 
výrobce luxusních pracovních desek 
z materiálů: polyston solid surface, 
NEOLITH, žula GRANITH, technický 
kámen a masivní dřevo.

Pracovní desky

SIKO KUCHYNĚ
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STYLOVÁ 
ŘEŠENÍ 
KUCHYNÍ

SIKO KUCHYNĚ
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Dokonalá kuchyně? 
Dbejte na praktičnost, funkčnost a držte styl. 

Kuchyně je nepostradatelným středobodem 
domácnosti. Už dávno není jen místem pro 
vaření, ale plní svoji multifunkční roli. Slouží 
pro setkávání s  rodinou, s  přáteli, občas 
poslouží jako pracovna či studovna nebo          
i herna pro děti. Abyste se tam cítili opravdu 
skvěle, měla by držet styl. Jaký? To už je 
na vás. Pamatujte, že ať už zvolíte jakýkoliv, 
skandinávský, přírodní, venkovský nebo vás 
inspiruje kouzlo Provence, vždy by to měl 

být takový styl, který odpovídá vašemu 
naturelu a ve kterém se budete cítit 
příjemně. 

Víme, jak takovou kuchyni zařídit. 
Přinášíme vám ukázky různých 
řešení, jak může vypadat stylově 

zařízená kuchyně, která vám 
bude přinášet radost v každém 

okamžiku. 

Inspirujte se. Věříme, že vás 
stylová řešení kuchyní potěší      

     a zaujmou.

SOŇA NĚMEČKOVÁ
Vedoucí oddělení designu SIKO

SIKO KUCHYNĚ
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KUCHYNĚ 
V PŘÍRODNÍM
STYLU

Slaďte i koupelnu do stejného stylu
Více o stylových řešeních na www.siko.cz/styly

Náš tip

Přitažlivá jednoduchost.

Nemusí zářit super leskem, moderní 
kuchyně bude vypadat skvěle 
i v přírodních barvách, s matným 
povrchem. 

Nemějte obavu, že s tímto výběrem bude váš interiér 
příliš usedlý. Neutrální šedou i tlumené zemité tóny 
rozbijete využitím nejrůznějších struktur a povrchů. 

Vedle dřeva by neměl chybět ani kámen. Oba materi-
ály v sobě nesou nádhernou originální kresbu. Využít 
můžete například i břidlici. 

Abyste docílili útulnějšího dojmu a prostor pocitově 
zateplili, doporučujeme kombinaci s  teplejšími tóny 
dřevodekoru a výraznější kresbou.

Kouzlo interiéru zařízeném v přírodním stylu spočívá v dosažení co nejpřirozenějšího 
vzhledu. 
Žádné komplikované tvary, křiklavé barvy. Naopak. Skříňky a nábytek jednoduchých 
tvarů, přírodní materiály, tlumená paleta barev inspirovaných přírodou. 

SIKO KUCHYNĚ
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ZAŘIZUJEME
v přírodním stylu

 ◾ Základem jsou přírodní materiály – dřevo a kámen (nebo jejich dokonalé imitace).
 ◾ Kombinujte různé struktury a povrchy přírodních materiálů.
 ◾ Sáhněte po barvách inspirovaných paletou přírodních odstínů.
 ◾ Vyzkoušejte kouzlo jednoduchosti kuchyňské sestavy, žádné komplikované tvary.
 ◾ Nezapomeňte na dostatek zeleně, čerstvé bylinky a květiny.
 ◾ Vpusťte do kuchyně závan exotiky, použijte dekorace z bambusu či ratanu. 

Svůj kousek přírody si můžete zařídit i uprostřed velkoměsta:
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Rukolový salát  
s avokádem

120 g  rukoly
120 g  natrhaných listů vašeho  
 oblíbeného salátu
50g bazalky
50 g  řeřichy
2 ks oloupané a vypeckované  
 avokádo a nakrájené  
                  na měsíčky
4ks žlutých rajčátek
2 lžíce  slunečnicových semínek

Na dresink:
1 lžička dijonské hořčice
1 lžíce bílého vinného octa
3 lžíce olivového oleje

Příloha
opečený chléb nebo bageta

Postup přípravy:
Nejprve udělejte dresink – 
všechny potřebné ingredience 
důkladně smíchejte a prošlehejte 
se lžičkou studené vody.

Všechno zelené, včetně avokáda, 
promíchejte v servírovací míse, 
pokapejte dresinkem a nakonec 
přidejte rajčátka – zůstanou 
čerstvá.

 Zdroj: apetitonline.cz

SIKO KUCHYNĚ
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První varná deska 
s integrovaným odsa-
vačem par. Je vyroben 
z černého bezpečnost-
ního skla.  (ELICA)
90 cm
49 990 Kč, PRF0120977

Vestavná multifunkční trouba, jejíž součástí 
je teplotní sonda. Ta umí v průběhu přípravy 
změřit teplotu středu pokrmu. Trouba je vyba-
vena také funkcí pyrolytického čištění, veškeré 
nečistoty a tuk přemění v popel, který snadno 
setřete mokrým hadříkem. Navíc jde o troubu, 
o kterou se nespálíte. Vnější strana zůstává 
chladná na dotek. (AEG)
18 990 Kč, BPE742320B

Elegantní dřezová baterie 
se silgranitovým povrchem 
a v provedení šedá skála, 
s kónickým tělem a jemně 
stoupajícím otočným 
raménkem o 360 stupňů, 
je díky svému designové-
mu provedení vhodnou 
volbou do každé kuchyně. 
(BLANCO) 
7 569 Kč, 521275

Mozaika Del Conca 
Climb black fourmix 
30x60 cm
399 Kč/m2

SIKO KUCHYNĚ
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nezáleží. Chytře uspořádat takovou kuchyni můžete 
jak tu menší s rovnou linkou, tak větší, kam se vejde 
rohová linka anebo dokonce kuchyňský ostrůvek. 
Přesně podle vašich možností a představ. Co ale platí 
u  tohoto stylu beze zbytku, je kombinace jednodu-
chosti s praktičností a důrazem na funkčnost.

K tomuto stylu neodmyslitelně patří fenomén hygge. 
Bez výčitek si umět dopřát vše dobré, to je oč tu běží. 
Jaký je tenhle recept na pohodu? 

Užívejte odpočinku, pohodového relaxu i kulinářských 
požitků. Dopřávejte si domácí rodinné večeře, pří-
jemná posezení s přáteli doma u dobré kávy. Voňavé, 
po domácku připravené dobroty by neměly chybět.
 
Pokud i vy máte v oblibě jednoduchost a praktičnost, 
kuchyni zařízené ve skandinávském stylu propadnete. 
A  není se čemu divit. Je nádherná, čistá, dokonale 
funkční a působí nadčasově.
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Slaďte i koupelnu do stejného stylu
Více o stylových řešeních na www.siko.cz/styly

Náš tip

Kuchyně Irma | barva: 551 alpská bílá mat, lak

A kuchyně není výjimkou. Je typická důmyslným řešením, dostatkem chytře umístě-
ných a rozvržených úložných prostor. U některých stylů, zvláště těch rustikálních, se 
doporučuje pro kuchyni počítat s větším prostorem. Aby vyniklo to správné kouzlo 
stylu a jeho atmosféra. 

Chcete-li si zařídit kuchyni ve skandinávském stylu, na velikosti samotné kuchyně až tak 

KUCHYNĚ 
VE SKANDINÁVSKÉM 
STYLU

Rádi kombinujete čistý design 
s jednoduchostí, ale s důrazem 
na funkčnost a praktičnost? 

Pak se zamilujete do interiérů 
zařízených ve skandinávském stylu. 

SIKO KUCHYNĚ
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Pečený pstruh 
s bylinkami

2 ks vykuchaní pstruzi v celku
2 ks citróny, nakrájené na plátky
1 svazek petrželky
kůra z 1 ks citrónu
olivový olej
čerstvě namletá černý pepř
mořská hrubozrnná sůl
máslo

Na ozdobu
osminky citrónu
snítky rozmarýnu

Postup přípravy:
1. Pstruhy dobře omyjeme, necháme 
je oschnout, do každé ryby uděláme 
z každé strany zhruba šest zářezů, 
pořádně je potřeme olivovým olejem, 
osolíme a okořeníme čerstvě namletým 
pepřem

2. Do každého ze zářezů napěchujeme 
nasekanou petrželku

3. Břišní dutinu vyložíme kolečky 
citrónů

4. Ryby grilujeme na dobře vyhřátém 
grilu 6-10 minut z každé strany, 
ke konci je posypeme citrónovou kůrou 
a poklademe plátky másla

Zdroj: receptyonline.cz

ZAŘIZUJEME
ve skandinávském stylu

 ◾ Pracujte s dostatkem světlých barev. Opticky prosvětlí celý prostor.
 ◾ Doplňkově můžete zvolit syté odstíny modré či zelené.
 ◾ Perfektně se hodí i akcent vintage, v podobě patchworku v kombinaci se světlým dřevem. 
 ◾ Sáhněte po přírodních materiálech.
 ◾ Nezapomeňte na dřevěnou podlahu. Tvoří základ. 
 ◾ Dbejte na pověstnou jednoduchost tohoto stylu a střídmost v zařizování.
 ◾ Doplňky v podobě přehozů, vlněných plédů či kožešin zase pomohou k útulné a přívětivé atmosféře. 
 ◾ Kuchyně by měla mít dostatek úložných prostor.
 ◾ Vybavte si kuchyni dostatkem hrnečků, šálků, skleniček – protože závislost na horkých čajových nápojích je v  tomto 
případě dovolena.

Držte se následujících pravidel:

Plynová varná deska 
v moderní bílé barvě 
se stříbrnými ovladači 
HILG64220SW (BEKO), 
60×60 cm.
5 290 Kč, HILG64220SW

Vestavná multifunkční trouba BIR14400WGCS 
(BEKO) o objemu 72  l a rozměrech 60×60×57 cm. 
Funkce Surf pro dokonalé a rychlé pečení, gril, 
pyrolytické čištění a 12 programů na pečení. 
Trouba nabízí dotykové ovládání, základní 
katalytickou desku, booster pro rychlé předehřátí, 
dětský zámek, USB vstup pro vlastní recepty či 
fotky, protizápachový filtr, 2 plechy na pečení, rošt 
a 3 teleskopické výsuvy. 
9 900 Kč, BIR14400WGCS

Odsavač par 
HCA62741W 
(BEKO) s šířkou 
60  cm, maximální 
hlučností 69 dB 
a výkonem odsávání 
757 m3.. V provedení 
z bílého skla, čtyři 
úrovně rychlosti, 
LED osvětlení 
a elektronické 
dotykové ovládání.
12 990 Kč, 
HCA62741W 

Dřezová baterie GROHE Essence New  
s vytahovací sprškou a funkcí Foot control 
umožňuje spuštění a zastavení vody 
klepnutím nohy na spínač pod skříňkou. 
Vaše ruce tak zůstanou volné a vaše baterie 
zářivě čistá. G30311000, více na www.siko.cz

V rámci série 
Chic Colors 
nabízíme desítky/stovky položek 
v malých formátech obkladů 
od formátu 7,5×15 přes 10×20, 
10×30, až po rozměr 10×40 cm. 
Od 699 Kč/m2

SIKO KUCHYNĚ
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Detaily dělají celek. Aby byla venkovsky laděná 
kuchyně funkční, přesně jak potřebujete a  vypa-
dala skvěle, zvolte moderní spotřebiče s nejrůzněj-
šími technickými vychytávkami, zato však rustikál-
ního vzhledu.

Má-li být výsledný efekt z  takto laděné kuchyně 
dokonalý, nesmí chybět keramický dřez. Některé 
mají speciální povrchovou úpravu, která omezí 
riziko mechanického poškození na  minimum. 
Na nerezový v tomto případě raději zapomeňte.

Dekorování už je jen na  vás. Skvěle se hodí 
drobný květinový vzor, jemné kostičky i prouž-
ky. Inspirovat se můžete i prvky stylu Provence. 
Při odpočinku třeba nad dobrou knihou nebo 
při posezení u  hrnku kávy jistě oceníte nejrůz-
nější polštářky, potahy, podsedáky na  židlích či 
lavicích. Při výběru látek doporučujeme zvolit 
ty z  přírodního lněného materiálu. Čím hrubší 
tkanina, tím lépe. 

Slaďte i koupelnu do stejného stylu
Více o stylových řešeních na www.siko.cz/styly

Náš tip

Kuchyně Iva | barva: magnolia

Interiér zařízený v country stylu inspirovaném venkovem je trend, který pohltil řadu 
z nás. A nemusíme být jen chalupáři nebo vlastnit venkovská stavení. Své místo si 
našel v řadě městských bytů i bytečků. Prostor zútulní, navodí příjemnou atmosféru 
i pohodlí. A to oceníme. Navíc venkovský styl interiéru opravdu sluší!

Pro country styl jsou charakteristické barvy od béžové, přes pískovou až po různé 
tóny hnědé. Velmi oblíbená je i barva koňaku, terakota, odkryté zdivo, pálená cihla 
či kámen. Pokud zvolíte podlahu i nábytek ve světlých tónech, prozáříte tak celý 
prostor. 

KUCHYNĚ 
VE VENKOVSKÉM 
STYLU

Co všechno se vám bude hodit, abys-
te si vyladili kuchyni do  venkovské-
ho stylu? Poradíme vám pár tipů 
a  nezbytností, bez kterých se neo-
bejdete. 

SIKO KUCHYNĚ
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Jehněčí kotlety

4 ks jehněčích kotletek

Na marinádu:
1 ks 1 ks větvičky rozmarýnu
1 ks větvičky tymiánu
1 lžíce hořčice
100 ml oleje
šťáva z jednoho citronu
worchester
pepř
sůl

Na bylinkové máslo:
120 g másla
2 ks stroužku česneku
čerstvé bylinky
pepř
sůl

Na salát:
1 kg brambor
2 ks stroužku česneku
1 ks červené cibule
listy z červené řepy
sečuánský pepř
trs rajčátek
sůl

Postup přípravy:
1. Kotletky si upravíme tak, aby vzhledově 
část kosti byla bez masa
2. Připravíme si marinádu, kde smícháme 
veškeré ingredience a polijeme tím 
připravené maso v míse
3. Přidáme natrhané bylinky, tymián 
a rozmarýn a necháme odležet pár hodin
4. Brambory uvaříme celé ve slupce 
do poloměkka
5. V pánvi rozpustíme máslo
6. Přidáme jemně nasekané bylinky (zde 
petrželka, oregano, estragon, šalvěj), 
nasekaný česnek, sůl a pepř
8. Necháme vychladit
9. Listy salátu dáme do mísy, přidáme 
krátce restovanou cibuli s česnekem 
a promícháme
10. Osolíme a opepříme
11. Brambory na pánvi opečeme spolu 
s rajčátky
12. Kotletky pečeme na pánvi asi 6 minut 
z každé strany
13. Pak dáme do alobalu 2 
minutky odpočinout a můžeme 
servírovatmarinování, ale klidně je nechte 
uležet přes noc.

Doporučení:
Na talíř servírujeme salát, kotletky 
kostí nahoru, jemně dlaní rozmáčknuté 
brambory, opečená rajčátka a vše přelijeme 
bylinkovým máslem.

Zdroj: receptyonline.cz

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 tech-
nologie umožňují jednoduché a funkční využití 
a vynikající kulinářské zážitky. Gorenje Classico 
je k  dispozici v  barvě slonové kosti a  matně 
černé.

Designova, kolekce

01 multifunkční trouba, 60 cm, 11 990 Kč, BO7732CLI
02 komínový odsavač par, 60cm, 9 990 Kč, DK63CLI
03 plynová varná deska, 60 cm, 8 990 Kč, GW6D41CLI

ZAŘIZUJEME
ve venkovském stylu

 ◾ Inspirujte se přírodou a vším, co přináší.
 ◾ Žádané nedokonalosti. Suky, známky opotřebení a patinu rozhodně nemaskujte. Patří sem.
 ◾ Kombinujte přirozené dřevo s kamenem, pálenou cihlou nebo kovem.
 ◾ Nebojte se imitací. Ačkoliv autentické materiály jednoznačně vítězí, nemusíte se bát ani imitací, které jsou díky techno-
logii digitálního tisku dokonale věrné, včetně drobných nedokonalostí. 

 ◾ Rustikální nádech dlažby nebo patchwork má značku ideál 
 ◾ Vystavujte, zavěšujte. Nad kuchyňským ostrůvkem nebo na komínovém odsavači par je často nainstalovaný kovový 
rám, ideální k vystavení pěkného smaltovaného nebo měděného nádobí.

 ◾ Neukrývejte. Všechny možné dózy vyskládejte do otevřených polic, pěkně na odiv.
 ◾ Nezapomeňte na kohoutkové baterie v retro stylu.
 ◾ Dekorujte s citem. Barva bronzu vyniká sama o sobě.

Držte se následujících pravidel:

série 
Brick America
v  designu pálených cihel. Glazovaná, 
mrazuvzdorná, s  vysokým stupněm 
otěru. Díky technologii digitálniho tisku 
nabízí vysokou variabilitu odstínové-
ho kolísání a dělá prakticky z každého 
kusu originál. 
Formáty 10×20 cm, 20×20 cm,  
20×40 cm a 40×40 cm umožňuje pou-
žít sérii Brick America jako dlažbu, ale 
zároveň také jako obklad. Součástí 
série je také dlažba v moderním tvaru 
hexagonu 24×27,7 cm
Od 999 Kč/m2

02

01

03
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Obdivujete ty útulně a vkusně zařízené interiéry, k tomu všechny ty nádherně osázené truhlíky, bylinky, květino-
vé záhony…? Za každým takovým stojí někdo, kdo je vymýšlel, tvořil s láskou a denně je opečovává. 

Kuchyňská linka zařízená v provence stylu působí více tradičním dojmem, zahrnuje dostatek úložných prostor. 
Kouzlo se ukrývá v kredencích, otevřených skříňkách, použít můžete i tradiční příborník. Využijte nejrůznější 
košíčky – proutěné, zdobené plátnem, misky i keramické nádoby na uchování potravin.
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Slaďte i koupelnu do stejného stylu
Více o stylových řešeních na www.siko.cz/styly

Náš tip
Aby se vám sedělo co nejpohodlněji u  jídelního 
stolu, využijte polštářky, sedáky ušité z  přírodních 
materiálů.

Klíčovou roli hraje správná volba doplňků a dekora-
tivních prvků z bílé či malované keramiky, nejrůznější 
mašličky, proutěné košíky a košíčky, plechové kbelíky, 
polštářky, plátěné ozdobné sáčky s nasušenou levan-
dulí atd. Chybět by rozhodně neměly kvalitní textilie, 
lněné či bavlněné, v krémových nebo smetanových 
odstínech. Pro romantické duše jsou správnou vol-
bou i drobné květinové vzory.

Nevíte, odkud začít? Co s čím sladit, aby na vás dých-
lo kouzlo levandulové Provence?

Nechte to na nás. Sladíme vám kuchyni do vybraném 
stylu, který máte rádi a který přesně sedne vašemu 
naturelu. Výsledný dojem z  nové stylové kuchyně 
bude stát za to.

Kuchyně Selma
barva: 847 alpská bílá lak mat

KUCHYNĚ 
V PROVENCE
STYLU

Oblíbili jste si styl francouzského 
venkova? Kraj Provence, zalitý slun-
cem a provoněný levandulí? 

Dřezová baterie 
SIKO Provence, 

2 490 Kč,
SIKOBSPV181
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Levandulová zmrzlina 
s borůvkami

400 ml  smetany ke šlehání
150 g  zahuštěné slazené smetany
vanilkový lusk nebo lžička přírodního 
vanilkového extraktu
2 lžíce  levandulových kvítků
4  žloutky
100 g  bílé čokolády
100g borůvek

Na ozdobu
sušené levandulové kvítí

Postup přípravy
1. Do kastrolku dejte smetanu ke šlehání 
a zahuštěnou smetanu, přidejte vanilku, 
hrst levandulových kvítků a směs nechte 
mírně zahřát. Stále míchejte, aby se rozpustil 
cukr obsažený ve slazené smetaně. Dávejte 
pozor, aby mléko neprošlo varem. Směs 
odstavte z ohně, nechte zchladnout a dejte 
do chladničky. Levanduli je dobré louhovat 
ve smetaně do druhého dne.

2. Druhý den směs přeceďte, ušlehejte žloutky 
do pěny, přidejte je k levandulové smetaně 
a šlehejte do zhoustnutí.

3. Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni 
a po kouskách zašlehejte do základu.

4. Zmrzlinovou směs vlijte do plastové dózy 
a vložte do mrazničky. Alespoň 1× za hodinu 
krém prošlehejte vidličkou, až do úplného 
zamrazení. Zmrzlinu podávejte další den. 

Designova, kolekce

Elegantní keramický dřez BLANCO s odkapní 
plochou na levé straně, v zářivě bílém provedení, 
o rozměrech 780x500x175 mm
12 141 Kč, 514498 

ZAŘIZUJEME
ve stylu Provence

 ◾ Paleta z přírody. Vybírejte z barev inspirovaných přírodou a květinami - světlá, krémová, fialková, modrá... 

 ◾ Patinu a známky opotřebení není třeba skrývat. Volte dřevěný nábytek ve venkovském stylu, ideálně s patinou či oprýská-
ním. Tahle omšelost je žádaná.

 ◾ Vybírejte spíše retro kohoutkové baterie, nejlépe s keramickou pákou. 

 ◾ Máte dostatek místa v kuchyni? Dopřejte si luxus volně stojícího kuchyňského ostrůvku.

 ◾ Neukrývejte nic za zavřená dvířka. Naopak, nádobí vyskládejte do otevřených polic a kredencí. Zavěste ho, ať je pěkně vidět 
a zároveň máte nádobí hned po ruce.

 ◾ Dekorujte. Nebojte se bohatého zdobení nejrůznějšími stylovými doplňky. Mějte však na paměti pověstný francouzský šarm. 

 ◾ Je to styl s nádechem romantiky. Nebojte se použít drobné květinové vzory.

 ◾ Provoňte interiér. Nezapomeňte na zdobné květináče, košíčky plné čerstvých bylinek a hlavně všudypřítomnou levanduli. Nejen,  
že krásně vypadá, ale interiér i příjemně provoní.

Držte se následujících pravidel:

obklad série
Provence
v pastelových tónech, 
s typickou známkou 
patiny. Vnáší 
do interiéru návrat 
k venkovu a přírodě, 
avšak v moderním 
a velmi zdařile 
propracovaném 
kabátě. Formát 
25x75 cm. 

od 749 Kč/m2

Vestavná mikrovlnná trouba 
Mikrovlnný výkon 800 W, ·výkon grilu 1 100 W,
mechanické ovládání, 5 úrovní výkonu, 
rozmrazování,
bez-talířová technologie STIRRER, ·nerezový 
vnitřek trouby, halogenové osvětlení. (GORENJE)
8 990 Kč, BM235CLI

Indukční varná deska 
s šířkou 60  cm, 
4 indukční varné 
zóny, ovládání 
stylovými knoflíky, 
BoilControl 
automatický rychlý 
ohřev, příkon 7,1 
kW, napojení 380 V. 
(GORENJE)
12 990 Kč, 
IK640CLI

Komínový odsavač par v barvě 
slonovinové kosti je určen pro 
instalaci na stěnu nad sporák nebo 
varnou desku. Osvětlení pracovní 
plochy zabezpečují 2 halogenové 
žárovky s výkonem 40 W. (GORENJE)
9 990 Kč, DK63CLI 
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MODERNÍ
KUCHYNĚ
NA MÍRU

Receptů na takovou kuchyni je celá řada.

Od  nejmodernějších trendů, kterým v  sou-
časnosti velí tmavší tóny, jako je šedá, černá 
v matném provedení, kombinované s výraz-
nějším dřevodekorem, až po dlouholetou stá-
lici v podobě bílé. 

Klíčem pro všechny je ale důraz na  ergo-
nomii kuchyně, dostatek úložných prostor 
a  moderní technologie, které vám usnadní 
každodenní fungování a poskytnou potřebný 
komfort. 

MARTIN ŠIMÁNEK
Projektový specialista
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www.siko.cz/kuchyne44 SIKO KUCHYNĚ

www.siko.cz/kuchyne 45



7
barevných 
provedení

M
O

D
ER

N
Í K

U
CH

Y
N

Ě

31 987 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

barva: 340 černá super mat

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

tamara

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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31 987 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

fatma

barva: bílá lesk

Tato kuchyňská linka v červeném vysokém lesku upoutá v každém bytě. 
Dokonce i bočnice a horní police jsou dostupné ve stejném odstínu, vyro-
beny ze stejného materiálu, kterým je fólie lakovaná UV lakem. Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni

3D plánovač kuchyní
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30 154 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

barva:  alpská bílá

lisa

Kuchyně Lisa nabízí moderní barvy dvířek vyrobených z laminované dřevotřískové 
desky s laserově opracovanou hranou, která zaručuje kvalitu a dlouhou životnost.

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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30 154 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0
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barva: 892 beton šedý

rebeca

Beton se etabloval nejen v architektuře, ale také v interiéru. Čela v autentickém 
betonovém vzhledu jsou zajímavým a odolným povrchem laminované dřevotřískové 
desky zaručující dlouhou životnost s jednoduchou údržbou.  Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni

3D plánovač kuchyní
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28 776 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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sandra

barva: 239 bílá softmatt

Kuchyně Sandra nabízí jednoduchá hladká dvířka jednobarevných odstínů 
matného povrchu, ale i stále modernějších dekorů, které napodobují povrch 
dřeva. Dvířka jsou vyrobena z lamino desky. Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni

3D plánovač kuchyní
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48 983 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0
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barva: 823 břidlocová šedá vysoký lesk

luisa

Tato lakovaná kuchyně ve vysokém lesku je skutečný klenot. Tmavší tóny šedé v kombinaci 
s dřevodekorem vytváří moderně laděný interiér a zároveň jistou nadčasovost.  

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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30 154 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

barva: dub provance

Kuchyni Regina si oblíbíte, protože nabízí řadu odstínů dvířek v barvách dřevodekoru, 
vyrobených z laminované dřevotřískové desky, které lze kombinovat i s jednobarevnými 
odstíny jiných kuchyní. Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni

3D plánovač kuchyní
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36 924 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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0
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stela
barva: 401 dub halifax imitace

Kuchyně Stela je úplně nový trendy dřevodekor s výraznou a hrubou textu-
rou, který se hodí do každého interiéru. Dvířka jsou vyrobena z vysoce odolné 
laminované dřevotřískové desky, kterou jen tak nic nepoškodí. Tato kuchyně 
se obzvláště skvěle vyjímá v bezúchytkovém provedení. 

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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41 414 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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irma

barva: 551 lak, alpská bílá mat

Aby váš pohled na čisté, hladké linie nebyl ničím rušen, úchytky na dvířkách jsme důmyslně skryli. Jsou 
vyfrézovány do čelních ploch dvířek z MDF  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. Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni

3D plánovač kuchyní
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30 223 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
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barva: ivory vysoký lesk .

Kuchyně Dara nabízí v uvedeném podání vše, co si lze představit pod pojmem mo-
derní kuchyně. Základním pocitem z této kuchyně je lehkost. 

Přináší do vašeho interiéru atmosféru dalekých zemí v exotických vyhotoveních dře-
vin a barev. Nadčasový design hladkých předních ploch z laminované dřevotřískové 
desky s kvalitním provedením ABS hran je zárukou dlouhotrvající spokojenosti.

dara
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40 698 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

filoma

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

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní

barva: barva 470 alpská bílá vysoký lesk
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33 090 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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barva: červená vysoký lesk / ořech macadamia

denisa

Extravagantní kombinace exotické textury s jinými barvami, vysokém lesku, 
doplněné o matné provedení dřevin, vytváří z Denisy jedinečnou a trendovou 
kuchyni, která zaujme svou originalitou. Dvířka MDF fólie.
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35 900 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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barva: bílá arctic

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. Dvířka MDF fólie.
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dana
barva: šedá / bílá arctic

31 248 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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60
0

2 700

Kuchyně Dana je ideálním řešením pro ty, kteří hledají elegantní a trendovou kuchyni. 
Přední plochy v jednobarevných vyhotoveních můžete kombinovat s dřevěnými dekory, 
a vytvořit tak kombinaci, která vás bude inspirovat, nabíjet energií nebo naopak uklidňo-
vat, záleží jen na vás, jaké barevné provedení zvolíte. Rámová dvířka MDF fólie.
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Charakteristickými rysy kuchyně jsou rovné, pravoúhlé linie a živé barvy v kombi-
naci s dřevo-dekorem se svislou texturou. Jednoduché a vzdušné sestavy oslovují 
hlavně mladší generaci zákazníků. Laminovaná dřevotřísková deska.

17
barevných 
provedení

M
O

D
ER

N
Í K

U
CH

Y
N

Ě

29 100 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m

(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby montáž). 
Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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2 700

barva: woodline mokka/woodline creme

nora
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4
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provedení
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40 698 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

barva: 173 bílá matná

fanny

Kuchyně Fanny je jedna z nejdostupnějších kuchyní, které nabízejí lakovaná 
dvířka. Na výběr máte ze čtyřech moderních barev. 

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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barva: 929 dub Virginia
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43 631 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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conny

Kuchyně Conny vám nabízí dvířka z laminované dřevotřískové desky rámové 
konstrukce v trendy dřevodekorech. 

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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Leona patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější modely 
kuchyní. Její čisté linie a specificky zaoblené hrany dveří jsou 
důležitým rysem designu vytvářejícího dojem nadčasovosti 
kuchyně. Dvířka jsou vyrobena z frézované MDF desky 
potažené odolnou fólií.

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

leona

judita

barva: dub riviera mountain

barva: šedý kámen

33 090 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

35 900 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

16
barevných 
provedení

4
barevná 

provedení
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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.

tiffani / tiffani 2

barva: perla šedá vysoký lesk

38 555 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

8
barevných 
provedení

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

carna

barva: kubanit / dub bardolino schoko

18
barevných 
provedení

31 248 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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barva: 929 dub Virginia
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35 900 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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ivona

Řada prémiových MDF desek s povrchovou úpravou vysoký lesk a hluboký mat. Díky novému inovativ-
nímu procesu lakování, založenému 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.

barva: černá mat, dub nelson
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Takto moderně, svěže a exkluzivně bude vypadat vaše 
lakovaná kuchyně Pax. Úchytka již vyfrézovaná jako 
„žlábek“ ve dvířkách. 

pax

barva: 834 bílá vysoký lesk

48 983 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

1
barevné 

provedení

Pokud hledáte kuchyni s  rámovými dvířky v  ele-
gantní šedé barvě, tak kuchyně Christa je ta správná 
volba. MDF dvířka rámového vzhledu jsou potažená 
odolnou fólií s UV lakem. 

christa

barva: 765 břidlicově šedá
43 631 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

3
barevná 

provedení
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barva: 424 magnolia matná

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

florinda 1
barevné 

provedení

45 714 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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32 002 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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izabela
Kuchyňské linky bez úchytek jsou oblíbené hlavně kvůli poutavému estetickému vzhledu, jednoduché údržbě a sa-
mozřejmě i vyšší bezpečnosti. Proto pro vás máme novou kuchyň Izabela, která všechny tyto výhody nabízí.

barva: bílá arctic
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Vůně klasiky. Praktická kuchyně v klasickém designu, 
s velkým množstvím praktických úložných prostor.

diana

barva: bílá arctic mat

5
barevných 
provedení
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33 090 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

barva: dub Truffel   

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.

petra 13
barevných 
provedení

35 900 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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RUSTIKÁLNÍ
KUCHYNĚ
NA MÍRU

Kuchyně inspirované tradičními styly a klasi-
kou navenek dýchají nostalgií, ale uvnitř ukrý-
vají ty nejmodernější technologie, vychytávky 
a důmyslně uspořádané úložné prostory. 

Co je ale pro tyto stylové kuchyně typické, 
jsou přírodní barvy, materiály se známkou 
patiny a množství dekorací. 

LENKA CHVÁLOVÁ
odborný prodejce kuchyní SIKO

kuchyně Iva
barva: 901 hedvábně šedá
Více na str. 95
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3
barevná 

provedení

41 195 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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selma
barva: 847 alpská bílá lak mat

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. Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni

3D plánovač kuchyní
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48 983 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.
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iva
barva: 905 lak magnolia

Pokud máte rádi opravdové dřevo, kuchyně Iva vám ho nabízí. Rámová dvířka jsou vyrobena z pravého 
dřeva s dýhovanou výplní a přelakovaná hedvábně šedým lakem.  

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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35 900 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

8
barevných 
provedení
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katka

barva: kašmír

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.
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47 404 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

barva: 390 magnolia roztíraná

claudia

Kuchyně Claudia s profilovanými dvířky z MDF s patinovanou fólií jsou 
správnou volbou pro všechny, kteří hledají ideální kuchyni na chalupu nebo 
do rustikálního interiéru. Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni

3D plánovač kuchyní
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Více informací včetně technických najdete na www.siko.cz
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Kuchyně Cosima má lakovaná MDF dvířka imitující 
rámovou konstrukci. Tato kuchyně se skvěle hodí 
do interiéru s rustikálním nádechem nebo třeba 
na chalupu. 

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

cosima

laura

barva: 881 písková matná

barva: 618 magnolia matná

48 983 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

45 714 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

3
barevná 

provedení

1
barevné 

provedení

Vkusná, jemná a dlouhodobě vyhledávaná 
kuchyně, v různém barevném provedení 
dokáže zútulnit interiér v domě a v bytě i těm 
náročnějším zákazníkům.

astrid

barva: bílá arctic

30 381 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

9
barevných 
provedení
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Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní

Více na www.siko.cz/planovac-kuchyni
3D plánovač kuchyní
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Moderně stylová. Zajímavá, ne běžná ba-
revná paleta dvířek, v kombinaci se stylovým 
frézováním a barevně sladěnou pracovní 
deskou, vytváří kuchyni, která zaujme na první 
pohled. Vhodně zvolená úchytka tento dojem 
ještě podtrhuje.

luna2

barva: plower mat

35 900 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

5
barevných 
provedení
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barva: vanilka

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

Tato kuchyně v sobě spojuje klasickou eleganci, tradiční mate-
riály a technologicky nejmodernější způsob výroby. Dýhovaná 
rámová konstrukce s dýhovanou výplní a zároveň s hodnotný-
mi technickými prvky uspokojí i náročnějšího zákazníka. 

malvina

radana

barva: bílá

8
barevných 
provedení

2
barevná 

provedení

30 381 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

35 033 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

novinka
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Nástěnné skříňky

Spodní skříňky

Vysoká skříňka

Nástěnné skříňky

Zásuvková skříň

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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Vnitřní vybavení

Příslušenství plánovaných kuchyní Naturel

Zásuvky

Odpadkové koše

Řešení rohů

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. 

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.
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úsporné
 LED

 osvětlení

praktický
závesný
program

jednoduché
 třídění
 odpadu

bezpečné
uložení
čisticích

přípravků

prvotřídní
 spotřebiče

baterie 
a dřezy

přehled      
v zásuvkách

Kvalitní zásuvky a kování – to je základ
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.

Kvalita plánovaných kuchyní Naturel
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

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
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MODERNÍ 
KUCHYNĚ 
SKLADEM

Už žádné čekání. 

Kvalitní designové kuchyně máme skladem. 
Ty nejžádanější a  v  trendy barvách. Svoji 
kuchyňskou sestavu si naplánujete přesně 
podle potřeb, pro váš prostor. S možností 
odebrat ji ihned. 

Ať už dáte přednost dodání smontovaných 
skříněk rovnou z výroby či skříněk v rozlo-
ženém stavu, instalace vaší nové kuchyně 
bude vždy rychlá, přesná a  pro vás kom-
fortní. 

KUCHYNĚ

SKLADEM
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Kování zásuvek 
Hettich PROFI+ 
(nejvyšší řada kování) – jedno 
z nejkvalitnějších kování ve všech 
kuchyních
• kovové boky
• nosnost zásuvek až 85 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 rovnou ta nejvyšší řada 

kování

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

Skříňky kompletně 
smontované už z výroby
• šetří čas při montáži
• šetří peníze za montáž

Vše už v základní ceně kuchyně! 
Máme pro vás kuchyně skladem, ihned k odběru. Moderní kuchyně v trendy 
designu, vyrobené s precizností, kvalitou a za ceny, které si můžete dovolit.

• DEMONT – vše pohodlně odvezete v autě, jednoduché na přepravu

• panty a pojezdy s tlumením Blum

• komplet - úchytky a veškeré kování jsou součástí balení

• levé/pravé otevírání – orientaci dvířek si můžete zvolit přesně podle 

vašich potřeb, až při montáži

• předvrtané úchytky – nemusíte nic rozměřovat a vrtat až na místě, všechny úchytky jsou 

předvrtané již z výroby, rovně a přesně

• variabilita -  můžete koupit jen samostatná dvířka a snadno dát kuchyni po čase nový kabát 

Výhody skladových kuchyní Naturel
dodání v demontu (kuchyně Gia)

Výhody skladových kuchyní Naturel
dodání smontovaných skříněk (kuchyně Erika24, Lusi24, Terry24 )

beton bílá mat

borovice bílá dub
v nabídce pouze 

světle šedý korpus

SIKO KUCHYNĚ
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Kuchyně Erika24 nabízí dvířka s lakovaným 
povrchem ve vysokém lesku a bezkonku-
renční variabilitu skříněk dostupných ihned 
skladem. Kuchyni lze kombinovat se skříňka-
mi kuchyní Lusi24 a Terry24. Kvalitní ko-
vání Hettich je zárukou vaší spokojenosti 
a dlouhé životnosti kuchyně. Korpus bílý.

Skladem celá série skříněk
Přehled skříněk skladem na straně 118, 
nebo na www.siko.cz/kuchyne.

1
barevné 

provedení

barva: 450 bílá

24 431 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

60
0

2 700

erika24
KUCHYNĚ

SKLADEM
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barva: 698 dub
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lusi24

23 150 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

1
barevné 

provedení

Ihned dostupná kuchyně v dřevodekoru 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. Korpus bílý.

Skladem celá série skříněk
Přehled skříněk skladem na straně 118, 
nebo na www.siko.cz/kuchyne.

KUCHYNĚ

SKLADEM

60
0

2 700

barva: 334 břidlicově šedá super mat

terry24

24 431 Kč
Cena za vzorovou sestavu 2,7 m
(včetně DPH 15%, platí pouze při zakoupení služby 
montáž). Cena nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii.

1
barevné 

provedení

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

Skladem celá série skříněk
Přehled skříněk skladem na straně 118, 
nebo na www.siko.cz/kuchyne.

KUCHYNĚ

SKLADEM
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  vysoké skříňky výška 193 cm + 15 cm sokl

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

z naší nabídky
lze umístit spotřebiče:
KIV34X20
VC1811
VC1821
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skříň 60 cm pro vestavnou troubu 
a mikrovlnku, levá/pravá

potravinová skříň 60 cm,
193 cm , levá/pravá

skříň 60 cm pro vestavnou 
troubu, levá/pravá

skříň pro vestavnou kombinovanou 
lednici 60 cm, levá/pravá

334.GMDK01.L/R
6 248 Kč

334.HDV6001.L/R
6 937 Kč

334.GO01.L/R
6 482 Kč

334.GD17801.L/R
6 556 Kč

698.GMDK01.L/R
5 941 Kč

698.HDV6001.L/R
6 335 Kč

698.GO01.L/R
6 101 Kč

698.GD17801B.L/R
5 941 Kč

450.GMDK01.L/R
6 248 Kč

450.HDV6001.L/R
6 937 Kč

450.GO01.L/R
6 482 Kč

450.GD17801B.L/R
6 556 Kč

  výkryty skříněk

výkryt pro vysoké skříně 10 cmrohový výkryt 
7 cm

výkryt pro spodní skříňky 
10 cm

výkryt pro horní skříňky 
10 cm

ukončovací 
bočnice

ukončovací bočnice 
k horní skříňce, 25 mm

334.UPE
1 255 Kč

194.UPK10
394 Kč

194.WPK1001
381 Kč

194.UWA25
1 365 Kč

194.WW2501
898 Kč

194.HPK1001
640 Kč

698.UPE
1 095 Kč

192.UPK10
394 Kč

192.WPK1001
381 Kč

192.UWA25
1 365 Kč

192.WW2501
898 Kč

192.HPK1001
640 Kč

450.UPE
1 255 Kč

106.UPK10
394 Kč

106.WPK1001
381 Kč

106.UWA25
1 365 Kč

106.WW2501
898 Kč

106.HPK1001
640 Kč

* do vyprodání zásob

   pracovní desky a  obkladové panely za kuchyňskou linku

rozměr měď dub beton dub trámový cena

délka 60x52 cm 117.NV52.60 192.NV52.60 330.NV52.60 272.NV52.60 689 Kč
délka 90x65 cm 117.NV2039065 192.NV2039065 330.NV2039065 272.NV52.60 1 202 Kč 
délka 185x52 cm 117.NV52.185 192.NV52.185 330.NV52.185 272.NV52.60 2 202 Kč
délka 258x52 cm 117.NV52.258 192.NV52.258 330.NV52.258 272.NV52.60 3 001 Kč
na dolní roh 90/90 cm 117.APNE90 192.APNE90 330.APNE90 272.APNE90 3 001 Kč
pracovní deska 96 cm 117.APN60.96 192.APN60.96 330.APN60.96 272.APN60.96 1 378 Kč
pracovní deska 186 cm 117.APN60.186 192.APN60.186 330.APN60.186 272.APN60.186 2 620 Kč
pracovní deska 246 cm 117.APN60.246 192.APN60.246 330.APN60.246 272.APN60.246 3 444 Kč
pracovní deska 306 cm 117.APN60.306 192.APN60.306 330.APN60.306 272.APN60.306 4 268 Kč
pracovní deska 366 cm 117.APN60.366 192.APN60.366 330.APN60.366 272.APN60.366 5 092 Kč

dub beton měď dub trámový

117 192 330 272

ob
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  sokly

kód popis délka (m) cena

SOKL150AL4 Sokl plastový AL broušený 150 4 890 Kč
SOKL150NRZ4 Sokl plastový NRZ broušený 150 4 990 Kč
SOKL150AL2 Sokl plastový AL broušený 150 2 490 Kč
SOKL150NRZ2 Sokl plastový NRZ broušený 150 2 590 Kč
106.SB15.220 Sokl 15cm, 220cm, bílá 2,2 149 Kč
106.SB15.335 sokl 15cm, bílá 3,35 199 Kč
192.SB15.220 sokl 15cm, dub, 2,2 149 Kč
192.SB15.335 sokl 15cm, dub, 3,35 199 Kč
192.SBR15, sokl boční 20 cm, dub 0,51 199 Kč
106.SBR15 sokl boční 20 cm, bílá 0,51 199 Kč
194.SB15.220 Sokl 15cm, 220cm,  břidl.šedá 2,2 149 Kč
194.SB15.335 Sokl 15cm, 335cm, břidl.šedá 3,35 199 Kč
194.SBR15 Sokl boční, hedvábně břidl.šedá, 4867 0,51 199 Kč

Více lišt na www.siko.cz

  horní skříňky výška 65 cm

  spodní skříňky výška 71,7 cm + 15 cm sokl

Kuchyňské skříňky 
Naturel 

skříňka zlamovací, sklo

skříňka 45 cm, plná, 
levá/pravá

skříňka 45 cm, levá/pravá

skříňka spodní 45 cm 
3 zásuvky plnovýsuv

skříňka spodní 60 cm 
3 zásuvky plnovýsuv

skříňka 60 cm se zásuvkou
levá/pravá 

skříňka 60 cm, levá/pravá

skříňka 90 cm, dvoudveřová

skříňka 15 cm plnovýsuv skříňka dřezová 60 cm, levá/pravá

SKLADEM

334.WFLG9001
8 281 Kč

334.W4501.L/R
1 968 Kč

334.UD45.L/R
2 620 Kč

334.UA45
7 060 Kč

334.UA60
7 552 Kč

334.UD60.L/R
3 026 Kč

334.SPUD60.L/R
3 001 Kč

334.US60.L/R
4 526 Kč

334.UD90
4 539 Kč

334.UA15
3 875 Kč

698.WFLG9001
7 978 Kč

698.W4501.L/R
1 833 Kč

698.UD45.L/R
2 460 Kč

698.UA45
6 950 Kč

698.UA60
7 405 Kč

698.UD60.L/R
2 792 Kč

698.SPUD60.L/R
2 755 Kč

698.US60.L/R
4 354 Kč

698.UD90
4 170 Kč

698.UA15
3 678 Kč

skříňka 30 cm, 
levá/pravá

450.WFLG9001
8 281 Kč

450.W4501.L/R
1 968 Kč

skříňka 60  cm, plná, 
levá/pravá

334.W6001.L/R
2 239 Kč
698.W6001.L/R
2 042 Kč

450.W6001.L/R
2 239 Kč

skříňka 30 cm, levá/pravá

334.UD30.L/R
2 202 Kč
698.UD30.L/R
2 066 Kč

450.UD30.L/R
2 202 Kč

450.UD45.L/R
2 620 Kč

skříňka spodní 60 cm 
pro vestavnou troubu

334.HUB
2 497 Kč
698.HUB
2 485 Kč

450.HUB
2 497 Kč

450.UA45
7 060 Kč

450.UA60
7 552 Kč

skříňka spodní 90 cm 
3 zásuvky plnovýsuv

334.UA90
9 815 Kč
698.UA90
9 520 Kč

450.UA90,
9 815 Kč

450.UD60.L/R
3 026 Kč

450.SPUD60.L/R
3 001 Kč

450.US60.L/R
4 526 Kč

450.UD90
4 539 Kč

450.UA15
3 875 Kč

334.WFLG6001
7 068 Kč
698.WFLG6001
6 908 Kč

450.WFLG6001
7 068 Kč

z naší nabídky lze 
umístit spotřebiče:
Beko - MOB20231BG
Mora - VMT312X
Bosch - BFL523MS0 

z naší nabídky lze umístit spotřebiče:
DFL063W55

závěsná skříňka pro vestavný
odsavač par levá/pravá

skříňka 60  cm, pro vestavnou 
mikrovlnnou troubu

334.WM6001
2 239 Kč
698.WM6001
2 202 Kč

450.WM6001
2 239 Kč

334.WDAF6057L/R
2 263 Kč
698.WDAF6057L/R
2 103 Kč

450.WDAF6057L/R
2 263 Kč

90 cm    

skříňka 90 cm, plná

334.W9001
3 358 Kč
698.W9001
3 050 Kč

450.W9001
3 358 Kč

334.W3001.L/R
1 710 Kč
698.W3001.L/R
1 599 Kč

450.W3001.L/R
1 710 Kč

skříňka zlamovací, plná

skříňka 60 cm, sklo,
levá/pravá

334.WGLS6001L/R
3 210 Kč
698.WGLS6001L/R
3 134 Kč

450.WGLS6001L/R
3 210 Kč

skříňka 45 cm, sklo
levá/pravá

334.WGLS4501L/R
2 831 Kč
698.WGLS4501L/R
2 814 Kč

450.WGLS4501L/R
2 831 Kč

334.WFL9001
6 089 Kč
698.WFL9001
5 756 Kč

450.WFL9001
6 089 Kč

334.WFL6001
5 129 Kč
698.WFL6001
4 994 Kč

450.WFL6001
5 129 Kč

90 cm    60 cm 60 cm

dvířka na myčku s panelem

334.GSB60
959 Kč
698.GSB60
959 Kč

450.GSB60
959 Kč

334.GSB45
873 Kč
698.GSB45
873 Kč

450.GSB45
873 Kč

60 cm      45 cm
dvířka na myčku bez panelu

334.GSBD60I
1 181 Kč
698.GSBD60I
1 181 Kč

450.GSBD60I
1 181 Kč

334.GSBD45I
1 132 Kč
698.GSBD45I
1 132 Kč

450.GSBD45I
1 132 Kč

60 cm      45 cm
dno pod indukční desku 

DBKI90
1 328 Kč

DBKI60
1 144 Kč

90 cm      60 cm

skříňka rohová 60 cm,
levá/pravá

skříňka rohová 65 cm

334.WED6001.L/R
4 686 Kč
698.WED6001.L/R
4 539 Kč

450.WED6001.L/R
4 686 Kč

334.WE6501L
5 683 Kč
698.WE6501L
5 474 Kč

450.WE6501L
5 683 Kč

horní závěsné 
police 15cm

194.WRF1501
3 383 Kč

106.WRF1501
3 383 Kč

  horní skříňky výška 32,3 cm

skříňka horní výklopná, plná

334.WK9033
2 829 Kč
698.WK9033
2 645 Kč

450.WK9033
2 829 Kč

334.WK6033
2 472 Kč

334.WK4533
2 312 Kč

698.WK6033
2 386 Kč

698.WK4533
2 239 Kč

450.WK6033
2 472 Kč

450.WK4533
2 312 Kč

90 cm60 cm45 cm

skříňka rohová 110 cm, 
levá/pravá 

334.UED9045.L/R
4 613 Kč
698.UED9045.L/R
4 293 Kč

450.UED9045.L/R
4 613 Kč

Lze použít 
i pro rohový 
dřez

skříňka spodní rohová 90 cm 
dvoudveřová

skříňka rohová 90 cm,
levá/pravá 

334.UED90.L/R
7 835 Kč

334.UDTE90.L
8 819 Kč

698.UED90.L/R
7 638 Kč

698.UDTE90.L
8 389 Kč

450.UED90.L/R
7 835 Kč

450.UDTE90.L
8 819 Kč

  spodní skříňky rohové 71,7 cm + 15 cm sokl   dvířka na myčku, indukční dno
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K
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SK
LA

D
EMModerní kuchyně GIA – NOVINKA 

ve skladových kuchyních, dostupná exkluziv-
ně v síti prodejen SIKO. 

Skvělá volba pro ty, kteří vyhledávají kvali-
tu za  velmi příznivou cenu. Kuchyně GIA je 
dostupná ihned, ve 4 barevných provedeních. 
Vybírat můžete mezi nadčasovou bílou 
a  trendy betonem, případně kombinovat 
s  oblíbeným dřevodekorem (dub, borovice 
bílá). 

Díky dodání v rozloženém stavu navíc celou 
kuchyni pohodlně odvezete v autě.   

Kuchyni GIA snadno „převléknete do nového 
kabátu“, stačí jednoduše obměnit původní 
kuchyňská dvířka za nový design. 

Skladem celá série skříněk
Přehled skříněk skladem na straně 122, 
nebo na www.siko.cz/kuchyne.

4
barevné 

provedení
gia

KUCHYNĚ

SKLADEM

beton bílá mat borovice bílá dub
barva: beton v kombinaci s dřevodekorem dub

Novinka

SIKO KUCHYNĚ
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Více informací včetně technických najdete na www.siko.cz

  vysoké skříňky a bočnice

K
U

CH
Y

N
Ě 

SK
LA

D
EM

  horní skříňky

Kuchyňské 
skříňky Gia 

SKLADEM

regál 20cm, 
barva korpusu 
světle šedá

WO2072
494 Kč

skříňka otočná  
40x72 cm,  2 police

W4072BB
1 169 Kč

W4072BE
1 354 Kč
W4072BM
1 260 Kč

W4072DT
1 169 Kč

skříňka otočná  
60x72 cm,  2 police

W6072BB
1 607 Kč

W6072BE
1 885 Kč

W6072DT
1 607 Kč

W6072BM
1 742 Kč

kříňka otočná  
80x72 cm,  2 police

W8072BE
2 321 Kč
W8072BM
2 131 Kč

W8072DT
1 952 Kč

W8072BB
1 952 Kč

skříňka otočná digestořová 
60x57 cm,  2 police

WCH6057BB
1 226 Kč

WCH6057BM
1 335 Kč

WCH6057BE
1 450 Kč

WCH6057DT
1 226 Kč

skříňka výklopná
80x36 cm

WK8036BM
1 291 Kč

WK8036BE
1 387 Kč

WK8036BB
1 202 Kč

WK8036DT
1 202 Kč

skříňka výklopná 
60x36 cm 

WK6036BM
1 048 Kč

WK6036BE
1 119 Kč

WK6036DT
981 Kč

WK6036BB
981 Kč

skříňka rohová
diagonální otočná

WC606072BB
1 804 Kč

WC606072BE
1 989 Kč
WC606072BM
1 895 Kč

WC606072DT
1 804 Kč

  spodní skříňky

skříňka 20x72 cm
drátěný systém)

BCA2072BE
2 616 Kč
BCA2072BM
2 569 Kč

BCA2072DT
2 525 Kč

BCA2072BB
2 525 Kč

skříňka 40x72 cm 
1 dvířka) 

B4072BB
1 402 Kč

B4072BE
1 586 Kč
B4072BM
1 492 Kč

B4072DT
1 402 Kč

skříňka 60x72 cm
)1 dvířka) 

B6072BB
1 727 Kč

B6072BE
2 005 Kč
B6072BM
1 862 Kč

B6072DT
1 727 Kč

skříňka 80x72 cm
 2 dvířka) 

B8072DT
2 188 Kč

B8072BM
2 367 Kč

B8072BE
2 557 Kč

B8072BB
2 188 Kč

skříňka dřezová 
60x72 cm
)1 dvířka) 

BS6072BB
1 603 Kč

BS6072BE
1 883 Kč
BS6072BM
1 740 Kč

BS6072DT
1 603 Kč

skříňka dřezová 
80x72 cm )
2 dvířka) 
 

BZ26072BB
4 139 Kč

BZ26072BE
4 415 Kč
BZ26072BM
4 274 Kč

BZ26072DT
4 139 Kč

skříňka na troubu  
60x72 cm
1 zásuvka

 

BO6072BB
1 492 Kč

BO6072BE
1 535 Kč
BO6072BM
1 514 Kč

BO6072DT
1 492 Kč

Spodní skříňka rohová  
80x72 cm
 1 dvířka) 

BC8072BB
2 126 Kč

BC8072BE
2 310 Kč
BC8072BM
2 216 Kč

BC8072DT
2 126 Kč

Spodní skříňka 40x72 cm)
1Z)1D) 

BZ14072BB
2 720 Kč

BZ14072BE
2 904 Kč
BZ14072BM
2 810 Kč

BZ14072DT
2 720 Kč

skříňka 60x72)cm
1Z)1D)

BZ16072BB
2 747 Kč

BZ16072BE
3 376 Kč
BZ16072BM
3 234 Kč

BZ16072DT
3 100 Kč

skříňka 40x72)cm
3Z) 

BZ34072BB
4 879 Kč

BZ34072BE
5 061 Kč
BZ34072BM
4 967 Kč

BZ34072DT
4 879 Kč

skříňka 60x72 cm
)3Z)

BZ36072BB
5 314 Kč

BZ36072BE
5 590 Kč
BZ36072BM
5 449 Kč

BZ36072DT
5 314 Kč

skříňka 60x72)cm
2Z)
) 

Dvířka na vestavnou 
myčku 45  cm

Dvířka na vestavnou 
myčku 60  cm

skříňka 80x72 cm
)2Z)

BZ28072BB
4 507 Kč

BZ28072BE
4 878 Kč
BZ28072BM
4 686 Kč

BZ28072DT
4 507 Kč

DDT713X446DI
429 Kč

DBB713X446DI
429 Kč

DBM713X446DI
531 Kč

DBE713X446DI
643 Kč

DDT713X596DI
547 Kč

DBB713X596DI
547 Kč

DBM713X596DI
684 Kč

DBE713X596DI
834 Kč

Vysoká skříň  
60x214 cm pro standardní  
troubu 60 cm a MW troubu 
pro niku  38 cm
spodní otočné horní klapka

Vysoká skříň 60x214 cm pro 
standardní troubu 60 cm
2x otočné dveře ) horní klapka

Vysoká skříň 60x214 cm
pro vestavnou 
lednici 178 cm

BOM60214BB
4 773 Kč

BOM60214BE
5 174 Kč
BOM60214BM
4 968 Kč

BOM60214DT
4 773 Kč

BO60214BB
5 040 Kč

BO60214BE
5 597 Kč

BO60214DT
5 040 Kč

BO60214BM
5 312 Kč

BF60214BB
4 349 Kč

BF60214BE
5 140 Kč

BF60214DT
4 349 Kč

BF60214BM
4 735 Kč

Výkryt pro spodní a horní
skříňky 10 cm
barva korpusu šedá
VYKRYT10
99 Kč

BBOCNICEBB
564 Kč

Bočnice spodní 

BBOCNICEBE
907 Kč
BBOCNICEBM
727 Kč

BBOCNICEDT
564 Kč

Bočnice horní

WBOCNICEBB
276 Kč

WBOCNICEBE
444 Kč
WBOCNICEBM
355 Kč

WBOCNICEDT
276 Kč

Pracovní deska granit L240 cm
203.APN60.240
2 970 Kč

Pracovní deska granit L160 cm
203.APN60.160
2 105 Kč

Hrana pro prac desku 203 granit 2 m
203.2M
99 Kč

   pracovní desky a  obkladový kámen za kuchyňskou linku

dub beton měď dub trámový

117 192 330 272

  sokly

kód popis délka (m) cena

SOKL150AL4 Sokl plastový AL broušený 150 4 890 Kč
SOKL150NRZ4 Sokl plastový NRZ broušený 150 4 990 Kč
SOKL150AL2 Sokl plastový AL broušený 150 2 490 Kč
SOKL150NRZ2 Sokl plastový NRZ broušený 150 2 590 Kč

Více lišt na www.siko.cz

BS8072DT
1 932 Kč

BS8072BM
2 113 Kč

BS8072BE
2 303 Kč

BS8072BB
1 932 Kč

z naší nabídky lze umístit 
spotřebiče:
Beko BCSA285K3S
Mora VC1821
Gorenje RKI4181E1
Bosch KIV34X20 

* do vyprodání zásob

rozměr měď dub beton dub trámový cena

délka 60x52 cm 117.NV52.60 192.NV52.60 330.NV52.60 272.NV52.60 689 Kč
délka 90x65 cm 117.NV2039065 192.NV2039065 330.NV2039065 272.NV52.60 1 202 Kč 
délka 185x52 cm 117.NV52.185 192.NV52.185 330.NV52.185 272.NV52.60 2 202 Kč
délka 258x52 cm 117.NV52.258 192.NV52.258 330.NV52.258 272.NV52.60 3 001 Kč
na dolní roh 90/90 cm 117.APNE90 192.APNE90 330.APNE90 272.APNE90 3 001 Kč
pracovní deska 96 cm 117.APN60.96 192.APN60.96 330.APN60.96 272.APN60.96 1 378 Kč
pracovní deska 186 cm 117.APN60.186 192.APN60.186 330.APN60.186 272.APN60.186 2 620 Kč
pracovní deska 246 cm 117.APN60.246 192.APN60.246 330.APN60.246 272.APN60.246 3 444 Kč
pracovní deska 306 cm 117.APN60.306 192.APN60.306 330.APN60.306 272.APN60.306 4 268 Kč
pracovní deska 366 cm 117.APN60.366 192.APN60.366 330.APN60.366 272.APN60.366 5 092 Kč

ob
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granit
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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 

Vyzařovací úhel Linear LED svídidel 

označeném symbolem PULL 

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

    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

~
10

05
 m

m

  8W

50W 
halogen

~
50

4 
m

m

  5W

30W 
halogen

~
30

3 
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
QUALITY

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
135˚60

Linear
LED

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 1 m EL03 49 Kč

Prodlužovací bílý kabel 1 m

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

napájecí zdroj EL98 96W 1 070 Kč

Napájecí zdroj 96W, 24V černý

10
10

Centrální stmívání
Typ Kód Délka Světelný tok Výkon Stmívač Cena

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

Svítidlo 7W, 4000K

EASYLine světlo LED 100 cm 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

stmívač

Sektorové smívání

Centrální stmívání

1

8

55 5

8

5

5

7
10

10

6 3

230 V 230 V

Dotykový
stmívač

Dveřní 
senzor

F

2 m

1

1

3

3

5

8

6

910

7

10 8 stmívač

12500

7

EasyLineLED
Rozsviťte si

Novinka

Osvětlení kuchyně

Správné a  dostatečné na-
světlení pracovní plochy, 
polic, vitrín i  regálů ve  vaší 
nové kuchyni nejen usnadní 
každodenní přípravu pokrmů 
i  jejich servírování, ale díky 
nejrůznějším stmívačům na-
vodíte potřebnou atmosféru 
celého prostoru. Díky LED 
osvětlení Easy Line a  Linear 
a  velmi jednoduché montá-
ži si můžete složit osvětlení 
vaší kuchyně míru, přesně 
podle vašich představ a  po-
třeb.
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KUCHYŇSKÉ 
SPOTŘEBIČE

Kuchyně je místem s největší koncentrací 
spotřebičů, vybavených moderními techno-
logiemi s nespočtem funkcí, bez kterých si 
každodenní vaření už ani neumíme předsta-
vit.

Je jen na nás, zda tyto spotřebiče ukryjeme 
do kuchyňské sestavy, anebo je vystavíme 
na odiv jako solitér, volně do prostoru.  

JAN VRBA
product manager SIKO
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Usnadněte si vaření i úklid po něm 
s chytrými technologiemi Beko

Sety Zara Grey
HII64500FHTZG
Indukční varná deska IndyFlex

HII64500FHTW
Indukční varná deska IndyFlex

BIR14400WGCS
Multifunkční trouba s grilem

SIKO KUCHYNĚ
www.siko.cz/kuchyne 129

Naplánujte si kuchyň podle svých snů.
Spotřebiče Beko ji doplní, ať už máte jakýkoliv styl.

Roman Vaněk
zakladatel Pražského kulinářského institutu

 ▪ 12 programů
 ▪ celoskleněné vnitřní dveře s manuálem 
správného pečení

 ▪  3 skla
 ▪ Soft open – Soft close zavírání dveří
 ▪ displej s elektronickým zámkem
 ▪ booster
 ▪ dotekové ovládání
 ▪ ochlazovací ventilátor
 ▪ katalytická zadní stěna
 ▪ vnitřní osvětlení (spínané i při otevření 
dveří)

 ▪ 1 teleskopický výsuv
 ▪ 2 plechy a rošt

 ▪ 12 programů
 ▪ celoskleněné vnitřní dveře (s grafickým 
manuálem správného pečení)

 ▪ 3 skla
 ▪ dotekové ovládání s animačním displejem
 ▪ Soft Close dveře s automatickým dovřením
 ▪ Booster
 ▪ funkce Surf –fouká horký vzduch i z 
bočních stěn pro dokonalejší pečení

 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ vnitřní halogenové osvětlení (spínané i při 
otevření dveří)

 ▪ dětský zamek ovládání
 ▪ ochlazovací ventilátor
 ▪ trojitý teleskopický výsuv
 ▪ 2 plechy a rošt

 ▪ šíře: 60 cm
 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ IndyFlex – dvě levé zóny, které je možno 
použít každou samostatně, nebo jako jednu 
obdélníkovou

 ▪ senzorové posuvné ovládání, 19 úrovní
 ▪ 4 x Timer, 4 x Booster, Displej
 ▪ eco funkce snižující spotřebu energie při 
vaření

 ▪ funkce Udržování teploty jídla, pozastavení 
ohřevu

 ▪ dětský zámek, možnost zamknutí ovládání 
pro čištění desky

 ▪ ochrana proti přetečení a přehřátí
 ▪ inteligentní detekce průměru nádoby
 ▪ ukazatel zbytkového tepla

BIM24400ZGCS
Multifunkční trouba s grilem

 ▪ šíře: 60 cm
 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ IndyFlex – dvě levé zóny, které je možno 
použít každou samostatně, nebo jako jednu 
obdélníkovou

 ▪ senzorové posuvné ovládání, 19 úrovní
 ▪ 4 x Timer, 4 x Booster, Displej
 ▪ eco funkce snižující spotřebu energie při 
vaření

 ▪ funkce Udržování teploty jídla, pozastavení 
ohřevu

 ▪ dětský zámek, možnost zamknutí ovládání 
pro čištění desky

 ▪ ochrana proti přetečení a přehřátí
 ▪ inteligentní detekce průměru nádoby

13 990 Kč9 990 Kč

10 990 Kč 13 990 Kč

HILW64225SW
Plynová varná deska s WOK hořákem

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

5 990 Kč

HILW64225SZG
Plynová varná deska s WOK hořákem

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

5 990 Kč

Podívejte se na další stránky, kde naleznete přehled spotřebičů Beko, které 
doplní vaši vysněnou kuchyn

HCB62741BZH
Komínový odsavač par

 ▪ výkon odsávání:  
280/425/540/730 m3/hod

 ▪ hlučnost: 49 – 57 – 64 - 71 dB(A)
 ▪ 4 rychlosti
 ▪ 2 x 18W halogenové osvětlení
 ▪ elektronické dotekové ovládání
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit 
filtr UF-13

 ▪ 2x kovový tukový filtr  
(možno umývat v myčce)

 ▪ funkce čištění vzduchu
 ▪ automatické vypnutí
 ▪ signalizace zaneseného filtru
 ▪ klapka, redukce 150/ 120 mm

6 990 Kč

 ▪ výkon odsávání:  
280/425/540/730 m3/hod

 ▪ hlučnost: 49 – 57 – 64 - 71 dB(A)
 ▪ 4 rychlosti
 ▪ 2 x 18W halogenové osvětlení
 ▪ elektronické dotekové ovládání
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit 
filtr UF-13

 ▪ 2x kovový tukový filtr  
(možno umývat v myčce)

 ▪ funkce čištění vzduchu
 ▪ automatické vypnutí
 ▪ signalizace zaneseného filtru
 ▪ klapka, redukce 150/ 120 mm

HCB62741BWH
Komínový odsavač par

6 990 Kč

Sety White

SIKO KUCHYNĚ
www.siko.cz/kuchyne128



Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

26 990 Kč

Kuchyňské spotřebiče Beko

HILW64225S
Plynová varná deska s WOK hořákem

HIAW64225SX
Plynová varná deska s Wok hořákem

 ▪ 3 plynové hořáky + 1 Wok
 ▪ přední ovládání
 ▪ integrované zapalování
 ▪ litinové průběžné rošty
 ▪ černé sklo
 ▪ bezpečnostní pojistka zhasnutí plamene

 ▪ 3 plynové hořáky + 1 Wok
 ▪ přední ovládání
 ▪ integrované zapalování
 ▪ litinové průběžné rošty
 ▪ nerez
 ▪ bezpečnostní pojistka zhasnutí plamene

5 990 Kč

60
cm 

MCB25433X
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem 
a horkovzdušným pečením

MOB20231BG2 
Mikrovlnná trouba – možno použít jako volně stojící 
i vestavnou. Lze použít do horní skříňky kuchyní EASY.

 ▪ horkovzdušné pečení i rozmrazování
 ▪ kruhové topné těleso + ventilátor
 ▪ 5 úrovní výkonu/ 4 úrovně výkonu grilu
 ▪ auto menu s 8 funkcemi
 ▪ rozmrazování
 ▪ digitální časovač
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ vnitřní osvětlení 

7 990 Kč 5 990 Kč

MGB25333BG/ MGB25333WG/ MGB25332BG
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

 ▪ elektronické dotykové ovládání 
 ▪ 5 úrovní výkonu/ 3 úrovně výkonu grilu
 ▪ auto menu s 8 funkcemi
 ▪ rozmrazování
 ▪ digitální časovač
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ vnitřní osvětlení
 ▪ dotekové otevírání dveří/nemá dotekové ovládání dveří

HILG64220S/HILG64220SW
Plynová varná deska

 ▪ přední ovládání
 ▪ integrované zapalování
 ▪ černé/ bílé sklo
 ▪ bezpečnostní pojistka zhasnutí plamene

60
cm 

5 290 Kč

BIM25801XMS
Trouba BekoChef s USB vstupem

60
cm 

 ▪ ovládání v češtině
 ▪ 13 + 82 programů Beko Chef  
(přednastavené recepty)

 ▪ USB vstup pro nahrání receptů či fotografií
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ gril
 ▪ 3 teleskopické výsuvy

12 990 Kč

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

BIMM25400XMS
Trouba s teplotní sondou MeatProbe

 ▪ 12 programů
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ teplotní sonda MeatProbe
 ▪ teleskopický výsuv
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ gril

10 490 Kč

BIM22302X
Multifunkční trouba s teleskopickým výsuvem

6 490 Kč
 ▪ 8 programů
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ teleskopický výsuv
 ▪ gril

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

 ▪ 14 programů
 ▪ Surf - horký vzduch z bočních stěn
 ▪ otočný rožeň 
 ▪ pyrolytické čištění
 ▪ teleskopický výsuv
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ gril

13 990 Kč

Nano úprava dveří
3D pečení
SoftClose panty
4 skla dvířek

3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

BIM22304XCS
Nerezová trouba se zadní katalytickou deskou

8 990 Kč
 ▪ prosvětlené otočné zátlačné ovládání
 ▪ 8 programů
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ teleskopický výsuv
 ▪ gril

BVR35500XMS
Multifunkční trouba s chytrými technologiemi 
Split & Cook, Surf a Beko Chef

 ▪ 14 + 52 programů Beko Chef (přednastavené recepty)
 ▪ Surf - horký vzduch z bočních stěn
 ▪ Split & Cook - dva pečicí prostory
 ▪ dvojitý teleskopický výsuv
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ gril

14 990 Kč

BIR14400BGCS
Multifunkční trouba s chytrou technologií Surf

 ▪ 12 programů
 ▪ zadní katalytická deska
 ▪ 3 teleskopické výsuvy
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ gril

9 990 Kč

Surf
3D pečení
SoftClose panty
3 skla dvířek

BIM25302X
Multifunkční trouba s teleskopickým výsuvem

7 490 Kč

3D pečení
3 skla dvířek

3D pečení
3 skla dvířek

 ▪ 8 programů
 ▪ grafický manuál pečení
 ▪ teleskopický výsuv
 ▪ gril

 ▪ elektronické dotykové ovládání 
 ▪ 5 úrovní výkonu/ 3 úrovně výkonu grilu
 ▪ auto menu s 8 funkcemi
 ▪ rozmrazování
 ▪ digitální časovač
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ vnitřní osvětlení
 ▪ nerezový rámeček 

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

 ▪ senzorové posuvné ovládání (15 úrovní)
 ▪ 4 varné zóny / 1x IndyFlex (spojení varných zón)
 ▪ AutoCook funkce - udržování teploty, vaření, smažení
 ▪ časovač (4x)
 ▪ booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ detekce průměru nádoby
 ▪ pozastavení ohřevu
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ paměť pro uložení oblíbeného nastavení
 ▪ přední a zadní zkosená hrana

 ▪ senzorové dotykové ovládání (9 úrovní)
 ▪ 4 varné zóny / 1x IndyFlex (spojení varných zón)
 ▪ AutoCook funkce - udržování teploty, vaření, smažení
 ▪ časovač (4x)
 ▪ booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ detekce průměru nádoby
 ▪ pozastavení ohřevu
 ▪ dětský zámek ovládání

60
cm 60

cm 

60
cm 60

cm 

60
cm 

IndyFlex

Plug and Play

IndyFlexIndyFlex+

13 990 Kč

HII64800FHT
Indukční varná deska Luminous, Direct Access 
s ovládáním pro každou zónu

HII64300FHT
Indukční varná deska Direct Access 
s ovládáním pro každou zónu

12 990 Kč 11 990 Kč

HII64400ATX
Indukční varná deska s nerezovým rámečkem

 ▪ senzorové dotykové ovládání (9 úrovní)
 ▪ 4 varné zóny
 ▪ časovač (4x)
 ▪ booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ dětský zámek ovládání

9 990 Kč

60
cm 

HII64530HT
Indukční varná deska Plug and Play – zapojení na 230 V

 ▪ senzorové posuvné ovládání (15 úrovní)
 ▪ 4 varné zóny
 ▪ časovač (4x)
 ▪ booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ dětský zámek ovládání
 ▪ Plug and Play – zapojení na 230 V

 ▪ senzorové dotykové ovládání (9 úrovní)
 ▪ 4 varné zóny
 ▪ časovač (4x)
 ▪ booster (4x) - maximální ohřev
 ▪ dětský zámek ovládání

HII64400MT
Indukční varná deska

6 990 Kč9 990 Kč

5 490 Kč

20 programů, elektronické dotykové ovládání, motorizovaný tank  
na vodu, parní pečení s nastavitelnou úrovní páry, booster, parní 
čištění SteamShine +, program Pizza na 320°C, sterilizace, odvápňovací 
program, dvojitý telekopický výsuv, celoskleněné vnitřní dveře 
s grafickým manuálem správného pečení, teplotní sonda MeatProbe

BIDM15500XDS
Parní trouba Beko s teplotní sondou, pro dokonalý výsledek pečení

80  l
objem 

72 l
objem 

71  l
objem 

71 l
objem 

71 l
objem 71 l

objem 71 l
objem 

71 l
objem 72 l

objem 

25 l
objem 25 l

objem 20 l
objem 

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.beko.cz/5let.

Parní čištění SteamShine+ 
pro troubu stále jako novou 
a bez pracného drhnutí

Parní pečení je ideální 
způsob, jak připravit zdravé 
a především chutné jídlo

Trouby Beko se Surf® technologií jsou klíčem k dokonale 
a rychleji propečenému jídlu. Díky foukání horkého vzduchu 
ze stran peče trouba rovnoměrně ve všech úrovních.

Split&Cook® je vychytávka, jak péct dvě jídla najednou, při 
různé teplotě a bez míchání vůní. Umožňuje totiž rozdělení 
jedné trouby na dvě horkovzdušné.

5 490 Kč 2 990 Kč
MGB 25332 BG

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

Akční cena:

SIKO KUCHYNĚ
www.siko.cz/kuchyne130 SIKO KUCHYNĚ

www.siko.cz/kuchyne 131



Kuchyňské spotřebiče Beko

 ▪ 16 programů
 ▪ odstřeďování 1200 ot./min
 ▪ kapacita prádla 8 kg
 ▪ hlučnost praní/ odstřeďování: 

53/ 75 dB
 ▪ spotřeba el.energie 193 kWh/ rok
 ▪ S-shape boční stěny pro zvýšení 

stability
 ▪ spotřeba vody 45 litrů/ 9900 

litrů za rok

 ▪ 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
 ▪ ProSmart invertorový motor  

s 10letou zárukou
 ▪ Hi-Tech topení

 ▪ 15 programů
 ▪ odstřeďování:  

1200 ot./min
 ▪ kapacita prádla 7 kg
 ▪ spotřeba el.energie:  

173 kWh/ rok
 ▪ spotřeba vody  

45 litrů / 9899 litrů/rok
 ▪ hlučnost praní/ 

odstřeďování:  
56/ 73 dB

 ▪ čištění bubnu
 ▪ dětská pojistka
 ▪ Hi tech topné těleso

WMY81243CSPTLMB1
Automatická pračka

HITV8733B0
Vestavná pračka s kondenzační sušičkou

WITC7612B0W
Automatická pračka předem plněná - vestavná

17 990 Kč 11 390 Kč

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

DIS28023
Plně integrovaná vestavná myčka

 ▪ 8 programů, 6 teplot
 ▪ Odložený start 0,5 – 24 hod
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ Speciální dolní zóna AquaIntense pro intenzivní mytí
 ▪ Mechanický Glass Care systém na ochranu skla
 ▪ LED signalizace provozu na podlahu
 ▪ LCD displej, dětský zámek
 ▪ AquaStop hadice

10 990 Kč

DSN26420 B/DSN26420W
Vestavná myčka s černým / bílým panelem

 ▪ 6 programů, 5 teplot
 ▪ Odložený start 0,5 – 24 hod
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 lety záruky
 ▪ Nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ Samonastavovací panty na dveře o hmotnosti 3 – 6 kg
 ▪ Senzor čistoty vody
 ▪ AquaStop hadice

11 990 Kč

DIN28422
Plně integrovaná vestavná myčka

 ▪ 8 programů, 6 teplot
 ▪ Odložený start 0,5 – 24 hod
 ▪ Rameno AquaIntense pro intenzivní mytí
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 lety záruky
 ▪ Nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ Samonastavovací panty na dveře o hmotnosti 3 – 6 kg
 ▪ AquaStop hadice
 ▪ Flexi příborová přihrádka
 ▪ LED světelná signalizace provozu na podlahu

11 990 Kč

Hlučnost 44 dB
Spotřeba vody 9,5 litrů

Hlučnost 46 dB
Spotřeba vody 11 litrů

Hlučnost 46 dB
Spotřeba vody 8,7 litrů

Hlučnost 46 dB
Spotřeba vody 8,7 litrů

DSS28021X
Myčka s předním nerezovým panelem

 ▪ 8 programů, 6 teplot
 ▪ Odložený start 0,5 – 24 hod
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ Speciální dolní zóna AquaIntense pro intenzivní mytí
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 lety záruky
 ▪ Nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ Samonastavovací panty na dveře o hmotnosti 2,5 – 5,5 kg
 ▪ LCD displej, dětský zámek
 ▪ AquaStop hadice

9 990 Kč

2985400200
Mezikus s nastavitelnou 
hloubkou pro pračky a sušičky

1 390 Kč

Kuchyňské spotřebiče Beko

 ▪ celkový objem chladničky: 
193 litrů

 ▪ objem mrazničky: 78 litrů
 ▪ spotřeba el. energie: 221/228 

kWh/ rok
 ▪ mrazicí kapacita: 4 kg
 ▪ akumulační doba: 20 hodin
 ▪ hlučnost: 40/39 dB
 ▪ LED vnitřní osvětlení
 ▪ nerezový držák lahví  

(BCSA285K2S)
 ▪ kluzné panty
 ▪ antibakteriální těsnění
 ▪ rozměry:  

VxŠxH: 178,1 x 54 x 54,5 cm

 ▪ 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  
s 10 letou zárukou

 ▪ dávkovač chlazené vody (připojeno na vodu)
 ▪ bar
 ▪ automatický výrobník ledu v mrazničce
 ▪ elektronické ovládání s displejem
 ▪ Ionizér, Antibakteriální těsnění
 ▪ Aktivní modré světlo
 ▪ rozměry: VxŠxH : 182 x 92 x 74,5 cm

 ▪ objem chladničky: 186 litrů
 ▪ objem mrazničky: 69 litrů
 ▪ spotřeba el. energie:  

240 kWh/ rok
 ▪ mrazicí kapacita: 4 kg
 ▪ akumulační doba: 13 hodin
 ▪ hlučnost: 40 dB
 ▪ LED vnitřní osvětlení
 ▪ Active Fresh Blue Light, 
 ▪ kluzné panty, 
 ▪ antibakteriální těsnění
 ▪ rozměry:  

VxŠxH: 178,1 x 54 x 54,5 cm

 ▪ objem chladničky: 215 litrů
 ▪ objem mrazničky 69 litrů
 ▪ mrazicí kapacita: 3,5 kg/24h
 ▪ akumulační doba: 13 hodin
 ▪ hlučnost: 40 dB
 ▪ kluzné panty
 ▪ LED osvětlení na stropě
 ▪ antibakteriální těsnění
 ▪ aktivní modré světlo
 ▪ kovová záda chladničky
 ▪ rozměry:  

VxŠxH : 193,5 x 54 x 54,5 cm

GNE134631X
Čtyřdveřová chladnička NeoFrost 
Multifunkční zóna - chladnička, mraznička nebo nulová zóna 

10 990 Kč/ 8 990 Kč

39 990 Kč

HCP61310I
Odsavač par s mechanickým ovládáním

HCB61731BX
Odsavač par nerezový

CTB 6407X
Teleskopický odsavač s mechanickým ovládáním

 ▪ výkon odsávání: 185/247/368 m3/hod
 ▪ hlučnost: 45/50/61 dB(A)
 ▪ 3 rychlosti
 ▪ 2 x osvětlení
 ▪ posuvné ovládání
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit filtr UF-21
 ▪ kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)
 ▪ klapka, redukce 150/ 120 mm

 ▪ výkon odsávání: 280/425/540/730 m3/hod
 ▪ hlučnost: 49/57/64/71 dB(A)
 ▪ 4 rychlosti
 ▪ 2 x osvětlení
 ▪ SoftTouch ovládání
 ▪ automatické vypnutí / čištění vzduchu
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit filtr UF-13
 ▪ kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)
 ▪ klapka, redukce 150/ 120 mm

 ▪ výkon odsávání: 180/220/310 m3/hod
 ▪ hlučnost: 57/62/67 dB(A)
 ▪ 3 rychlosti
 ▪ 2 x osvětlení
 ▪ posuvné ovládání
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit filtr 
UF-26

 ▪ kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)

2 490 Kč2 990 Kč5 490 Kč

HCA63640B/HCA93640BH
Odsavač par černý, nerez komín

 ▪ výkon odsávání: 258/465/632 m3/hod
 ▪ hlučnost: 46/61/67 dB(A)
 ▪ 3 rychlosti
 ▪ 2 x LED osvětlení
 ▪ elektronické dotykové ovládání
 ▪ automatické vypnutí
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit filtr UF-22
 ▪ kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)
 ▪ klapka, redukce 150/ 120 mm

8 990 Kč/10 990 Kč

HCB63741BX
Odsavač par černý, nerez komín

 ▪ výkon odsávání: 280/425/540/730 m3/hod
 ▪ hlučnost: 49/57/64/71 dB(A)
 ▪ 4 rychlosti
 ▪ 2 x osvětlení
 ▪ elektronické dotykové ovládání
 ▪ automatické vypnutí
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit filtr UF-13
 ▪ kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)
 ▪ klapka, redukce 150/ 120 mm

6 990 Kč

DIN26420
Plně integrovaná vestavná myčka

 ▪ 6 programů, 5 teplot
 ▪ Odložený start 0,5 – 24 hod
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ Samonastavovací panty na dveře o hmotnosti 3 – 9 kg
 ▪ Kluzné uložení dveří SlideFit pro sokl už od 6 cm
 ▪ Senzor čistoty vody
 ▪ LED světelná signalizace provozu na podlahu
 ▪ AquaStop hadice

9 990 Kč

Hlučnost 44 dB
Spotřeba vody 9,5 litrů

Hlučnost 44 dB
Spotřeba vody 11 litrů

Hlučnost 44 dB
Spotřeba vody 9,5 litrů

DSN28430 X
Vestavná myčka s panelem

 ▪ 9 programů, 6 teplot
 ▪ Rameno AquaIntense pro intenzivní mytí
 ▪ Steam Gloss, Glass Care
 ▪ LCD displej, dětský zámek
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 lety záruky
 ▪ Koš Acrobat
 ▪ Příborová přihrádka
 ▪ LED vnitřní osvětlení
 ▪ AquaStop hadice

13 990 Kč

DSN26420X
Vestavná myčka s panelem

 ▪ 6 programů, 5 teplot
 ▪ Odložený start 0,5 – 24 hod
 ▪ 3 sprchovací úrovně
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 lety záruky
 ▪ Nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ Samonastavovací panty na dveře o hmotnosti 3 – 6 kg
 ▪ Senzor čistoty vody
 ▪ AquaStop hadice

11 990 Kč

15 990 Kč 13 990 Kč

10 990 Kč 
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cm 

HCB93744BX
Odsavač par černý, nerez komín

8 990 Kč
 ▪ výkon odsávání: 275/450/610/740 m3/hod
 ▪ hlučnost: 48/58/64/70 dB(A)
 ▪ 4 rychlosti
 ▪ 2 x LED osvětlení
 ▪ elektronické dotykové ovládání
 ▪ automatické vypnutí / čištění vzduchu 
 ▪ možnost recirkulace - nutno dokoupit filtr UF-13
 ▪ kovový tukový filtr (možno umývat v myčce)
 ▪ klapka, redukce 150/ 120 mm

60
cm 90

cm 
dotykové ovládání

90
cm 

dotykové ovládání

60
cm 

dotykové ovládání

SoftTouch ovládání

BCNA306E2S
193 cm vestavná lednice NeoFrostTM

BCHA275E3S
177 cm vestavná lednice NoFrost

BCSA285K3S/BCSA285K2S
177 cm vestavná lednice

NeoFrost™
Dva nezávislé chladicí okruhy. Ve spojení  
s dvěma ventilátory umí udržovat studený  
a vlkhý vzduch jako ideální klima pro správné 
uchovávání čerstvých potravin. 
A bez nutnosti odmrazovat.

60
cm 60

cm 60
cm 

DIN59530AD
Plně integrovaná vestavná myčka s automatickým 
dávkováním mycího prostředku

 ▪ 8 programů + 4 na stažení, 6 teplot
 ▪ WiFi – možnost ovládání na dálku a stahování programů
 ▪ Auto Dosing – automatické dávkování mycího prostředku
 ▪ Corner Active  - dosáhne do všech koutů myčky
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 lety záruky
 ▪ Nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ AquaStop hadice, příborová přihrádka
 ▪ LED vnitřní osvětlení, LED světelná signalizace provozu  

na podlahu

15 990 Kč

Hlučnost 40 dB
Spotřeba vody 9,9 litrů

15
sad 60

cm 14
sad 

DIN28430
Plně integrovaná vestavná myčka

 ▪ 8 programů, 6 teplot
 ▪ Odložený start 0,5 – 24 hod
 ▪ Rameno AquaIntense pro intenzivní mytí
 ▪ ProSmart invertorový motor s 10 lety záruky
 ▪ Nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami
 ▪ Samonastavovací panty na dveře o hmotnosti 3 – 6 kg
 ▪ AquaStop hadice
 ▪ Příborová přihrádka
 ▪ LED světelná signalizace provozu na podlahu

12 990 Kč

Hlučnost 44 dB
Spotřeba vody 9,5 litrů

60
cm 

Corner Wash
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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

GEZST47000BDIVIDE&COOK

190°C

110°C

PÉCT SLANÉ A SLADKÉ 
ZÁROVEŇ UŽ JE MOŽNÉ 
I V JEDNÉ TROUBĚ

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

grundig.cz

ZÁRUKA FUNKČNOSTI

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 k tomu, abychom společně omezili vyhazování jídla a plýtvání.
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*  Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018.

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní

Domácí spotřebiče značky 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 

2190183_bosch_letak siko_200x255_CZ_ver01.indd   1 13. 2. 2019   11:08:28

Podle designu a možností kuchyně
si můžete vybrat z široké nabídky
ostrůvkových, nástěnných,
výsuvných nebo vestavných
odsavačů par Bosch, které se
při vaření postarají o čistý vzduch
v místnosti.

Technologie VitaFresh pro
zajišťuje optimální podmínky
pro skladování potravin. Ryby,
maso, ovoce a zelenina zůstanou
ve speciálních přihrádkách
s regulovanou teplotou a vlhkostí
až 3× déle čerstvé a plné vitamínů.

Vestavné myčky Bosch
s technologií sušení Zeolith®
nejen dokonale umyjí, ale
i perfektně vysuší sklo,
porcelánové nádobí, hrnce
a dokonce i plastové nádobí.

Nejste si jistí, jak troubu co
nejlépe nastavit? Použijte funkci
AutoPilot. Stačí zadat hmotnost
pokrmu a stisknout tlačítko Start.
Funkce AutoPilot sama určí ideální
režim ohřevu, teplotu a dobu trvání
přípravy pokrmu.

Jeden spotřebič, tři možnosti
vaření – vaření v páře, pečení nebo
kombinace obojího: kombinovaná
parní trouba Bosch vše zvládne
díky jemné páře a volitelnému
doplňkovému horkému vzduchu.

FlexIndukce – jedním dotykem
spojíte dvě indukční zóny v jednu
velkou plochu, na kterou můžete
fl exibilně rozmístit nádobí podle
toho, jak potřebujete. 

FlameSelect –  plynové varné
desky Bosch s funkcí FlameSelect,
inovativní patentovanou technologií
přesného řízení výkonu plynového
hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů. 

Sváteční pečeně, rybí fi lé i kuřecí
prsa: s teplotní sondou vždy
dosáhnete dokonalého výsledku
pečení. Stačí nastavit požadovaný
stupeň teploty uvnitř pečeně
a sonda sama pohlídá celý proces.

Více na 
www.bosch-home.cz

2190183_bosch_letak siko_200x255_CZ_ver01.indd   2 13. 2. 2019   11:08:55
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PKE645FP1E
60 cm sklokeramická varná deska

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

7 990 Kč

Kuchyňské spotřebiče Bosch
HBA514ES1
60 cm pečicí trouba

HBA513BS1
60 cm pečicí trouba

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

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

10 551 Kč9 231 Kč

HBA557BS0
60 cm pečicí trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LCD displej
 ▪ EcoClean: zadní stěna, boční stěny, strop
 ▪ AutoPilot10
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40 °C
 ▪ dětská pojistka

15 990 Kč

71 l
objem 71 l

objem 71 l
objem 

HBA5577S0
60 cm pečicí trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LCD displej
 ▪ EcoClean: zadní stěna, boční stěny, strop
 ▪ RoastingSensor - teplotní sonda
 ▪ AutoPilot10
 ▪ závěsné rošty, 1nás. teleskopický výsuv
 ▪ teplota skla dvířek max. 40° C
 ▪ dětská pojistka

18 990 Kč

71 l
objem 

HBA554BS0
60 cm pečicí trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LED displej
 ▪ EcoClean: 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
 ▪ 3700 W

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
 ▪ 7400 W

 ▪ U-fazeta
 ▪ funkce PowerBoost 
 ▪ 4 indukční varné zóny 
 ▪ senzorové ovládání TouchSelect 
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce PowerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupnů výkonu
 ▪ 7400 W

13 990 Kč13 990 Kč

PKE645D17E
60 cm sklokeramická varná deska

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

Kuchyňské spotřebiče Bosch

DWP64BC50
60 cm komínový odsavač par

 ▪ max. výkon odvětrání: 360 m3/h
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ hlučnost min./max.: 50/66 dB
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
 ▪ osvětlení: 2 x 1,5 W LED

 ▪ max. výkon odvětrání: 310 m3/h
 ▪ 2 stupně výkonu
 ▪ hlučnost min./max.: 58/64 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

DFL063W55
60 cm výsuvný odsavač par

4 490 Kč

4 490 Kč 3 990 Kč

PUE645BB1E
60 cm indukční varná deska

BFL550MS0
38 cm mikrovlnná trouba

 ▪ nerezový rámeček
 ▪ funkce PowerBoost
 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ senzorové ovládání TouchSelect
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce PowerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu
 ▪ 4600 W

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

 ▪ ovládání pomocí otočného voliče
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ LED osvětlení
 ▪ boční otvírání, závěs dveří vlevo

25 l
objem 

 ▪ počet programů: 5
 ▪ 1 speciální funkce: VarioSpeed
 ▪ 4 mycí teploty
 ▪ AquaSenzor, senzor naplnění
 ▪ časová předvolba 3/6/9 hod.
 ▪ systém košů Vario
 ▪ EcoSilence Drive, AquaStop se zárukou
 ▪ systém šetrného mytí skla
 ▪ LED indikátor průběhu programu

SMV25AX00E
60 cm plně vestavná myčka nádobí

11,7 l
spotřeba  

HBA510BR0
60 cm pečicí trouba

• 71 l objem, A

• 5 druhů ohřevu

• 3D horký vzduch

• ovládání pomocí 

otočného voliče

• závěsné rošty

• teplota skla dvířek 

max. 40 °C

• halogenové osvětlení

9 990 Kč

7 490 Kč 5 990 Kč

6 990 Kč

Náš tip

PGH6B5B90
60 cm plynová varná deska

 ▪ povrch desky: nerez
 ▪ integrované zapalování v ovládacím knoflíku
 ▪ 4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný, 
1 wok

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

 ▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
 ▪ litinové rošty, dělitelné

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 otvírání, 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
 ▪ LED displej
 ▪ LED osvětlení
 ▪ AutoPilot7
 ▪ paměťová funkce
 ▪ boční otvírání, závěs dveří vlevo

20 l
objem 20 l

objem 

7 990 Kč9 990 Kč 9 671 Kč

KIV34X20
vestavná kombinace chladnička/mraznička

 ▪ spotřeba energie: 274 kWh/rok
 ▪ užitný objem celkem: 265 l, 
chladící prostor: 199 l

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

11 990 Kč

SPV24CX00E
45 cm plně vestavná myčka nádobí

 ▪ počet programů: 4
 ▪ 4 mycí teploty
 ▪ ostřikovací rameno DuoPower
 ▪ koš na příbory v dolním koši
 ▪ EcoSilence Drive, AquaStop se zárukou
 ▪ InfoLight/akustický signál

SMV46GX00E
60 cm plně vestavná myčka nádobí

 ▪ počet programů: 6
 ▪ 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, 
Extra sušení

 ▪ 6 mycích teplot
 ▪ AquaSenzor, senzor naplnění
 ▪ časová předvolba 1-24 hod.
 ▪ VarioFlex systém košů
 ▪ Vario koš na příbory v dolním koši
 ▪ EcoSilence Drive, AquaStop se zárukou
 ▪ systém šetrného mytí skla
 ▪ InfoLight/akustický signál

SMI46KS01E
60 cm vestavná myčka nádobí

 ▪ počet programů: 6
 ▪ 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus,  
HygienaPlus, Extra sušení

 ▪ 5 mycích teplot
 ▪ AquaSenzor, senzor naplnění
 ▪ časová předvolba 1-24 hod.
 ▪ VarioFlex systém košů
 ▪ příborová zásuvka Vario
 ▪ EcoSilence Drive, AquaStop se zárukou
 ▪ systém šetrného mytí skla
 ▪ elektronický ukazatel zbytkového času

13
sad

12
sad 9

sad 

16 271 Kč 12 311 Kč16 095 Kč

9,5 l
spotřeba 

7,5 l
spotřeba  8,5 l

spotřeba  12
sad 

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE
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Funkce cookControl Plus: 
naprogramovaná doporučená nastavení 
jsou zárukou těch nejlepších výsledků při 
přípravě pokrmů

Stačí si zvolit požadované jídlo a zadat hmotnost – funkce 
cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro 
dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce 
cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších 
výsledků.

Nikdy více odmrazování:   
technika noFrost     
       

S noFrost odvádí větrací systém vlhkost vzduchu ven z 
chladicího prostoru. Důsledek: vzduch zůstane suchý. Toto 
spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu po stranách přístroje nebo 
jinovatky na potravinách, a tím šetří hodně času a energie.

Přizpůsobí se vašim potřebám: 
flexZone varné zóny      
       

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich 
pomocí připravujete. S funkcí flexInduction tomu můžete svou 
varnou plochu pohodlně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky 
uspořádaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) dvě 
plošné indukční varné zóny, které mohou být společně 
zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je 
možno umístit vaše nádobí jakkoliv. 

Doživotní záruka na škody způsobené 
vodou: aquaStop®

         
    

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje všem škodám 
způsobeným vodou – ať už na přívodní hadici, nebo kvůli 
netěsnostem ve spotřebiči. Za zaručenou bezpečnost v této 
oblasti ručí Siemens po celou dobu životnosti myčky.

Seznamte se zblízka: řada vestavných 
spotřebičů iQ700 s dokonalým designem   
a špičkovými technologiemi. 

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Objevte dokonalý 
vestavný design.
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Kuchyňské spotřebiče Siemens
HB278A5S0
60 cm pečicí trouba

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

22 990 Kč

71 l
objem 

BF550LMR0
 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) 

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

7 911 Kč

25 l
objem 

HB676G5S6
60 cm pečicí trouba

 ▪ 13 druhů ohřevu
 ▪ 3,7” barevný grafický TFT displej vč. češtiny, 
s dotykovým ovládáním

 ▪ activeClean - automatické čištění
 ▪ cookControl Plus
 ▪ závěsné rošty, 3nás. teleskopický výsuv
 ▪ teplota skla dvířek max. 30 °C
 ▪ dětská pojistka
 ▪ Home Connect - připojení přes WiFi

27 990 Kč

71 l
objem 

BF525LMS0
38 cm vysoká vestavná mikrovlnná trouba 

LC66BBM50
60 cm komínový odsavač par

 ▪ 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

 ▪ 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 3 W LED

9 990 Kč 11 490 Kč

20 l
objem 

19 990 Kč

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

LI63LA525
60 cm výsuvný odsavač par 

LC96BBM50
90 cm komínový odsavač par

KI86VVF30
vestavná kombinace chladnička/mraznička, 
ploché panty

5 271 Kč 13 990 Kč

20 231 Kč

KI87VVS30
vestavná kombinace chladnička/mraznička, pojezdy

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
 ▪ LED osvětlení v chladicí částí
 ▪ elektronické ovládání - LED 
ukazatele

 ▪ 1 přihrádka fresh Box
 ▪ freshSense systém
 ▪ funkce superMrazení
 ▪ 1 chladicí 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
 ▪ noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
 ▪ LED osvětlení v chladicí částí
 ▪ elektronická regulace teploty - LED 
ukazatele

 ▪ hyperFresh systém
 ▪ multiAirflow systém, airFreshfilter
 ▪ funkce superMrazení
 ▪ 2 chladicí 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
 ▪ noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
 ▪ LED osvětlení v chladicí částí
 ▪ elektronická regulace teploty - LED 
ukazatele

 ▪ hyperFresh systém
 ▪ multiAirflow systém, airFreshfilter
 ▪ funkce superMrazení
 ▪ 2 chladicí okruhy/ 1 kompresor

19 990 Kč 22 490 Kč 18 490 Kč

 ▪ max.výkon odvětrání: 310 m3/h
 ▪ 2 stupně výkonu
 ▪ hlučnost min./max.: 58/64 dB
 ▪ osvětlení: 2 x 20 W halogen
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí 
v myčce

 ▪ teleskopický výsuv je nutné dekorovat 
lištou: 
LZ46520- dekorační lišta bílá 
LZ46550- dekorační lišta nerez 
LZ46560- dekorační lišta černá

 ▪

 ▪ max. výkon odvětrání: 580 m3/h
 ▪ 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
 ▪ hlučnost min./max.: 60/70 dB
 ▪ osvětlení: 2 x 1,5 W LED
 ▪ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

 ▪ spotřeba energie: 231 kWh/
rok

 ▪ užitný objem celkem: 267 l, 
chladící prostor: 191 l, mrazící 
prostor: 76 l

 ▪ hlučnost: 38 dB
 ▪ systém lowFrost
 ▪ LED osvětlení v chladící části
 ▪ elektronické ovládání - LED 
ukazatele

 ▪ 1 přihrádka freshBox
 ▪ freshSense systém
 ▪ funkce superMrazení
 ▪ 1 chladící okruh/1 kompresor

SN636X01GE
60 cm plně vestavná myčka nádobí

15 990 Kč

12
sad 

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

 ▪ 5 mycích teplot, hlučnost: 46 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

SR636X01ME
45 cm plně vestavná myčka nádobí

14 071 Kč

10
sad 

 ▪ počet programů 6
 ▪ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensive-
Zone, 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

BF634RGS1/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/vlevo

14 990 Kč

21 l
objem 

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

Kuchyňské spotřebiče Siemens
HB234A0R0
60 cm pečicí trouba

HB214ABR0
60 cm pečicí trouba

EH875FFB1E
80 cm indukční varná deska

EX675FEC1E
60 cm indukční varná deska

ED675FSB5E
60 cm indukční varná deska

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LED displej
 ▪ ecoClean: 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

 ▪ fazetový design
 ▪ powerBoost funkce
 ▪ 4 indukční varné zóny, z toho jedna 
rozšiřitelná na pečicí zónu

 ▪ senzorové ovádání touchSlider
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka
 ▪ 17 stupňů výkonu

 ▪ fazetový design
 ▪ powerBoost funkce
 ▪ 4 indukční varné zóny, z toho jedna flexZone
 ▪ senzorové ovádání touchSlider
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka, 17 stupňů výkonu
 ▪ pečicí senzor se 4 stupni výkonu

 ▪ fazetový design
 ▪ powerBoost funkce
 ▪ 4 indukční varné zóny, z toho jedna 
combiZone

 ▪ senzorové ovádání touchSlider
 ▪ rozpoznání přítomnosti hrnce
 ▪ funkce powerManagement
 ▪ bezpečnostní vypínání
 ▪ dětská pojistka, 17 stupňů výkonu
 ▪  powerMove funkce

11 990 Kč9 990 Kč

20 990 Kč 19 990 Kč 17 591 Kč

71 l
objem 71 l

objem 

HB257ABS0
60 cm pečicí trouba

HB278A0S0
60 cm pečicí trouba

 ▪ 7 druhů ohřevu
 ▪ LCD displej
 ▪ ecoClean: 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 

HM676G0S1
60 cm pečicí trouba s mirkovlnami

HB634GBS1
60 cm pečicí trouba

HS636GDS1
60 cm kombinová parní trouba

HB674GBS1
60 cm pečicí trouba

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

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

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

 ▪ čištění ecoClean: zadní stěna
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40 °C
 ▪ dětská pojistka

 ▪ 13 druhů ohřevu + 100% pára
 ▪ 3,7” barevný grafický TFT displej vč. češtiny,  
s dotykovým ovládáním

 ▪ čištění ecoClean: zadní stěna
 ▪ cookControl Plus
 ▪ roastingSensor Plus teplotní sonda
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 40 °C, dětská 
pojistka

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

 ▪ activeClean - automatické čištění
 ▪ závěsné rošty
 ▪ teplota skla dvířek max. 30 °C
 ▪ dětská pojistka

25 990 Kč18 990 Kč 35 990 Kč 22 990 Kč

67 l
objem 71 l

objem 71 l
objem 71 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 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

17 990 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 (28-30/37 mbar) 
součástí dodávky

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

9 990 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 (28-30/37 mbar) 

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

9 231 Kč

SIKO KUCHYNĚ
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21 990 Kč

SOFTSOFT
CLOSECLOSE

SOFTSOFT
OPENOPEN

SOFTSOFT
OPENOPEN

SOFTSOFT
CLOSECLOSE

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

H22651B H22671B

H22651BP H22671BP

DG2840NRZ DGC7440

KM7201FR KM7564FR

G4203SCI G4263SCVI

G4268SCVIXXL

SIKO KUCHYNĚ
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Jedinečné technologie, jedinečné funkce
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Unikátní nadzvedávací mechanismus vždy 
nadzvedne spodní regál myčky blíž k vám, tudíž  
vám usnadní naskládání a vyskládání nádobí. 

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par  
s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky 

zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah 
podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze 

ovládat i manuálně.

ComfortLift®

Hob2Hood
Díky unikátnímu systému zcela přizpůsobitelných 

přihrádek na vnitřní straně dvířek si můžete 
zorganizovat potraviny rozličnými způsobya vytvořit 

si tak optimální skladovací podmínky. 

Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá 
troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota 

pokrmu dosáhne požadované úrovně.

CustomFlex™

Teplotní sonda

MIKROVLNNÁ TROUBA

LMS4253TMX

• výška (cm): 39
• funkce: Mikrovlny/ gril
• čistý objem (l): 25
• ovládání: Elektronické
• počet úrovní výkonu: 8
• mikrovlnný výkon (W): 900
• výkon grilu (W): 1000
• černá/Nerez s povrchovou úpravou proti  

otiskům prstů
• rozměry Š x H (mm): 

8 .990 Kč

•  dotykové „posuvné“ ovládání DirectAccess  
vpravo vpředu

• spojení levých zón v jednu velkou
• 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• propojení s odsavačem Hob2Hood
• Eco časovač a přičítací časovač
• blokování ovládání a dětská pojistka
• minutka, funkce Pausa, ukazatel času, auto zahřátí
• jednoduchá instalace pomocí příchytek
• rozměry Š x H (mm): 590 x 520

11 .990 Kč

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

EIV634

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

KGS6436SX

• 4 hořáky
• velký hořák WOK
• otočné knoflíky vpravo vpředu
• integrované elektrické zapalování ovladačem
• bezpečnostní termopojistka
• jednoduchá instalace pomocí příchytek
• litinové podpěry
• souprava pro připojení k plynu
• rozměry (Š x H): 595 x 510 mm

5 .490 Kč

MULTIFUNKČNÍ PYROLITICKÁ TROUBA

KODDP71X

• energetická třída: A+
• technologie: SteamBake
• samočištění: pyrolytické
• vnitřní objem čistý (l): 75
• ovládaní: zasunovací ovladače
• teleskopické výsuvy, teplotní sonda, SoftClosing
• nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

14 .990 Kč

• energetická třída: A+
• technologie: SteamBake
• samočištění: katalytické
• vnitřní objem čistý (l): 71
• ovládaní: zasunovací ovladače
• teleskopické výsuvy, teplotní sonda, SoftClosing
• nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

11 .990 Kč

MULTIFUNKČNÍ KATALYTICKÁ TROUBA

KODEC75X

• výška (cm): 38,8
• funkce: Mikrovlny
• čistý objem (l): 20
• ovládání: Elektronické
• počet úrovní výkonu: 5
• mikrovlnný výkon (W): 700
• černá/Nerez s povrchovou úpravou proti  

otiskům prstů
• rozměry Š x H (mm): 

6 .490 Kč

MIKROVLNNÁ TROUBA

LMS2203EMX

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

CIR60433

• dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele 
• propojení s odsavačem Hob2Hood
• detekce hrnců a pánví
• PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny 
• Časovač - odpočítává čas
• Minutka, funkce Pausa, auto zahřátí
• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla 
• Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi
• rozměry Š x H (mm): 590 x 520

8 .990 Kč

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA

KOAAS31WX

• energetická třída: A++
• technologie: SteamPro
• samočištění: parní
• vnitřní objem čistý (l): 70
• ovládaní: dotyková nabídka s popisky a ikonami,  

LCD displej
• teleskopické výsuvy, teplotní sonda, SoftClosing
• nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

35 .990 Kč

Kurzy vaření
a kuchařkazdarma!

VAŘENÍ, PEČENÍ 
A GRILOVÁNÍ 

V MULTIFUNKČNÍ 
PARNÍ TROUBĚ

ELC kucharka 210x210xmm finalni_ 1807.indd   2

20/07/16   23:21

• energetická třída: A
• kruhové topné těleso a ventilátor
• nerez s úpravou proti otiskům prstů
• hladký smalt pro snadné čištění
• LED displej, zasunovací otočné ovladače
• funkce PlusSteam, 9 druhů ohřevu
• zvukový signál, trvání, konec, minutka, čas 
• tiché zavírání VelvetClosing®
• jednoduché čištění dvířek
• rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

9.990 Kč

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

EOB3454AAX

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

EIV654

• dotykové „posuvné“ ovládání DirectAccess  
vpravo vpředu

• 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• propojení s odsavačem Hob2Hood
• Eco časovač a přičítací časovač
• blokování ovládání 
• dětská pojistka
• minutka, funkce Pausa, ukazatel času, auto zahřátí
• jednoduchá instalace pomocí příchytek
• rozměry Š x H (mm): 560 x 490

15 .990 Kč

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

EHF65451FK

• dotykové posuvné ovládání 
• podsvícené ukazatele 
• propojení s odsavačem Hob2Hood
• varné zóny 
• Časovač - odpočítává čas
• blokování ovládání a dětská pojistka
• Minutka, funkce Pausa, auto zahřátí
• CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla 
• rozměry Š x H (mm): 560 x 490

7.990 Kč

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA

KOBBS31X

• energetická třída: A+
• technologie: SteamBoost
• samočištění: parní
• vnitřní objem čistý (l): 70
• ovládaní: dotyková nabídka s popisky a ikonami,  

LCD displej
• teleskopické výsuvy, teplotní sonda, SoftClosing: 
• nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

27.990 Kč

Kurzy vaření
a kuchařkazdarma!

VAŘENÍ, PEČENÍ 
A GRILOVÁNÍ 

V MULTIFUNKČNÍ 
PARNÍ TROUBĚ

ELC kucharka 210x210xmm finalni_ 1807.indd   2
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PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 45 CM

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

ESL4510LO

EFF60560OX

• energetická třída: A+
•  technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
• integrovatelná se spřaženými dveřmi
• čistý objem chladničky/mrazničky (l): 202/75
•  odmrazování chladničky/mrazničky: automatické/

manuální
• mechanické ovládání teploty
• osvětlení chladničky: 1 LED interní
• stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
• škrabka na led, zaměnitelné otevírání 
• rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

• energetická třída: A+
• 9 jídelních souprav,  5 programů / 4 teploty
• dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
• funkce Auto off, Odložený start o 1 až 24 hodin,  

funkce AirDry, funkce XtraDry, TimeManager
• připojitelná k teplé vodě 60 °C
• horní košík se systémem FlexiLift
• hlučnost v dB(A):47
• Invertor motor – prodloužená záruka 10 let
• rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

• energetická třída: B
• maximální kapacita: m3/h
• možnost nastavení recirkulace vzduchu
• způsob ovládání: elektronická tlačítka
• propojení odsavače s deskou Hob2Hood
• osvětlení: LED, 2x
• typ tukového filtru : Hliníkový
• počet rychlostí: 2+2 intenzivní Funkce Breeze
• barva: Nerez
• rozměry VxŠxH (mm): 1090 x 598 x 500

11 .990 Kč

10 .490 Kč

7.990 Kč

PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM

• energetická třída: A+++
• 15 jídelních souprav
• funkce Auto off, Odložený start o 1 až 24 hodin
• funkce AirDry, RealLife
• světelný indikátor na podlaze
• horní koš s funkcí FlexiLift
• GlassCare, ExtraHygiene
• vodní senzor
• invertor motor - prodloužená záruka 10 let
• rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

15 .990 Kč

VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

ENN2800AJW

EES69310L

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

LFP216S

• energetická třída: A++
•  technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
•  čistý objem chladničky/mrazničky (l): 220/109
•  odmrazování chladničky/mrazničky: automatické
• nerez s ochranou proti otiskům
•  funkce Rychlé zmrazení
• regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
• flexibilní poloviční polička, zaměnitelné otevírání
• osvětlení chladničky: 1 interní LED po straně
• rozměry V x Š x H (mm): 1845 x 595 x 630

• energetická třída: D
•  způsob ovládání: mechanická tlačítka
• počet rychlostí: 3
• sací výkon (m3/h): max./min: 240/145
• hlučnost v dB(A): max./min: 57/46
• osvětlení: 2x LED žárovka
•  typ filtrace: 1 hliníková kazeta 
• uhlíkový filtr k dokoupení: ECFB03
• barva: stříbrná
• rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

9.990 Kč

2 .290 Kč

VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

ENN3074EFW

• energetická třída: A++
• integrovatelná se spřaženými dveřmi
•  čistý objem chladničky/mrazničky (l): 207/60
•  odmrazování chladničky/mrazničky: automatické
• elektronické ovládání teploty s LCD displejem
•  funkce Rychlé zmrazení pro rychlé zmrazení
• flexibilní úložný systém CustomFlex®
• systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou 

teplotu v chladničce
• rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 540 x 549

22 .900 Kč

VOLNĚ STOJ ÍCÍ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

EN3601MOX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

EFF90560OX

• energetická třída: B
• maximální kapacita: m3/h
• možnost nastavení recirkulace vzduchu
• způsob ovládání: elektronická tlačítka
• propojení odsavače s deskou Hob2Hood
• osvětlení: LED, 2x
• typ tukového filtru : Hliníkový
• počet rychlostí: 2+2 intenzivní Funkce Breeze
• barva: Nerez
• rozměry V x Š x H (mm): 665 x 898 x 500

8 .990 Kč

VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

ENN2812COW

• energetická třída: A++
• technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
• integrovatelná se spřaženými dveřmi
• čistý objem chladničky/mrazničky (l): 196/72
• odmrazování chladničky/mrazničky: automatické/

manuální
• osvětlení chladničky: 1 LED interní
• ovládání: Elektronické dotykové
• škrabka na led, zaměnitelné otevírání 
• výška prostoru pro instalaci: 1 780 mm
• rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

15 .990 Kč

PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM

EEC67300L

• energetická třída: A+++
• 13 jídelních souprav
• funkce Comfort Lift
• funkce Auto off, Odložený start o 1 až 24 hodin
• funkce AirDry, RealLife
• světelný indikátor na podlaze
• horní koš s funkcí FlexiLift
• vodní senzor
• invertor motor - prodloužená záruka 10 let
• rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

19.990 Kč

V KUCHYNI  
BEZ OBAV
Řada spotřebičů AEG Mastery vyniká 
nadčasovým designem, precizním 
zpracováním a nejvyspělejšími funkcemi, 
které vám dodají patřičné sebevědomí. 
Přizpůsobí se vašim potřebám a chutím, 
takže výsledek bude vždy perfektní.  
Bez obav.

STRÁŽCI VAŠÍ
KUCHYNĚ

www.aeg.cz

•  KURZ VAŘENÍ
•  NÁDOBÍ
•  KUCHAŘKU

KUPTE SI PARNÍ TROUBU  
Z ŘADY AEG MASTERY  
A ZÍSKEJTE ZDARMA

PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM

EEM48320L

• energetická třída: A+++
• 14 jídelních souprav
• funkce Auto off, Odložený start o 1 až 24 hodin
• funkce AirDry
• světelný indikátor na podlaze
• horní koš s funkcí FlexiLift
• GlassCare, XtraPower
• vodní senzor
• invertor motor - prodloužená záruka 10 let
• rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

13 .990 Kč

PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM

EEM48210L

• energetická třída: A++
• 14 jídelních souprav
• funkce Auto off, Odložený start o 1 až 24 hodin
• funkce AirDry
• světelný indikátor na podlaze
• horní koš s funkcí FlexiLift
• XtraDry, Waterstop System
• vodní senzor
• invertor motor - prodloužená záruka 10 let
• rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

10 .990 Kč

SIKO KUCHYNĚ
www.siko.cz/kuchyne148 SIKO KUCHYNĚ

www.siko.cz/kuchyne 149149



energetická třída A++ 
vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70 
barva: nerezová ocel  
s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
čištění: pára 
otočný ovladač s LCD displejem 
variace přednastavených programů Assist 
bezpečnost: indikace zbytkového tepla, dětská pojistka 
rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

39.990 Kč

T R O U BA  
ST E A M P R O 
B S K8 9 2 3 3 0 M

energetická třída: A+  
vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70  
barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
čištění: pára   
otočný ovladač s LCD displejem 
variace přednastavených programů Assist 
bezpečnost: ukazatel zbytkového tepla,  
dětská bezpečnostní pojistka, automatické vypnutí trouby 
rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550 

T R O U BA  
ST E A M B O O ST 
B S K8 8 2 32 0 M

energetická třída A 
vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71 
barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
čištění: pyrolýza 
zasunovací ovladače 
funkce SteamBake 
halogenové osvětlení 
počet skel: 4 
1x teleskopické výsuvy 
rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

16 .990 Kč

T R O U BA  
ST E A M BA K E 
B P K 5 5 6 32 0 M

barva a provedení: černá, se zkosenými hranami 
propojení varných zón: FlexiBridge 
typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální  
ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo 
funkce: PowerSlide, automatické rychlé zahřátí 
Hob2Hood 
bezpečnostní funkce: dětská pojistka, blokování ovládání,  
automatické vypnutí desky 
rozměry Š x H (mm): 590 x 520

17.990 Kč

I N D U KČ N Í  
VA R N Á D E S K A 
I K E 6 4 47 1 F B

33 .990 Kč

energetická třída: A+ 
vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71 
barva: černá 
čištění: pyrolýza 
displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání 
paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení 
bezpečnost: ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka, 
elektronický zámek dveří, automatické vypnutí trouby 
rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

T R O U BA  
S E N S E C O O K 
B P E 742 32 0 B

18 .990 Kč

energetická třída: A+ 
vnitřní objem hrubý/čistý (l): 71 
barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
čištění:  Aqua 
displej a ovládání: zasunovací ovladače 
teplotni sonda 
topné kruhové těleso 
bezpečnost: ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka, 
rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

12 .990 Kč

T R O U BA 
S E N S E C O O K 
B E K 5 4 6 32 0 M

energetická třída: A+ 
vnitřní objem hrubý/čistý (l): 43 
barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
čištění: hladký smalt pro snadné čištění 
displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání 
automatická nabídka teplot  
bezpečnost: ukazatel zbytkového tepla,  
dětská pojistka, počet skel: 4 
rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

13 .990 Kč

KO M PA K T N Í  
T R O U BA  
S  M I K R OV LN N O U 
F U N KC Í 
Q U I C K&G R I LL 
K M K 7 2 1 0 0 0 M

barva a provedení: černá, nerezový rámeček 
propojení varných zón: 2x Bridge 
typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu 
funkce: podsvícené ukazatele, zvukový signál,  
přičítací časoměr CountUp, časové funkce 
bezpečnostní funkce: dětská pojistka, blokování ovládání,  
automatické vypnutí desky 
rozměry Š x H (mm): 576 x 516

14 .990 Kč

I N D U KČ N Í  
VA R N Á  D E S K A 
I K E 6 4 4 5 0X B

barva a provedení: černá, se zkosenými hranami 
propojení varných zón: nelze 
typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,  
digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo 
funkce: podsvícené ukazatele, zvukový signál, přičítací  
časoměr CountUp, časové funkce, Hob2Hood  
bezpečnostní funkce: dětská pojistka, blokování ovládání 
automatické vypnutí desky 
rozměry Š x H (mm): 590 x 520

12 .990 Kč

I N D U KČ N Í  
VA R N Á  D E S K A 
I K B 6 4 41 3 F B

barva a provedení: černá, nerezový rámeček 
propojení varných zón: nelze 
typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu,  
vpředu vpravo 
funkce: podsvícené ukazatele, zvukový signál, časové funkce,  
bezpečnostní funkce: dětská pojistka, blokování ovládání,  
automatické vypnutí desky 
rozměry Š x H (mm): 560 x 490

9.990 Kč

P LY N OVÁ  
VA R N Á  D E S K A 
H K B 6 4 5 4 0 N B

barva a provedení: černé sklo 
typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo 
funkce: integrované elektrické zapalování ovladačem, digitální ukazatel 
pro každou zónu, zvukový signál, nastavení odpočítávání času, Hob2Hood, 
FlameLight LED  
bezpečnostní funkce: bezpečností termopojistka 
rozměry Š x H (mm): 560 x 480

11 .990 Kč

I N D U KČ N Í  
VA R N Á D E S K A 
I K B 6 4 4 31 X B

ZDARMA
KURZ VAŘENÍ

NÁDOBÍ

KUCHAŘKA

VAŘENÍ, PEČENÍ A GRILOVÁNÍ 

V MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBĚ

MASTERY RANGE

ZDARMA
KURZ VAŘENÍ

NÁDOBÍ

KUCHAŘKA

VAŘENÍ, PEČENÍ A GRILOVÁNÍ 

V MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBĚ

MASTERY RANGE

energetická třída: A+++  
spotřeba vody (l): 11  
hlučnost (dB): 39  
počet programů/teplot: 8/5  
displej: LCD displej s textovými informacemi  
technologie: ComfortLift®, ProClean, AirDry  
funkce: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry 
odložený start, automatické vypnutí 
rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

M YČ K A P LN Ě  
I N T E G R OVA N Á  
6 0 C M 
F S K9 3 8 0 0 P

29.990 Kč
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energetická třída: A++ 
způsob sušení: s tepelným čerpadlem 
hlučnost sušení (dB): 66  
ovládání: Středně velký LCD 
technologie:  Senzor sušičky, odloženéhý start, funkce proti pomačkání  
typ motoru: Invertor 
rozměry (mm): 850x596x663

16 .990 Kč

S U Š I Č K A  
A B S O LU T E C A R E ® 
T 8 D B E 4 8 S C

energetická třída: A+++ 
roční spotřeba vody (l): 10999 
kapacita praní (kg): 8 
hlučnost praní/odstřeďování (dB): 51/77  
ovládání: Střední LED displej 
technologie:  Fuzzy Logic, odložený start, protipěnový systém  
typ motoru: ÖKOInvertor 
rozměry VxŠxH (mm): 850 x 600 x 571

P R AČ K A  
P R O ST E A M ® 
L 7 F B E 6 8 S C

energetická třída: A+++ 
spotřeba vody (l): 9,9 
hlučnost (dB): 44  
počet programů/teplot: 7/4  
displej: 3místný displej s ukazatelem zbytkového času 
technologie: ProClean, AirDry  
funkce: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry 
odložený start, automatické vypnutí 
rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550 

energetická třída: A+++ 
spotřeba vody (l): 9,9 
hlučnost (dB): 44  
počet programů/teplot: 5/4  
displej: 3místný displej s ukazatelem zbytkového času 
technologie: AirDry  
funkce: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry 
odložený start, automaticke vypnuti 
rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550

14 .990 Kč

M YČ K A P LN Ě  
I N T E G R OVA N Á  
6 0 C M 
F S B 5 3 6 3 7 Z

15 .490 Kč

energetická třída: A+++  
spotřeba vody (l): 11  
hlučnost (dB): 39  
počet programů/teplot: 8/5  
displej: LCD displej s textovými informacemi  
technologie: ProClean, AirDry  
funkce: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry 
odložený start, automatické vypnutí 
rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570 

energetická třída: A++  
spotřeba vody (l): 10,5 
hlučnost (dB): 44  
počet programů/teplot: 7/5  
displej: 3místný displej s ukazatelem zbytkového času 
technologie: ProClean, AirDry  
funkce: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry 
odložený start, automatické vypnutí 
rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570 

energetická třída: A++ 
celková roční spotřeba (kWh): 233 
hlučnost (dB): 39 
čistý objem chladmičky/mrazničky (l): 207/60 
odmrazování: automatické 
ovládání: dotykové s LCD displejem 
funkce: Frostmatic, Coolmatic,  dětská pojistka 
ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 540 x 549

24 .990 Kč

KO M B I N OVA N Á 
V E STAV N Á  
C H L A D N I Č K A  
S  M R A Z N I Č KO U 
D O LE 
S C E 8 1 9 2 6T S

energetická třída: A++ 
celková roční spotřeba (kWh): 248 
hlučnost (dB): 41 
čistý objem chladmičky/mrazničky (l): 250/91 
odmrazování: automatické 
ovládání: dotykové s LCD displejem 
funkce: Frostmatic, Coolmatic, 
zvukový a vizuální alarm vysoké teploty 
rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 2000 x 595 x 647

18 .990 Kč

KO M B I N OVA N Á  
VO LN Ě STO J Í C Í 
C H L A D N I Č K A  
S  M R A Z N I Č KO U 
D O LE 
R C B 8 3 7 2 4 M X

energetická třída: A++ 
celková roční spotřeba (kWh): 228 
hlučnost (dB): 39 
čistý objem chladmičky/mrazničky (l): 192/61 
odmrazování: automatické 
ovládání: dotykové s LCD displejem 
funkce: Frostmatic, Coolmatic,  dětská pojistka 
ventilátor pro cirkulaci vzduchu 
rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

21 .990 Kč

KO M B I N OVA N Á 
V E STAV N Á  
C H L A D N I Č K A  
S  M R A Z N I Č KO U 
D O LE 
S C E 8 1 8 2 6T S

barva: nerez 
způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle 
počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní 
výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779 
hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73 
funkce: Hob2Hood, Breeze, možnost nastavení recirkulace  
vzduchu, indikace znečištění tukového a uhlíkového filtru 
rozměry V x Š x H (mm): 635 x 598 x 500

10 .990 Kč

KO M Í N OV Ý  
O D SAVAČ 
D B B 5 6 6 0 H M

barva: černá 
způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle 
počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní 
výkon (m³/h): max./min.: 570/320, intenzivní: 700 
hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/51, intenzivní: 69 
funkce: Hob2Hood, Breeze, možnost nastavení  
recirkulace vzduchu, indikace znečištění tukového  
a uhlíkového filtru 
rozměry V x Š x H (mm): 872 x 898 x 256

KO M Í N OV Ý  
O D SAVAČ 
DV B 5 96 0 H B

15 .990 Kč

M YČ K A P LN Ě  
I N T E G R OVA N Á  
4 5  C M 
F S E 8 3 4 0 0 P

15 .990 Kč

M YČ K A P LN Ě  
I N T E G R OVA N Á  
6 0 C M 
F S K9 3 70 7 P

23 .990 Kč 17.990 Kč

M YČ K A P LN Ě  
I N T E G R OVA N Á  
6 0 C M 
F S E 6 3 7 1 7 P
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energetická třída: A++ 
celková roční spotřeba (kWh): 226 
hlučnost (dB): 36 
čistý objem chladmičky/mrazničky (l): 188/72 
odmrazování: automatické 
ovládání: elektronické s LED indikací  
funkce: Frostmatic 
rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549 

17.990 Kč
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Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

 ▪ 11 funkcí, objem 71 l
 ▪ HomeMade® tvar trouby pro rovnoměrné 

pečení
 ▪ PerfectGrill dvojité topné těleso 
 ▪ tlumené zavírání dveří trouby 
 ▪ 2x teleskopy, rychlý předehřev,
 ▪ rozmrazování, čištění AquaClean
 ▪ pečení na více plechách současně

 ▪ FrostLess technologie pro menší 
tvorbu námrazy v mrazničce

 ▪ AdaptTech technologie pro úsporu 
energie 

 ▪ Ionizátor vzduchu 
 ▪ Netto objem 227/95 l
 ▪ Pravé otvírání dveří (levé na speciální 
objednávku)

 ▪ Rychlé zmrazování FastFreeze
 ▪ Nízkoteplotní zásuvka FreshZone
 ▪ Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti 
 ▪ LED display/ukazovatel teploty 
v chladničce

ORK192R 

ORK192BK

ORK192RD  

ORK192BL  

DOSTUPNÉ BARVY

EC642CLI
60 cm sklokeramická varná deska

OBRB153BL/R 
60 cm volně stojící chladnička

IK640CLI 
60 cm indukční varná deska

 ▪ 4 HiLight varné zóny, z toho 1 duo zóna
 ▪ ovládání stylovými knoflíky 
 ▪ lakovaný rámeček varné desky v barvě 
slonová kost

 ▪ ukazatel zbytkového tepla
 ▪ bezpečnostní zamčení ovládaní varné 
desky

 ▪ příkon 6,4 kW, napojení 380 V

 ▪ Mechanické ovládání 
 ▪ Ionizátor vzduchu 
 ▪ Netto objem 229/25 l
 ▪ Pravé otvírání dveří (levé 
na speciální objednávku)

 ▪ Nízkoteplotní zásuvka 
FreshZone

 ▪ Zeleninová zásuvka  
s regulací vlhkosti 

 ▪ LED osvětlení, držák 
na láhve

 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ ovládání stylovými knoflíky
 ▪ zbroušená hrana
 ▪ funkce PowerBoost pro extra výkon 

varné zóny
 ▪ BoilControl automatický rychlý ohřev
 ▪ bezpečnostní zamčení ovládaní varné 
desky

 ▪ příkon 7,1 kW, napojení 380 V

9 990 Kč11 990 Kč11 990 Kč

19 990 Kč

GW6D41CLI
60 cm plynová varná deska

BO7732CLI
60 cm multifunkční trouba

ORK192C
60 cm volně stojící kombinovaná chladnička

DK63CLI   
60 cm komínový odsavač

IT643SYW   
60 cm indukční vestavná deska

BHP62CLI  
60 cm výsuvný teleskopický odsavač

BM 6240 SY2W* 
60 cm vestavná mikrovlnná trouba

NRK621CLI   
60 cm volně stojící kombinovaná chladnička

WHI6SYW   
60 cm komínový odsavač

 ▪ 4 plynové hořáky s pojistkami
 ▪ jednoruční zapalování hořáků 
 ▪ litinové nosné mřížky
 ▪ dvojitý WOK hořák 4,05 kW 
 ▪ redukce pro malé hrnce 
 ▪ přibalené trysky na PB 

 ▪ odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci 
dokupte 1ks UF kód 443072)

 ▪ maximální výkon pri odtahu 545 m³/h
 ▪ mechanické ovládání knofl íky
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ 2x LED osvětlení
 ▪ kovové omyvatelné tukové filtry 
s polyuretanovou pěnou

 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ dotykové ovládání 
 ▪ zbroušená hrana
 ▪ BridgeZone spojený dvou levých zón
 ▪ funkce PowerBoost pro extra výkon 

varné zóny
 ▪ BoilControl automatický rychlý ohřev
 ▪ funkce StopGo, Recall, EggTimer
 ▪ bezpečnostní zamčení ovládaní varné 
desky

 ▪ příkon 7,2 kW, napojení 380 V

 ▪ odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci 
dokupte 1ks UF kód 688572)

 ▪ maximální výkon při odtahu 650 m³/h
 ▪ dotykové ovládání 
 ▪ OptiStart okamžité spuštění
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ 2x LED osvětlení
 ▪ kovové omyvatelné tukové filtry  
s polyuretanovou pěnou

 ▪ odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci 
dokupte 1ks UF kód 716845)

 ▪ maximální výkon při odtahu: 435 m³/h
 ▪ mechanické ovládání
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ 2x LED osvětlení
 ▪ kovové omyvatelné tukové filtry 
s polyuretanovou pěnou

 ▪ dotykové ovládání s LED displejem
 ▪ AUTO menu
 ▪ 8 přednastavených programů
 ▪ 2 režimy – mikrovlny/gril
 ▪ rozmrazování podle času
 ▪ halogenové osvětlení
 ▪ nerezový vnitřek trouby
 ▪ odložený start, dětský zámek
 ▪ mikrovlnný výkon 900 W
 ▪ výkon grilu 1000 W (Quartz)

*  do vyprodání zásob, nový model  
BM235SYW dostupný 07/2019

 ▪ bez námrazová technolo-
gie NoFrost Plus

 ▪ AdaptTech technologie 
pro úsporu energie 

 ▪ ionizátor vzduchu  
s cirkulací s Multiflow 
360°

 ▪ netto objem 254/85 l
 ▪ rychlé zmrazování 

FastFreeze
 ▪ nízkoteplotní zásuvka 

FreshZone
 ▪ zeleninová zásuvka  
s regulací vlhkosti 

 ▪ LED display/ukazovatel 
teploty v chladničce

8 990 Kč

25 990 Kč

9 990 Kč 12 990 Kč 10 990 Kč3 990 Kč

BM235CLI
60 cm vestavná mikrovlnná trouba

BO76SYW
60 cm multifunkční trouba

 ▪ mechanické ovládání
 ▪ 5 stupňů mikrovlnného výkonu
 ▪ 2 režimy mikrovlny/gril
 ▪ automatické rozmrazovaní podle času
 ▪ keramické dno trouby
 ▪ Stirrer technologie pro rovnoměrný 

ohřev
 ▪ možnost ohřevu více jídel najednou
 ▪ mikrovlnný výkon: 800 W
 ▪ výkon grilu: 1100 W (Quartz)

 ▪ 11 funkcí, objem 71 l
 ▪ HomeMade® tvar trouby pro rov-

noměrné pečení
 ▪ PerfectGrill dvojité topné těleso 
 ▪ tlumené zavírání dveří trouby 
 ▪ 2x teleskopy, rychlý předehřev,
 ▪ rozmrazování, čištění AquaClean
 ▪ pečení na více plechách současně18 990 Kč
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TVOJE  
COOL 
STRÁNKA

Designova, kolekce

Simplicity

ZAPARKUJTE  
JI VE SVÉ 
KUCHYNI

RBL

8 990 Kč

VAŘENÍ S VÁŠNÍ
Kuchyně je posvátné místo lásky a vášně k životu. Je to místo, kde 
vytváříme chutné a originální chutě našich životu. Po celou historii 
lidstva je kuchyň místo, kde se dějí všechny důležité věci. Lahodné 
vůně koření vás zvou prožít kulinárské příběhy minulosti a vytvořit 
si vaše vlastní. Dobrá kuchyně je recept na sladký a vášnivý život. 
To ztělesňuje kolekce kuchyňských spotřebičů Gorenje Classico, 
dostupná v barvě slonové kosti nebo matné černé.

SIKO KUCHYNĚ
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Kuchyňské spotřebiče GorenjeKuchyňské spotřebiče Gorenje
BOP647A35XG 
60 cm multifunkční pyrolytická trouba

B1O737E24X 
60 cm multifunkční trouba

IS646BG 
60 cm indukční vestavná deska

ECS648BCSC 
60 cm sklokeramická varná deska 

BO747A47XG 
60 cm multifunkční trouba

B1O737E11X 
60 cm multifunkční trouba

IT643BX 
60 cm indukční vestavná deska

ECT644BSC 
60 cm sklokeramická varná deska 

B1O737E30XG 
60 cm multifunkční trouba

BM171E2X/BM171E2XG 
60 cm vestavná mikrovlnná trouba

IT640BCSC 
60 cm indukční vestavná deska

GW641X 
60 cm plynová varná deska 

 ▪ 11 funkcí, objem 63 l
 ▪ HomeMade® tvar trouby pro rovnoměrné pečení
 ▪ PerfectGrill dvojité topné těleso 
 ▪ programování doby pečení
 ▪ tlumené zavírání dveří trouby 
 ▪ zamačkávací knoflíky
 ▪ 2x teleskopy, rychlý předehřev,
 ▪ pyrolytické čištění trouby
 ▪ rozmrazování, elektronický termostat
 ▪ pečení na více plechách současně

 ▪ 11 funkcí, objem 71 l
 ▪ HomeMade® tvar trouby pro rovnoměrné pečení
 ▪ PerfectGrill dvojité topné těleso 
 ▪ programování doby pečení
 ▪ tlumené zavírání dveří trouby 
 ▪ zamačkávací knoflíky
 ▪ 1x teleskop, rychlý předehřev,
 ▪ AquaClean čištění trouby, rozmrazování
 ▪ pečení na více plechách současně

 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ dotykové ovládání s vodící drážkou
 ▪ broušené hrany
 ▪ AreaFlex propojení varných zón
 ▪ IQ automatické programy vaření
 ▪ funkce PowerBoost pro extra výkon varné zóny
 ▪ BoilControl automatický rychlý ohřev
 ▪ funkce StopGo, Recall, EggTimer, SoftMelt, StayWarm
 ▪ bezpečnostní zamčení ovládaní varné desky
 ▪ příkon 7,2 kW, napojení 380 V

 ▪ 4 HiLight varné zóny, 2x duo zóna
 ▪ ovládání výkonu pohybem prstu 
 ▪ zkosená přední fazeta 
 ▪ 1x PowerZone extra zvýšení výkonu 
 ▪ FishZone oválná zóna
 ▪ BoilControl automatický rychlý ohřev
 ▪ funkce StopGo, funkce časovač, StayWarm,  

dětský zámek
 ▪ ukazatel zbytkového tepla
 ▪ příkon 6,9 kW, napojení na 380 V

 ▪ odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci  
dokupte 1ks UF kód 180178)

 ▪ maximální výkon při odtahu 576 m³/h
 ▪ dotykové ovládání, časovač
 ▪ P.A.S obvodové odsávání s nižší hlučností  

a menší spotřebou energie, 4 stupně výkonu
 ▪ 4x LED osvětlení
 ▪ kovové omyvatelné tukové filtry

 ▪ 11 funkcí, objem 71 l
 ▪ HomeMade® tvar trouby pro rovnoměrné pečení
 ▪ PerfectGrill dvojité topné těleso 
 ▪ programování doby pečení
 ▪ tlumené zavírání dveří trouby 
 ▪ zamačkávací knoflíky
 ▪ 3x teleskopy, rychlý předehřev,
 ▪ AquaClean čištění trouby
 ▪ rozmrazování, elektronický termostat
 ▪ pečení na více plechách současně

 ▪ 11 funkcí, objem 71 l
 ▪ HomeMade® tvar trouby pro rovnoměrné pečení
 ▪ PerfectGrill dvojité topné těleso 
 ▪ programování doby pečení
 ▪ tlumené zavírání dveří trouby 
 ▪ zamačkávací knoflíky
 ▪ rychlý předehřev, AquaClean čištění trouby, 
 ▪ rozmrazování, pečení na více plechách současně

 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ dotykové ovládání 
 ▪ nerezový rámeček
 ▪ funkce PowerBoost pro extra výkon varné zóny
 ▪ BoilControl automatický rychlý ohřev
 ▪ funkce StopGo, Recall, EggTimer,
 ▪ SoftMelt, StayWarm
 ▪ bezpečnostní zamčení ovládaní varné desky
 ▪ příkon 7,2 kW, napojení 380 V

 ▪ 4 HiLight varné zóny, 2x duo zóna
 ▪ dotykové ovládání
 ▪ broušené hrany
 ▪ BoilControl automatický rychlý ohřev
 ▪ funkce StopGo, funkce časovač, dětský zámek
 ▪ ukazatel zbytkového tepla
 ▪ příkon 6,3 kW, napojení na 380 V

 ▪ odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci 
dokupte 1ks UF kód 688572)

 ▪ maximální výkon při odtahu 650 m³/h
 ▪ dotykové ovládání
 ▪ P.A.S obvodové odsávání s nižší hlučností  

a menší spotřebou energie 
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ 2x LED osvětlení
 ▪ kovové omyvatelné tukové filtry s polyuretanovou 
pěnou

 ▪ 11 funkcí, objem 71 l
 ▪ HomeMade® tvar trouby pro rovnoměrné pečení
 ▪ PerfectGrill dvojité topné těleso 
 ▪ programování doby pečení
 ▪ tlumené zavírání dveří trouby 
 ▪ zamačkávací knoflíky
 ▪ 2x teleskopy, rychlý předehřev,
 ▪ AquaClean čištění trouby, rozmrazování
 ▪ pečení na více plechách současně

 ▪ úprava nerezových částí proti otiskům prstů
 ▪ 2 režimy – mikrovlny/gril
 ▪ 6 úrovní výkonu, časovač
 ▪ rozmrazování podle času
 ▪ halogenové osvětlení
 ▪ nerezový vnitřek trouby
 ▪ mikrovlnný výkon 700 W
 ▪ výkon grilu 1000 W (Quartz) 
 ▪ možnost vestavby do horních skřínek 32 cm 

 ▪ 4 indukční varné zóny
 ▪ dotykové ovládání 
 ▪ zbroušená hrana
 ▪ funkce PowerBoost pro extra výkon varné zóny
 ▪ funkce časovač
 ▪ bezpečnostní zamčení ovládaní varné desky
 ▪ funkce omezovač výkonu varné desky – napojení 

na 230 V 
 ▪ příkon 7,2 kW

 ▪ 4 plynové hořáky s pojistkami
 ▪ jednoruční zapalování hořáků 
 ▪ litinové nosné mřížky
 ▪ dvojitý WOK hořák 3,5 kW 
 ▪ litinový držák pánví typu WOK
 ▪ redukce pro malé hrnce 
 ▪ přibalené trysky na PB 

 ▪ odtah nebo recirkulace (pro recirkulaci 
dokupte 1ks UF kód 698059)

 ▪ maximální výkon při odtahu 650 m³/h
 ▪ dotykové ovládání
 ▪ P.A.S obvodové odsávání s nižší hlučností  

a menší spotřebou energie 
 ▪ 3 stupně výkonu, 2x LED osvětlení
 ▪ nerezové omyvatelné tukové filtry 
 ▪ s polyuretanovou pěnou a klapkami pro  

usměrnění vzduchu

GV67260XXL 
60 cm plně integrovaná myčka

WHI643E6XBG/XGW*/B 
60 cm komínový odsavač

GI67260 
60 cm integrovaná myčka s panelem

WHT643E4XBG 
60 cm komínový odsavač

GV55110 
45 cm plně integrovaná myčka

GV64161 
60 cm plně integrovaná myčka

NRKI4182E1  
54 cm vestavná kombinovaná chladnička

RKI4182E1   
54 cm vestavná kombinovaná chladnička

GV66160 
60 cm plně integrovaná myčka

IDR4545E 
60 cm ostrůvkový odsavač

 ▪ invertorový motor s 10letou 
zárukou

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 16 sad nádobí, 3 koše
 ▪ 5 teplot mytí, 5 programu
 ▪ Možnost zkrácení času 
programů 

 ▪ TotalDry automatické 
pootevření dveří na konci 
programu

 ▪ Ukazovatel stavu programu 
na podlahu LED světlo

 ▪ SlidingDoor posuvný mecha-
nizmus dvířek

 ▪ ionizace vzduchu, Total 
AquaStop

 ▪ invertorový motor s 10letou 
zárukou

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 16 sad nádobí, 3 koše
 ▪ 5 teplot mytí, 5 programu
 ▪ Možnost zkrácení času 
programů 

 ▪ TotalDry automatické 
pootevření dveří na konci 
programu

 ▪ Ukazovatel stavu programu 
na podlahu LED světlo

 ▪ SlidingDoor posuvný mecha-
nizmus dvířek

 ▪ ionizace vzduchu, Total 
AquaStop

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 10 sad nádobí, 3 koše
 ▪ 4 teplot mytí, 5 programu
 ▪ AUTO program
 ▪ Rychlý 15 min. program
 ▪ Možnost zkrácení času 
programů 

 ▪ ExtraDry – extra sušení
 ▪ Total AquaStop

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 16 sad nádobí, 3 koše
 ▪ 5 teplot mytí, 5 programu
 ▪ AUTO program
 ▪ Rychlý 15 min. program
 ▪ Možnost zkrácení času 
programů 

 ▪ TotalDry automatické 
pootevření dveří na konci 
programu

 ▪ Total AquaStop

 ▪ dotykové ovládání
 ▪ 16 sad nádobí, 3 koše
 ▪ 5 teplot mytí, 5 programu
 ▪ AUTO program
 ▪ Rychlý 15 min. program
 ▪ Možnost zkrácení času 
programů 

 ▪ TotalDry automatické 
pootevření dveří na konci 
programu

 ▪ Total AquaStop

10 990 Kč 16 990 Kč

10 990 Kč12 990 Kč13 990 Kč

12 990 Kč 8 990 Kč

13 990 Kč 7 990 Kč

14 990 Kč

11 990 Kč 7 990 Kč

9 990 Kč 5 990 Kč

9 990 Kč 5 990 Kč

6 990 Kč 5 990 Kč

9 990 Kč
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GV67260XXL  
Vhodná pro vysoké kuchyňské linky, 
umístění pod pracovní desku 86 až 94 cm.

PŘI KOUPI SETU VESTAVNÉ 
TROUBY A VARNÉ DESKY 
ZÍSKÁTE 10 DÍLNÚ SADU HRNCŮ  
V HODNOTE 1.590 Kč ZDARMA!
Platí pro spotřebiče Gorenje z katalogu SIKO, 
mimo akčních setů.
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8 990 Kč / 10 990 Kč*

DÁREK
ZDARMA

 ▪ levé/pravé otevírání dveří
 ▪ netto objem 180/68 l
 ▪ NoFrost DualAdvance
 ▪ indikátor otevřených dveří
 ▪ funkce rychlého chlazení 

SuperCool 
 ▪ úsporný režim EcoMode
 ▪ zeleninová zásuvka s regulací 
vlhkosti CrispZone

 ▪ LED display/ukazovatel teploty 
v chladničce

 ▪ levé/pravé otevírání dveří
 ▪ netto objem 189/71 l 
 ▪ FrostLess technologie pro menší  

tvorbu námrazy v mrazničce
 ▪ úsporný režim EcoMode
 ▪ nízkoteplotní zásuvka FreshZone
 ▪ zeleninová zásuvka s regulací 
vlhkosti 

 ▪ HiddenSpace – skrytý úložný 
prostor

 ▪ LED display/ukazovatel teploty  
v chladničce

 A++  A++

16 990 Kč 12 990 Kč

PYROLÝZA TERMOSONDA PRO HORNÍ 
SKŘÍŇKY

XGB XGW B
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AreaFlex zóna
S AreaFlex zónou můžete jednoduše 
propojit dvě varné zóny nad sebou, 

což umožní vařeni v menších i velkých 
nádobách různých rozměrů.

Funkce So� Melt a StayWarm
So Melt šetrně rozpustí

čokoládu nebo máslo při konstantní 
teplotě 42 °C. StayWarm udržuje jídlo 
na konstantní teplotě 70 °C, takže si 

zachová původní chuť a teplotu až do 
okamžiku podávaní.

Jednofázové připojení na 230 V
Některé naše indukční desky snadno 

napojíte na jednofázové připojeni. Tím 
nepřekročí 16A pojistku a hodí se i do 

panelákových bytů.

Funkce PowerBoost
Rychlého zvýšeni výkonu až o 40 % 

dosáhnete aktivaci funkce PowerBoost, 
což oceníte především u větších nádob 

s velkým objemem vody nebo když 
spěcháte.

Funkce StopGo
Díky funkci StopGo můžete zastavit 
vařeni a po opětovné aktivaci znova 

pokračovat ve vařeni se stejnými 
nastaveními.

Funkce Recall
Tato funkce je velice užitečná, když 
varnou desku neúmyslně vypnete. 

Mate 5 sekund na to, abyste reaktivovali 
poslední nastaveni.

INDUKČNÍ  VARNÉ DESKY

nerezový rámeček

ččernáčerná

INDUKCE

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

INDUKCE

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

ččerná

INDUKCE

80
cm

černá

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

č

INDUKCE

INDUKCEINDUKCE

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

 Kččerná

broušené hrany

černá

INDUKCE

černá

230 V

Kččerná

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

INDUKCE

30
cm

nerezový rámeček

 ▪ 4 indukční zóny, 80 cm šířka
 ▪ funkce Bridge- spojení dvou 180 mm zón
 ▪ funkce powerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 400 V/příkon 7,2 kW

 ▪ 4 indukční Okta-zóny, 60 cm šířka
 ▪ AreaFlex propojení dvou okta-zón
 ▪ funkce PowerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 400V/ příkon 7,4 kW

 ▪ 4 indukční Okta-zóny, 60 cm šířka
 ▪ AreaFlex propojení dvou okta-zón
 ▪ funkce PowerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 400V/ příkon 7,4 kW

 ▪ 4 indukční zóny (2x Okta-zón), 60 cm šířka
 ▪ AreaFlex propojení dvou okta-zón
 ▪ funkce PowerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 400V/ příkon 7,4 kW

 ▪ 4 indukční zóny, 60 cm šířka
 ▪ funkce Bridge - spojení dovu 180 mm zón
 ▪ funkce PowerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 400V/ příkon 7,2 kW

 ▪ 4 indukční zóny, 60 cm šířka
 ▪ funkce Bridge - spojení dovu 180 mm zón
 ▪ funkce PowerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 400V/ příkon 7,2 kW

 ▪ 4 indukční zóny, 60 cm šířka
 ▪ AreaFlex propojení dvou okta-zón
 ▪ funkce PowerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 400V/ příkon 7,4 kW

 ▪ 2 indukční zóny, šířka 30 cm
 ▪ plynulá regulace výkonu 0-9
 ▪ funkce PowerBoost, Timer,...
 ▪ napětí: 230 V/ příkon 3,7 kW

SIKO KUCHYNĚ
www.siko.cz/kuchyne156 SIKO KUCHYNĚ
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Kuchyňské spotřebiče MORA

71 l
objem 

VT447BX
Elektrická trouba samostatná

 ▪ speciální zamačkávací knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ multifukční trouba 8 funkcí
 ▪ trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 ▪ objem trouby 71 l
 ▪ energetická třída A
 ▪ speciální program čištění trouby Eco Clean
 ▪ drátěné rošty na výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 ▪ povrch trouby – nerez s úpravou proti otiskům prstů
 ▪ výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)

 ▪ speciální zamačkávací knoflíky
 ▪ dotykové ovládání hodin
 ▪ digitální programovatelné hodiny
 ▪ multifukční trouba 8 funkcí
 ▪ trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 ▪ objem trouby 71 l
 ▪ energetická třída A
 ▪ speciální program čištění trouby Eco Clean
 ▪ vedení v troubě - drátěné rošty

7 990 Kč

VMT442X /VMT452X
Vestavné mikrovlnné trouby

VT446AB
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 

VDP645GX1 
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 Kč

4 990 Kč/6 990 Kč

71 l
objem 71 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)
 ▪ tlumené dovírání dvířek  (VT537AW)
 ▪ objem trouby 71 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

OK697GX/OK997GX
60 cm komínový odsavač par, nerez/bílá

 ▪ komínový odsavač, 60 cm/90 cm (model 997 GX)
 ▪ LED osvětlení 2 x, dotykové ovládání
 ▪ PowerBoost pro rychlé odsávání
 ▪ maximální výkon při odtahu: 610 m3/h
 ▪ maximální výkon s PowerBoost funkcí: 695 m3/h
 ▪ kovové filtry proti mastnotám 
 ▪ funkce časovač
 ▪ horní odtah 150 mm
 ▪ uhlíkové filtry k dokoupení – model 665732

6 990 Kč/ 7 990 Kč

 D

58
cm

58
cm

VDIT650CW
Indukční varná deska

 ▪ broušené hrany
 ▪ dotykové ovládání, 4 indukční zóny
 ▪ plynulá regulace výkonu
 ▪ PowerBoost – extra výkon u všech varných zón
 ▪ Timer – časový spínař varných zón
 ▪ elektrické napětí: 230/400 V (32A) nebo 230 V (16 
A)

9 990 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

OK643X/OK643W
60 cm komínový odsavač par, nerez/bílá

 ▪ komínový odsavač, 60 cm
 ▪ barva nerez/bílá (model 643W)
 ▪ tlačítkové ovládání, 3 rychlosti výkonu
 ▪ LED osvětlení 2 x
 ▪ maximální výkon 395 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 68 dB(A)
 ▪ horní odtah 150 mm
 ▪ uhlíkový filtr k dokoupení – model UF 150x55 (273829)

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
D
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Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

Kuchyňské spotřebiče MORA

60
cm

71 l
objem 71 l

objem 71 l
objem 

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“

5 590 Kč

 ▪ 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)
 ▪ tlumené dovírání dvířek
 ▪ výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
 ▪ objem trouby 71 l
 ▪ energetická třída A+

9 990 Kč

VT548BX
Elektrická trouba samostatná

VDST642FF/VDST642X
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 71 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

VT538BX/VT538AX
Elektrická trouba samostatná

 ▪ elektrická trouba samostatná
 ▪ multifunkční trouba 8 funkcí
 ▪ ECO CLEAN funkce na čištění trouby
 ▪ objem trouby 71
 ▪ energetická třída A
 ▪ tlumené dovírání dvířek
 ▪ příslušenství: 1 x pekáč, 1 x rošt

Při koupi 
setu
TROUBA + 
DESKA + 
MYČKA nebo 
CHLADNIČKA

dostanete 
DÁREK
mikrovlnku 
MT121S  
v hodnotě 
1.890,-

ZDARMA

VT658BX
Elektrická trouba samostatná

5 990 Kč

OT 652 MX 
60 cm vestavný výsuvný odsavač par

 ▪ vestavný odsavač výsuvný model
 ▪ 3 rychlosti výkonu
 ▪ maximální výkon 304 m3/h
 ▪ LED osvětlení 2 x
 ▪ kovové filtry proti mastnotám
 ▪ maximální hlučnost: 62 dB (A)
 ▪ horní odtah 120 mm, energ.třída C
 ▪ uhlíkový filtr k dokoupení – model UF 632 (416912)

3 990 Kč

 A++

IM533
45 cm vestavná integrovaná myčka

VC1811/VC1821
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 chladicího prostoru
 ▪ netto objem chl./mraz.: 189/71 l
 ▪ 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

VCN1821
kombinovaná chladnička

 ▪ NoFrost DualAdvance - bez námrazy 2okruhový 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++

15 990 Kč

9
sad  A++

 A++

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+++

10 990 Kč/13 990 Kč

 A++ A+

AQUA
STOP

AQUA
STOP

AQUA
STOP

9 990 Kč/10 990 Kč

5letá záruka 
MORA Benefit 

Servis 
pro zákazníky 

SIKO  
v hodnotě 

1000 Kč 
ZDARMA! 

www.mora.cz

60
cm

VDIT650FF/VDIT650X
Indukční vestavná sklokeramická deska

 ▪ dotykové ovládání, 4 indukční zóny
 ▪ plynulá regulace výkonu 0-9
 ▪ funkce PowerBoost – extra výkon u všech varných zón
 ▪ funkce Timer – časový spínač 
 ▪ ukazatel zbytkového tepla
 ▪ automatické vypnutí indukční zóny
 ▪ 230/400 V (32A) nebo 230 V (16A)
 ▪ přední hrana zkosená, ostatní broušené (VDIT 650 X – 
nerez rámeček)

6 990 Kč

230V
400V

C

VDIT653FF/VDIT653FFW
Indukční varná deska

 ▪ dotykové ovládání, 4 indukční zóny
 ▪ funkce Bridge – spojení dvou 180 mm zón, levá strana
 ▪ plynulá regulace výkonu 0-9
 ▪ funkce PowerBoost – extra výkon u všech varných zón
 ▪ funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 40°C
 ▪ funkce StayWarm – udržování teploty 70°C
 ▪ funkce StopGo- pozastavení a opětovné spuštění zón
 ▪ automatické vypnutí indukční zóny po 1 min

9 990 Kč/11 990 Kč

230V
400V

 D

 A+

8 490 Kč/7 990 Kč8 990 Kč
nejprodávanější trouba

SIKO KUCHYNĚ
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www.whirlpool.cz

TECHNOLOGIE 6. SMYSL

Zvolte si jeden z 80 přednastavených receptů 
a technologie 6. SMYSL automaticky nastaví 
teplotu a dobu přípravy.

PROGRAM STEAMSENSE

Vařte doma zdravě. Využijte program 
SteamSense - pečení s přídavkem páry, 
díky kterému v jídle zůstanou zachovány 
všechny výživové hodnoty.

Nejnovější řada 
vestavných spotřebičů 
Whirlpool W Collection: 
objevte inteligentní vaření 

se 6. smyslem

FUNKCE COOK4

Překvapte své blízké a naservírujte jim 
menu o 4 chodech. S troubami 
W Collection přípravíte díky funkci 
Cook4 až čtyři jídla najednou.

ACM928BA
58 cm indukční varná deska

 ▪ příkon: 7,2 kW
 ▪ 4 indukční zóny, vznikají 2 flexizóny
 ▪ 6. SMYSL –regulace nízkoteplotních funkcí
 ▪ PowerManagement – možnost volby příkonu desky 
vč. připojení na 230 V

 ▪ PowerBooster – na všech plotnách (max. 2,4 kW)
 ▪ provedení: zkosené hrany po celém obvodu

11 490 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 plotnami
 ▪ PowerBooster – maximálně rychlý ohřev
 ▪ PowerManagement – volby příkonu desky vč. připojení na 230 V
 ▪ provedení: iXelium, zkosená přední a zadní hrana 

15 490 Kč

ACM918BA
58 cm indukční varná deska

 ▪ 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

10 990 Kč

AKT8900BA
58 cm sklokeramická varná deska

 ▪ příkon 6,4 kW
 ▪ dotykové ovládání - slider
 ▪ kontrolky zbytkového tepla
 ▪ provedení: zkosené hrany po celém obvodu

7 490 Kč

W7OS44S1P
horkovzdušná parní trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 6 základních funkcí + přednastavené kategorie
 ▪ Cook4 - možnost pečení až ve 4 úrovních najednou
 ▪ černobílý dotykový displej v CZ jazyce 
 ▪ Auto recepty + pečení v kombinaci s párou
 ▪ Pyrolýza - čištění vnitřku trouby za vysoké teploty
 ▪ SoftClosing - tiché dovírání dveří
 ▪ provedení: nerez 
 ▪ příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, 2 rošty, 
teleskopické výsuvy (1 úroveň)

16 990 Kč

73 l
objem 

AKZM8480IX,WH,NB
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
 ▪ ovládání pomocí centrálního tlačítka
 ▪ dotykový černobílý grafický displej
 ▪ Pyrolýza - čištění vnitřku trouby za vysoké teploty
 ▪ SoftClosing – tiché dovírání dveří
 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 1 plech mělký  
a 1 plech hluboký 

 ▪ provedení: nerez s povrchovou upravou proti otiskům prstů 
(IX), bile sklo (WH), černe sklo (NB)

13 990 Kč 73 l
objem 

OASKP8V1IX 
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 8 základních programů + 3 parní programy  
 ▪ Steam - 3 samostatné parní programy pro lehké a chutné 
pokrmy

 ▪ oranžový displej
 ▪ Pyrolýza - čištění vnitřku trouby za pomoci vysoké teploty
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy, 1 rošt, 1 plech mělký  
a 1 plech hluboký

9 990 Kč

AKZM8480NBAKZM8480WH

GMW6422IXLEE
59 cm plynová varná deska

 ▪ výkon hořáků: 8 kW
 ▪ výkonný dvojkorunkový hořák
 ▪ integrované elektrické zapalování
 ▪ provedení: iXelium - unikátní povrch zaručující 
vyšší odolnost proti poškrábání

 ▪ 2 litinové mřížky

6 990 Kč

GOA6425NB,WH
59 cm plynová varná deska s povrchem z tvrzeného skla

 ▪ výkon hořáků: 8 kW
 ▪ výkonný dvojkorunkový hořák
 ▪ integrované elektrické zapalování
 ▪ bezpečnostní ventily hořáků
 ▪ provedení: černé tvrzené sklo (NB), bílé 
tvrzené sklo (WH)

 ▪ 2 litinové mřížky

8 490 Kč

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

DÁREK
SET PROFESIONÁLNÍCH JAPONSKÝCH 
NOŽŮ V HODNOTĚ  6 190 KČ

Více informací a podrobné podmínky akce naleznete na stránkách 
www.whirlpool.cz/promo-akce/darky. Platnost akce od 1. 3. 2019

Kupte set 3 spotřebičů z tohoto letáku, které jsou 
označeny logem dárek, zaregistrujte se přes 
www.whirlpool.cz/promo-akce a Váš dárek bude 
doručen přímo na Vámi uvedenou adresu.

Více informací a podrobné podmínky akce naleznete na stránkách 
www.whirlpool.cz/promo-akce/zaruka. Platnost akce od 1. 3. 2019

Kupte spotřebič označený v tomto letáku logem 
ZÁRUKA 5 LET, zaregistrujte se přes 
www.whirlpool.cz/promo-akce a získejte automaticky 
PLNOU PRODLOUŽENOU ZÁRUKU NA 5 LET.

ZDARMA plná
prodloužená

ZÁRUKAZÁRUKA

ZÁRUKA

W7MD440
multifunkční mikrovlnná trouba

 ▪ funkce: Gril, Crisp, JetStart, JetDefrost, Bread Defrost
 ▪ dotykové ovládání
 ▪ černobílý textový displej
 ▪ výkon 1000/800 W
 ▪ Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací 
nádoby

 ▪ automatické čištění
 ▪ dvířka - otevírání dolů
 ▪ provedení: nerez

13 990 Kč

31 l
objem 

AMW730IX,WH,NB
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)

12 490 Kč

31 l
objem 

AMW730WH AMW730NB
ZÁRUKA

AKZ96230NB
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
 ▪ samočištění formou katalýzy
 ▪ SoftClosing - tlumené dovírání dveří
 ▪ provedení: černé sklo
 ▪ příslušenství: rošt, 1 plech mělký a 1 plech hluboký,  
teleskopické výsuvy (1 úroveň)

11 490 Kč

73 l
objem 

71 l
objem 
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Kuchyňské spotřebiče Whirlpool

ART9811A++SF
vestavná kombinovaná chladnička s extra velkým vnitřním 
objemem a s mrazničkou dole

 ▪ 6. SMYSL FreshControl - udržuje ideální 
vlhkost a teplou

 ▪ StopFrost - odmrazení mrazničky v 1 
minutě

 ▪ využitelný objem chlad./mraz.: 228/80l
 ▪ energetická třída A++
 ▪ roční spotřeba energie: 247 kWh
 ▪ hlučnost: 35dB
 ▪ vnitřní ventilátor
 ▪ polička na pizzu, XXL zásuvka
 ▪ osvětlení StarLight - 4 LED
 ▪ 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
 ▪ vnitřní ventilátor
 ▪ polička na pizzu, XXL zásuvka
 ▪ LessFrost - 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
 ▪ LessFrost - technologie pro 
snadné 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

17 990 Kč

WSIP4O23PFE
45 cm plně vestavná myčka nádobí

 ▪ 9 programů
 ▪ kapacita: 10 sad nádobí
 ▪ 6. SMYSL PowerClean
 ▪ roční spotřeba energie/vody: 212 kWh/2520 l
 ▪ hlučnost: 43 dB
 ▪ Aquastop, Multizone, třetí příborová zásuvka
 ▪ světelná indikace průběhu programu (paprsek 
promítnutý na podlahu)

 ▪ funkce odloženého startu

12 990 Kč

10
sad 

WSIO3O34PFEX/WSBO3O34PFX
45 cm plně vestavná myčka nádobí/s panelemm

 ▪ 8 programů
 ▪ kapacita: 10 sad nádobí
 ▪ 6. SMYSL PowerClean
 ▪ NaturalDry System - automatické pootevření dveří 
po skončení programu pro rychle dosušení (WSIO3O34PFEX)

 ▪ roční spotřeba energie/vody: 189 kWh/2520 l
 ▪ hlučnost: 44 dB
 ▪ Aquastop, Multizone, třetí příborová zásuvka
 ▪ světelná indikace průběhu programu (paprsek promítnutý 
na podlahu)

 ▪ funkce odloženého startu

13 990 Kč

10
sad

WSIO3T1256PEX/WSBO3O23PFX
45 cm plně vestavná myčka nádobí/s panelem

 ▪ 8/7 programů
 ▪ kapacita: 10 sad nádobí
 ▪ 6. SMYSL PowerClean
 ▪ roční spotřeba energie/vody: 212 kWh/1680 l//212 kWh/2520 l
 ▪ hlučnost: 45 dB/43 dB
 ▪ Aquastop, Multizone/+třetí příborová zásuvka (WSBO)
 ▪ funkce odloženého startu
 ▪ NaturalDry System - automatické pootevření dveří po skončení 
programu pro rychle dosušení (WSIO)

11 990 Kč

10
sad 

WHBS93FLEX/ WHBS63FLEX
90  cm komínový odsavač par/60 cm

 ▪ tichý ZEN motor
 ▪ 3 stupně výkonu odsávání
 ▪ LED osvětlení
 ▪ 3 tukové filtry
 ▪ kapacita odsávání: 105/713 mł/h
 ▪ hlučnost: 35/72 db
 ▪ provedení: nerez

8 490 Kč/7 990 Kč

AKR504IX
100 cm ostrůvkový odsavač par

 ▪ 6. SMYSL
 ▪ dotykové ovládání, 1 motor
 ▪ 4 stupně výkonu odsávání
 ▪ LED osvětlení
 ▪ kapacita odsávání: 304/713 m³/h
 ▪ hlučnost: 51/72 dB
 ▪ provedení: nerez + černé sklo
 ▪ příslušenství: hliníkový tukový filtr (3 ks)

17 990 Kč

AKR039GBL
80 cm nástěnný odsavač par

 ▪ 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

 ▪ 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

AKR7491IX,WH,NB
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 LED žárovkami
 ▪ příkon motoru: 150 W
 ▪ průměr odsávací roury: 120 mm
 ▪ příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
 ▪ provedení: nerez (IX), bílá (WH), černá (NB)
 ▪ příslušenství: hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr 
(v ceně), zpětná klapka

3 490 Kč

228l
80l 

195l
80l 

111l
18l 

146l
 

AKR7491NBAKR7491WH

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

SMC654FBF
65cm indukční varná deska

 ▪ příkon: 7,4 kW
 ▪ FlexiSide zóna
 ▪ dotykové ovládání - 4 slidery pro každou zónu
 ▪ SmartSet - přednastavené kategorie vaření
 ▪ PowerManagement - možnost volby příkonu desky 
vč. jejího připojení na 230 V

 ▪ provedení: zkosená přední hrana
 ▪ ChefControl - varná plocha rozdělena do tří teplot-
ních zón pro plynulé vaření

12 490 Kč

ACM822NE
58 cm indukční varná deska

 ▪ šířka: 58 cm
 ▪ příkon: 7 kW
 ▪ 4 indukční plotny
 ▪ PowerManagement  – možnost volby příkonu desky 
vč. připojení na 230 V

 ▪ PowerBooster – na jedné plotně (max. 3 kW)
 ▪ provedení: bez rámu

7 990 Kč

WIO3T133DEL/WBO3T333DFI
60 cm vestavná plně integrovaná myčka/s panelem

WKIO3T1236.5P/WBO3T3236.5PX
60 cm vestavná plně integrovaná myčka/s panelem

WEIC3C26F/WBC3C26PFX
60 cm vestavná plně integrovaná myčka/s panelem

 ▪ PowerDry - aktivní sušení
 ▪ 14 jídelních sad
 ▪ 6. SMYSL PowerClean
 ▪ 11 programů
 ▪ Roční spotřeba energie/vody: 238 kWh / 2 660 l
 ▪ Hlučnost: 43 dB
 ▪ Aquastop, Multizone
 ▪ Třetí příborová zásuvka

 ▪ 14 jídelních sad
 ▪ 10 programů
 ▪ 6. SMYSL PowerClean 
 ▪ Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh / 1820  l
 ▪ Hlučnost: 43 dB
 ▪ Multizone
 ▪ Zvuková signalizace na konci cyklu

 ▪ 14 jídelních sad
 ▪ 8 programů
 ▪ 6. SMYSL PowerClean (WBC3C26PFX) 
 ▪ Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh / 2 660 l
 ▪ Hlučnost: 46 dB
 ▪ Multizone
 ▪ Zvuková signalizace na konci cyklu
 ▪ Třetí příborová zásuvka

14
sad 14

sad 14
sad 

16 990 Kč 10 990 Kč/11 490 Kč11 990 Kč/12 990 Kč

Kuchyňské spotřebiče Whirlpool
AKZ96220IX,WH
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 Clean - čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ SoftClosing – tlumené dovírání dveří
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
(IX), bílé sklo (WH)

 ▪ příslušenství: rošt, 1 plech mělký a 1 plech hluboký, teleskop-
ické pojezdy (1 úroveň)

10 990 Kč

73 l
objem 

AKZ96220WH

AKP745IX,WH,NB
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

 ▪ 8 základních funkcí 
 ▪ ovládání pomocí zápustných knoflíků
 ▪ černobílý grafický displej
 ▪ SmartClean – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů 
(IX), bílá (WH), černá (NB)

 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 1 plech mělký a 1 
plech hluboký

8 490 Kč 65 l
objem 

AKP745WH AKP745NB

22 l
objem 

AMW439WH AMW439NB

AMW439IX,WH,NB
mikrovlnná trouba

 ▪ funkce: JetStart, Jet Defrost, Crisp, Gril, Mikrovlnný ohřev
 ▪ černobílý grafický displej
 ▪ ovládání tlačítky
 ▪ dvířka – otevírání doleva
 ▪ 4 úrovně výkonu
 ▪ výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům 
prstů (IX), bílá (WH), černá (NB)

 ▪ vhodná do horní skříňky kuchyňské linky

8 990 Kč

AMW423IX
mikrovlnná trouba

AMW491IX
mikrovlnná trouba 

 ▪ funkce: JetStart, Jet Defrost, Mikrovlnný ohřev
 ▪ bílý digitální displej
 ▪ ovládání tlačítky
 ▪ dvířka – otevírání doleva
 ▪ 4 úrovně výkonu
 ▪ výkon mikrovln: 750W
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti 
otiskům prstů 

 ▪ vhodná 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
 ▪ vhodná do horní skříňky kuchyňské linky

7 990 Kč 5 490 Kč

22 l
objem 22 l

objem 

OASKN8V1IX  
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem 

 ▪ 8 základních programů + 3 parní programy
 ▪ Steam - 3 samostatné parní programy pro lehké a chutné 
pokrmy

 ▪ oranžový displej
 ▪ SmartClean - čištění vnitřního prostoru pomocí páry
 ▪ provedení: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
 ▪ příslušenství: teleskopické výsuvy, 1 rošt, 1 plech mělký a 1 plech 
hluboký

7 990 Kč

71 l
objem 

AMW1401IX
60 cm mikrovlnná 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 

ZÁRUKA

ZÁRUKA

ZÁRUKA

NaturalDry

195l
80l 

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

 D
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Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

www.elicacr.cz

NIKOLATESLA PRIME
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

• ovládání 3S+2B dotykové
• maximální výkon dle IEC 610 (m3/h) 
• hlučnost 43-72 dB(A)
• spotřeba 310 W
• tukový filtr ALU
• varná deska indukční
• varné zóny: 2 x (2,3 - 3 kW) - Ø 200 mm
    2 x (1,2 - 1,4 kW) - Ø 160 mm
• PRF0138475 verze odtah
• PRF0143159 verze recirculace

39 990 Kč/ 44 990 Kč

• ovládání 3S+B dotykové
• maximální výkon dle IEC 665 (m3/h)
• hlučnost 45-67 dB(A)
• spotřeba 275 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr součástí
• energetická třída A
• PRF0120979 černá
• PRF0120980 nerezová

PANDORA
Výsuvný odsavač par

33 990 Kč
• ovládání 3S+2B dotykové
• osvětlení STRIP LED 1 x 7W 2700-6000K
• maximální výkon dle IEC 757 (m3/h)
• 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
•  PRF0147266

BIO WH
Odsavač par s montáží na stěnu

34 690 Kč
• ovládání 3S+B dotykové
• osvětlení STRIP LED 1 x 7W 4000K
• maximální výkon dle IEC 625 (m3/h)
• hlučnost 50-70 dB(A)
• spotřeba 262 W
• tukový filtr ALU
•  uhlíkový filtr LONG LIFE součástí balení
•  energetická třída B
• šíře 85 cm
• PRF0120672 kov s efektem mědí
• PRF0120689 s efektem kovu

SWEET
Odsavač par s montáží na stěnu

18 290 Kč/ 19 490 Kč

• ovládání 3S+2B dálkové ovládání
• osvětlení STRIP LED 2 x 7W 3500K
• maximální výkon dle IEC 760 (m3/h)
• hlučnost 46-72 dB(A)
• spotřeba 184 W
• tukový filtr ALU
• energetická třída A++
• úprava nerezová ocel
• šíře 90 cm
• PRF0142094 verze odtah
• PRF0141953 verze recirkulace

CLOUD SEVEN
Ostrůvkový odsavač par

25 990 Kč
• ovládání 3S+2B dotykové
• osvětlení STRIP LED 1 x 7W 3500K
• maximální výkon dle IEC 710 (m3/h)
• hlučnost 32-65 dB(A)
• spotřeba 260 W
• tukový filtr ALU
• energetická třída A
• úprava černý lakovaný kov + černé sklo
• PRF0146263 šířka 32
• PRF0146264 šířka 60
• PRF0146265 šířka 90
• PRF0146266 šířka 120

HAIKU
Odsavač par s montáží na stěnu

29 490 Kč - 37 990 Kč
• ovládání 3S podsvětlená tlačítka
• osvětlení LED 2 x 2,5W 3500K
• maximální výkon dle IEC 600 (m3/h)
•  hlučnost 47-67 dB(A)
• spotřeba 250 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr LONG LIFE součástí balení
• energetická třída A
• PRF0071970B černý lakovaný kov
• PRF0071972B bílý lakovaný kov
• PRF0089651B nerezová ocel

JUNO
Ostrůvkový odsavač par

15 490 Kč

• ovládání 3S mechanická tlačítka
• osvětlení LED 2 x 3W 3500K
• maximální výkon dle IEC 600 (m3/h)
•  hlučnost 47-68 dB(A)
• spotřeba 256 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída C
• šíře 43 cm
• PRF0044794A nerezová ocel
• PRF0090717A černý lakovaný kov
• PRF0090718A bílý lakovaný kov

TUBE PRO ISLAND
Ostrůvkový odsavač par

15 990 Kč/ 17 490 Kč
• ovládání 3S+B dotykové
• osvětlení LED 4 x 2,5W 3500K
• maximální výkon dle IEC 645 (m3/h)
• hlučnost 52-73 dB(A)
• spotřeba 270 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída C
• úprava nerezová ocel + černé sklo
• šíře 90 cm
• PRF0017852B

GALAXY ISLAND BL IX
Ostrůvkový odsavač par

20 990 Kč
• ovládání 3S+B LCD
• osvětlení LED 4 x 2,5W 4000K
• maximální výkon dle IEC 600 (m3/h)
• hlučnost 45-69 dB(A)
• spotřeba 265 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída A
• úprava nerezová ocel
• šíře 90 cm
• PRF0097375

SPOT PLUS ISLAND
Ostrůvkový odsavač par

20 490 Kč

Odsavače par Elica

•  ovládání 3S+B dotykové
•  osvětlení LED 2 x 2,5W 3500K
•  maximální výkon dle IEC 757 (m3/h)
•  hlučnost 50-69 dB(A)
•  spotřeba 265 W
•  tukový filtr ALU • uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída B
• PRF0100990B černé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 60 cm
• PRF0100991B černé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 90 cm
• PRF0100994B bílé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 60 cm
• PRF0100995B bílé sklo + nerezová ocel lesklá šíře 90 cm
• PRF0100992B nerezová ocel šíře 60 cm
• PRF0100993B nerezová ocel šíře 90 cm

STRIPE
Odsavač par s montáží na stěnu

10 990 Kč/11 990 Kč
• ovládání 3S+B elektronické otáčivé
• osvětlení LED 2 x 2,5W 4000K
• maximální výkon dle IEC 665 (m3/h)
• hlučnost 49-70 dB(A)
•  spotřeba 260 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída B
• úprava reliéfní černá
• PRF0097782 šíře 60 cm
• PRF0097906 šíře 90 cm

LOL BL
Odsavač par s montáží na stěnu

10 990 Kč / 11 590 Kč
• ovládání 3S mechanická tlačítka
• osvětlení LED 2 x 3W 2700K
• maximální výkon dle IEC 392 (m3/h)
•  hlučnost 49-68 dB(A)
• spotřeba 96 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída D
• šíře 60 cm
• PRF0123188A slonová kost lakovaný kov
• PRF0123178A černý lakovaný kov

BERLIN
Odsavač par s montáží na stěnu

2 890 Kč

• ovládání 3S+B dotykové s displejem
• osvětlení LED 2 x 2,5W 3500K
• maximální výkon dle IEC 710 (m3/h)
•  hlučnost 50-68 dB(A)
• spotřeba 265 W
• tukový filtr ALU, uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída B
• úprava: nerez
• šíře 90 cm
• PRF0049160B

• ovládání 3S mechanická tlačítka
• osvětlení LED 2 x 2,5W 3500K
• maximální výkon dle IEC 365 (m3/h)
•  hlučnost 55-62 dB(A)
• spotřeba 140 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída D
• úprava nerezová ocel
• 55916388A šíře 60 cm
• 55916389A šíře 90 cm

TRIBE ISLAND
Ostrůvkový odsavač par

SPOT NG H6
Odsavač par s montáží na stěnu

15 990 Kč

5 490 Kč / 5 790 Kč

• ovládání 3S mechanická tlačítka
• osvětlení LED 2 x 3W 2700K
• 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
• úprava nerezová ocel
• PRF0133300A šíře 60 cm
• PRF0133278A šíře 90 cm

•  ovládání 3S mechanická tlačítka
•  osvětlení LED 2 x 3W 2700K
•  maximální výkon dle IEC 304 (m3/h)
•  hlučnost 46-62 dB(A)
•  spotřeba 121 W
•  tukový filtr ALU • uhlíkový filtr k dokoupení
•  energetická třída C
• PRF0081870B černý lakovaný kov šíře 50 cm
• PRF0037991B černý lakovaný kov šíře 60 cm
• PRF0037988C bílý lakovaný kov šíře 50 cm
• PRF0037990B bílý lakovaný kov šíře 60 cm
• PRF0037987B stříbrný lakovaný kov šíře 50 cm
• PRF0037992B stříbrný lakovaný kov šíře 90 cm
• PRF0126053 (PLUS) stříbrný lakovaný kov šíře 60 cm

TAMAYA LUX
Odsavač par s montáží na stěnu

ELITE 14
Výsuvný vestavný odsavač par

4 790 Kč / 5 290 Kč

2 990 Kč / 3 490 Kč

• ovládání 3S posuvné
• osvětlení LED 2 x 3W 2700K
• maximální výkon dle IEC 435 (m3/h)
•  hlučnost 56-65 dB(A)
• spotřeba 146 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída D
• úprava bílý lakovaný kov + dekorativní nelakovaný 
dřevěný rámeček
• PRF0041810A šíře 60 cm
• PRF0041832A šíře 90 cm

• ovládání 3S+B dotykové
• osvětlení STRIP LED 1 x 7W 4000K
• maximální výkon dle IEC 600 (m3/h)
• 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

CORALINE WH
Rustikální odsavač par s montáží na stěnu

HIDDEN
Vestavný odsavač par

7 990 Kč/8 490 Kč

10 990 Kč/12 290 Kč

• ovládání 3S otočné
• osvětlení LED 2 x 2,5W 3500K
• maximální výkon dle IEC 370 (m3/h)
• hlučnost 48-67 dB(A)
• spotřeba 95 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída D
• úprava nerezová ocel
• PRF0097835B šíře 60 cm
• PRF0097839B šíře 90 cm

BOXIN
Vestavný odsavač par

6 990 Kč/7 490 Kč
• ovládání 3S mechanická tlačítka
• osvětlení LED 2 x 1,5W 2700K 
• maximální výkon dle IEC 365 (m3/h)
• hlučnost 58-66 dB(A)
• spotřeba 146 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr k dokoupení
• energetická třída D
• PRF0142723 nerezová ocel šíře 52 cm
• PRF0142741 nerezová ocel šíře 72 cm
• PRF0142716 bílý lakovaný kov šíře 52 cm
• PRF0142728 bílý lakovaný kov šíře 72 cm

ERA C
Vestavný odsavač par

3 790 Kč/ 3 990 Kč
• ovládání 3S posuvné
• osvětlení LED 1 x 3W 2700K
• maximální výkon dle IEC 272 (m3/h)
• hlučnost 52-71 dB(A)
• spotřeba 118 W
• tukový filtr ALU
• uhlíkový filtr součástí balení
• energetická třída D
• úprava nerezová ocel
• 55311065B šíře 60 cm
• 55311075B šíře 90 cm

KREA ST
Podvěsný odsavač par

2 590 Kč / 2 890Kč
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Odsavače par Franke
FDL6165XS
60 cm komínový odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 740 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 71 dB
 ▪ nerezový povrch
 ▪ tlačítkové ovládání
 ▪ 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED žárovky 2 x 4 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací

 ▪ maximální výkon odsavače 390 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 70 dB
 ▪ nerezový rám
 ▪ posuvné přepínače
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED žárovky 2 x 2,2 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací

FPJ925VBKSS
90 cm komínový odsavač par

FGL9115XS 
90 cm komínový odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 720 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 65 dB
 ▪ černé sklo, RAL 9005 + 2 nerezové proužky
 ▪ senzorové ovládání, štěrbinové odsávání
 ▪ 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň, doběh
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací
 ▪ černý teleskopický komínek je součástí 
dodávky

 ▪ maximální výkon odsavače 720 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 70 dB
 ▪ bílé sklo, RAL 9010
 ▪ senzorové ovládání, štěrbinové odsávání
 ▪ 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň, doběh
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací
 ▪ pro verzi s vnějším odtahem nutno  
objednat teleskopický komínek

 ▪ maximální výkon odsavače 420 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 68 dB
 ▪ nerezový povrch, čiré sklo
 ▪ tlačítkové ovládání
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED žárovky 2 x 4 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací
 ▪

 ▪ maximální výkon odsavače 570 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 73 dB
 ▪ černé sklo, RAL 9005
 ▪ senzorové ovládání, štěrbinové odsávání
 ▪ 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň, doběh
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED pásek 1 x 3 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací
 ▪ pro verzi s vnějším odtahem nutno objednat 
teleskopický komínek

9 801 Kč

16 200 Kč

8 000 Kč

15 800 Kč

FTC632LGRXS
60 cm vestavný výsuvný odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 310 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 67 dB
 ▪ 2 možné způsoby montáže
 ▪ nerezový přední panel
 ▪ posuvné přepínače
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED žárovky 2 x 4 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací

2 830 Kč

FBI732HXS
70,2 cm vestavný odsavač par

FMA807WH
80 cm komínový odsavač par

FSFL905BK
90 cm komínový odsavač par

 ▪ maximální výkon odsavače 650 m3/h
 ▪ maximální hlučnost: 68 dB
 ▪ barevný povrch, modrá (7 dostupných barev)
 ▪ ovládání pomocí jediného knoflíku
 ▪ 3 stupně výkonu
 ▪ omyvatelný kovový tukový filtr
 ▪ osvětlení: LED pásek 1 x 3 W, 4000 K
 ▪ s vnějším odtahem i recirkulací
 ▪ pro verzi s vnějším odtahem nutno objednat 
teleskopický komínek

13 400 Kč

FSMD508BL
50 cm komínový odsavač par

60
cm 

70,2
cm 80

cm 

90
cm 90

cm 60
cm 

50
cm 

4 700 Kč

4 000 Kč

Čistící prostředky HG

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 přírod-
ního 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

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 
1 l
HGTBCKO1, 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.

 D  D

90
cm 

AKČNÍ SETY 
kuchyňských spotřebičů
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SETBO1

SETBO2

HBA513BS0 + PBP6B5B80
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 
dodávky, 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

Akční sety spotřebičů

akční cena: 12 990 Kč

akční cena: 13 490 Kč

Novinka

Ceny spotřebičů jsou uvedené bez poplatku PHE

Akční sety spotřebičů

B1O737E24XG + IT640BCSC 
60 cm multifunkční trouba + 60 cm indukční varná deska

B1O737E24XG + ECT644BSC 
60 cm multifunkční trouba + 60 cm sklokeramická varná deska

B1O735E11X + IT640BCSC 
60 cm multifunkční trouba + 60 cm indukční varná deska

B1O735E11X + ECT644BSC 
60 cm multifunkční trouba + 60 cm sklokeramická varná deska

B1O735E11X + GW641X 
60 cm multifunkční trouba + 60 cm plynová varná deska

11 funkcí, objem 71 l, HomeMade® tvar trouby pro 
rovnoměrné pečení, PerfectGrill dvojité topné 
těleso, programování doby pečení, tlumené zavírání 
dveří trouby, zamačkávací knoflíky, rychlý přede-
hřev, AquaClean čištění trouby, rozmrazování, pečení 
na více plechách současně, 1x teleskop

4 indukční varné zóny, dotykové ovládání, zbroušená 
hrana, funkce PowerBoost pro extra výkon var-
né zóny, funkce časovač, bezpečnostní zamčení 
ovládaní varné desky, funkce omezovač výkonu var-
né desky – napojení na 230 V, příkon 7,2 kW

11 funkcí, objem 71 l, HomeMade® tvar trouby pro 
rovnoměrné pečení, PerfectGrill dvojité topné 
těleso, programování doby pečení, tlumené za-
vírání dveří trouby, zamačkávací knoflíky, rychlý 
předehřev, AquaClean čištění trouby, rozmrazování, 
pečení na více plechách současně, 1x teleskop

4 HiLight varné zóny, 2x duo zóna, dotykové 
ovládání, broušené hrany, BoilControl automatický 
rychlý ohřev, funkce StopGo, funkce časovač, 
dětský zámek, ukazatel zbytkového tepla, příkon  
6,3 kW, napojení na 380 V

8 funkcí, objem 71 l, HomeMade® 
tvar trouby pro rovnoměrné 
pečení, PerfectGrill dvojité to-
pné těleso, programování doby 
pečení, tlumené zavírání dveří 
trouby, zamačkávací knoflíky, 
AquaClean čištění trouby, rozm-
razování, pečení na více plechách 
současně

4 indukční varné zóny, dotyko-
vé ovládání, zbroušená hrana, 
funkce PowerBoost pro ex-
tra výkon varné zóny, funkce 
časovač, bezpečnostní zamčení 
ovládaní varné desky, funkce 
omezovač výkonu varné des-
ky – napojení na 230 V, příkon 
7,2 kW

11 funkcí, objem 71 l, HomeMade® 
tvar trouby pro rovnoměrné 
pečení, PerfectGrill dvojité to-
pné těleso, programování doby 
pečení, tlumené zavírání dveří 
trouby, zamačkávací knoflíky, ry-
chlý předehřev, AquaClean čištění 
trouby, rozmrazování, pečení 
na více plechách současně

4 HiLight varné zóny, 2x duo zóna, 
dotykové ovládání, broušené 
hrany, BoilControl automatický 
rychlý ohřev, funkce StopGo, 
funkce časovač, dětský zámek, 
ukazatel zbytkového tepla, příkon 
6,3 kW, napojení na 380 V

11 funkcí, objem 71 l, Home-
Made® tvar trouby pro rov-
noměrné pečení, Perfect-
Grill dvojité topné těleso, 
programování doby pečení, 
tlumené zavírání dveří trou-
by, zamačkávací knoflíky, rychlý 
předehřev, AquaClean čištění 
trouby, rozmrazování, pečení 
na více plechách současně

4 plynové hořáky s  pojistkami, 
jednoruční zapalování hořáků, 
litinové nosné mřížky, dvo-
jitý WOK hořák 3,5 kW, 
litinový držák pánví typu 
WOK, redukce pro malé hrnce, 
přibalené trysky na PB

akční cena: 14 690 Kč

akční cena: 12 490 Kč akční cena: 11 590 Kč akční cena: 10 990 Kč

akční cena: 13 590 Kč

 A

 A  A  A

 A

SETGOR3SETGOR

SETGOR4 SETGOR1 SETGOR2

SETBE6

SETBE 5

SETBE10

BIM25302X
60 cm horkovzdušná trouba s grilem

BIM25302X
60 cm horkovzdušná trouba s grilem

BIM25302X
60 cm horkovzdušná trouba s grilem

En. tř. A, 3D pečení, 3 skla 
dvířek, 8 programů, grafický 
manuál pečení, teleskopický 
výsuv, gril

En. tř. A, 3D pečení, 3 skla 
dvířek, 8 programů, grafický 
manuál pečení, teleskopický 
výsuv, gril

En. tř. A, 3D pečení, 3 skla 
dvířek, 8 programů, grafický 
manuál pečení, teleskopický 
výsuv, gril

HIAG64225SX
60 cm plynová varná deska

HIC64401
60 cm sklokeramická varná deska

HII64400AT
60 cm indukční varná deska

CTB6407X
60 cm výsuvný odsavač par

CTB6407X
60 cm výsuvný odsavač par

CTB6407X
60 cm výsuvný odsavač par

integrované zapalování, 
bezpečnostní pojistka

4 Hi-Light varné zóny, z toho 
1 dvojitá, senzorové ovládání, 
9 úrovní, ukazatel zbytkového 
tepla, displej, vypnutí při 
přetečení, automatické 
vypnutí

Dotykové ovládání, 4 varné 
zóny, časovač (4x), booster 
(4x) - maximální ohřev, dětský 
zámek ovládání, indikátor 
zapnutí, snadné a rychlé 
čištění

En tř. D, 3 rychlosti, 2 x osvětlení
posuvné ovládání, možnost 
recirkulace - nutno dokoupit 
filtr UF-26, kovový tukový filtr 
(možno umývat v myčce)

En tř. D, 3 rychlosti, 2 x osvětlení
posuvné ovládání, možnost 
recirkulace - nutno dokoupit 
filtr UF-26, kovový tukový filtr 
(možno umývat v myčce)

En tř. D, 3 rychlosti, 2 x osvětlení
posuvné ovládání, možnost 
recirkulace - nutno dokoupit 
filtr UF-26, kovový tukový filtr 
(možno umývat v myčce)

akční cena: 12 990 Kč

akční cena: 12 990 Kč

akční cena: 14 990 Kč

SETBE7

SETBE8

SETBE9

BIM22300X + HIAG64225SX
60 cm horkovzdušná trouba s grilem

En.tř A, 71 litrů, 8 programů, otočné ovládání, dotykový displej s nastavením jasu, 3 skla, 
celoskleněné vnitřní dveře, halogenové vnitřní osvětlení

BIM22300X + HIC64401
60 cm sklokeramická varná deska

60 cm plynová varná deska

BIM22300X + HII64400AT
60 cm indukční varná deska

4 Hi-Light varné zóny, z toho 1 dvojitá, senzorové ovládání, 
9 úrovní, ukazatel zbytkového tepla, displej, vypnutí při 
přetečení, automatické vypnutí

integrované zapalování, bezpečnostní pojistka

Dotykové ovládání, 4 varné zóny, časovač (4x), booster (4x) 
- maximální ohřev, dětský zámek ovládání, indikátor zapnutí, 
snadné a rychlé čištění

akční cena: 9 990 Kč

akční cena: 8 990 Kč

akční cena: 12 490 Kč

+
Plynový set

Sklokeramický set
Indukční set

SETBE3

BIM24300BS
60 cm horkovzdušná trouba s grilem

En.tř. A, 71 litrů, 8 programů, otočné zátlačné ovládání, dotykový 
displej s nastavením jasu, SoftClose dveře, 3 skla, celoskleněné vnitřní 
dveře, halogenové vnitřní osvětlení, teleskopický výsuv

HII64400AT
60 cm indukční varná deska

Dotykové ovládání, 4 varné zóny, časovač (4x), booster (4x) 
- maximální ohřev, dětský zámek ovládání, indikátor zapnutí, 
snadné a rychlé čištění

akční cena: 13 990 KčIndukční set

+

Plynový set

Sklokeramický set

Indukční set

+

+

+

+

+

+
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SETWH1

SETWH3SETWH2

AKP742IX + GMF6410IX
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

8 základních funkcí
SmartClean - čištění vnitřního prostoru pomocí páry   
zelený grafický displej
provedení: nerez
příslušenství: 1 rošt, 1 plech mělký a 1 plech hluboký

AKP742IX + AKT8090NE
58 cm sklokeramická varná deska

59 cm plynová varná deska 

4 hořáky
ocelové mřížky
integrované elektrické zapalování
bezpečnostní ventily hořáků
provedení: nerez

AKP742IX + ACM822NE
58 cm indukční sklokeramická deska
příkon: 7 kW
4 indukční plotny
PowerManagement - možnost volby příkonu desky vč. 
připojení na 230 V
PowerBooster na jedné plotně (max 3 kW)
dotykové ovládání, kontrolky zbytkového tepla
časovač, dětská pojistka
provedení: bez rámu

příkon: 6,2
4 rychlovarné plotny
vysoce odolný sklokeramický povrch SchottCeran
dotykové ovládání, kontrolky zbytkového tepla
časovač, dětská pojistka
provedení: bez rámu

akční cena: 9 490 Kč

akční cena: 12 990 Kčakční cena: 9 990 Kč

Akční sety spotřebičůAkční sety spotřebičů

SETMOR5

VT536BX+ VDP643X
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 71 l

Plynová vestavná deska
4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas, elektrické zapalování hořáků na panelu, dvoudílná vařidlová 
mřížka, elektrické napětí: 230 V,  připojení na plyn: G 1/2“

akční cena: 8 990 Kč

SETMOR6 SETMOR7

VT536BX + VDST633C
Elektrická trouba samostatná + Sklokeramická vestavná deska

VT536BX + VDIT1650FF
Elektrická trouba samostatná + Indukční vestavná 
sklokeramická deska

dotykové ovládání, 4 indukční zóny, funkce PowerBoost (extra 
výkon u všech varných zón), funkce Timer, automatické vypnutí 
indukční zóny po 1min., elektrické nápětí 230/400V

akční cena: 10 490 Kč akční cena: 12 990 Kč

dotykové ovládání, 4 Hi-Light varné zóny, plynulá regulace 
výkonu, funkce Stop Control (vypnutí desky při přetečení tekutiny 
na ovládací prvky), broušené hrany

SETMOR1

VT538AX + VDST641C + OT651X
Elektrická trouba samostatná + Sklokeramická vestavná deska + Odsavač par

VT538AX
Elektrická trouba samostatná 
Multifunkční trouba s 11 funkcemi, 
dotykové ovládání, digitální 
programovatelné hodiny, nerez,  
Energetická třída: A  , objem 71  l, 
speciální program na čištění trouby 
ECO CLEAN, nové závěsy dvířek 
KOMFORT, speciální zamačkávací 
knoflíky

VDST641C 
Sklokeramická vestavná deska 
Dotykové ovládání, broušené 
hrany, 4 Hi-Light varné zóny, 
funkce BoilControl, Funkce StopGo
funkce StayWarm, funkce Timer, 
ukazatel zbytkového tepla, plynulá 
regulace výkonu

OT651X 
Odsavač par 
Komínový odsavač výsuvný model,
3 rychlosti výkonu, tlačítkové 
ovládání, max. výkon 304 m3/h, 
LED osvětlení 2x, kovové filtry proti 
mastnotám, šířka 60 cm

akční cena: 13 490 Kč

Novinka

Novinka

SETMOR8

VT423AX 
Elektrická trouba samostatná 
Multifunkční trouba s 8 funkcemi, 
dotykové ovládání, digitální 
programovatelné hodiny, nerez,  
Energetická třída: A, objem 71  l, 
speciální program na čištění trouby 
ECO CLEAN, nové závěsy dvířek 
KOMFORT, speciální zamačkávací 
knoflíky

VDST633C 
Sklokeramická vestavná deska 
dotykové ovládání, 4 Hi-Light varné 
zóny, plynulá regulace výkonu, 
funkce Stop Control (vypnutí 
desky při přetečení tekutiny 
na ovládací prvky), broušené hrany

OK623X 
Odsavač par 
komínový odsavač par, 3 rychlosti 
výkonu, posuvné ovládání, max. 
výkon 395 m3/h, LED osvětlení 
2x, kovové filtry proti mastnotám, 
horní odtah 150mm, šířka 60 cm

akční cena: 12 490 Kč

Novinka

VT423AX + VDST633C + OK623X
Elektrická trouba samostatná + Sklokeramická vestavná deska + Odsavač par

VT446AB + VDST641C 
Sklokeramická vestavná deska 
Dotykové ovládání, broušené 
hrany, 4 Hi-Light varné zóny, 
funkce BoilControl, Funkce StopGo
funkce StayWarm, funkce Timer, 
ukazatel zbytkového tepla, plynulá 
regulace výkonu

VT446AB
Elektrická trouba samostatná 
Multifunkční trouba s 8 funkcemi, 
dotykové ovládání, digitální 
programovatelné hodiny, nerez,  
Energetická třída: A, objem 71  l, 
speciální program na čištění trouby 
ECO CLEAN, nové závěsy dvířek 
KOMFORT, speciální zamačkávací 
knoflíky

VT446AB + VDIT1650FF 
Indukční vestavná sklokeramická 
deska
dotykové ovládání, 4 indukční zóny,
funkce PowerBoost (extra výkon 
u všech varných zón), funkce Timer, 
automatické vypnutí indukční 
zóny po  1min., elektrické nápětí 
230/400V

SETMOR2 akční cena: 10 490 Kč SETMOR3 akční cena: 10 490 Kč

VT446AB + VDST641C/VDIT1650FF
Elektrická trouba samostatná + Sklokeramická vestavná deska 

SETWH4

SETWH6SETWH5

OAKZ96200CSIX + GMF6410IX
horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

4 základní a 12 speciálních funkcí + programy 6. SMYSL
speciální funkce: rychlý předohřev, maxi pečení, pizza, chléb
dotykový černobílý grafický displej 
centrální ovládání pomocí tlačítka
SmartClean - čištění vnitřního prostoru pomocí páry  
SoftClosing - tiché dovírání dveří
provedení: nerez
příslušenství: 1 rošt, 1 plech mělký a 1 plech hluboký

OAKZ96200CSIX + AKT8090NE
58 cm sklokeramická varná deska

59 cm plynová varná deska 

4 hořáky
ocelové mřížky
integrované elektrické zapalování
bezpečnostní ventily hořáků
provedení: nerez

OAKZ96200CSIX + ACM822NE
58 cm indukční sklokeramická deska
příkon: 7 kW
4 indukční plotny
PowerManagement - možnost volby příkonu desky vč.
připojení na 230 V
PowerBooster na jedné plotně (max 3 kW)
dotykové ovládání, kontrolky zbytkového tepla
časovač, dětská pojistka
provedení: bez rámu

příkon: 6,2
4 rychlovarné plotny
vysoce odolný sklokeramický povrch SchottCeran
dotykové ovládání, kontrolky zbytkového tepla
časovač, dětská pojistka
provedení: bez rámu

akční cena: 12 490 Kč

akční cena: 15 490 Kčakční cena: 12 990 Kč
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Cristadur, 
excentr.
Více na 
str. 180

Cristadur, 
excentr.
Více na 
str. 180

Akční sety dřezyAkční sety spotřebičů

energetická třída: A, samočištění: katalytické, vnitřní objem čistý (l): 77, ovládaní: LED displej, otočné 
ovladače, nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů, rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

energetická třída: A, čištění: hladký smalt pro snadné čištění, vnitřní objem čistý (l): 72,  
ovládaní: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, nerez s povrchovou úpravou proti otiskům 
prstů, rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

energetická třída: A, čištění: hladký smalt pro snadné čištění, vnitřní objem čistý (l): 72,  
ovládaní: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, nerez s povrchovou úpravou proti otiskům 
prstů, rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

energetická třída: A, čištění: hladký smalt pro snadné čištění, vnitřní objem čistý (l): 74,  
ovládaní: zasunovací ovladače, nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,  
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

akční cena: 12 490 Kč

akční cena: 15 990 Kč

akční cena: 19 990 Kč

akční cena: 20 990 Kč

Ves tavná t rouba 60 0 FLE X Sur roundCook ®

Ves tavná t rouba 60 0 FLE X Sur roundCook ®

Ves tavná t rouba s pa rn í  f unkc í  60 0 PRO STE AMBAKE

SteamBake ves tavná t rouba

Plynová deska 60 0 PRO SpeedBurner

Indukčn í  deska Sér ie 30 0

Indukčn í  deska 60 0 FLE X In f in i te

Indukčn í  va rná deska

EOA3400AAX + KGS6426SX

KOFGH70TX + LIR60433

KODGH70TX + EIT61443B

BEB351110M + IKB64301XB

4 hořáky, otočné knoflíky vpravo vpředu, integrované elektrické zapalování ovladačem,  
bezpečnostní termopojistka, jednoduchá instalace pomocí příchytek, litinové podpěry, souprava pro 
připojení k plynu, rozměry Š x H (mm): 595 x 510

 dotykové „posuvné“ ovládání DirectAccess vpravo vpředu, 4 indukční zóny s funkcí zvýšení  
výkonu, propojení s odsavačem Hob2Hood®, Eco časovač a přičítací časovač, blokování ovládání  
a dětská pojistka, minutka, funkce Pausa, ukazatel času, auto zahřátí, jednoduchá instalace  
pomocí příchytek, rozměry Š x H (mm): 590 x 520

 dotykové „posuvné“ ovládání vpravo vpředu, 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu, propojení  
s odsavačem Hob2Hood, Eco časovač a přičítací časovač, detekce hrnců a pánví, blokování ovládání  
a dětská pojistka, minutka, funkce Pausa, ukazatel času, auto zahřátí, jednoduchá instalace pomocí 
příchytek, ukazatel zbytkového tepla, Power managment umožňuje připojení na 1 fázi,  
rozměry Š x H (mm): 590 x 520

dotykové ovládání, digitální ukazatel pro každou zónu, Hob2Hood propojení desky s odsavačem, 
podsvícené ukazatele, dětská pojistka, blokování ovládání, automatické vypnutí desky, zvukový signál, 
časové funkce, nerezový rámeček, rozměry Š x H (mm): 576 x 516

FOMD100SAGON
dřez, onyx, 3 590 Kč

SIKOBSD185
stojánková baterie, 2 490 Kč

STNRZ282
stojánková baterie, 2 990 Kč 

STNRZ185
stojánková baterie, 3 190 Kč

SETSCHOCK1

Akční cena:
4 990 Kč

nebo +FOMD100SAGCR
dřez, croma, 4 183 Kč

nebo nebo

SETSCHOCK2

Akční cena:
4 990 Kč

SETSCHOCK3

Akční cena:
5 990 Kč

SETSCHOCK4

Akční cena:
5 990 Kč

SETSCHOCK5

Akční cena:
5 990 Kč

SETSCHOCK6

Akční cena:
5 990 Kč

MAND100AGON
dřez, onyx, 5 690 Kč

SIKOBSD185
stojánková baterie, 2 490 Kč

STNRZ282
stojánková baterie, 2 990 Kč 

SIKONRZ185
stojánková baterie, 3 190 Kč

SETSCHOCK7

Akční cena:
7 490 Kč

nebo +MAND100AGCR
dřez, croma, 5 990 Kč

nebo nebo

SETSCHOCK8

Akční cena:
7 490 Kč

SETSCHOCK9

Akční cena:
7 990 Kč

SETSCHOCK10

Akční cena:
7 990 Kč

SETSCHOCK11

Akční cena:
7 990 Kč

SETSCHOCK12

Akční cena:
7 990 Kč

MOND100AMAG
dřez, magma, 7 400 Kč

SIKOBSD185
stojánková baterie, 2 490 Kč

STNRZ282
stojánková baterie, 2 990 Kč 

SIKONRZ185
stojánková baterie, 3 190 Kč

SETSCHOCK13

Akční cena:
8 990 Kč

nebo +MOND100ASIL
dřez, silverstone, 7 790 Kč

nebo nebo

SETSCHOCK14

Akční cena:
8 990 Kč

SETSCHOCK15

Akční cena:
9 490 Kč

SETSCHOCK16

Akční cena:
9 490 Kč

SETSCHOCK17

Akční cena:
9 490 Kč

SETSCHOCK18

Akční cena:
9 490 Kč

CARLOS10
jednodřez nerez, 55x48, 4 690 Kč

STNRZ282
stojánková baterie, 2 990 Kč 

+
STNRZ282

stojánková baterie, 2 990 Kč 

+SETSBD5

Akční cena:
5 990 Kč

SETSBD6

Akční cena:
6 890 Kč

CARLOS20
dřez s odkapem nerez, 61,5x48, 5 690 Kč

SETEL1

SETEL2

SETEL3

SETAEG1
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DŘEZY, 
KUCHYŇSKÉ 
DOPLŇKY

I  když umývání nádobí vládnou myčky, ku-
chyňský dřez si v kuchyni stále drží své vý-
sostné postavení.

A není se čemu divit. Ve dřezu neoplachuje-
me jen nádobí, ale omýváme potraviny, na-
pouštíme vodu do nejrůznějších nádob, od-
kládáme i použité nádobí.

Jen barvy a  materiá-
ly doznaly výrazných 
změn. Od nerezu, přes 
keramiku až po  kom-
pozitní materiály odol-
né vůči mechanické-
mu poškození.

VÁCLAV TRÁVNÍČEK
product manager SIKO
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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. černá kávovášedá krémovávulcan bílá

Akční sety Franke

Dřezy Tectonite®

SID611-7845BBSE
dřez s odkapem, šedá, 78x50 cm

SID610-40VU
jednodřez, vulcan, 43x53 cm

4 200 Kč

4 400 Kč

SID611-78C
dřez s odkapem, černá, 78x50 cm

PXN611-60
dřez s odkapem, 61,5x49 cm

OID611-62KRE
dřez s odkapem, krémová, 62x50 cm

4 349 Kč

3 700 Kč

OID611-78K
dřez s odkapem, kávová, 78x50 cm

OID611-78K
dřez s odkapem, kávová, 78x50 cm

SID610B
jednodřez, bílá, 56x53 cm 

(dostupný pouze v barvách 
bílá, černá, kávová)

4 100 Kč

SETFR1 SETFR3SETFR2

+ +

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

3 900 Kč

DMB7643
dřez s okapem, 76x43,5 cm

DMB8643
dřez s okapem, 86x43,5 cm

DMRBX690
dřez kulatý, Ø 44 cm

DMKB51
dřez kulatý s otvorem pro baterii, Ø 51 cm

899 Kč 999 Kč 890 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.

Dřezy MULTI

Historie firmy FRANKE začala před 
více než 100 lety ve  Švýcarsku. 
Dnes je FRANKE skupina globálního 
rozsahu, zaměstnávající téměř 9 000 
lidí v 72 světových pobočkách.
V  České a  Slovenské republice je 
FRANKE jedním z  nejvýznamněj-
ších dodavatelů dřezů, kuchyň-
ských baterií, odpadkových košů, 
odsavačů par a v posledních letech 
i vestavných spotřebičů.

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 Sanitized®.

Dřezy Fragranit+

Nerezové dřezy

LLX611/2
dřez s odkapem, 79x50 cm

3 600 Kč

1 650 Kč

PXN611-60
dřez s odkapem, 61,5x49 cm

SRX611-86LB
dřez s odkapem, 86x50 cm

MRX210610-40TL
jednodřez, 43x51 cm

2 150 Kč 4 200 Kč

7 620 Kč

SKX611-63
dřez s odkapem, 63,5x50 cm

ETN614NETHOS312
dřez s odkapem, 78x43,5 cm

PXN612E
rohový dřez, 78x49 cm

2 600 Kč

2 450 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.

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 

MRG611-78BBK
dřez s odkapem, kašmír, 78x50 cm

4 100 Kč

5 450 Kč

5 000 Kč

6 450 Kč

BFG651-78G
dřez s odkapem, grafit, 78x50 cm

FXG611-78SK
dřez s odkapem, šedý kámen, 78x50 cm

 5 480 Kč

7 840 Kč

onyx grafit šedý 
kámen

bílá-led sahara pískový
melír

kašmír tmavě 
hnědá

vanilka

EFN614-78
dřez s odkapem, 78x47,5 cm

2 350 Kč
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Akční sety Blanco

Čistící prostředky Blanco
511895
Blancopolish - čisticí prostředek na údržbu 
nerezových dřezů (tuba 1x150 ml)

• ošetření škrábanců
• odstranění skvrn
• vytváří hedvábně matný lesk
• nepoužívá se na nerez přírodní lesk

520523
Blancoantikalk - spray na čiš-
tění 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

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

+ +

Keramické dřezy Blanco

525161 
keramický dřez ETAGON 6 s táhlem
58,4 x 51 cm, hloubka vany 22 cm

520310
keramický dřez IDESSA XL 6 S, 100x50cm

514486
dřez PANOR, 59,8 x 63 cm

15 445 Kč

15 291 Kč

12 591 Kč

dřez PANOR, 59,8 x 63 cm
514486, 12 591 Kč

524732
dřez PALONA 6 s táhlem,
 61,5 x 51 cm, hloubka 19 cm

12 141 Kč

522121
dřez IDENTO 45 S černý, 86 x 51 cm

14 841 Kč

514500/514499
dřez s odkapem IDESSA 45 S černý
78 x 50 cm, pravý/levý

12 141 Kč
Pravý

Více informací o nabídce keramických dřezů a baterií BLANCO u našich odborných prodejců.

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

Barevná škála Silgranit Pura Dur®

Silgranit®Pura Dur®, dřezy z  kompozitního materiálu 
s nebývalou odolností, trvanlivostí, snadnou 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

525111
dřez s plochým okrajem LEMIS XL 6 S-IF 
Compact, nerez kartáčovaný, 78 x 50 cm, 
hloubka vany 20,5 cm

513194
Blanco METRA 45 S antracit
78x50 cm

1 755 Kč

4 991 Kč

6 201 Kč

513441
dřez s odkapem TIPO 45 S Compact, 
přírodní lesk, 78x50 cm

523034
dřez s plochým okrajem LEMIS XL 6 S-IF 
nerez kartáčovaný, hloubka vany 20,5 cm,
100 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

5 031 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

3 321 Kč

Nerez, jako každý jiný materiál, se dá integrovat do každého kuchyňského prostředí. BLANCO používá výhradně nejkvalitnější nerezovou ocel 18/10 pro ty nejvyšší nároky.

523358
SUPRA 400 IF/A nerez kartáčovaný, 
44 x 50 cm, bez táhla

525108
dřez s plochým okrajem LEMIS 6 IF, 
nerez kartáčovaný, 61,5 x 50 cm

4 809 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

522205
dřez s odkapem LEGRA 45 S  
béžová champagne 78x50 cm

5 031 Kč

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

Bílá leská 

BasaltČerná Bílá leská Magnolie lesklá

524726
dřez s odkapem ZIA 45 S Compact Jasmín, 
68 x 50 cm

4 809 Kč
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Keramické dřezy Villeroy & Boch

Dřezy Schock

Barevná škála 
xx- dosaďte kód barvy: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.

330601xx
dřez s odkapem Flavia 45, 80x51 cm

679101xx
dřez s odkapem Timeline 45, 80x51 cm

od 15 842 Kč

od 15 778 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 18 241 Kč

od 15 162 Kč

od 26 098 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 15 757 Kčod 15 013 Kč

od 22 956 Kč

R1 = bílá alpin

 FU = Ivory

 I4 = Graphit

L2000

01

05

02

06

03

01 Univerzální odkládací police, nerez 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, 990 Kč 05 Lineo 2000, lišta s háčky 6ks, nerez, 561304, 199 Kč 06 Relingová tyč sada, 
nerez, 600mm, 140514, 590 Kč; 900 mm, 240514, 790 Kč; 1200mm, 340514, 790 Kč 07 Držák na nože s chráničem rukou z ESG, 290204, 559 Kč

Závěsný program je určený k estetickému a funkčnímu doplnění kuchyňské linky. Jejich použití do-
káže 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 nejpou-
žívanější věci vždy na dostupném místě. Více informací na prodejnách SIKO, nebo na www.siko.cz

Kuchyňské doplňky

Granitové a nerez dřezy Optima
PABLO3055
dřez s odkapem granit, béžový, 75x42
HLOUBKA DŘEZU pouze 16 cm

3 490 Kč

PABLO1055
dřez s odkapem granit, béžový, 58x42
HLOUBKA DŘEZU pouze 16 cm

3 290 Kč

PABLO2055
jednodřez granit, béžový, 45x50

2 990 Kč

PABLO1091
dřez s odkapem granit, černý, 58x42
HLOUBKA DŘEZU pouze 16 cm

3 290 Kč

PABLO3091
dřez s odkapem granit, černý, 75x42
HLOUBKA DŘEZU pouze 16 cm

3 490 Kč

PABLO2091
jednodřez granit, černý, 45x50

2 990 Kč

CARLOS10
jednodřez nerez, 55x48

4 690 Kč

CARLOS20
dřez s odkapem nerez, 61,5x48

5 690 Kč

CARLOS30
dřez s odkapem nerez, 78x48

5 890 Kč

Kuchyňské
utěrky

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 02 03 04 05 06 07 08 09 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

3 590 Kč

FOMD100SAGON
dřez s odkapem granit

5 690 Kč

MAND100AGON
dřez s odkapem granit

5 190 Kč

NEMN100SAGMS
dřez bez odkapu granit

7 400 Kč

MOND100AMAG    
dřez s odkapem granit, cristadur

6 990 Kč

MOND100SAPOL
dřez s odkapem granit

6 390 Kč

MAND100SAINC
dřez s odkapem granit

Novinka

Barevná škála cristadur SCHOCK

polaris magnolia silverstone

magma puro rouge

bronze stonecarbonium

Barevná škála cristalite SCHOCK

moon onyx nero

inca roca volcan

asphalt alpacacroma

Dřezy z materiálu  
Cristadur 

Prémiový materiál CRISTADUR® se 
vyznačuje velmi jemnou, hladkou 
strukturou materiálu a  elegantně 
třpitivým povrchem, na  kterém se 
špína jednoduše neudrží. Nejen 
vzhled, ale i snadné čištěníjsou tedy 
luxus, který svědčí každé kuchyni. 
Excentr, vrták na otvory v balení. 
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134.0039.330
Cube 40, košový systém ruční výsuv 40 cm,
           2x14 l

2 400 Kč

121.0494.192
Easysort 600-3-0, ko šový systém 60 cm,
         3x14,5l

121.0494.182
Easysort 450-2-0, ko šový systém 45 cm,
         2x14,5l

870 Kč1 090 Kč

121.0200.692
Garbo 45-2, košový systém čelní výsuv 
45 cm, 1x 12l a 1x 18l

3 900 Kč 3 800 Kč

Senzor AOUL
Pro elektrické otevírání koše nohou 
pomocí senzoru. Pouze ke košům – 
Garbo, Select a FlexonII.

121.0284.027 
Garbo 60-2, košový systém čelní 
výsuv 60 cm, 2x 18l

5 109 Kč

Montáž koše do zásuvky

AOUL

4 698 Kč

3 141 Kč 2 583 Kč3 204 Kč

4 491 Kč

1 260 Kč

4 896 Kč

521471 
FLEXON II 60/2 košový systém
o objemu 30 a 19 litrů, 60 cm

518721
SELECT 45/2 košový systém o objemu 
2x 16 litrů, s tl. dojezdem, 45 cm

512880
o objemu 30 a 19 litrů, 60 cm
montáž na dvířka

Košové systémy

Pokud je pod dřezem umístěný výsuvný koš, doporučujeme 
sifon ke dřezu:

137287, Blanco zápachová uzávěra

Singlo

Flexon II – montáž koše do zásuvky

Select

521468 
FLEXON II 45/2 košový systém 
o objemu 2x 16 litrů, 45 cm

518724 
SELECT 60/3 košový systém o objemu 
3x 15 litrů, s tl. dojezdem, 60 cm

521472 
FLEXON II 60/3 košový systém 
o objemu 3x 15 litrů, 60 cm

518723 
SELECT 60/2  košový systém o objemu 
30 a 19 litrů, s tl. dojezdem, 60 cm

Systémy třídění odpadu se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů. 
Ideálním řešením jsou koše na třídění odpadu umístěné uvnitř skříňky.

189 Kč
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DŘEZOVÉ
BATERIE

VERONIKA ŠUPITAROVÁ
product manager SIKO

Kuchyňská baterie není jen obyčejným prak-
tickým pomocníkem v kuchyni, ale i designo-
vým prvkem, který v  sobě ukrývá moderní 
technologie. 

Pokud jde o  ovládání, nejrůznější přídavné 
funkce, materiály, ale i  tvary, na výběr máte 
ze spousty možností. 

Nezapomeňte, že je vždy dobré vybírat bate-
rii i dřez současně. S dřezem by měla baterie 
tvořit dokonalý pár. 
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Blanco
broušená mosaz
520787, 7 641 Kč

Další dřezové baterie naleznete na www.
siko.cz.

19,5 cm

8,7  cm
(12  cm)

9,7  cm
(12,2  cm)10,9  cm

Optima, Duela
DU282,
2 290 Kč  

S-Line,
kratší výtok, SL287, 990 Kč 
delší výtok, SL282, 990 Kč  

Optima, Lavela
kratší výtok, LA287, 1 390 Kč 
delší výtok, LA282, 1 390 Kč  

Grohe,
G32750000
2 490 Kč  

Optima, Sofie,
SO180
3 190 Kč  

Blanco
519414
2 106 Kč  

Paffoni, Vallone
RIN980
3 690 Kč  

Paffoni, Ricordi,
FME181
3 990 Kč  

Hansgrohe,
SIKOBHGMS282
3 190 Kč  

Hansgrohe,
SIKOBHGMS282M
3 290 Kč  

*

Blanco, 
antracit, 519415, 2 871 Kč
chrom, 517742, 2 061 Kč  

20,3  cm

Paffoni, nerez,
STEEL2180AC
6 290 Kč  

nerez

24,8  cm23,5  cm

Optima, Valeta,
VA280
2 490 Kč  

22,5  cm

24  cm

Vitra, S50, 
SIKOBVIS50280
2 590 Kč  

SIKO, Lucida
SIKOBSLU280
1 890 Kč  

29 cm

Hansgrohe, HG248
SIKOBHGMS280
4 690 Kč  

25,5  cm

26,3  cm

31,8 cm

Optima, Levanta
LE280
3 190 Kč  

20,9 cm

Optima, Cube Way
CU280
2 390 Kč  

13  cm

Hansa, HA224
SIKOBHE282
1 990 Kč  

Hansa HA224
SIKOBHE280
4 490 Kč  

23,5 cm
24  cm

Dřezové baterie pákové

Výběrem baterie, která bude přesně vyhovovat  
vašim požadavkům, získáte nejen skvělého pomocníka, 
ale také podtrhnete styl vaší kuchyně.

23  cm

Paffoni, Ricordi 
chrom, IR180, 1 990 Kč  
bronz, IR180BR, 3 590 Kč 
měď, IR180RM, 3 590 Kč  

Paffoni, Cruz 
QTV180, 4 690 Kč  

S-Line,
150 mm, SL261, 1 190 Kč 
100 mm, SL26110, 1 190 Kč  

Optima, Lavela,
150mm, LA261, 1 890 Kč  

17,5 cm
17,5 cm

16  cm

▸ Dřezové baterie kohoutkové ▸ Dřezové baterie nástěnné

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.

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

Siko, Steel,
s otočným raménkem,
STNRZ185, 3 190 Kč   

Siko, Steel,
s otočným raménkem,
STNRZ282, 2 990 Kč   

Siko, Steel,
s vytahovací sprškou,
STNRZ283, 3 990 Kč   

Siko, Steel,
s vytahovací sprškou,
STNRZ285, 4 290 Kč   

13,5cm 11,8 cm 25,8 cm 25,8 cm
1 1

Blanco
dávkovač saponátu
512593, 990 Kč

8,4 cm

11,8 cm12 cm 12 cm

19,3 cm

Optima, Lavela,
LA283, 2 490 Kč  

S-Line,
SL283, 1 490 Kč  

Optima, Duela,
DU283, 2 590 Kč  

Optima, Duela
DU285, 2 690 Kč  

Optima,
OPS293, 3 490 Kč  

20,9 cm

1

2

1

25,4 cm

22 22

2

MNOHEM VÍCE
na www.siko.czdřezových baterií

24,1 cm

2Grohe, Eurocube
G31395000,  11 877 Kč
více na www.siko.cz

s vytahovací sprškou, 2 proudys vytahovací sprškou, 1 proud
1 2Dřezové baterie 

s vytahovací sprškou

Prodlužovací 
vodovodní hadička 
ke dřezovým bateriím
T6430MF38CR, 53  Kč

Nerezové dřezové baterie SIKO

15,5 cm11,6 cm

Paffoni, Light, chrom
LIG179, 7 990 Kč  

19,3 cm

2Paffoni, Light,
černá/chrom,
LIG179B, 8 390 Kč  

Paffoni, Vallone,
RIN185, 4 390 Kč 
RIN285, 4 590 Kč  

20  cm

2

novinka

Video k produktu SIKOBSD176 
najdete na: www.siko.cz/video

SIKO
SIKOBSD176, 4 590 Kč

15 cm

Optima,
OPS176, 3 990 Kč  

2

Video k produktu OPS176 
najdete na: www.siko.cz/video

23 cm

2SIKO 
SIKOBSD185,  2 490 Kč

Video k produktu SIKOBSD185 
najdete na: www.siko.cz/video

novinka

sprška 
u této 
baterie drží 
na magnet

novinka

SIKO
SIKOBSPV181
2 490 Kč

S-Line,
SL281
1 190 Kč

22  cm

22 cm

13  cm

SIKO 
exclusive

15,8 cm

20,1 cm
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KUCHYŇSKÉ 
OBKLADY

Obklad za kuchyňskou linku má svoji nepo-
stradatelnou funkci. 

A to nejen z estetického hlediska, ale hlavně 
s  důrazem na  praktičnost. Sáhnout může-
te jak po  tradičních keramických obkladech 
v  nejrůznějších barvách, mozaikách, patch-
worku, tak po moderních trendech v podobě 
grafoskla, nerezu i kamene. 

Pro  správný výběr je rozhodující, jakou jste 
si zvolili kuchyňskou linku a  v  jakém stylu 
máte zařízený celý interiér. Vše by mělo vzá-
jemně ladit. 

VÁCLAV NOSEK
product manager SIKO
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Diamante Kraklé
1 299 Kč/m² 1 299 Kč/m²

Andaman, Uptown  

Majolika

Fazzeto

Corti Di Canepa

Komi

Chic Colors

1 099 Kč/m²

551 Kč/m²

499 Kč/m²

799 Kč/m²

799 Kč/m²

od 699 Kč/m²

FS Mirambel, FS Oldker 

Provenza

FS Marrakech

Eden

849 Kč/m²

599 Kč/m²

849 Kč/m²

od 799 Kč/m²

Opulento

Paintboard

Woodcut

Brick glossy

499 Kč/m²

1 399 Kč

599 Kč/m²

699 Kč/m²
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Grafosklo
Sladí váš interiér 
do nejmenšího detailu
O dokonalý soulad celého interiéru se postará 
designové sklo GRAFOSKLO.
Sklo s libovolným potiskem* oslní kreativou 
a variabilitou v interiéru.

 ◾obklady kuchyňských linek
 ◾celoskleněné stěny

Cena grafoskla za linku od 9 533 Kč

* Vybrat si můžete jakýkoliv motiv z www.shutterstock.com, 
   nebo vlastní fotografii.

Century

Joyful

Elegant

Examatt

od 599 Kč/m²

1 199 Kč/m²

od 749 Kč/m²

od 1 599 Kč/m²

Ocean

Skleněné obklady

In Metro

Exabright

od 749 Kč/m²

od 299 Kč/set

599 Kč/m²

1 599 Kč/m²
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kuchyňská studia SIKO

Navštivte naše kuchyňská studia na následujících prodejnách SIKO: 
Číslo v závorce u jména prodejny udává počet vystavených vzorových kuchyní.

Brno - Avion Shopping Park (11) /Po-Ne 9.00-20.00/ Skandinávská 8, Tel: 539 098 475, 733 678 159; Česká Lípa (7) /Po-Pá 8.00-18.00, So 8.00-14.00/ Borská 
3 291, Tel: 481 006 499, 733 678 161; České Budějovice (20) /Po-Ne 9.00-20.00/ České Vrbné 2376, Tel: 384 972 100; Čimelice (11) /Po-Pá 8.00-18.00, So-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 (5) /
Po-Ne 9.00-18.00/ Obchodní zóna Chomutov - Otvice, Tel.: 471 003 088; Ivančice (9) /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 8.00-18.00, So 9.00-15.00/ 
Jenišov 125 (u Mercedesu), Tel: 724 754 670; Kolín (7) /Po-Pá 7.30-17.00, So 8.00-12.00 / Uni Kolín, Havlíčkova 446, Tel: 321 726 979; Kralice n. Oslavou (7) /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 (17) /Po-Ne 9.00-19.00/ Pardubická 352, Tel: 466 799 526, 733 678 166; Ostrava (13) /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 (23) /Po-Ne 9.00-21.00/ 
Skorkovská 1310 - vedle Makra, Tel: 281 040 433, 733 678 114; Praha - Jesenice (13) /Po-Pá 8.00-19.00, So-Ne 9.00 - 17.00/ Budějovická 825, Tel: 232 000 890, 
734 522 325; Praha - Zličín (20) /Po-Ne 9.00-20.00/ Helsinská ul., Tel: 232 006 123, 730 597 569; Strakonice (6) /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 (5) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.30-12.00/ Hrotovická 1184, Tel: 564 036 061, 733 678 156; Třinec (7) /Po-Pá 8.00-17.00, So 8.00-12.00/ 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 (9) /Po-Pá 7.00-17.00 So 8.00- 11.00/ 
Rokytnice 190, Tel: 576 121 636; Zlín (14) /Po-Ne 9.00-19.30/ Tř. 3. května 1205, Centro II (vedle Tesco), Tel: 577 120 222, 737 260 171; Znojmo (9) /Po-Pá 8.00-17.00, 
So 8.00-12.00/ Dukelských bojovníků 160, Tel: 730 845 102; Žatec (10) /Po-So 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 

www.siko.cz/schuzka

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.

3D PLÁNOVAČ KUCHYNÍ
Během  pár  minut si naplánujete návrh vaší nové kuchyně snů, ve vybraném stylu. Uvidíte prostorový model 
včetně jeho orientační ceny.  Návrh můžete dle potřeb upravovat, měnit a rovnou využít i možnost sjednání 
schůzky s naším projektovým konzultantem, se kterým dořešíte vše potřebné v rámci projektu vaší nové 
kuchyně. Náš plánovač je jednoduchý, rychlý a intuitivní. 
Vyzkoušejte ho na www.siko.cz/planovac-kuchyni

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
Vybrané série kuchyní Naturel máme 
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

Žatec

Plzeň

Karlovy Vary
3x

Praha

Čimelice

Strakonice

Č. Budějovice

Tábor

Humpolec

Jihlava

Teplice Ústí 
n. Labem

Č. Lípa
Liberec

Trutnov

Litomyšl

Opatovice

Znojmo

Kralice Ivančice
Třebíč Brno Zlín

Vsetín

Olomouc

Ostrava

Třinec

Mladá 
Boleslav

Kolín

Krnov

Mikulov

Chomutov
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