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Proč kuchyni od nás | 

Počet vzorkoven v roce 2018:    4 (Praha, Plzeň, Č.Budějovice, Vodňany) 
Celková plocha vzorkoven a prodejen:       10.000m2

Tržby v roce 2016:                      780 000 000 CZK
Tržby v roce 2015:                         635 000 000 CZK
Tržby v roce 2014:                  550 000 000 CZK

NAŠE ČÍSLA |
Počet zaměstnanců:            150
Vystavených koupelen / kuchyní:       485 / 80
 
Produktů skladem:            5810 produktů
Celková kapacita skladu:            22 200 paletových míst
Váha skladových zásob:            18 000 tun

Historie společnosti SENESI sahá až do roku 1993. Tehdy vznikla naše první prodejna v jihočeských Vodňanech. Máme za sebou tedy 25 let zkušeností v oboru kompletního 
vybavení kuchyní a koupelen. Za tu dobu mnohdy obsluhujeme již druhou či třetí generaci našich zákazníků. Víme, že kuchyně i koupelna je pro naše zákazníky dlouhodobá 
významná investice, a chceme jim čas věnovaný jejímu výběru zpříjemnit. Na našich vzorkovnách budujeme celé inspirační zóny, jsme zařízeni dětskými koutky, občerstvením 
a naši návrháři kuchyní mají rozsáhlé zkušenosti v interiérovém designu a jdou s dobou.

Kuchyně je srdcem každého domova. Každý z nás v ní prožívá ty nejhezčí chvíle v rodinném kruhu. Při jejím výběru si tedy zasloužíte individuální přístup, protože každý 
zákazník potřebuje takovou kuchyni, která přesně vyhovuje jeho životnímu stylu. Při jejím plánování zohledníme Vaše nároky na funkci, design a prostor, ve kterém se kuchyně 
nachází. Při cestě k Vaší vysněné kuchyni se Vás budeme snažit inspirovat různými styly a variantami z naší nabídky. Společně s Vámi vytvoříme kuchyni přesně podle Vašich 
přání a představ.

S námi se nemusíte bát ani nekonečných dnů a nocí strávených montáží vybrané kuchyně a nekvalitně odvedené práce. Náš interní zkušený montážní tým Vám zajistí  
bezproblémovou realizaci v požadovaném rozsahu a špičkové kvalitě. Samozřejmostí je samotná doprava a montáž kuchyně, provádíme i odborné zapojení vodoinstalace,  
elektro a plynoinstalace. Navíc Vám také můžeme nabídnout přesné zaměření kuchyně u zákazníka (montážním technikem), demontáž původní kuchyně, zabudování  
spotřebičů a dřezu, montáž keramického obkladu a dlažby. To vše samozřejmě za ty nejlepší možné ceny. Jednoduše – vše pro Vaši spokojenost.

Spolupracujeme pouze s nejlepšími výrobci kuchyní a nabízíme širokou škálu plánovaných kuchyní, 
s množstvím individuálních úprav a nekonečnou řadou  modifikací. Samozřejmostí je výběr stylu od  
rustikálního, přes moderní až po designové, s nepřeberným množstvím barev a povrchových úprav. Stejně tak 
máme řešení i pro ty z Vás, kteří chtějí svoji kuchyni IHNED. Skladem, k okamžitému odběru máme vybrané  
řady sektorových kuchyní. V nové kuchyni tak můžete vařit třeba již zítra. V roce 2018  jsme také rozšířili  
portfolio kuchyňských spotřebičů, dřezů, dřezových baterií. Naši prodejci kuchyní Vám poradí a doporučí  
funkčně nejlepší řešení v každé cenové kategorii.

Tvůrci našeho katalogu kuchyní se Vás snaží jeho prostřednictvím inspirovat a usnadnit Vám cestu k Vaší nové  
kuchyni. Obsahuje aktuální trendy a novinky ze světa kuchyní. Najdete v něm průřez naší nabídkou a věříme, 
že bude pro Vás také pozvánkou na naše kuchyňská studia, kde si vybrané kuchyně a designové možnosti 
prohlédnete na vlastní oči. Naši prodejci a návrháři kuchyní Vám pak rádi poradí a pomohou se vším, co budete 
potřebovat.

Těšíme se na Vás.  



Kuchyně na klíč | 
Nejen koupelnu, ale i kuchyni Vám uděláme na míru! Během pár týdnů máte doma novou plánovanou kuchyni - zcela funkční a vyladěnou do posledního detailu.  
Stačí si vybrat a zbytek už nechat na nás. Díky našim mnohaletým zkušenostem a specialistům v oboru Vám zaručujeme spokojenost. 

Inspirujeme |
Na našich showroomech naleznete 80 vystavených kuchyní v řadě variací. Můžete si prohlédnout každý detail, vyzkoušet řadu ergonomických vylepšení a osahat všechny 
materiály. Vzorníky dalších barev či úchytů Vám pomohou v rozhodování.
 

Poradíme |
Nevíte si rady? Naši odborníci vám ochotně představí novinky, trendy i lety ověřené favority. Informují Vás o všem, co by Vás mohlo zajímat. Představit Vám mohou materiály 
a typy nejen linek, ale i spotřebičů. Ukáží Vám všechny kuchyňské série, a pokud budete chtít, rádi poradí s výběrem. Stačí se zeptat – tak neváhejte!

Zařídíme |
Dáme Vám kalkulaci ceny, kuchyni Vám dovezeme a navíc ji na přání namontujeme. Zapojíme Vám spotřebiče, baterie i osvětlení. Umíme toho však víc. Již dlouhá léta  
zajišťujeme komplexní montážní práce. Od zaměření, pokládky podlahy či obložení stěny, po konečnou podobu se vším všudy. Zeptejte se, jaké jsou možnosti! 

Doladíme |
Detaily dělají celek. A k dokonalému výsledku je třeba vyladit každou maličkost. S námi se vám nestane, že budete mít kuchyň zpola nedodělanou.



Naše hodnoty | 
Kvalita |
Výrobní závody, ve kterých se bude vyrábět Vaše nová kuchyně patří k nejmodernějším v Evropě. 
Splňují vysoké kvalitativní i ekologické standardy.

Zkušenost |
Jsme profesionálové s mnohaletou praxí. Nepouštíme se do oblastí, kterým nerozumíme. Známe evergreeny i současné hity. 
Víme, co je zrovna v módě, ale rozumíme i klasice a retru. Máme přehled o našem oboru na celosvětové úrovni. 
 

Zodpovědnost |
Stavíme na tradičních hodnotách: slušnost a zodpovědnost. Děláme práci, za kterou se můžeme hrdě postavit.
Kladná zkušenost a pozitivní reference jsou pro nás velmi cenné a hluboce si jich vážíme.

Individualita |
Jdeme po své vlastní ose. A doufáme, že je to na tomto katalogu vidět. 
Respektujeme Váš osobní vkus a i v naší práci nekopírujeme ostatní. Stejně jako Vaše nová kuchyně, i my chceme být originálem.





prostor
Definujte prostor, který Vás obklopuje

a dotkněte se budoucnosti. 

Dotkněte se Tiny.

tin
a





Kuchyně Tina je trendy a rafinovaná. Jejím typic-
kým prvkem jsou úchytky, vsazené do hran dvířek. 
Díky hladkým liniím a barvám splňuje současné 
módní trendy. Dvířka jsou z MDF desky, při jejíž vý-
robě byla použita pokroková UV technologie. Díky 
té nebudou na desce nežádoucí otisky prstů. Po-
vrch tak spojuje dokonalý vzhled i pocit na dotek. 
Detaily, jako je třeba skleněná zástěna za varnou 
desku, přidávají kuchyni nejen na praktičnosti, ale 
navíc skvěle vypadají. 

Kuchyně Tina získala cenu veletrhu na Výstave 
nábytku a bývanie v Nitře 2016.

Tina | 

kaschmir 
lakovaná
supermat 

bílá lakovaná
supermat 

bílá lakovaná
vysoký lesk

šedá lakovaná
supermat

šedý kámen
lak. supermat

černá lakovaná
supermat

perla šedá lak.
vysoký lesk

dub halifax
tabak

vanilka lakovaná
vysoký lesk

dub riviera
rustic

chilli lakovaná
vysoký lesk

dub gladstone
tabak

výklopné kovaní 
s doživotní
zárukou

praktická skleněná 
zástěna, za varnou desku

již od 37.600,- | 

spodní závěsné 
skříňky

Ideální pro

Byt

typ kuchyně -  rohová       49.900,-typ kuchyně -  stěna       37.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       52.800,- typ kuchyně -  „U„       84.300,-

Moderní 
dům





Představujeme vám neobyčejnou Tinu 2. Seznam-
te se s další verzí oblíbené kuchyně Tina. Na rozdíl 
od své předchůdkyně má tato jinak vyhotovené 
titanové úchytky, čímž získává zcela nový ráz. Je 
aktuální a nadčasová. Minimalistické linie a přírod-
ní barvy působí příjemně a moderně zároveň. Je 
k dispozici v několika odstínech dubu, kašmíru, v 
barvě šedého kamene a v lakované černé, ve vari-
antě super mat. 

Tato kuchyně se perfektně hodí do každé současné 
domácnosti. Kvalita ve spojení s trvalým designem 
zaručí vaši spokojenost po dlouhá léta.

Tina 2 | 

úchyty
na horní 
hranu

designová digestoř

již od 39.900,- | 

moderní
nerezový dřez

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       51.200,-typ kuchyně -  stěna       39.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       50.200,- typ kuchyně -  „U„       76.900,-

Byt Moderní 
dům

kaschmir 
lakovaná
supermat 

bílá lakovaná
supermat 

bílá lakovaná
vysoký lesk

šedá lakovaná
supermat

šedý kámen
lak. supermat

černá lakovaná
supermat

perla šedá lak.
vysoký lesk

dub halifax
tabak

vanilka lakovaná
vysoký lesk

dub riviera
rustic

chilli lakovaná
vysoký lesk

dub gladstone
tabak



pocit
Elegance a přitažlivé barvy,
do kterých se zamilujete.



gi
na



Tilia



Kuchyně Gina prozáří vaši domácnost! Je svěží, 
lehká a moderní. Její jasné barvy evokují teplé let-
ní dny. Bezúchytková linka je zajímavá také díky 
snadné údržbě a v neposlední řadě kvůli bezpeč-
nosti. Velmi poutavá je kombinace lesklých povr-
chů a různých přírodních odstínů. Dub, kašmír i 
kámen působí příjemně a útulně. Skříňky mají výš-
kově nastavitelné nožičky, což pomůže při případ-
ných nerovnostech podlahy. 

Kuchyně je navíc příznivá svou cenou. Je to ideální 
řešení pro ty, kteří chtějí spojit eleganci a současné 
trendy.

Gina | již od 38.200,- | 

Jemné osvětlení 
otevřených 
skříněk

Integrovaná 
úchytka

ivory 
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

šedá 
vysoký lesk

limetka 
vysoký lesk

pino aurelio san remo 
sand maghreb dub pílený 

bardolino
dub nelson madeiradub pílený 

truffel

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       45.900,-typ kuchyně -  stěna       38.200,- typ kuchyně -  ostrůvek       47.200,- typ kuchyně -  „U„       72.500,-

Byt Moderní 
dům

Rodinný
dům

kaschmir 
lakovaná
supermat 

šedý kámen
lak. supermat





směr
Nadčasové linie, které ví, kam míří. 

Najděte i vy svůj směr.

ne
xt





Zbrusu nová kuchyně Next je elegantní, vkusná a 
zaujme skvělou cenou! Díky čistým liniím a příjem-
ným barvám se hodí do každé moderní domácnos-
ti. Je nadčasová. 

Kombinace bílé a dřeva patří mezi nejoblíbenější. 
Dub je příjemný a působí útulně. Zvolit si však mů-
žete i pracovní desku v barvě antracitu. Vybrat si 
můžete i z několika variant dvířek. Nejen v menších 
prostorech oceníte skříňky s výklopnými dvířky. 

Kuchyni Next si můžete odvézt kdykoli budete chtít 
- vždy ji máme na skladě! 

Next | trvale skladem již od 19.990,- | 

bílá vysoký lesk 
(dvířka)bílá (korpus)

plnovýsuv
s brzdným
systémem

Ideální pro

dub arlington  
(dvířka horní/ 
pracovní deska)

Byt Rodinný
dům

trvale skladem
sektorová kuchyně - ihned k odběruantracit  

(pracovní deska)

typ kuchyně -  stěna          21.900,-typ kuchyně -  stěna       19.990,- typ kuchyně -  rohová           33.500,- typ kuchyně -  „U„       49.990,-



prostorné
zásuvky
s nosností 
až 100 kg



Novinka z dílny slovenské firmy Decodom je zajímavá z mnoha důvodů. Kromě toho, že je finančně dostupná, je i velmi poutavá. Najde si celou řadu obdivovatelů nejen pro svůj moderní styl a hladké linie. Velmi 
líbivé jsou použité barvy i materiály. Zároveň je i praktická, což dokazuje například odolná pracovní deska nebo kvalitní tlumení skříněk. Za zmínku stojí také prostorné šuplíky, do kterých pohodlně uskladníte vše, co 
potřebujete. Díky nosnosti celých 100 kg se nemusíte obávat, že by zásuvky vyjížděly z kolejnic nebo se prohýbaly.

Klasická bílá nebo kombinace bílé s barvou „dub arlington“ je vůbec nejoblíbenější, která se na kuchyňské linky používá. Next je promyšlená a dotažená do posledních detailů. Výrobci mysleli i na takové maličkosti, 
jako jsou sokly v barvě desky. V nabídce jsou skříňky rohové nebo zalomovací. Ty s prosklenými dvířky oceníte v menších prostorech – kuchyně díky tomu bude vypadat vzdušnější a opticky větší. Přidanou hodnotou 
je i fakt, že jsou k dispozici na skladě, a tak si tuto novinku můžete odvézt domů kdykoli!

kvalitní 
tlumení
dvířek

odolná
pracovní
deska

varianta
s prosklením

sokl 
v barvě
desky







impulz
Tempo velkoměsta máte pod kontrolou.

Království je Vaše.



em
be

r





Elegantní Ember je trendy i klasická. Tóny dřeva a 
jednobarevné plochy skříněk tvoří půvabnou kom-
binaci. Zadní panel linky si můžete sladit s pracov-
ní deskou. Díky tomu získá kuchyně na kompakt-
nosti a působí útulněji. Velmi důmyslné jsou ukryté 
vnitřní šuplíky, které šetří místo. Kuchyně Ember se 
vyrábí v mnoha barvách a to i ve vysokém lesku. 

Volit můžete od výrazných barev jako je petrol, 
marigold či červená až po příjemné tóny dubu 
nebo ořechu. Z pestré palety odstínů kuchyně  
Ember si vybere úplně každý.  

Ember | 

Ideální pro

již od 32.700,- | 

Skrytá 
vnitřní
zásuvka

Zadní panel 
dokonale 
sladěný 
s pracovní 
deskou

vanilka
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

bordová
vysoký lesk

černá
vysoký lesk sahara mat

magnolie

dub pílený 
bardolino

kubanit
textilní 
struktura

vanilka dekor
vysoký lesk

petrol

bílá arctic 

láva

dub pílený 
truffel

jilm bielený
vysoký lesk

pecan

mušle

san remo sand

ořech 
macadamia

grafit
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

tmavěhnědá
vysoký lesk

černá dekor
vysoký lesk grafit žlutá arctic

jasan coimbradub arlington

pino aurelio

Dakar

dub nelson
dub bardolino 
schoko

marigold
vysoký lesk

typ kuchyně -  rohová       42.600,-typ kuchyně -  stěna       32.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       44.500,- typ kuchyně -  „U„       74.500,-

Moderní 
dům

Rodinný
dům



Plně
integrovaná
digestoř





nadčasovost
V přírodních tónech a střídmých liniích je skryta nadčasová 

elegance, která Vás bude oslovovat po dlouhou dobu.



le
yl

a





Střídmá elegance a neopakovatelný design - to je 
nadčasová Leyla. Kuchyně, které s lety na oblibě 
rozhodně neubývá. Specifikou této řady jsou jem-
ně zaoblené hrany dvířek. Právě to utváří neopako-
vatelný design, který se neokouká. Díky průběžné 
obměně dekorů dvířek si Leyla udržuje velkou po-
pularitu. V současnosti ji můžete pořídit v celkem 
16ti různých odstínech. 

Její pastelové barvy navodí příjemnou atmosféru 
a z vašeho obydlí udělají útulný domov. Je módní, 
avšak nepodléhá trendům. Poznejte sílu trvalosti a 
stability - objevte skutečnou nadčasovost!

Leyla | již od 34.800,- | 

Ideální pro

Řešení pro 
každý rohJídlení stůl z pracovní 

desky? Proč ne..

Praktická 
zástěna za 
varnou deskou

žlutá arcticvanilka pino aureliodakar pecan

san remo sandjasan coimbra loire dub 2SCloire dub 3SC

dub pílený 
truffeldub nelson třešeň

láva
ořech 
macadamia

kubanit
textilní struktura

dub bardolino 
schoko

typ kuchyně -  rohová       43.300,-typ kuchyně -  stěna       34.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.400,- typ kuchyně -  „U„       65.800,-

Byt Rodinný
dům



radost
Nespoutané momenty jsou ty nejšťastnější. 

Osvoboďte se od stereotypů.



el
sa





Unikátní a osobitá - taková je Elsa. Nevšední ku-
chyně s texturou dřeva a moderními barvami. Tato 
kuchyňská linka splňuje současné požadavky jak 
esteticky, tak z hlediska bezpečí a praktičnosti. Vel-
mi užitečné jsou šuplíky s nosností až 50 kg nebo 
bezpečnostní sklo, použité na police do vrchních 
skříněk. Také široká nabídka regálů zpříjemní výběr 
vaší nové kuchyně. Decentní, minimalistické úchyt-
ky představují momentální trendy. 

Elsa je jemná a vzdušná. Díky svým pestrým bar-
vám skvěle padne do každé moderní domácnosti. 

Elsa | již od 39.900,- | 

Ideální pro

Police z kaleného 
bezpečnostního skla

Široký 
výběr 
rohových 
regálů

vanilka
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

malina 
vysoký lesk

bordeaux
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

černá dekor
vysoký lesk

černá
vysoký lesk bílá arctic mušle

petroldakar
dub pílený
bardolino

láva

jasan coimbra

grafit

ořech 
macadamia

dub pílený
truffel

grafit 
vysoký lesk

typ kuchyně -  rohová       49.400,-typ kuchyně -  stěna       39.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.900,- typ kuchyně -  „U„       76.300,-

Byt Moderní 
dům

Rodinný
dům



pestrost
Nebojte se zaujmout! Odvažte se a zkrášlete si domov odvážnou Carlou…



pestrost ca
rla





Carla je jedinečná v každém směru. Současné 
hladké linie, široká paleta barev a chytré, designo-
vé doplňky, co nadchnou. Carla má zkrátka vše, co 
jen lze od moderní kuchyně očekávat. Přírodní bar-
vy jsou velkým hitem, právě kvůli své nadčasovos-
ti. Vybírat můžete z různých variant dubu, třešně, 
ořechů, ale také barvy lávy či vanilky. Na eleganci 
této sérii přidává jemné zkosení předních ploch. 
Nápaditě umístěné světelné pruhy a světla dodají 
lince na zajímavosti i praktičnosti. 

Chcete-li trochu extravagance, pohrajte si s barva-
mi! Do jednoduchých kuchyní skvěle padnou stylo-
vé, jasně barevné niky.

Carla | již od 33.600,- | 

Ideální pro

Integrovaná zásuvka
do pracovní desky

Barevné niky, 
které oživí 
každou kuchyň

Výklopná dvířka

Chytří pomocníci ,
kteří šetří prostor

vanilkabílá arctic sahara mat clovežlutá arctic

pecanpino aurelio třešeňmagnolia láva

dub nelson dub pílený
truffel

san remo 
sand 

kubanit textilní 
struktura

dub bardolino 
schoko

avola šedá

ořech 
macadamia

typ kuchyně -  rohová       42.800,-typ kuchyně -  stěna       33.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.300,- typ kuchyně -  „U„       63.700,-

Byt Rodinný
dům



příběh
Pouze vy píšete příběh Vašeho života..



pa
lia





Palia je kuchyně, která oživí vaši domácnost a 
prodchne jí klidnou atmosférou. Jemně orámova-
né dveře působí tradičně a přesto moderně. Díky 
svým jemným barvám a čistým linkám je Palia har-
monická a vyvážená. Dekory v různých odstínech 
zapadnou do každé domácnosti. Ať už se jedná o 
světlý jasan anebo tmavý dub, dřevo interiér vždy 
zútulní. 

Kromě přírodních odstínů je na výběr také netra-
diční arktická žlutá nebo třeba jasná magnolia. De-
signové niky či zásuvky s integrovaným 

Palia | již od 37.900,- | 

Ideální pro

Plnovýsuvné zásuvky  
s integrovaným tlumením

Otevřené niky vizuálně 
zpestří každou kuchyň

dakaržlutá arctic

vanilka 
patinapino aurelio 

magnóliepecan

jasan
coimbra

dub 
arlington

san remo 
sand 

dub nelson dub pílený 
truffel

ořech 
macadamia

láva

třešeň

dub bardolino 
schoko

typ kuchyně -  rohová       46.800,-typ kuchyně -  stěna       37.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       44.500,- typ kuchyně -  „U„       71.800,-

Byt Rodinný
dům





smyslnost
Nevšední a jedinečná. Nechte se unést oslňujícími barvami.

ib
is

a





Výrazná Ibisa si vás podmaní. Její poutavé barvy 
nadchnou každého, kdo má rád nevšednost. Kro-
mě provokativní červené, jsou k dispozici také pří-
rodní barvy, jako vanilka, kašmír, nebo šedá perla. 
Celkem třináct barev v lesklém nebo matném pro-
vedení zajistí, že tato kuchyně padne do každé mo-
derní domácnosti. Její nápadité výsuvné poličky 
vám ušetří místo ve skříňkách. Dotekem otevíraná 
dvířka jsou praktická, bezpečná i efektní. 

Laminovaná MDF deska je vyrobena speciální 
technologií, díky níž bude povrch dokonale příjem-
ný nejen na pohled, ale i na dotek. Pořiďte si kuchy-
ni, co uspokojí všechny vaše smysly!

Ibisa | již od 30.700,- | 

Ideální pro

Byt Moderní
dům

Protiskluzová 
úprava výsuvných 
poliček Dvířka 

otevíraná 
dotykem

kaschmir 
lakovaná
supermat 

bílá lakovaná
supermat 

šedá lakovaná
supermat

šedý kámen 
lakovaná 
supermat 

černá 
lakovaná
supermat

vanilka 
lakovaná
vysoký lesk

bílá lakovaná
vysoký lesk

chilli lakovaná
vysoký lesk

perla šedá 
lakovaná 
vysoký lesk

typ kuchyně -  rohová       40.900,-typ kuchyně -  stěna       30.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.500,- typ kuchyně -  „U„       71.200,-

dub 
craft tabák 

dub riviera 
mountain rustic

dub halifax
tabák

dub gladstone
tabák





emoce
Přineste si ty nejkrásnější emoce i domů.
Vdechněte genius loci i vašemu domovu.

ka
ia





Romantika a ladnost jsou hlavními přednostmi 
série Kaia. Tato kuchyně je příkladem kvality, které 
ubíhající léta na kráse jen přidávají. Už řadu let je 
oblíbená všemi příznivci klasického stylu. Je ele-
gantní, vkusná a jemná. Díky zajímavým detailům 
působí přívětivě a domácky. Kaia je k dispozici 
hned v několika přírodních barvách. Její uhlazený 
design přinese do vaší domácnosti příjemnou, útul-
nou atmosféru. 

Ať jste milovníky Provence nebo chcete novou, ale 
tradiční kuchyni, série Kaia je tou správnou volbou.

Kaia | již od 38.600,- | 

Ideální pro

Chalupa

Neviditelný spoj 
pracovních desek

viditelný vzor dřeva

dakar

dub pílený 
bardolino

vanilka 
patina

ořech 
macadamia

pino aurelio kaschmir 
rastr

šedý kámen
rastr

dub 
bardolino 
schoko

bílá
arctic

sklo 
satinované sklo čiré ratansklo flint

typ kuchyně -  rohová       46.200,-typ kuchyně -  stěna       38.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.300,- typ kuchyně -  „U„       73.800,-

Rodinný
dům



fantazie
Správný prostor pomůže zrealizovat i ty nejodvážnější sny. 

Nechejte se hýčkat perfektní atmosférou.



do
tta





Dotta je skvělým příkladem kuchyně, která má 
osobitý ráz i styl. Je neobvyklá, zajímavá a padne 
téměř do každé moderní domácnosti. Poskytuje 
dostatek úložného prostoru i pracovní plochy pro 
každodenní vaření. Rámový tvar dveří je vyrobený 
z odolné laminované desky, která je chráněná pev-
nou ABS hranou. Dotta je prototyp nadčasové ku-
chyně. Je zákazníky oblíbená už slušnou řádku let. 

Dotta znamená pohodlí při práci i příjemnou atmo-
sféru při společném trávení času. Tato série je kla-
sika, která z módy jen tak nevyjde. 

Dotta | již od 33.200,- | 

Ideální pro

Kamenný dřez, 
barevně sladěný  
s pracovní deskou

šedápísková san remo 
sand

pino 
aurelio

dub 
nelson

typ kuchyně -  rohová       39.700,-typ kuchyně -  stěna       33.200,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.200,- typ kuchyně -  „U„       59.400,-

Byt Rodinný
dům





kouzlo
Jedinečné okamžiky chtějí čas. 

Zapomeňte na starosti jako mávnutím kouzelného proutku…  

la
ra





Kuchyně jako z pohádky! Tradiční, a přesto součas-
ná. Lara zaujme široké spektrum zákazníků. Díky 
modernímu zpracování a klasickému stylu upoutá 
různé věkové kategorie. Její design vás bude inspi-
rovat a rafinované detaily také pomáhat ve vaření. 
Malé šuplíčky na drobnosti jistě přijdou vhod, zrov-
na tak jako praktické držáky na čisticí prostředky. 
Vkusně sladěné sokly s pracovní deskou působí 
celistvým dojmem. 

V této kuchyni se bude zkrátka vařit samo. Série, 
která navozuje příjemnou domácí atmosféru, bude 
skvělým zázemím pro každou rodinnou sešlost. 

Lara | již od 34.700,- | 

Ideální pro

Rodinný
dům

Chalupa

magnóliebílá
arctic clovesahara mat

kubanit
textilní 
struktura

množstí barevných kombinacíBarevné sladění 
dřezu s  pracovní 
deskou

typ kuchyně -  rohová       41.200,-typ kuchyně -  stěna       34.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       45.200,- typ kuchyně -  „U„       63.700,-





umění
Odpočiňte si od soudobých módních směrů. Důvěřujte klasice. m

ar
in

a





Půvabná Marina patří mezi rustikální kuchyňské 
série. Díky krásným pastelovým barvám sluší té-
měř každé domácnosti. Nebojte se netradičních 
kombinací ani v klasicky zařízených interiérech! 
Venkovský styl skvěle podtrhne moderní hi-tech 
vybavení a dodá mu šmrnc. Stejně tak neobvyklá 
baterie, či další rafinované detaily dodají sérii zce-
la osobitý vzhled. Skleněná dvířka a ladné úchytky 
jsou zase typicky romantickým prvkem. 

Marina je vkusná série, která nabízí pohodlí nejen 
při práci. Čas v ní strávený si vždy užijete.  

Marina | již od 33.800,- | 

Ideální pro pecanmagnólie jasan
coimbra

vanilka 
patina láva

mušlebílá arctic clovedakar

Na detailech 
záleží

Dokonalý 
přehled  
o zásobách

typ kuchyně -  rohová       39.700,-typ kuchyně -  stěna       33.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.500,- typ kuchyně -  „U„       61.400,-

Rodinný
dům

Chalupa



romantika
Skutečné hodnoty nevychází z módy. Přitažlivá elegance, která vás rozněžní.



as
tra





Romantická Astra je decentní a jemná. Nesnaží 
se zalíbit, a přesto okouzlí. Je elegantní v každém 
svém záhybu. Rafinované detaily jako je otočný 
odpadkový koš, nebo držák na vína, jí posouvají 
na výši také z hlediska praktičnosti. Vybírat může-
te z různých přírodních odstínů.  Prosklená dvířka 
horních skříněk navodí díky vnitřnímu osvětlení ro-
mantickou atmosféru. 

Ladné tvary dveří a stylové úchytky celou sérii 
skvěle doplňují. Astra je neobvykle zdařilá jak z 
hlediska estetiky, tak provedení. 

Astra | již od 32.900,- | 

Ideální pro
vanilka 
patina

pino 
aurelio

dub pílený 
bardolino

ořech 
macadamia

třešeň

mušle

bílá arctic

Užitečný výsuvný
odpadkový koš 
s úložným prostorem

Dřez do rohu?
Samozřejmě..

typ kuchyně -  rohová       38.500,-typ kuchyně -  stěna       32.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.200,- typ kuchyně -  „U„       59.800,-

Rodinný
dům

Chalupa





příroda
Nic nenapodobuje ani nepotřebuje. 

Je perfektní taková, jaká je. 

Dotkněte se přírody.

ra
dk

a





Chcete si odpočinout od pomíjivých směrů a tren-
dů? Vsaďte na jistotu - poctivé dřevo je nenahra-
ditelné. Žádné náhražky, ale mimořádná kvalita. 
Přírodní materiály a nápadité detaily tvoří jedineč-
nost této série. Příborník se skleněnými výplněmi 
zaujme všechny příznivce klasického stylu. Chytré 
rohové zásuvky ušetří prostor a do malých šuplíků 
schováte nečekané množství věcí. Praktické police 
ocení každý, kdo v kuchyni tráví hodně času a po-
třebuje mít vše po ruce. 

Dýhovaná dvířka podtrhují celkový dojem venkov-
ského stylu. Nejmodernější výrobní technologie 
zajistí dlouholetou funkčnost.  

Radka | již od 37.600,- | 

Ideální pro dýha vanilka

Tradiční
příborník

Stylová výplň 
prosklených dvířek

Vše má 
své místo

kaschmir 

typ kuchyně -  rohová       46.200,-typ kuchyně -  stěna       37.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.600,- typ kuchyně -  „U„       72.700,-

Rodinný
dům

Chalupa





nadhled
Minimalismus, co maximálně upoutá. 

Odpočiňte si od přehlceného světa.

zi
ta





Jednoduchá neznamená obyčejná. Série Zita je ku-
chyně, kterou ocení nejen mladší generace. Ladné 
linie skvěle doplňují moderní pastelové barvy. Vy-
bírat můžete od světlých odstínů, jako je písková 
přes neotřelou avokádovou až po tmavé tóny gra-
fitu. Právě pestré barevné odstíny zjemní strohost 
této série. Její minimalistické pravoúhlé linky ná-
sledují současné módní trendy. Díky své jednodu-
chosti padne kamkoli. 

Zita je přizpůsobivá - prosvětlí tmavé prostory, oživí 
nevýrazné, ale pozornost si získá i v extravagantní 
domácnosti. 

Zita | již od 31.100,- | 

Ideální pro dakar písková oranžováavokádo červená baklažán 

jaseň coimbra dub canyon dub pílený 
bardolino

dub bardolino 
schoko

grafituni metalic 
gold 

woodline 
creme dub nelson dub arlington woodline 

mokkapino aurelio

Praktické 
osvětlení
zásuvek

typ kuchyně -  rohová       38.200,-typ kuchyně -  stěna       31.100,- typ kuchyně -  ostrůvek       38.800,- typ kuchyně -  „U„       57.400,-

Byt Rodinný
dům





dobrodružství
V přístavu je bezpečno, ale břeh se může okoukat. 

Nebojte se odvázat a plujte dál…

lu
ci

a





Lucia je mimořádná v každém ohledu. Její podma-
nivé barvy a designové detaily si získají každého 
milovníka extravagance. Styl a vkus z ní přímo srší. 
Rovné prolisy na dvířkách jsou elegantní a neob-
vyklé úchytky působí noblesně. Tato kuchyňská 
linka je nabízena celkem v pěti pastelových bar-
vách. Vedle klasické bílé, šedé a béžové (sahara), 
jsou k dispozici také méně tradiční odstíny, jako je 
cement či fjord. Netradiční prvky v kombinaci s kla-
sickým frézováním jsou tou správnou volbou, jak 
zaujmout. Lucia vám doslova učaruje. Má šmrnc 
a neokouká se. 

Tato kuchyně získala cenu veletrhu na „Nábytok a bývanie“ v Nitre 2017.

Lucia | již od 42.100,- | 

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       51.300,-typ kuchyně -  stěna       42.100,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.300,- typ kuchyně -  „U„       78.900,-

Rodinný
dům

Chalupa

fjord cementsahara bílá aric šedý kámen





sny
Neznámé dálky vždy upoutají. 

Nahlédněte do nich a 

propusťte uzdu 

své fantazii.

co
rin

a





Máte rádi něco jiného? Nechte se inspirovat exoti-
kou! Kuchyně Corina je správnou volbou pro ty, kte-
ří se chtějí lišit. Na výběr je celá řada barev i textur 
dřeva. Mezi ty méně obvyklé patří třeba Madeira 
nebo Maghreb. Kuchyně splňuje přísné požadavky 
jak z hlediska funkčnosti, tak estetiky. Nadčasový 
design a kvalitní materiály zaručí vaší dlouhodo-
bou spokojenost. Linka navíc disponuje tzv. ABS 
hranami, které jsou odolné proti mechanickému 
poškození. 

Corina je skvělým řešením do moderních domác-
ností. Její zajímavé barevné tóny osvěží každý pro-
stor. Hladké plochy a závěsné skříňky jsou nejen 
moderní, ale také praktické. Ušetří vám spoustu 
starostí s úklidem.

Corina | již od 37.300,- | 

Ideální pro
ivory 
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

šedá 
vysoký lesk

limetka 
vysoký lesk pino aurelio san remo 

sand 

dub
arlington

dub pílený 
bardolino

dub nelson madeiradub pílený 
truffel

Závěsné skříňky Příborník 
z kvalitního kovu

typ kuchyně -  rohová       44.200,-typ kuchyně -  stěna       37.300,- typ kuchyně -  ostrůvek       46.800,- typ kuchyně -  „U„       68.200,-

Moderní 
dům

Rodinný
dům

šedý kámen kaschmir

maghreb 



cesta
Nelpěte na minulosti a zkuste něco nového.
Odbočte do neznáma a objevíte víc…



po
rti

a





Portia je kuchyně, co má styl. Je rázná a současná. 
Přesně koresponduje s moderní dobou. Díky svým 
rovným liniím následuje poslední trendy. Jemné 
vlysy na dvířkách jsou zajímavým detailem. Vari-
abilita úchytek a množství barev, ze kterých si lze 
vybírat, je nepřeberné. Právě díky tomu si z jediné 
série můžete vybrat spoustu zcela unikátních a od-
lišných kuchyní. 

Portia přináší spoustu možností. Může být elegant-
ní i pokroková. Dokáže působit cizokrajně, klasicky 
i luxusně. Padne prostě přesně tam, kam jí potře-
bujete a přitom si udrží svůj jedinečný charakter.

Portia | již od 38.200,- | 

Ideální pro

Příborníky 
z kvalitních 
plastů

sahara matvanilka vanilka 
patina

pino 
aurelio

jasan
coimbra

dub loire 
světlý

dub loire 
tmavý

třešeň

dub 
bardolino 
schoko

kubanit
textilní
strukturadub nelson

dub pílený 
bardolino láva

typ kuchyně -  rohová       47.400,-typ kuchyně -  stěna       38.200,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.100,- typ kuchyně -  „U„       73.200,-

Byt Rodinný
dům



bezpečí
Dobré zázemí vytváří stabilitu na celý život. 
Bezpečí a harmonie jsou synonymy domova.   



jit
ka





Jitka je skvělým příkladem moderní a zároveň útul-
né kuchyně. Podle současných módních požadav-
ků má čisté linie a je k dispozici i v bezúchytkové 
variantě. Pokud ale dáváte přednost klasičtějšímu 
stylu, můžete vybírat z pestré nabídky úchytek. Za-
jímavým estetickým detailem jsou osvětlené niky 
místo poliček. Kuchyni nabízíme v barvách kašmí-
ru, buku, dubu a šedého kamene. Příjemné odstíny 
dřeva vdechnou to pravé teplo domova i do vaší 
kuchyně. 

Variabilita této série zajistí, že padne kamkoli a 
přizpůsobí se právě vašim přáním a představám. 
Příjemné prostředí vytváří příjemné okamžiky.  

Jitka | již od 43.200,- | 

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       51.300,-typ kuchyně -  stěna       43.200,- typ kuchyně -  ostrůvek       53.600,- typ kuchyně -  „U„       75.900,-

Byt Moderní 
dům

Rodinný
dům

kaschmir
vysoký lesk buk sand

šedý kámen
vysoký lesk

dub 
craft tabák 



romance
Láska přináší silné, neopakovatelné vzpomínky. 

Nedovolte si je zapomenout…



bi
an

ca





Bianca je ztvárněním něžnosti. Její ladné křivky a 
jemné barvy navozují klidnou a příjemnou atmo-
sféru, jakou známe z domácností našich babiček. 
Pokud jste příznivci rustikálního stylu, tato kuchy-
ně vás uchvátí. Mřížky na dvířkách se sklem a vin-
tage úchytky dodají kuchyni specifický a jedinečný 
vzhled. Vkusné detaily jako např. proutěné koše 
namísto klasických zásuvek, přidávají na typicky 
venkovském stylu. Ten dále zdůrazní tvar a dekor 
dveří. 

Bianca je k dispozici v šesti barevných variantách. 
Představuje klasiku, kterou ocení všechny roman-
tické duše.

Bianca | již od 35.800,- | 

Ideální pro vanilka 
patinapino aurelio

dub 
bardolino 
schoko dakar

výsuvné proutěné košestylové 
zásuvky

typ kuchyně -  rohová       45.600,-typ kuchyně -  stěna       35.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.800,- typ kuchyně -  „U„       69.900,-

Rodinný
dům

Chalupa





přitažlivost
Vaše představivost nezná mezí. 

Zbavte se předsudků a následujte jí. re
be

ka





Rebeka lak je vkusná a velmi univerzální. Hodí se 
jak do moderního bytu, tak do rodinného domu. 
Díky nadčasovým přírodním odstínům vám bude 
dělat radost dlouhá léta. Je přizpůsobivá a tím i 
jedinečná. Nabízíme ji v řadě barevných tónů, i v 
kombinaci s několika druhy dekorů dub a borovice. 

Zvolíte-li variantu bez úchytek, rázem máte z pří-
jemné útulné kuchyně mimořádně moderní a tren-
dy design, který padne do každé soudobé domác-
nosti. Rebeka zkrátka rozjasní každou domácnost.  

Rebeka lak | již od 36.700,- | 

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       51.200,-typ kuchyně -  stěna       36.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.600,- typ kuchyně -  „U„       78.800,-

Byt Rodinný
dům dub Virginia borovice Nauticaldub San Remo borovice Montana

magnolia
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

hedvábná šedá
vysoký lesk

písek
vysoký lesk

minerální šedá
vysoký lesk

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





pevnost
I pevnost betonu oplývá krásou.

re
be

ka





Kuchyně Rebeka v dekoru betonu nabízí luxus 
nejen na pohled. Tato jedinečná série dodá vaší 
domácnosti originální a neopakovatelný „look“. 
Je ideální volbou pro všechny, kteří se rádi vyjí-
mají. Dokonalé zpracování i unikátní horní skříň-
ky – to vše dělá tuto sérii tak mimořádnou. Série 
Rebeka beton následuje nejmodernější trendy.  
Splňuje vysoké požadavky jak z hlediska designu, 
tak kvality. Oblíbený ostrůvek na vaření kuchyni op-
ticky zvětší.

Skříňky jsou praktické díky velkým úložným pro-
storům. Zároveň jsou výjimečné i esteticky. Kuchy-
ně Rebeka v dekoru betonu se vám prostě jen tak 
neokouká. 

Rebeka beton | již od 36.700,- |

typ kuchyně -  rohová       51.200,-typ kuchyně -  stěna       36.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.600,- typ kuchyně -  „U„       78.800,-

beton šedýbeton světlýIdeální pro

Byt Rodinný
dům

beton - břidlicově 
šedá

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





souznění
Souznění s přírodou bez

kompromisu v modernosti.

re
be
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Kuchyně Rebeka wood kombinuje dřevěné deko-
ry s originálním systémem prosklených skříněk.    
Paleta odstínů dřev začíná světlým vzorem borovic 
Nautical či Montana a sahá až k tmavým dubům 
Ontario a Gladstone. Umožňuje tak sladění s řadou 
koncepcí interiéru.

K sérii Rebeka wood můžete zvolit rovněž skleněné 
horizontální žaluzie, technologickou novinku této 
řady kuchyní. Budoucnost i tradice v jednom.

Rebeka wood | již od 31.800,- | 

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       43.900,-typ kuchyně -  stěna       31.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.100,- typ kuchyně -  „U„       68.900,-

Moderní 
dům

Rodinný
dům

dub Virginiaborovice Nautical

dub San Remo dub Ontario

borovice Montana

dub Provence dub Gladstone

dub Sherwood
další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





noblesa
Výjimečné chvíle si žádají výjimečná místa. 

Dopřejte si to nejlepší. 

re
be
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Kuchyně Rebeka color concept je určena všem, 
kteří chtějí vystoupit z davu a nebojí se originality. 
Speciální kolekce barevných provedení se vzhle-
dem bronzu, stařeného kovu či orientálních dřev 
nabídne unikátní vzhled a nezapomenutelný dojem 
z prostoru Vaší kuchyně.
 
Barevné kombinace umožňují elegantní a nenásil-
né spojení kuchyně s obývacím prostorem.

Rebeka color concept | již od 31.800,- | 

Ideální pro

černá supermat

bronz stařený kov

typ kuchyně -  rohová       43.900,-typ kuchyně -  stěna       31.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.100,- typ kuchyně -  „U„       68.900,-

Moderní 
dům

Rodinný
dům

caledonia oriental
další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





voda i oheň
Síla překonávající všechny překážky. 

Nesnažte se jí zkrotit, ale podlehněte jí.   

fio
na





Série Fiona je ukázkou německé důslednosti. Její 
dokonalé provedení zaujme každého, kdo touží po 
neotřelé moderní kuchyni. Velkou pracovní plochu 
ocení všichni vášniví kuchaři. Kuchyni Fiona mů-
žete mít v několika barevných variantách. Vedle 
klasických přírodních tónů je k dispozici také v 
atraktivní červené. Vysoký lesk je moderní a nad-
časový – hodí se jak k mírným odstínům dřeva, tak 
k výrazným barvám. Spodní skříňky skrývají velký 
úložný prostor. 

Chcete-li současnou a zároveň kvalitní kuchyni,  
Fiona je sázka na jistotu.  

Fiona lak | již od 33.500,- | 

Ideální pro
magnolia
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

hedvábná šedá
vysoký lesk

červená 
vysoký lesk

typ kuchyně -  rohová       45.900,-typ kuchyně -  stěna       33.500,- typ kuchyně -  ostrůvek       44.200,- typ kuchyně -  „U„       72.500,-

Moderní 
dům

Rodinný
dům černá

vysoký lesk
písek
vysoký lesk

minerální šedá
vysoký lesk

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





kámen a dřevo
Působivé spojení přírodní krásy.

Kombinace síly kamene a křehkosti dřeva.   fio
na





Série Fiona stone je v případě bezúchytkového pro-
vedení ukázkou velmi moderního pojetí kuchyně, 
které nadchne Vás i Vaše přátele. Kuchyně Fiona 
stone je navržena v působivé kombinaci šedé bři-
dlice a dubu San Remo, která vynikne zejména v 
dobře prosvětlených prostorách.  

Chcete-li současnou a zároveň kvalitní kuchyni, Fi-
ona je sázka na jistotu. S dekorem stone pak přidá-
váte i velkou míru originality.

Fiona stone | již od 35.500,- | 

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       49.900,-typ kuchyně -  stěna       35.500,- typ kuchyně -  ostrůvek       51.200,-

Moderní 
dům

Rodinný
dům

břidlice šedá

typ kuchyně -  „U„       79.500,-

dub San Remo

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





rozlet
Zapomeňte na každodenní realitu. 

Loreta vás unese od syrové všednosti. lo
re

ta





Perfektní provedení a dokonalé linie. To je kuchyně 
Loreta – světlé barvy, čistý design a hladké okra-
je. Díky laserovému ošetření plochy nehrozí, že se 
hrany budou odlupovat. Povrch je díky této tech-
nologii navíc příjemný na dotek. Kuchyni je možné 
získat s úchytkami i v provedení bezúchytkovém. 
Loreta je rafinovaná! Má spoustu vestavných úlož-
ných prostorů a nápaditých skříněk.

Bílá, magnolie a hedvábně šedá jsou kombinace, 
které rozjasní a zútulní každý prostor. Vneste klid a 
harmonii i do vaší domácnosti.

Loreta | již od 31.100,- | 

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       42.900,-typ kuchyně -  stěna       31.100,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.400,- typ kuchyně -  „U„       67.400,-

Byt Rodinný
dům

magnolia
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

hedvábná šedá
vysoký lesk

písek
vysoký lesk

minerální šedá
vysoký lesk

borovice  
Ponderosa 
(prac. deska)

dub Ontario 
(prac. deska)

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“



Loreta je přehlídkou jemných přírodních tónů a ladných křivek. Barvy magnolie, písku a bílé působí harmonicky a dodají interiéru tu správnou domácí atmosféru. Kuchyně Loreta je útulná a přívětivá.  Zároveň je však 
moderní, velmi stylová a designově zajímavá. Kromě její podoby jsou pozoruhodné také její technické vlastnosti. Neopomenutelnou výhodu představují laserem ošetřené hrany. Desky s těmito okraji jsou mimořádně 
odolné proti popraskání, odlupování, vlhku i teplu a navíc vypadají jako z jednoho kusu. Nikdy nebudete muset spáry složitě čistit ani na ně vybírat ideální lepidla.

Praktické „dvojité“ šuplíky a přehledné zásuvky vám pomůžou s ideálním uspořádáním celé kuchyně. Loreta vám zajistí dokonalou funkčnost po všech stránkách. Díky tomu se budete cítit pohodlně a z práce se 
rázem stane zábava!







spojení
Objevte kouzlo spojení, které se neopakuje. 

Některé svazky jsou na celý život.

so
fia





Kuchyně Sofia je úhledná a působí čistě. Žádné 
zbytečnosti, pouze jednoduchý design a lehké 
barvy. Tato série je příkladem moderní kuchyně, 
která rozzáří každý prostor. Můžete si ji přizpůso-
bit právě tak, jak potřebujete. Ať si přejete kuchyni 
do písmene „L“ , ostrůvek nebo jednoduše rovnou 
-  Sofia bude půvabná vždy. Nabízíme ji například 
v bílé, v barvě magnolie, borovice a několika odstí-
nech dubu. Skříňky jsou i v dvojbarevném provede-
ní, např. ve velmi oblíbené kombinaci bílé a dubu. 

Sofia je další z řady kuchyní od německého výrob-
ce. Kvalita jejího zpracování je proto zaručená. 

Sofia | již od 25.900,- | 

Ideální pro

typ kuchyně -  rohová       40.400,-typ kuchyně -  stěna       25.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       31.100,- typ kuchyně -  „U„       57.600,-

Byt Rodinný
dům dub Virginia Nautic Pinedub San Remo borovice Montanadub Provence

magnolia
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

hedvábná šedá
vysoký lesk

černá
vysoký lesk

písek
vysoký lesk

minerální šedá
vysoký lesk

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





svěžest
Jedinečné odstíny, které vás nadchnou. 

Nechte se hýčkat symfonií tvarů a barev. te
re

sa





Teresa představuje neopakovatelné barvy, které 
vás uchvátí. Její šedé, modré a oranžové odstíny 
budou bavit každý den. Teresa se pro své čisté linie 
perfektně hodí do moderních domácností. Krásné 
horní skříňky jsou praktické, se spoustou úložné-
ho prostoru a navíc mají integrovaná světla. Díky 
svým jedinečným barevným kombinacím, dokona-
le podtrhne celý váš interiér. 

Teresa je kuchyně, co nezůstane bez povšimnutí. 
Pokud chcete vaši domácnost oživit něčím origi-
nálním, kuchyně Teresa je rozhodně tou správnou 
volbou.

Teresa | již od 28.500,- | 

Ideální pro oranžová

typ kuchyně -  rohová       43.600,-typ kuchyně -  stěna       28.500,- typ kuchyně -  ostrůvek       33.900,- typ kuchyně -  „U„       64.400,-

Moderní 
dům

Rodinný
dům

slunečná žlutá kapradinová

modrá - aqua šalvějová

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“





barvy Vpusťte do svého života novou 
paletu barev. Zasloužíte si to.. co

lo
r c

on
ce

pt





Color concept - program pro Ty, kteří hledají individualitu. 
Nebojte se kombinovat klasické barvy s paletou vzorníku „Color concept„. 
S jeho pomocí vytvoříte neopakovatelnou kombinaci, přesně podle Vašeho 
stylu a dispozice domova.

Personalizaci Color concept lze kombinovat u vybraných kuchyňských sérií.

COLOR CONCEPT lze kombinovat u vybraných sérií | 







rytmus
Rytmus sluncem zalitých údolí jižanských zemí přináší 

klid a radost ze života. Zažijte kouzlo Provence.



ad
el
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Znaky Středomoří a levandulových polí má Adele v 
každém svém detailu. Tato rustikální linka skvěle 
padne i do nejmenších domácností. Je to příjemná 
kuchyně, mimořádně zajímavá svou cenou. Ačko-
li je jednoduchá, tak nabízí vše, co potřebujeme k 
pohodlnému vaření. Jemné linie a přírodní odstí-
ny jsou vkusné a příjemné. Působí upraveným a 
čistým dojmem. Prosklená dvířka dodají kuchyni 
vzdušnost a lehkost. 

Adele dokazuje, že i v malých prostorech se může-
me cítit pohodlně a útulně. Tato řada se prodává v 
několika barvách i variacích. Pořídit si tak můžete 
třeba rohovou kombinaci, přesně podle dispozic 
vašeho domova.

Adele | 

bílá (korpus)Ideální pro dub bardolino  
(pracovní deska)

pino aurelio 
(dvířka)

trvale skladem již od 8.890,- | 

typ kuchyně -  stěna          14.200,-typ kuchyně -  stěna 2,1m      8.890,-

Byt Chalupa

typ kuchyně -  rohová           18.800,- typ kuchyně -  „U„       26.600,-

trvale skladem
sektorová kuchyně - ihned k odběru



pouto
Každý den tvoří nové vazby.

Pravé pouto pouze několikrát v životě. 



be
lla





Kuchyňská linka Bella je další z řady jednodu-
chých, vkusných sérií. Tato sektorová kuchyně je 
ideálním řešením pro ty, kteří hledají novou, funkční 
linku za skvělou cenu. Bellu nabízíme v barevném 
provedení dub s barvou vanilky.  S pracovní deskou 
jsou sladěné i boční stěny a sokly linky. K dispozi-
ci jsou skříňky plné, anebo se skleněným pruhem. 
Tento zajímavý detail působí moderně a kuchyni 
ozvláštní.  

Bella je sympatická kuchyně moderních barev, kte-
rá už dělá radost v nejedné domácnosti. 

Bella | 

vanilka lesk 
(dvířka)

Ideální pro
dub bardolino
(korpus/pracovní 
deska)

trvale skladem již od 8.290,- | 

Byt Chalupa

typ kuchyně -  stěna          14.600,-typ kuchyně -  stěna 2,1m       8.290,- typ kuchyně -  rohová           18.600,- typ kuchyně -  „U„       24.800,-

trvale skladem
sektorová kuchyně - ihned k odběru



svoboda
Osvoboďte sebe i svou kuchyni a vdechněte ji novou podobu...



ne
ly





Nely se řadí mezi jednoduché, moderní kuchyně, 
co mají styl. Patří do sérií, které nadchnou svou 
výjimečnou cenou. Je k dispozici v několika vari-
antách a barvách. Díky této variabilitě si můžete 
sestavit ideální kuchyňskou linku, přesně podle 
Vašich možností a potřeb. Příjemné dekory dřeva 
zútulní každou domácnost. Navozují pocit pohodlí 
a klidu. Kuchyně tohoto typu jsou velmi oblíbené u 
mladých párů či rodin.

Hledáte-li hezkou moderní kuchyni za skvělou 
cenu, série Nely je ideální volbou. 

Nely | trvale skladem již od 8.290,- | 

Ideální pro jasan (dvířka)
dub tmavý 
(korpus)

písková  
(pracovní 
deska)

Byt Chalupa

typ kuchyně -  stěna          13.400,-typ kuchyně -  stěna 2,1m       8.290,- typ kuchyně -  rohová           16.800,- typ kuchyně -  „U„       24.800,-

trvale skladem
sektorová kuchyně - ihned k odběru



Paleta                 možností



Paleta                 možností



267
barevných

variant 
dvířek

Ať už sháníte kuchyni v jakémkoli stylu, z našeho sortimentu si jistě vyberete. Nabízíme kuchyně 
moderní i klasické, všech možných barev a designů. 

Svou novou kuchyni si u nás zařídíte do posledního detailu a spotřebiče. Stačí si jen vybrat. Sen 
o ideální kuchyni dokážeme splnit každému!

4
typy  

skleněných 
dvířek v ALU 

rámu

187
typů

úchytek

15
barev 

korpusů 28
barev 

pracovních 
desek

Působivá na pohled | 



Abychom dokázali, že vyrábíme nejen krásné, ale také praktické kuchyně, vybrali jsme pro vás na ukázku jednu 
z těch vašich! Kuchyně Ester, v provedení červená vysoký lesk / dub bardolino schoko, doplněná o rámy v 
hliníkové metalíze. Rozměr kuchyně je 3,75 m. Tuto kuchyni plnohodnotně využívá 6ti členná rodina. 

Své místo tu mají potraviny, nádobí i čisticí prostředky. Žádný nepořádek, ani zmatek. Vše je přehledné a 
snadno přístupné. Věříme našim kuchyním, protože jsou krásné, praktické a bezpečné. Zkrátka vyladěné do 
posledního detailu.

úsporné
LED

osvětlení

praktický 
závěsný 
program

jednoduché 
třídění

odpadu

pořádek v 
zásuvkách

špičkové
spotřebiče

bezpečné 
uložení

čistících 
prostředků

Praktická uvnitř | 



Ergonomie kuchyně | 
Ergonomie kuchyně ovlivňuje vaší psychickou i fyzickou pohodu. Závisí 
na ní celé fungování - dokáže změnit práci na zábavu nebo z ní naopak 
udělat peklo. Ergonomicky dobře plánovaná kuchyně je jedinečná a pomá-
há v každém ohledu. Je totiž uzpůsobená jen a pouze vám! 

Vhodné přizpůsobení architektury a uspořádání kuchyně udělá mnohem 
víc, než by se vám mohlo zdát. Správná výška pracovní desky, sporáku i 
dřezu, rozmístění jednotlivých prvků i prostor mezi nimi- to vše rozhoduje 
o tom, jak se v kuchyni budete cítit. 

V prostředí, šitém na míru vám bude dobře a z práce se tak stane potěšení.



Ideální je zařídit si kuchyňskou linku v různých úrovních tak, aby se 
vám při konkrétní činnosti pracovalo komfortně. Na rozdíl od sporá-
ku by dřez měl být lehce vyvýšen. Na jeho dno tak dosáhnete i bez 
zbytečného ohýbání. 

Běžná pracovní deska je vysoká 72 cm. V této výšce lze bez problé-
mů dělat veškeré přípravné práce, jako je čištění, krájení, loupání, 
strouhání atd.

Ideální výška při vaření se počítá od horní hrany průměrného hrnce, 
což je asi 25 cm pod loktem. To umožní mít uvolněná ramena a ruce. 
Plocha by tak v tomto případě měla být níž.

Důležité je myslet i na umístění spotřebičů tak, 
aby byly pohodlně ovladatelné. Při pečení se už 
nikdy nebudete muset neustále shýbat.

Pokud se často skláníte k myčce nebo nedosáh-
nete do horních skříněk, brzy můžete mít problé-
my s páteří. Uzpůsobte si kuchyni tak, aby vám 
pomáhala!

Každá činnost potřebuje jiný pohyb. Také změna 
postoje však hraje svou roli. Z toho důvodu je ide-
ální mít poblíž linky možnost posezení, např. při 
přípravných pracích.  

Výška lokte ohnuté ruky je nejdůležitější rozměr, 
který potřebujete znát! Podlé této míry si dokáže-
te správně navrhnout celou kuchyni úplně sami. 
Měřtě dle osoby, která v ní tráví nejvíc času.



Organizace kuchyně | 
Kam uložit všechno nádobí? Jak nejlépe schovat koš na tříděný odpad? 
Kolik příborů potřebuji? Kde uskladnit potraviny? Jsou praktičtější skříňky 
nebo komoda se zásuvkami? To jsou nejčastěji kladené otázky při zařizová-
ní nové kuchyně. Uskladňujeme v ní nejen potraviny, ale veškeré nádobí, po-
můcky a prostředky k vaření, hodování i umývání. Kuchyně je obvykle nejvy-
tíženější místnost z celé domácnosti a proto vyžaduje pořádek a dokonalé 
uspořádání. Přinášíme vám rady a tipy, jak se s těmito problémy vypořádat 
co možná nejefektivněji. Ukážeme vám, jak nepromrhat ani jediný centimetr 
v místnosti. Díky rafinovaným zásuvkám se vám i do malých prostor vejde 
vše, co potřebujete k pohodlné práci. 

Nebojte se novinek a usnadněte si život! S námi si svou
novou kuchyni zorganizujete bez potíží!



skříňka
s výsuvnými 
zásuvkami

spodní skříňky vestavná myčka

vestavná 
trouba

vestavná 
lednice

varná 
deska

digestoř nástěnné
skříňky

nerezový dřez

zásuvková škříň

nástěnné
skříňky



Paleta možností | 

Univerzální organizér se šesti samostatnými díly Vícedílný organizér v barvě černého popelu Organizér z bukového dřeva s rozdělovacími kolíky Dřevěný šestidílný organizér s různě velkými
 přihrádkami

Chytré organizéry do šuplíků vám usnadní život!

Skříňka k vestavné troubě se zásuvkou Rozdělovací systém Pantry Box s plastovou
mřížkou a rukojetí 

Výsuvná zásuvka a odnímatelný kovový 
stojan na lahve

Boční strany zásuvek dostupné ve skle nebo kovu

dostupné pro vybrané série kuchyní
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Výsuvná zásuvka s košem na 
recyklovatelný odpad, 40 l

Výsuvná zásuvka se dvěma poličkami Výsuvná zásuvka s držákem na plech 
na pečení

Výsuvná nastavitelná zásuvka Junior 
se dvěma koši s dřevěným dnem 

Výsuvná zásuvka Junior se sytémem 
UBOXX na uskladnění nožů a prkének

Rohová skříňka s policemi Rohová skříňka s otočnými dřevěnými 
policemi

Rohová skříňka s otočnými výsuvnými 
policemi

Výsuvné, otočné dřevěné police s 
kovovým okrajem

Otočné dřevěné police s kovovým
 okrajem

dostupné pro vybrané série kuchyní



Paleta možností | 

Žádný chaos, ale elegantní příborníky, které vám zajistí přehled o každé 
lžičce. To je kuchyně, promyšlená do posledního detailu. Nabízíme různé 

druhy od klasických až po velmi prostorné, s místem na kořenky i ostré 
nože.  Plastové i dřevěné, různě velké, ale vždy praktické!

Příborníky

Žádné zdlouhavé hledání v neuspořádaných 
skříňkách! Vysoké police jsou čaroději mezi úlož-
nými prostory. Díky nim získáte pohodlný přístup 
ke všemu, co potřebujte mít po ruce. 

Vaše kuchyně bude dokonale uklizená zvenku i 
zevnitř. Dózy, boxy, lahve, konzervy, sklenice, mísy 
i hrnce. Poskytují prostor pro přehledné usklad-
nění téměř čehokoli. 

Za jedinými dveřmi najdete všechno to, co nemu-
sí být nutně na očích. Výsuvné zásuvky mají pev-
né kovové rámy, s vyvýšenými rohy. Jsou nastavi-
telné a dostupné ve třech výškových variantách. 

K dispozici jsou i zásuvky s přední prosklenou 
stranou. Nabízíme také nejrůznější závěsné po-
lice a držáky na čisticí prostředky či domácí po-
můcky.  

Vše na svém místě

dostupné pro vybrané série kuchyní
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Pouze prvotřídní materiály zajistí kvalitní a funkční výrobek. Naším cílem je splnit vaše 
požadavky ze všech úhlů pohledu, jak po stránce designu, tak výkonnosti. Spolupracujeme 
s předními evropskými dodavateli materiálů, kování i doplňků. Díky tomu vám naše 
produkty poskytnou komfort a pohodlí při každodenním užívání. 

Kvalitní kovové zásuvky 
Hettich s doživotní zárukou 
a bezúdržbovým chodem.

Vysoká nosnost zásuvek,
celkem až 115 kg.

Odolná pracovní deska 
s ABS nebo zaoblenou 
hranou. 

Výškově nastavitelné nohy
na kompenzaci nerovností 
podlahy, výběr dvou výšek 
124 mm a 180 mm.

Odnímatelná podnož 
pro jednoduché a rychlé 
uklízení či údržbu.

Pevná konstrukce korpusu, zabezpečená
stabilizačním trojúhelníkem.

Zásuvky mají brzdný 
systém a dají se celé 
vysunout - plnovýsuv.

Silikonový tlumič integrovaný 
do dveří pro jejich komfortní 
zavírání.

ABS hrana na všech 
namáhaných častech skříňky.

Nosnost police 15 kg. 
Bezpečnostní podložky zajistí 
poličku proti posunu. 

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

Šestibodové spojení částí 
korpusu a hřbet v drážce 
zabezpečují pevnou konstrukci.

Kování pro závěsné skříňky s 
možností výškového nastavení 
dimenzované až na zátěž 70 kg.

Kvalita je nejlepší recept | 
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alpská bílá keramika šedá

šalvějová

stařený kov
Rusty Plates

caledonia

magnolia

oriental

slunečná žlutá

dub Havelland

oranžová

dub trámový bronz Ferro

hedvábně šedá písková dub Virginia minerální šedá Nautic Pine

dub Provence borovice 
Montana dub San Remo dub Ontario dub Halifax dub Gladstone savana modrá - aqua

steel vintage

černá červená břidlice šedá

beton bílý beton šedý

Vybírat můžete i z těchto designů dvířek, bočnic a korpusů. Vybrané jsou dostupné ve variantě lesk/mat.

dostupné pro vybrané série kuchyní

kapradinová

beton břidlicově 
šedá

steel scratched

tis

maracaibo světlý žula černá žíhaná vápenec antracit metal art



Pracovní desky | 

dekor břidlice hedvábně šedá

tis

keramika šedá

dekor Oxid

Maracaibo světlýdub trámový

dub Gladstone

dub Endgrain

beton šedý

mramor Paladina

dub Halifax

vápenec

žula černá

Findus

beton břidlicově 
šedá

bílý beton

dub olejovaný

dub Yukon

PetterssonFerro bronz

borovice  
Montana

dub San Remo dekor granit 
Torreano antracit

dekor Copper 
Vintage

dub Virginia dekor Steel 
vintage

břidlice Cornwall

černá dub Provence alpská bílá dub Ontario Ponderosa Pine Stromboli světlá Arizona PineNautic Pine

Stromboli tmavá kmen dubu dekor Metal art stařený kov 
Rusty Plates

Caledonia Oriental dub Havelland

břidlicová šedá

Rovnež pro Vaši pracovní desku můžete vybírat z celé řady dekorů.

dostupné pro vybrané série kuchyní



legenda
Svůj styl můžete podtrhnout legendárním

nábytkem TON.



Ironica Jutland

Trapez

Ironica Era Stockholm

Merano Moritz Ton 73Paris 502

Delta Coffee

Malmö Stelvio

rozměry 80 x 80,  80 x 120 cm
materiály buk, buk antik, buk patina

od 6.560,-

barová židle
š x v x h (cm) 37 x 78 x 37
výška sedáku 78 cm
hmotnost (kg) 4,7

od 3.230,-

Kvalita a osvědčené technologie trvající již od roku 1861. Společnost Ton se neustále vyvíjí, sleduje moderní trendy výroby a vkládá je do svých výrobků. Výroba je stále neodmyslitelně spojena s kvalitní ruční prací. Židle a stoly se tak stávají jedinečným spojením kvality, inovativních tvarů 
a odkazu místa v Bystřici pod Hostýnem, které se po generace učilo rozumět dřevu. Společnost Ton svým výrobkům věří a proto poskytuje 5letou záruku na soudržnost konstrukce.

barová židle
š x v x h (cm) 44 x 102 x 41,5
výška sedáku 77 cm
hmotnost (kg) 4,7

od 6.370,-

bukové provedení
barvy: černá, medová, granitová, 
hnědá... v různých kombinacích 
kostry a sedáku s opěrátkem
š x v x h (cm) 40,5 x 83 x 38
výška sedáku 47 cm
hmotnost (kg) 5,2

od 4.530,-

bukové provedení
barvy: černá, medová, granitová, 
hnědá...
š x v x h (cm) 43,6 x 79 x 42
výška sedáku 45 cm
hmotnost (kg) 4,6

od 6.510,-

buk v kombinaci s čalouněním
z látky nebo kůže
barvy kostry: černá, medová, 
granitová, hnědá...
čalounění: bílá, černá, modrá, zelená...
š x v x h (cm) 46 x 82,5 x 42
výška sedáku 45,5 cm
hmotnost (kg) 8,5

od 13.680,-

bukové provedení
barvy: černá, medová, granitová, 
hnědá...
š x v x h (cm) 40 x 88 x 40
výška sedáku 46 cm
hmotnost (kg) 4

od 4.320,-

bukové provedení
barvy: černá, medová, granitová, 
hnědá...
š x v x h (cm) 41 x 84,5 x 40
výška sedáku 45 cm
hmotnost (kg) 3,5

od 2.150,-

průměr 60 cm
materiály buk, buk antik, dub

od 10.650,-

šířka od 80 do 100 cm
délka od 120 do 200 cm
délka v rozkladatelném provedení 
až 260 cm 
materiály buk, dub a americký 
ořech 

od 19.060,-

rozměry 90 x 160, 100 x 240, 90 x 
160 (220), 100 x 240 (300)
materiály buk, buk antik, buk patina, 
dub, dub patina

od 36.880,- 

rozměry 90 x 90, 90 x 140, 90 x 170, 
90 x 200 cm
materiály buk, buk antik, dub

od 18.140,- 

rozměry 90 x 220, 100 x 280 cm
materiály buk, buk antik, buk patina, 
dub, dub patina, americký ořech

od 43.950,-

Kuchyňské stoly a židle TON | 



Spotřebiče





KUCHYNĚ, KTERÉ 
ŠÉFUJETE VY.
Trouby AEG řady Mastery vám 
pomohou pozvednout pečení na zcela 
novou úroveň. Objevte kouzlo páry  
a připravujte v multifunkční parní 
troubě luxusní pokrmy jako z těch 
nejlepších restaurací.

www.aeg.cz 
www.aegmastery.cz 

 /aegceskarepublika
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beko.cz

Indukční varná deska s možností spojení 
dvou varných zón do jedné

HII 64500 FT

IndyFlex ke spojení dvou levých zón 
do jedné velké, Eco funkce snižuje 
spotřebu energie, senzorové posuvné 
ovládání, časovač, dětský zámek, 
Booster, funkce udržování teploty jídla, 
VxŠxH 5,5x60x51 cm

Trouba s automatickými programy 
a horkým vzduchem i ze stran

BIR 25500 XMS

ovládání v češtině, objem 72 l, 
13 programů + 35 automatických 
programů Beko Chef,  funkce Surf fouká 
horký vzduch ze stran pro rovnoměrné 
pečení, SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 2 plechy, rošt, teleskopický 
výsuv, 3 skla dveří, VxŠxH 60x60x57 cm

Úsporná myčka se speciálním ramenem 
pro mytí hodně špinavého nádobí

DIN 28420

A++, 14 sad nádobí, 8 mycích programů 
a InnerClean na čištění myčky, speciální 
rameno AquaIntense pro intenzivní mytí, 
ProSmart invertorový motor, výškově 
nastavitelný horní koš, příborová přihrádka 
s šířkou přes celou myčku, držáky 
na mytí plechů, samonastavovací panty, 
VxŠxH 82x60x57 cm

11 990 ,-14 990 Kč

11 990 ,-15 990 Kč

11 490 ,-13 990 Kč

Oslňte svým kuchařským 
uměním se spotřebiči Beko

Vestavné spotřebiče Beko | 

Indukční varná deska s Boosterem 
pro rychlé vaření

HII 64400 AT

4 indukční varné zóny, senzorové 
ovládání s 9 úrovněmi, Booster, 
časovač, dětský zámek, indikátor 
zapnutí, automatické vypnutí, 
VxŠxH 5,5x58x51 cm

Plynová varná deska z černého skla 
s WOK hořákem

HISW 64225 S

3 varné zóny + WOK, integrované 
zapalování, litinové průběžné rošty, 
bezpečnostní pojistka zhasnutí 
plamene, VxŠxH 9,8x59x51 cm

Sklokeramická varná deska 
s dvojitou a trojitou zónou

HIC 64404 T

4 Hi-Light varné zóny (jedna 
dvojitá a jedna trojitá), senzorové 
ovládání, Booster, časovač, 
automatické vypnutí, dětský zámek, 
VxŠxH 60x60x57 cm

7 490 ,-8 490 Kč 5 990 ,-6 990 Kč8 990 ,-11 990 Kč

9 990 ,-12 990 Kč

Myčka s variabilním vnitřním 
uspořádáním pro velké kusy nádobí

DSN 26420 X
A++, 14 sad nádobí, 6 mycích 
programů a InnerClean na čištění 
myčky, držáky na plechy a dlouhé 
kuchyňské náčiní, ProSmart 
invertorový motor s 10 lety záruky, 
VxŠxH 60x60x57 cm

Vestavná pračka s kondenzační 
sušičkou v jednom

HITV 8733 B0

A, kapacita 8 kg praní a 5 kg sušení , 
1400 ot./min., 16 programů, 
ProSmart invertorový motor s 10 lety 
záruky, odložený start, šetrné praní 
s bubnem AquaWave, hlučnost 
47/73/58 dB, VxŠxH 82x60x54 cm

Chladnička se speciálním světlem 
pro čerstvé ovoce a zeleninu

BCHA 275 E3S

A++, Active Fresh Blue Light 
zachovává čerstvost a nutriční 
hodnoty ovoce a zeleniny, LED 
osvětlení, kluzné panty, No Frost 
systém pro provoz bez námrazy, 
VxŠxH 178,1x54x54,5 cm

10 990 ,-13 990 Kč 17 990 ,-19 990 Kč13 990 ,-15 990 Kč

Trouba s rovnoměrným pečením 
díky foukání vzduchu ze stran

BIR 14400 BGCS / BIR 14400 WGCS

objem 72 l, 12 programů, funkce 
Surf fouká horký vzduch ze stran, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 
2 plechy, 3 teleskopické výsuvy, 
VxŠxH 60x60x57 cm

Trouba s grilem a třemi skly dveří 
pro bezpečné pečení

BIM 25301 XCS

objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
ovládání a dotekový displej, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 
2 plechy, teleskopický výsuv, 
VxŠxH 60x60x55 cm

Trouba s automatickým a tichým 
dovřením dvířek

BIM 22304 XCS

objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
prosvětlené ovládání se zámkem, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 
2 plechy, teleskopický výsuv, 
VxŠxH 60x60x57 cm

8 990 ,-10 990 Kč 8 990 ,-10 990 Kč

Nástěnný odsavač z bílého nebo 
z černého skla

HCA 62741 W / HCA 62741 B

elektronické dotekové ovládání, 
4 rychlosti, výkon odsávání 
až 755 m 3/hod, hlučnost max. 
69 dB, LED osvětlení, možnost 
recirkulace, 2 kovové tukové �ltry, 
VxŠxH 49,7x59,8x32,6 cm

Výsuvný odsavač par s možností 
recirkulace

CTB 6407 X

posuvné ovládání, výkon odsávání 
až 280 m3/hod., hlučnost max. 65 
dB, možnost recirkulace, halogenové 
osvětlení, 2 kovové tukové �ltry, 
VxŠxH 60x60x38 cm

Nástěnný odsavač z černého skla 
široký 60 cm nebo 90 cm

HCB 63744 BX / HCB 93744 BX

elektronické ovládání SoftTouch, 
4 rychlosti, výkon odsávání až 
680/740 m3/hod.,  hlučnost max. 
70/71 dB, LED osvětlení, možnost 
recirkulace, funkce čištění vzduchu 
VxŠxH 50x60/90x38 cm

12 990 ,-14 990 Kč 2 490 ,-3 490 Kč7 990 Kč / 8 990 ,-9 990 Kč / 
10 990 Kč
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Indukční varná deska s možností spojení 
dvou varných zón do jedné

HII 64500 FT

IndyFlex ke spojení dvou levých zón 
do jedné velké, Eco funkce snižuje 
spotřebu energie, senzorové posuvné 
ovládání, časovač, dětský zámek, 
Booster, funkce udržování teploty jídla, 
VxŠxH 5,5x60x51 cm

Trouba s automatickými programy 
a horkým vzduchem i ze stran

BIR 25500 XMS

ovládání v češtině, objem 72 l, 
13 programů + 35 automatických 
programů Beko Chef,  funkce Surf fouká 
horký vzduch ze stran pro rovnoměrné 
pečení, SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 2 plechy, rošt, teleskopický 
výsuv, 3 skla dveří, VxŠxH 60x60x57 cm

Úsporná myčka se speciálním ramenem 
pro mytí hodně špinavého nádobí

DIN 28420

A++, 14 sad nádobí, 8 mycích programů 
a InnerClean na čištění myčky, speciální 
rameno AquaIntense pro intenzivní mytí, 
ProSmart invertorový motor, výškově 
nastavitelný horní koš, příborová přihrádka 
s šířkou přes celou myčku, držáky 
na mytí plechů, samonastavovací panty, 
VxŠxH 82x60x57 cm

11 990 ,-14 990 Kč

11 990 ,-15 990 Kč

11 490 ,-13 990 Kč

Oslňte svým kuchařským 
uměním se spotřebiči Beko

Vestavné spotřebiče Beko | 

Indukční varná deska s Boosterem 
pro rychlé vaření

HII 64400 AT

4 indukční varné zóny, senzorové 
ovládání s 9 úrovněmi, Booster, 
časovač, dětský zámek, indikátor 
zapnutí, automatické vypnutí, 
VxŠxH 5,5x58x51 cm

Plynová varná deska z černého skla 
s WOK hořákem

HISW 64225 S

3 varné zóny + WOK, integrované 
zapalování, litinové průběžné rošty, 
bezpečnostní pojistka zhasnutí 
plamene, VxŠxH 9,8x59x51 cm

Sklokeramická varná deska 
s dvojitou a trojitou zónou

HIC 64404 T

4 Hi-Light varné zóny (jedna 
dvojitá a jedna trojitá), senzorové 
ovládání, Booster, časovač, 
automatické vypnutí, dětský zámek, 
VxŠxH 60x60x57 cm

7 490 ,-8 490 Kč 5 990 ,-6 990 Kč8 990 ,-11 990 Kč

9 990 ,-12 990 Kč

Myčka s variabilním vnitřním 
uspořádáním pro velké kusy nádobí

DSN 26420 X
A++, 14 sad nádobí, 6 mycích 
programů a InnerClean na čištění 
myčky, držáky na plechy a dlouhé 
kuchyňské náčiní, ProSmart 
invertorový motor s 10 lety záruky, 
VxŠxH 60x60x57 cm

Vestavná pračka s kondenzační 
sušičkou v jednom

HITV 8733 B0

A, kapacita 8 kg praní a 5 kg sušení , 
1400 ot./min., 16 programů, 
ProSmart invertorový motor s 10 lety 
záruky, odložený start, šetrné praní 
s bubnem AquaWave, hlučnost 
47/73/58 dB, VxŠxH 82x60x54 cm

Chladnička se speciálním světlem 
pro čerstvé ovoce a zeleninu

BCHA 275 E3S

A++, Active Fresh Blue Light 
zachovává čerstvost a nutriční 
hodnoty ovoce a zeleniny, LED 
osvětlení, kluzné panty, No Frost 
systém pro provoz bez námrazy, 
VxŠxH 178,1x54x54,5 cm

10 990 ,-13 990 Kč 17 990 ,-19 990 Kč13 990 ,-15 990 Kč

Trouba s rovnoměrným pečením 
díky foukání vzduchu ze stran

BIR 14400 BGCS / BIR 14400 WGCS

objem 72 l, 12 programů, funkce 
Surf fouká horký vzduch ze stran, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 
2 plechy, 3 teleskopické výsuvy, 
VxŠxH 60x60x57 cm

Trouba s grilem a třemi skly dveří 
pro bezpečné pečení

BIM 25301 XCS

objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
ovládání a dotekový displej, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 
2 plechy, teleskopický výsuv, 
VxŠxH 60x60x55 cm

Trouba s automatickým a tichým 
dovřením dvířek

BIM 22304 XCS

objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
prosvětlené ovládání se zámkem, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 
2 plechy, teleskopický výsuv, 
VxŠxH 60x60x57 cm

8 990 ,-10 990 Kč 8 990 ,-10 990 Kč

Nástěnný odsavač z bílého nebo 
z černého skla

HCA 62741 W / HCA 62741 B

elektronické dotekové ovládání, 
4 rychlosti, výkon odsávání 
až 755 m 3/hod, hlučnost max. 
69 dB, LED osvětlení, možnost 
recirkulace, 2 kovové tukové �ltry, 
VxŠxH 49,7x59,8x32,6 cm

Výsuvný odsavač par s možností 
recirkulace

CTB 6407 X

posuvné ovládání, výkon odsávání 
až 280 m3/hod., hlučnost max. 65 
dB, možnost recirkulace, halogenové 
osvětlení, 2 kovové tukové �ltry, 
VxŠxH 60x60x38 cm

Nástěnný odsavač z černého skla 
široký 60 cm nebo 90 cm

HCB 63744 BX / HCB 93744 BX

elektronické ovládání SoftTouch, 
4 rychlosti, výkon odsávání až 
680/740 m3/hod.,  hlučnost max. 
70/71 dB, LED osvětlení, možnost 
recirkulace, funkce čištění vzduchu 
VxŠxH 50x60/90x38 cm

12 990 ,-14 990 Kč 2 490 ,-3 490 Kč7 990 Kč / 8 990 ,-9 990 Kč / 
10 990 Kč



Překvapivě jednoduché. 
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou dokonalost, 
nekompromisní kvalitu a absolutní spolehlivost. I proto jsou 
nejprodávanější značkou velkých domácích spotřebičů v Evropě.*
www.bosch-home.cz
www.boschexperiencecenter.com

* Kategorie velké domácí spotřebiče.Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2016

Jeden spotřebič, tři možnosti vaření – kom-
binované parní trouby dokáží více. Vaření v páře, 
pečení nebo kombinace obojího: pro kombinova-
nou parní troubu to není problém díky jemné páře 
a volitelnému doplňkovému horkému vzduchu.

FlameSelect – Nová řada plynových varných 
desek Bosch přichází s funkcí FlameSelect, ino-
vativní patentovanou technologií přesného řízení 
výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů. 
Funkce přídavné páry – pečte vždy s dokonalým 
výsledkem. Díky kombinaci pečící trouby a přídav-
né páry si jídlo uchová svou vůni, jedinečnou chuť 
a vitamíny.

FlexIndukce – nezaleží na tom, jestli potřebu-
jete vařit v jednom, dvou či třech hrncích, nebo 
v jednom velkém pekáči – s FlexIndukci Bosch 
máte nyní spoustu možností. Jedním dotykem 
spojíte dvě indukční zóny v jednu velkou indukční 
plochu, na které můžete varné nádobí fl exibilně 
rozestavět.

Vestavné myčky s technologií sušení Zeolith® 
vám teď ušetří práci. Přírodní minerál zeolit pohl-
cuje vlhkost a přeměňuje ji na horký vzduch, který 
rovnoměrně proudí v myčce. Tak se sklo, porce-
lánové nádobí, hrnce, a nyní dokonce i plastové 
nádobí nejen dokonale umyje, ale i vysuší.
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FCXE 818 X WIFI
MULTIFUNKČNÍ TROUBA ELITE SIMPLY-FI

Maxi objem 78 l
Připojení k wifi a ovládání přes aplikaci Simply Fi
9 funkcí, pravý horký vzduch  (1,2,5,6,7,8,9,11)
Elektronický programátor s dotykovým ovládáním
Tangenciální ventilátor chlazení
1x teleskopický pojezd, drátěné pojezdy
Dveře s vysoce izolovanými skly
2 rošty, 1 plech
Soft – Close: pomalé dovírání dvířek
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

FCDP 818 VX
MULTIFUNKČNÍ TROUBA
S DVOJITÝM PROSTOREM  ELITE

Maxi objem 78 l
Možnost rozdělit na dva samostatné prostory
14 funkcí, pravý horký vzduch (1,2,3,5,6,11,17,18,19)
Elektronický programátor s dotykovým ovládáním
Tangenciální ventilátor chlazení
Drátěné pojezdy, 2 rošty, 1 plech
Dveře s vysoce izolovanými skly
LED osvětlení U-SEE
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

FCXE 625 VWX | FCXE 625 VNX
MULTIFUNKČNÍ TROUBA ELITE

Maxi objem 78 l
9 funkcí (1,2,4,5,6,7,9,11,13)
Elektronický programátor s dotykovým ovládáním
Tangenciální ventilátor chlazení
1x teleskopický pojezd, drátěné pojezdy
1 rošt, 2 plechy
LED osvětlení U-SEE
Soft – Close: pomalé dovírání dvířek
Soft Cook – program na pečivo
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

FCE 825 XL
MULTIFUNKČNÍ VENTILOVANÁ TROUBA ELITE

Objem 68 l
8 funkcí, pravý horký vzduch
Dotykový displej, zamačkávací knoflíky ovládání
Tangenciální ventilátor chlazení
1x teleskopický pojezd, nerezové drátěné pojezdy
2x rošt, 1x plech
AquActiva – čištění pomocí páry
Cook Light – zdravé pečení se snížením
množství tuku
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,7 cm

14 990,- 13 990,- 11 990,-

11 990,- 10 990,- 8 990,-

FCEK 826 XL
PYROLITICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA ELITE

Objem 68 l
9 funkcí, pravý horký vzduch (1,5,6,7,8,9,10,11,15)
Pyrolitické čištění
Elektronický programátor s dotykovým ovládáním
Zamačkávací knoflíky ovládání
Tangenciální ventilátor chlazení
1x teleskopický pojezd, drátěné pojezdy
2 rošty, 1 plech
AquActiva - čištění pomocí páry
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

FCPK 626 XL
PYROLITICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA POP EVO

Objem 68 l
9 funkcí (1,2,5,6,7,9,11,15,16)
Pyrolitické čištění
Elektronický programátor s dotykovým ovládáním
Zamačkávací knoflíky ovládání
Tangenciální ventilátor chlazení
1x teleskopický pojezd, drátěné pojezdy
1 rošt, 1 plech
AquActiva - čištění pomocí páry
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

litrů

TELESKOPICKÉ 

VÝSUVY Pravý horký
vzduch

Pravý horký
vzduchlitrů litrů

TELESKOPICKÉ 

VÝSUVY

TELESKOPICKÉ 

VÝSUVY Pravý horký
vzduch

TELESKOPICKÉ 

VÝSUVY

TELESKOPICKÉ 

VÝSUVY

TELESKOPICKÉ 

VÝSUVY

Pravý horký
vzduch

litrů

Ovládání trouby na plně dotykových dvířkách
Připojení k wifi a ovládání přes aplikaci 
Simply-Fi
Interní kamera pro přenos pečení
Automatické programy pečení, video recepty
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

FCWTC 001X
MULTIFUNKČNÍ TROUBA WATCH&TOUCH

39 990,-



FPE 609A/6 XL | FPE609/6 NXL | 
FPE609A/6 WXL
MULTIFUNKČNÍ TROUBA POP EVO

Objem 65 l
9 funkcí (1,2,4,5,6,9,11,14)
Elektronický programátor s dotykovým ovládáním
Zamačkávací knoflíky
Tangenciální ventilátor chlazení
2 rošty, 1 plech
Aquactiva – čištění pomocí páry
Cook Light – zdravé pečení se sníženým množstvím tuku
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

FPE 602A/6X | FPE 602A/6 WXL | 
FPE 602/6 NXL
MULTIFUNKČNÍ TROUBA POP EVO

Objem 65 l
8 funkcí (1,2,4,5,6,9,11,14)
Mechanické ovládání
Minutka s akustickým signálem
Zamačkávací knoflíky (pouze bílá varianta)
Tangenciální ventilátor chlazení
Cook Light – zdravé pečení se sníženým množstvím tuku
Dveře s vysoce izolovanými skly, 2 rošty, 1 plech
Rozměry (VxŠXH): 59,5x59,5x56,8 cm

FCS 201 X | FCS 201 N | FCS 201 W
STATICKÁ TROUBA SMART

Objem 65 l
4 funkce (1,2,6,11)
Mechanické ovládání
Tangenciální ventilátor chlazení
1 rošt, 1 plech
Rozměry (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

MIC 20 GDFX | MIC 20 GDFN |
MIC 20 GDFB
VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM 

5 úrovní výkonu
 10 přednastavených rychlých programů 
 Digitální displej
 3 kombinace vaření: mikrovlnný ohřev, gril, mikrovlnný 
ohřev + gril
 Mikrovlnný ohřev 800 W,  gril 1000 W
 Elektronická minutka se zvukovou signalizací
 Automatické rozmrazování
 Otočný talíř o průměru 245 mm, grilovací mřížka
 Objem 20 l
 Maximální příkon 1,25 W
 Rozměry (VxŠxH): 38,8x59,5x32 cm 

MIC 25 GDFX | MICG 25 GDFW |
MICG 25 GDFN 
VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM 

5 úrovní výkonu
 10 přednastavených rychlých programů (nerez model),
8 programů (bílý a černý model)
 Digitální displej
 3 kombinace vaření: mikrovlnný ohřev, gril, mikrovlnný 
ohřev + gril
 Mikrovlnný ohřev 900 W,  gril 1000 W
 Elektronická minutka se zvukovou signalizací
 Automatické rozmrazování
 Otočný talíř o průměru 315 mm, grilovací mřížka
 Objem 25 l
 Maximální příkon 1,45 W
 Rozměry (VxŠxH): 38,8x59,5x38,9 cm

MIC 440 VTX | MEC 440 TX
VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA
S GRILEM A HORKÝM VZDUCHEM

 5 úrovní výkonu
 Elektronický programátor s dotykovým ovládáním
 Mikrovlnný ohřev 900 W,  gril 1750 W
 Horký vzduch 1750 W
 Nerezový vnitřní prostor
 Elektronická minutka se zvukovou signalizací 
ukončení vaření
 Automatické rozmrazování
 Dveře s dvojitým izolačním sklem
 Otočný talíř o průměru 360 mm,  grilovací mřížka
 Chladící ventilátor
 Objem 44 l
 Rozměry (VxŠxH): 45,5x59,4x56,8 cm

CI 62 TP
INDUKČNÍ DESKA

Elektronické dotykové ovládání – Slider
4 indukční varné zóny z toho 1 flexi zóna 
Digitální minutka s nastavením konce vaření
Dětská pojistka
Booster v každé zóně
 Power Management – nastavení příkonu desky od 3 do 
7,2 kW s možností připojení na 220 V, 16 A jistič
Kontrolka zbytkového tepla
Rozměry (VxŠxH): 6x59x52 cm (rovné hrany)

CFIB 640 RC
INDUKČNÍ DESKA

Elektronické dotykové ovládání - kruhový Slider
4 indukční varné zóny z toho 1 flexi zóna
Čtvercové induktory – možnost používat flexi zónu 
kdekoliv, Booster (4x)
Power Management – nastavení příkonu desky od 3 do 
7,2 kW s možností připojení na 220 V, 16 A jistič
Kontrolka zbytkového tepla
Dětská pojistka
Rozměry (VxŠxH): 6x59x52 cm (rovné hrany)

6 990,-
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CI 640 CB | CI 640 CBA/1
INDUKČNÍ DESKA

Elektronické dotykové ovládání
4 indukční varné zóny
Dětská pojistka
Digitální minutka s nastavením konce vaření
 Celkový příkon 3 kW – možnost připojit na 230 V,
16 A jistič (pouze model CI 640 CBA/1)
Kontrolka zbytkového tepla
Rozměry (VxŠxH): 5,2x56x48 cm (rovné hrany)

CH 64 CB
SKLOKERAMICKÁ DESKA

Elektronické dotykové ovladače 
4 High light varné zóny
Kontrolka zbytkového tepla
Dětská pojistka 
9 úrovní výkonu
Celkový příkon 6,5 kW
Rozměry (VxŠxH): 5x59x52 cm (rovné hrany, bílá)

CH 647 B
SKLOKERAMICKÁ DESKA

4 High light varné zóny (2 x duo zóna)
Digitální minutka s nastavením konce vaření
Zkosená čelní hrana
Kontrolka zbytkového tepla
Dětská pojistka 
9 úrovní výkonu
Celkový příkon 7,1 kW
Rozměry (VxŠxH): 5x59,5x51 cm (přední hrana zkosená)

CH 64 C/2X | CH 64 C/2
SKLOKERAMICKÁ DESKA

Elektronické dotykové ovladače 
4 High light varné zóny 
Kontrolka zbytkového tepla
Dětská pojistka 
9 úrovní výkonu
Celkový příkon 6,5 kW
Rozměry (VxŠxH):  5x59x51 cm,  5x59x52 cm

litrů
44

litrůlitrů

3-7,2kW
POWER 

MANAGEMENT

3-7,2kW
POWER 

MANAGEMENT
- +

BOOSTER

- +

BOOSTER

 f lexi   zóna f lexi   zóna
230 V

 duo    zóna



CLG 64 S PX MX | CLG 64 S PB |
CLG 64 S PN
PLYNOVÁ DESKA

Nerez provedení / bílý / černý smalt
Dvojitý smaltovaný rošt
Maximální příkon: 7,1 kW
Trysky na propan-butan jsou součástí výbavy
Bezpečnostní pojistka
Rozměry (VxŠxH): 3x59x51 cm

CVMI 970 LX
OSTRŮVKOVÁ DIGESTOŘ 90 CM

Verze pro odtah i recirkulaci 
Podsvětlené elektronické ovladače
Tlačítkové ovládání
3 úrovně výkonu
Maximální výkon odsávání 545 m3/h
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení 4 x 1,5 W LED žárovkami
Minimální hlučnost 66 dB(A)
Odtah do komína 150 mm
Příkon motoru 210 W
Uhlíkový filtr FCR 17 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 104,6x90x60 cm

9 990,-
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CPG 64 S GX
PLYNOVÁ DESKA

Nerez provedení
Dvojitý litinový rošt
Maximální příkon: 8,75 kW
Trysky na propan-butan jsou součástí výbavy
Bezpečnostní pojistka
Rozměry (VxŠxH): 3,5x59,5x51 cm

CVMA 90 N | CVMA 90 W
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ 90 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Dotykové ovládání a časovač
3 úrovně výkonu + Booster
Maximální výkon odsávání 620 m³/h
Hliníkový tukový filtr 1x
Osvětlení 2 x 1,5 W LED žárovkou
Minimální hlučnost 58 dB(A)
Uhlíkový filtr FCR 17 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH):  85 - 123x90x38,5 cm

BOOSTER

CVMA 60 N | CVMA 70 W
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ 60 CM / 70 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Dotykové ovládání a časovač
3 úrovně výkonu + Booster
Maximální výkon odsávání 620 m³/h
Hliníkový tukový filtr 1x
Osvětlení 2 x 1,5 W LED žárovkou
Minimální hlučnost 58 dB(A)
Uhlíkový filtr FCR 17 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH):  85 - 123x60x38,5 cm |
            85 - 123x70x38,5 cm

BOOSTER

CVM 670 LX | CVM 970 LX
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ 60 CM/90 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Podsvětlené elektronické ovladače 
3 úrovně výkonu
Maximální výkon odsávání 545 m³/h
Jeden hliníkový tukový filtr
Osvětlení LED žárovkou 2 x 1,5 W 
Minimální hlučnost 64 dB(A)
Odtah do komína 120 mm
Příkon motoru: 210 W
Uhlíkový filtr FCR 17 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 52,6x60x50 cm | 52,6x90x50 cm 

CMB 655 X | CMB 955 X
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ 60 CM/90 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Elektronické tlačítkové ovládání s podsvícením
3 úrovně výkonu + Booster
Maximální výkon odsávání 571 m³/h
Hliníkový tukový filtr 2x/3x
Osvětlení 2 x 1,5 W LED žárovkou
Minimální hlučnost 57 dB(A)
Odtah do komína 150 mm
Zpětná klapka
Uhlíkový filtr FCR 17 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 54,8 - 100x60x50 cm |
           54,8 - 100x90x50 cm

BOOSTER

CGM 61/1X | CGM 91/1X
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ 60 CM/90 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Tlačítkové ovládání
3 úrovně výkonu
Maximální výkon odsávání 400 m³/h
Jednodílný/dvoudílný omyvatelný kovový tukový filtr 
Osvětlení 2 x 1,5 W LED žárovkou
Minimální hlučnost 56 dB(A)
Odtah do komína 150 mm
Příkon motoru: 100 W 
Uhlíkový filtr FCR 17 ve výbavě 
Rozměry (VxŠxH): 57x59,5x50cm | 57x89,5x50cm

CCT 985/2X | CCT 985/2N |
CCT 985/2W
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ 90 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Mechanické tlačítkové ovládání 
3 úrovně výkonu
Maximální výkon odsávání 630 m³/h
Hliníkový tukový filtr 3x
Osvětlení 2 x 2,5 W LED žárovkou
Maximální hlučnost 71 dB(A)
Příkon motoru: 190 W
Odtah do komína 150 mm
Uhlíkový filtr CF 110 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 64,5 - 102,5x90x50 cm

CCT 685/2X | CCT 685/2N |
CCT 685/2W
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ 60 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Mechanické tlačítkové ovládání 
3 úrovně výkonu
Maximální výkon odsávání 630 m³/h
Hliníkový tukový filtr 2x
Osvětlení 1 x 2,5 W LED žárovkou
Maximální hlučnost 70 dB(A))
Příkon motoru: 190 W
Odtah do komína 150 mm
Uhlíkový filtr CF 110 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 64,5 - 102,5x60x50 cm

CBG 640/1X
INTEGROVANÁ DIGETOŘ 52 CM

Integrovaný odsavač  52 cm
Pro odtah i recirkulaci
Posuvné ovládání
3 úrovně výkonu
Maximální výkon odsávání 365 m³/h
Hliníkový tukový filtr
Osvětlení 2 x 28 W halogenovými žárovkami
Minimální hlučnost 58 dB(A)
Odtah do komína 123 mm
Příkon motoru 2x 100 W
Uhlíkový filtr ACG3 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 8x52x28,5 cm

CFX 75 | CFX 64
PLYNOVÁ DESKA ELITE

Nerez provedení
Mechanické ovládání
5 samostatných hořáků v nerezu / 4 samostatné 
hořáky v nerezu
Ultra tenká deska se zapuštěnými plochými hořáky 
Piros 
Pouze na zemní plyn, nelze přetryskovat
Bezpečnostní pojistka
Rozměry (VxŠxH): 4,5x74,5x51 cm | 3,5x59,5x51 cm
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CBT 6324 W | CBT 6324 N |
CBT 6324 X | CBT 9240X
TELESKOPICKÁ DIGESTOŘ 60 CM/90 CM

Verze pro odtah i recirkulaci
Mechanické posuvné ovládání 
3 úrovně výkonu 
Maximální výkon odsávání 324 m³/h
Hliníkový tukový filtr 2x/4x (90cm verze)
Osvětlení 2 x 28 W halogenovou žárovkou
Minimální hlučnost 50 dB(A)
Odtah do komína 120 mm
Uhlíkový filtr ACM 62 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 17,5x59,8x29,8 cm |
           17,5x89,8x29,8 cm

CFT 610/3 W | CFT 610/3 N |
CFT 610/3 X
PODSTAVNÁ DIGESTOŘ 60 CM

Posuvné ovládání
3 úrovně výkonu
Maximální výkon odsávání 185 m³/h
Hliníkový tukový filtr
Osvětlení 1 x 28 W halogenovou žárovkou
Minimální hlučnost 53 dB(A)
Odtah do komína 125 mm
Příkon motoru 80 W
Uhlíkový filtr AC CF 610/2 ve výbavě
Rozměry (VxŠxH): 7,7x60x47 cm

CBWM 814D-S
VESTAVNÁ PRAČKA

16 programů
Digitální displej
Větší průměr dvířek – 35 cm
Materiál bubnu – nerez, materiál vany – Silitech
Eco Mix 20 °C program
Rychlé programy 14, 30, 44 a 59 min.
Džíny, Dětský, Vlna
Odložený start až o 24 hod.
Energetická třída A+++
Třída účinnosti odstředění A
Rozměry (VxŠxH): 85x60x52 cm

177 cm

PURACTION

BCBS 172 FTNPU
VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA  
VENTILOVANÁ SMART TOUCH

Smart Touch - bezdotykové propojení chladničky 
pomocí technologie NFC s chytrým telefonem a její  
ovládání
 Puraction - antibakteriální systém s UV světlem
a titanovým filtrem
Ventilátor v chladničce
 Celkový čistý objem chlad./mraz. 190/60 l
 Chiller a zeleninová zásuvka s teleskop. pojezdy
 Rozměry (VxŠxH): 177x54x54 cm

CRU 160 E
VESTAVNÁ CHLADNIČKA

2 skleněné police
2 přihrádky ve dveřích 
1 malá zásuvka na ovoce a zeleninu
Automatické odmrazování chladničky
Možnost výměny závěsu dveří
Čistý objem: 133 l
Klimatická třída: N-ST
Rozměry (VxŠxH): 82x59x54,3 cm

82 cm

CDIM 6766
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM MAXI PLATES

 16 sad nádobí
 Maxi Plates – mytí talířů o průměru 34,5 cm
Plně digitální ovládání
 Hlučnost 43dB(A) - Super Silent
 Třetí koš,  horní koš XL, spodní koš XXL,  Easy click
- možnost nastavení horního koše s plnou náplní
12 programů, Rychlý program 24 min.
Odložený start až od 23 hod.
Automatický snímač úrovně znečištění
Kontrolka nedostatku soli a leštidla
Spotřeba vody: 10 l/cyklus
Ochranný systém Total Water Block
Rozměry (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

CDIM 6330 PR
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM MAXI PLATES

16 sad nádobí
 Maxi Plates - mytí talířů o průměru 34,5 cm
 Perfect Rapid Zone - 2 přídavná ostřikovací ramena 
pro silně znečištěné nádobí
 Plně digitální ovládání
 Hlučnost 43dB(A) – Super Silent
 Horní koš XL, spodní koš XXL,  Easy click - možnost
nastavení horního koše s plnou náplní
  12 programů,  Rychlý program 24 min.
 Automatický snímač úrovně znečištění
 Kontrolka nedostatku soli a leštidla
 Spotřeba vody: 10 l/cyklus
 Ochranný systém Total Water Block
 Rozměry (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

CDIM 3DS62D
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM SMART TOUCH

Smart Touch - bezdotykové propojení myčky pomocí 
technologie NFC s chytrým telefonem a její ovládání
 Auto Door - automatické otevření na konci cyklu 
 16 sad nádobí
 Maxi Plates - mytí talířů o průměru 34,5 cm
 Digitální ovládání
 Hlučnost 43dB(A) – Super Silent
 Třetí koš,  Easy click - možnost nastavení horního koše 
 9 programů základních + 20 Smart Touch
 Kontrolka nedostatku soli
 Spotřeba vody: 10 l/cyklus
 Ochranný systém Aquastop
 Rozměry (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

AUTO 
OPEN

CBWDS 8514TH-S
VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU

16 programů základních + 40 Smart Fi+
Připojení k wifi a ovládání přes aplikaci Simply-Fi
Digitální displej
Větší průměr dvířek – 35 cm
Materiál bubnu – nerez, materiál vany – Silitech
Sušení Vlny, Syntetiky, Bavlny
Rychlé praní a sušení 59 min.
Rychlé programy praní 14, 30, 44 a 59 min.
Dětský, Jemné
Odložený start až o 24 hod.
Energetická třída A
Třída účinnosti odstředění A
Rozměry (VxŠxH): 85x60x52 cm

CDIM 5136
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 60 CM MAXI PLATES

 16 sad nádobí
 Maxi Plates – mytí talířů o průměru 34,5 cm
 Digitální ovládání
 Hlučnost 43dB(A) – Super Silent
 Dva koše,  Horní koš XL, spodní koš XXL,  Easy click
 - možnost nastavení horního koše s plnou náplní
  10 programů,  Rychlý program 24 min.
 Odložený start až od 23 hod.
 Kontrolka nedostatku soli
 Spotřeba vody: 10 l/cyklus
 Ochrana proti přetečení - Antioverflow
 Rozměry (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

CDI 2T1047
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA 45 CM

10 sad nádobí
 Dotykové ovládání
 Hlučnost 47dB(A) – Super Silent
 Dva koše,  horní koš XL, spodní koš XXL,
 Možnost nastavení horního koše 
 7 programů, Rychlý program 
 Odložený start až od 23 hod.
 Kontrolky nedostatku soli a leštidla
 Spotřeba vody: 9 l/cyklus
 Ochranný systém Aquastop
 Ochrana proti přetečení - Antioverflow
Rozměry (VxŠxH): 82x44,8x55 cm

CDSM 2D62 X | CDSM 2D62 B |
CDSM 2D62 W
MYČKA S PANELEM 60 CM MAXI PLATES

16 sad nádobí, spotřeba vody: 10 l/cyklus
 Maxi Plates - mytí talířů o průměru 34,5 cm
Digitální ovládání
 Hlučnost 43dB(A) - Super Silent
Dva koše,  horní koš XL, spodní koš XXL, Easy click
- možnost nastavení horního koše s plnou náplní
 10 programů,  Rychlý program 24 min.
 Odložený start až od 23 hod.
 Kontrolka nedostatku soli
  Ochrana proti přetečení - Antioverflow
Rozměry (VxŠxH): 82x59,8x57 cm



Představujeme Vám designové linie Concept

Black&White a Sinfonia



horkovzduch

katalytické
vložky

jemné
zavírání

horkovzduch

katalytické
vložky

jemné
zavíráníhorkovzduch

katalytické
vložky

jemné
zavírání

horkovzduch

katalytické
vložky

jemné
zavírání gril

dětský
zámek

dotykové
ovládání

gril
dětský
zámek

dotykové
ovládánígril

dětský
zámek

dotykové
ovládánígril

dětský
zámek

dotykové
ovládání

IDV2660wh

indukce

dotykové
ovládáníčasovač

dětský
zámek

indukce

dotykové
ovládáníčasovač

dětský
zámek

indukce

dotykové
ovládáníčasovač

dětský
zámek

indukce

dotykové
ovládáníčasovač

dětský
zámek

wok hořák

OPK4160wh

komínový

LED
osvětlení

dotykové
ovládáníkomínový

LED
osvětlení

dotykové
ovládání

komínový

LED
osvětlení

dotykové
ovládáníkomínový

LED
osvětlení

dotykové
ovládání

MNV4660

floor light

extra tichý
chod

LED
osvětlení

příborová
zásuvka

auto
program

innowash

360°

floor light

extra tichý
chod

LED
osvětlení

příborová
zásuvka

auto
program

innowash

360°

Představujeme Vám designové linie Concept

Black&White a Sinfonia



Variabilní & luxusní design
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Spotřebiče Electrolux posunou vaši kreativitu do nových dimenzí. 
Využijete nejlepší technologie a usnadněte si svůj život.

Myčka ComfortLift® je první svého druhu na trhu. Nabízí 
nejpříjemnější přístup k nádobí v myčce. Unikátní 

nadzvedávací mechanismus vždy nadzvedne spodní koš 
myčky blíž k vám, tudíž vám usnadní naskládání  

a vyskládání nádobí. 

Díky unikátnímu systému zcela přizpůsobitelných 
přihrádek na vnitřní straně dvířek si můžete zorganizovat 
potraviny rozličnými způsoby a vytvořit si tak optimální 

skladovací podmínky.

ComfortLift® CustomFlex®

    electroluxceskarepublika www.electrolux.cz



Spotřebiče Electrolux posunou vaši kreativitu do nových dimenzí. 
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    electroluxceskarepublika www.electrolux.cz
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Platí na všechny spotřebiče z této akční nabídky!

Luxusní design pro Vaši kuchyň | 
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VICTORIA 50
OSTRŮVKOVÁ DIGESTOŘ ŠÍŘE 50 CM

3 rychlosti
Výkon až 600 m3/h
Osvětlená tlačítka
Barva černá

ROMA 90
KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ ŠÍŘE 90 CM

4 rychlosti (včetně boosteru)
Výkon 735 m3/h
Bílý skleněný design / nerezový komínek
Také v černém provedení

9 990,-11 490,-15 190,- 11 390,-

PGG 75 W
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Provedení plyn na skle
Odolné litinové mřížky
4 hořáky / 1x WOK hořák
Automatické zapalování
Rozměry (VxŠxH): 51 x 680 x 520 mm

PHD 616 F2C
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4x booster, 1x flexi zóna
Zkosená přední hrana
Rozměry (ŠxH): 590 x 520 mm

* Philco bezplatný servis +36 měsíců se vztahuje na vestavné a volně stojící spotřebiče.
Přesné podmínky záruky zjistíte u Vašeho prodejce nebo na Philco.cz.



PW 7 BI
VOLNĚ STOJÍCÍ/VESTAVNÁ VINOTÉKA

Pro 7 láhví vína
Jednozónová
Vhodná i pro vestavění 
Komresorové chlazení
Digitální ukazatel nastavené teploty
Nerezový rám dveří
Rozsah teploty: +5°C - +22°C
Tichý provoz bez vibrací
Možnost otočení dveří
LED osvětlený interier
Cirkulace vzduchu
Vlhkost 50-80%
Možnost výměny rukojeti

7 990,-

PKS 454 IF
VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA S GRILEM

LED displej
Dotykové ovládání
Dveře s bezpečnostním spínačem
Trojnásobné prosklení dveří
Rozměry (VxŠxH): 450 x 594 x 465 mm

POC 10 IF
MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA

Čtyřnásobné prosklení dveří
10 programů
Objem 73 l
LED displej
Automatický časovač
Rozměry (VxŠxH): 594 x 594 x 548 mm

POD 12 IF
VESTAVNÁ TROUBA SE DVĚMA
PLNOHODNOTNÝMI ZÓNAMI PEČENÍ

Dvojité osvětlení prostoru
XXL objem 73 litrů
Bezpečnostní zámek
Rozměry (VxŠxH): 594 x 594 x 548 mm

POB 17 STX
VESTAVNÁ TROUBA 

Ovládání tlačítky a otočnými knoflíky
Odložený start
Teleskopický výsuv
Rozměry (VxŠxH): 595 x 595 x 548 mm

PKM 452 IF 
VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

 Objem 38 l
Teplotní rozsah grilu 110-200 °C
Mikrovlny, rozmrazování 
Plech o průměru 30 cm

PMD 2511 F
MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

Objem 25 l
Keramická deska 26 cm
6 úrovní výkonu
Výkon 900 W, gril 1000 W
Rozměry (VxŠxH) 287 x 490 x 386 mm

PMD 2512 F
MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

Objem 25 l
FLAT systém – rovnoměrný ohřev
14 programů
Výkon 900 W, gril 1000 W
Rozměry (VxŠxH): 287 x 490 x 386 mm

14 690,-

13 990,-

4 390,-

14 990,-

9 990,-

4 390,-

13 890,-

3 090,-

PMD 2525 B
MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

Objem 25 litrů
Průměr otočného talíře 315 mm
Barva černá, vnitřek nerez
Rozměry (VxŠxH): 513 × 414 × 307 mm



Siemens. Seznamte se s budoucností.

siemens-home.bsh-group.com/cz/homeconnect

Váš domov v jediné aplikaci.
Ovládejte vaše spotřebiče Siemens na dálku prostřednictvím aplikace 
Home Connect – odkudkoliv a kdykoliv.

Váš

domov v jedné

aplikaci.

Vaše 
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jediné aplikaci.
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Trouby

•  Aplikace vám nabízí velký výběr výtečných receptů – 
vyberte si svůj oblíbený pokrm a pošlete si ideální  
nastavení přímo do trouby.

• Obsluhujte troubu intuitivně odkudkoli, například si  
 nechte předehřát troubu, před vašim příchodem  
 domů.

Odsavače par

•  Pouze pomocí aplikace Home Connect si můžete 
vybrat  z barevné škály barvu osvětlení vašeho 
odsavače emotionLightPro.

• Dálkovým monitoringem a ovládáním můžete zkon- 
 trolovat a upravit nastavení vašeho odsavače, aniž  
 byste museli vstávat od stolu.

Varné desky

•  Objevte úžasnou knihovnu inspirativních receptů   
v aplikaci a pošlete si své vybrané nastavení přímo do 
varné desky.

•  Dálkový monitoring vám umožní pohodlně zkon-
trolovat nastavení spotřebiče, jako např. zapnutí/
vypnutí nebo kontrolu nastavení časových funkcí, 
prostřednictvím aplikace Home Connect.

Kombinace spotřebičů s Wi-Fi, inteligentního software a intuitivní aplikace Home Connect nabízí širokou škálu možností použití. 
Některé usnadňují práci, jiné otevírají zcela nové možnosti. Váš každodenní život bude tak efektivní a pohodlný jako nikdy předtím. 
Budete se moci věnovat věcem, které máte skutečně rádi. Seznamte se s budoucností.

Objevte výhody, které vám Home Connect nabízí s každým spotřebičem.

Kombinace chladničky s mrazničkou

• Kamery v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah          
 chladničky kdykoli a odkudkoli.

• Dálkovým ovládáním můžete intuitivně vybrat   
 a aktivovat ideální nastavení vaší chladničky.

 Kávovary

•  Pouze prostřednictvím coffeeWorld ve vaší aplikaci 
Home Connect si můžete vybrat vynikající kávové 
speciality z celého světa a přenést svá přání do 
kávovaru.

Vestavné myčky nádobí

•  Dálkové ovládání vám umožňuje zvolit si nastavení          
a začátek programu, ať jste kdekoliv.

• S počítadlem tablet dostanete upozornění pokaždé,  
 když je potřeba doplnit zásoby tablet do myčky.
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Objevte výhody, které vám Home Connect nabízí s každým spotřebičem.
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Set horkovzdušná a mikrovlnná 
trouba v nadčaSovém 

designu ABsOLuTe

Portfolio Whirlpool zahrnuje dokonale designově 
sladěné sety v nadčasovém provedení absolute, které 

charakterizuje ovládací středové tlačítko s ikonou  
6. smysl a dotykové ikony s přehledným zobrazením 
na grafickém černobílém displeji. dominantou je také 

externí nerezové madlo v totožném provedení  
u mikrovlnné i horkovzdušné trouby. vybírat lze z několika 

barevných provedení setů včetně elegantní bílé, 
neobvyklé champagne nebo černé sklo či tradiční nerez. 

velkou výhodou jsou také nadstandardní vnitřní objemy – 
trouba 73 litrů, mikrovlnná trouba až 40 litrů. 

vařte každý den snadno, rychle a vždy s dokonalým 
výsledkem, využijte nejmodernější technologie 
Whirlpool v čele s technologií 6. smysl, která má 
proces přípravy pokrmu trvale pod kontrolou. 

konec náročnému drhnutí trouby a trvale dokonalý 
vzhled zajistí jeden ze samočisticích systémů jako je 
například pyrolýza, která má schopnost spálit při vysoké 
teplotě všechny nečistoty. Praktické je také víceúrovňové 
pečení, funkce Ready2Cook a mnohé další.

multifunkční mikrovlnná trouba je ideálním 
pOmOCníkem pRO zdRAvé, ChuTné A RyChLé 
vAření.
využít můžete 3d distribuci mikrovln, 
vysokovýkonný gril, speciální funkci Crisp k zapékání 
či Jetdefrost pro rychlé rozmrazování.  

Horkovzdušná trouba AKZM 8480 IX

Mikrovlnná multifunkční trouba AMW 506 
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exTRA pROsTORná veStavná kombinovaná
ChLAdničkA WhirlPool sp40 801 eu

tento model  se samostatnou mrazničkou dole má nadstandardní šíři 70 cm  
a výšku 193,5 cm a díky tomu praktický vnitřní objem 400 litrů. kromě vnitřního 
prostoru, který je ideální pro velkou rodinu, nabízí i soubor technologií, které 
usnadňují uchovávání potravin a péči o jejich dlouhou čerstvost. 

6. smysl FreshControl – technologie, která aktivně kontroluje vlhkost 
s cílem zachovat ji na ideální úrovni, která je základem dlouhodobé 
čerstvosti potravin. zároveň obnovuje až 5x rychleji vnitřní teplotu 
po otevření dveří. 

LessFrost – nízkonámrazové řešení prostoru mrazničky.

Praktické vnitřní uspořádání – chladnička zároveň disponuje praktickými 
nastavitelnými poličkami a příčkami ve dvířkách včetně velké zásuvky na ovoce 
a zeleninu, vše doplněno led osvětlením. 

nejnovější řada indukčníCh vARnýCh 
desek WhirlPool W COLLeCTiOn

Chytré indukční varné desky z řady W Collection pomohou objevit vaše 
vnitřní kuchařské schopnosti a dosáhnout vynikajících výsledků tím 
nejintuitivnějším způsobem. špičkový design, který je elegantní a precizní 
v každém detailu, zajistí, že se deska hodí opravdu do každé kuchyně. 
S interaktivním uživatelským rozhraním poskytuje řada W maximální 
možnosti s minimální námahou. díky praktickým flexi zónám můžete 
vařit kdekoliv a maximálně využít varnou plochu. 

indukční varná deska z řady  
W Collection Whirlpool SmP 658C/bt/iXl 
má šířku 65 cm, kdy maximum plochy 
zabírá praktická FlexiFull zóna. ta 
zajišťuje, že hrnce a pánve se po desce 
mohou zcela volně pohybovat. navíc 
disponuje tato varná deska textovým 
displejem, který povede každý váš krok 
pro perfektní výsledky vaření.

veStavné myčky WhirlPool 
S aktivním sušením pOWeRdRy

široké portfolio myček Whirlpool zahrnuje modely v extra úsporné energetické 
třídě A+++  s unikátní technologií aktivního sušení powerdry, která zajistí, že vaše 
nádobí bude dokonale čisté a suché již za 1 hodinu. další praktickou inovací 
jsou speciální vysokotlaké trysky powerClean, které jsou umístěny v zadní části 
myčky a dokonale umyjí i vertikálně uložené nádobí. na celý proces mytí dohlíží 
technologie 6. smysl, která vyhodnotí stupeň znečištění a automaticky dle toho 
uzpůsobí tlak vody v tryskách. myčky nabízejí kapacitu až 14 sad nádobí,  
11 programů mytí, třetí příborovou zásuvku či funkci odložený start a mnohé další. 

Volit můžete plnovestavnou variantu (například model WIO 3T133 DEL), 
či variantu s panelem (například model WBO 3T333 DF I). 

mimořádně velký objem 400 litrů

výSuvné odSavače Par WhirlPool 
v různém BARevném pROvedení

nabídka odsavačů par značky Whirlpool je velmi široká  
a zahrnuje různá provedení a velikosti komínových, závěsných, 
nástěnných a dalších modelů.  z oblíbených  
a prostorově nenáročných výsuvných odsavačů je v nabídce 
například model AkR 749 ve třech barevných provedeních 
– bílá (Wh), nerezová (iX), nebo černá (nb). všechny mají tři 
úrovně odsávání až 336 m3/hod. odsavač je osvětlen dvěma 
halogenovými žárovkami. 

AKR 749 IX, NB, WH

w w w.whirlpool.cz
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Dřezy a baterie





516524 / TIPO 45 S MINI
NEREZOVÝ DŘEZ

nerez přírodní lesk, horní montáž
oboustranné provedení
sítkový ventil 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 605 x 500 x 160

DALAGO 5
SILGRANIT PURADUR

provedení bez odkapu
excentrické ovládání 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 515 x 510 x 190

522993 / ANDANO 400 IF/A InFino
NEREZOVÝ DŘEZ

nerez hedvábný lesk, horní montáž
elegantní čistý design
plochý okraj
ventil InFino 3 1/2” ovládaný táhlem
rozměry (šxhxv) mm: 400 x 500 x 190

METRA XL 6 S
SILGRANIT PURADUR

prostorná vana s odkapem
oboustranné provedení
sítkový ventil 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 1000 x 500 x 190

514786 / LIVIT 45 S Salto
NEREZOVÝ DŘEZ

nerez kartáčovaný, horní montáž
oboustranné provedení, velký prostorný odkap
sítkový ventil 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 860 x 500 x 155

ZIA 5 S
SILGRANIT PURADUR

prostorná vana s odkapem
oboustranné provedení
sítkový ventil 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 860 x 500 x 190

519709 / LANTOS XL 6 S-IF
NEREZOVÝ DŘEZ

nerez kartáčovaný, horní montáž
plochý okraj
velká prostorná vana a odkap
oboustranné provedení, sítkový ventil 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 1000 x 500 x 160

ELON XL 6 S
SILGRANIT PURADUR

prostorná vana, nerezová mřížka součástí dodávky
oboustranné provedení
sítkový ventil 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 780 x 500 x 190

1 756,-

6 201,-

8 568,-

8 631,-

3 312,-

5 751,-

6 515,-

7 642,-

Nerezové dřezy | 

SILGRANIT® PuraDur® | 
Nepřekonatelně trvanlivý a snadno udržovatelný. Díky novým, vynikajícím vlastnostem, zaručuje SILGRANIT® PuraDur® barevným dřezům z kompozitního materiálu dosud nebývalou odolnost a snadnou údržbu.
BLANCO prezentuje na trhu technicky jedinečný materiál. S mimořádnými, opět vylepšenými vlastnostmi pro údržbu všech produktů z materiálu SILGRANIT® v kompletní barevné řadě (může se lišit v závislosti na mo-
delu): antracit, šedá skála, aluminium, perlově šedá, bílá, jasmín, béžová champagne, tartufo, muškát, kávová

antracit šedá skála aluminium perlově šedá bílá jasmín
béžová

champagne tartufo muškát kávová



521469 / FLEXON II 50/2
KOŠOVÝ SYSTÉM DO ZÁSUVKY

moderní, harmonický a funkční design
pro skřínku min. 50 cm
nádoby 2x 19 l

MILA
BATERIE

vysoké rovné raménko
provedení chrom
rozměry (vxh) mm: 270 x 251

MIDA SILGRANIT LOOK
BATERIE

vysoké oblé raménko
také v provedení chrom (2133,-)
rozměry (vxh) mm: 327 x 182

520319 / TOLON 45 S
KERAMICKÝ DŘEZ

vyvýšený okraj pro pohodlné mytí
oboustranné provedení
excentrické ovládání 3 1/2”
rozměry (šxhxv) mm: 780 x 500 x 195

514486 / PANOR 60
KERAMICKÝ DŘEZ

nástavný dřez pro zapuštění do linky
sítkový ventil 3 ½“
otvor pro baterii
zářivě bílá
rozměry (šxhxv) mm: 598 x 630 x 190
dřevěná prac. deska není součástí

518724 / SELECT 60/3
SORTER

košový systém třídění odpadu nové generace s předním výsuvem
kvalitní plnovýsuv, tlumený dojezd 
pro skřínku min. 60 cm
nádoby 3x 15 l

CULINA-S MINI
BATERIE

vysoká baterie pro pocit šéfkuchře
flexibilní sprška díky pružnému raménku
provedení chrom
rozměry (vxh) mm: 420 x 200

517470 / BOTTON PRO 60/3
SORTER

pro skříňky s pantovými dvířky
automatický výsuv s otevřením dvířek
pro skřínku min. 60 cm
nádoby 3x 13 l

512880 / SINGOLO
SORTER

uchycení na dvířka
pro skříňku min. 45 cm
nádoba 1x 14 l

Vonda
BATERIE

neotřelý design
vysoké otočné raménko
provedení chrom
rozměry (vxh) mm: 319 x 367

2 700,-

2 106,-2 952,-

9 891,- 13 490,-

4 987,-

8 541,-

2 871,- 1 260,-

6 650,-

Sortery, baterie | 

KERAMIKA PuraPlus® | 
snadná údržba
příjemné pastelové barvy, jemné kontury
vysoký stupeň odolnosti proti nárazu
odolnost proti poškrábání
odolnost proti vysokým teplotám
hygienická a zdravotní nezávadnost
stálobarevnost - i při přímém slunečním záření
barevné varianty (může se lišit v závislosti na modelu): černá,
bazalt, aluminium, zářivě bílá, bílá matná, magnolie lesklá, jasmín



Franke
vase kuchyne pro zivot´́ ´́
Franke
vase kuchyne pro zivot´́ ´́
Franke
vase kuchyne pro zivot´́ ´́
Franke
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Franke
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SID 610-40

SID 611-78/45 BB FP 0408.031 FN 0642.031 ECO GARBO 60-2 FPJ 915 V BK A

BSG 611-78/39BFG 611-62BXX 210/110-45SRX 611-86 LB

Dřez Nerez, Plochý okraj
Spodní skříňka od 500 mm 
Rozměry 490 × 450 mm
Dřez 450 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
4 Místa pro vyražení otvoru

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
4 Místa pro vyražení otvoru

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Dřez 371 × 385 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 451 × 441 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

BARVY FRAGRANIT+               BARVY TECTONITE®

4 961,-

4 961,- 2 904,- 3 146,- 4 477,- 10 890,-

8 833,- 5 445,- 4 961,- 4 840,-

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez určený pro 
všechny typy 
montáže:
(horní montáž 
s plochým okrajem, 
montáž do roviny 
a spodní montáž)

Baterie Chrom
Tlaková 
Páková
Směšovací
Otočná 360 °

Baterie Chrom
Tlaková 
Páková
Směšovací
Otočná 120 °
S regulací Sprcha/Proud

→2 Polohy páčky      50% Úspora vody

Čelní výsuv
121.0284.027, Spodní skříňka 600 mm
Min. montáž. prostor 562 × 399 × 375 mm
2 Koše, Objem 2 × 18 l, Barva Šedá
Třídění odpadků Dvoudruhové
1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) 
v ceně sorteru

Energ. třída C, Montážní šířka 90 cm
Provedení Černé sklo, RAL 9005
Senzorové ovl., Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
Výkon 560 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 69 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

Dopor. výška nad varnou 
deskou pouze 45 cm

Černý teleskopický komínek
je součástí dodávky

Onyx Grafit Šedý Bílá-led Vanilka Sahara Pískový Kašmír Tmavě
kámen melír hnědá

Černá Šedá Bílá Kávová Krémová Vulcan



Dřezové baterie | 

Kvalitní dřezová baterie vám zjednoduší život a ušetří peníze. Baterie je v kuchyni vůbec nejpoužívanější zařízení. Proto chceme, aby naše produkty byly nejen mimořádně funkční, ale aby splňovaly také estetické 
požadavky. Nabízíme různé druhy, materiály a barvy. Zakládáme si na rozmanitosti - u nás si vybere každý. Máme baterie pákové, nástěnné i kohoutkové. Nerezové se hodí do moderních domácností. Retro zase 
skvěle padnou do tradičních kuchyní. Praktičnost baterií s vytahovací sprchou docení každý.

AS187

baterie stojánková, 
krátké raménko

AS182

baterie stojánková,
dlouhé raménko

MIA182

baterie stojánková, 
dlouhé raménko

GSM182

baterie stojánková, 
vysoké raménko,
celková výška 18,2 cm

HGS182

baterie stojánková, 
vysoké raménko
celková výška 23,4 cm

790,- 990,- 2 190,-990,- 2 590,-

14,7 cm
10 cm 13,4 cm 12,5 cm

15,5 cm

HGS180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

GBL180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

3 490,-1 990,-

25,5 cm

33
,2

 c
m

AS181

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

1 190,-

26 cm

MIA180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

1 490,-

23 cm

TA180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

ELI180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

1 990,- 2 690,-

24,8 cm 24,3 cm

GSC180

baterie stojánková

2 990,-

RCL180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raménko

2 392,-

39
,4

 c
m

26,5 cm

RKM180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raménko

3 192,-

38
,4

 c
m

27 cm



SE180

baterie stojánková, 
vysoké raménko

ER180

baterie stojánková, 
vysoká, úzké raménko

2 190,- 2 490,-

30 cm27,5 cm

HGF180

baterie stojáková, 
vysoká, lomené raménko

3 190,-

33
,8

 c
m

26,8 cm

RE181

baterie stojáková

ER181

baterie stojánková, 
vysoká, robustní raménko

3 690,-3 690,-

30,3 cm

23,1 cm

NTL183CR

baterie s vytahovací sprchou

NME183CR

baterie s vytahovací sprchou

GSM183

baterie s vytahovací sprchou

ELI179

baterie s vytahovací sprchou

1 799,- 2 599,- 2 990,- 3 390,-

TIG283CR

baterie s vytahovací sprchou

2 525,-

17 cm 21 cm 13,9 cm

45,3 cm

RKM179

baterie s vytahovací sprchou

NSP183CR

baterie s vytahovací sprchou

3 512,- 3 999,-

45
,3

 c
m

27,5 cm 24 cm

AS161

baterie nástěnná, 
rozteč 150 mm

AS16110

baterie nástěnná, 
rozteč 100 mm

890,- 890,-

24,8 cm 24,8 cm

MIA161

baterie nástěnná

1 390,-

25 cm

TA161

baterie nástěnná, 
zahnuté raménko

NRU161CR

baterie nástěnná retro

1 790,- 999,-

28,6 cm

25 cm

NRU180CR

baterie stojánková

999,-

22,4 cm

SBR180CR - chrom 
SBR180BR - bronz

baterie stojánková

3 990,- / 4 990,-

29 cm

HGTS180

baterie stojánková 
ovládaná tlačítkem

7 169,-

28,8 cm

HGTS178

baterie s vytahovací koncovkou
ovládanou tlačítkem

8 738,-

40
,1

 c
m

28,8 cm

NFQ180NRZ

nerezová stojánková baterie

NFR180NRZ

nerezová stojánková baterie

3 999,- 3 999,-

26,5 cm

40
 c

m

26,5 cm

NMA180CR - chrom 
NMA180BR - bronz

baterie stojánková

2 499,- / 3 998,-

18
,5

 c
m

SBR180CRW

baterie stojánková

3 999,-

22,4 cm

RCR180

baterie stojánková, 
výsoké raménko

GCU180

baterie stojánková, 
vysoké raménko

4 232,- 4 890,-

24,4 cm 28,5 cm30
,9

 c
m

FTN179UCR

sklopná baterie 
pod okno 

5 772,-

26,1 cm



Horká či chlazená 
perlivá voda 
otočením 
kohoutku

 Grohe Blue |
 Grohe Red | 



Grohe Blue Home
baterie Blue Home
barva chrom
filtrační funkce
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou vodu
chladící jednotka Blue Home
dodá 5 litrů chlazené vody za hodinu

Grohe Red Duo
baterie Grohe Red Duo
dětská pojistka na páce pro vroucí vodu
ohřívač vody Grohe Red Boiler
6 l vařící vody 100 °C nebo 11 l vody 55 °C
možnost nastavení 35-75 °C
provozní tlak 1-7 bar

..horká voda bez čekání

..bez lahví, přímo z kohoutku



1 099,- 1 298,- 999,-999,- 1 199,-

1 199,- 1 199,- 3 027,-799,- 899,-

Dřezy | 

* v ceně nerezových dřezů je i sifon

DON8643

nerezový dřez s odkapem
860 x 435 x 150 mm

DON7643

nerezový dřez s odkapem
760 x 435 x 150 mm

DKN43

nerezový kulatý dřez
průměr 430 mm
hloubka 165 mm

DKN51

nerezový kulatý dřez
průměr 510 mm
výška 165 mm

DHN4848

nerezový hranatý dřez
480 x 480 x 160 mm

DCN8060P/DCN8060L

nerezový dřez, odkapávací plocha vpravo/vlevo
800 x 600 x 150 mm

DHN5040A

nerezový hranatý dřez
500 x 400 x 150 mm

DUN4540

dřez pro spodní montáž
465 x 415 x 170 mm

DON4846

nerezový oblý dřez
465 x 485 x 165 mm

DR51029
 
keramický dřez
590 x 450 x 265 mm





Služby





Grafické návrhy | 
Uvažujete o nové kuchyni? Sjednejte si schůzku s jedním z našich grafiků a už se můžete těšit, co pro Vás vymyslí. Naši designéři jsou nejen zkušenými profesionály, ale zejména jsou to sympaťáci, které jejich 
práce baví. Ve své nové kuchyni ale budete trávit čas hlavně Vy, proto je nutné, abyste se na jejím návrhu také podíleli.Vyhraďte si prosím na návrh dostatek času a nebute litovat.

Naši designéři | 
Martin Strnad, návrhář kuchyní - Č. Budějovice

Martin je rozený Budějčák a v Senesi pracuje od roku 2013. 
Hlavně má však 18 let zkušeností nejen s grafickými 
návrhy, ale také s výrobou a montáží kuchyní na míru. 
Rád plánuje větší kuchyně kvůli možnostem, které velké  
prostory nabízí. Často se ale setkává s tím, že klienti nemají 
dost prostoru a jeho úkolem je vymyslet co nejpraktičtější řešení 
a zároveň uspořádání dle přání zákazníka. Nestraní modernímu 
nebo klasickému stylu – zajímavé mu přijdou oba.

Milan Kůs, návrhář kuchyní - Plzeň

Milan pracuje na pobočce v Plzni, což je jeho rodné město.  
Společnost Senesi odkoupila jeho bývalou prodejnu, a protože je 
dlouholetým profesionálem, nabídla mu zároveň práci. Ve svém 
oboru působí již od roku 2005. Od otevření plzeňské pobočky v 
roce 2013 zastává funkci návrháře kuchyní. Do té doby působil jako  
prodejce koupelen. Milan nepreferuje žádný typ, ani nemá oblíbený 
styl kuchyně. Jak sám říká „bere to, co přijde“.

Marek Skála, návrhář kuchyní - Plzeň

Marek pochází z Plzně a mimo práci ho můžete nejčastěji potkat 
na kole, lyžích či na fotbale. Sedm let navrhoval koupelny a protože 
se rád učí novým věcem, vyzkoušel si i kuchyně a dnes je „kreslí„ již 
pátým rokem. 
Na prácí v Senesi ho baví hlavně pestrost a absence stereotypu. A 
to nejen v oblastech dekorů, barev a dispozic kuchyní.
„Setkáváme se s mnoha zákazníky, pro které je nová kuchyně vlast-
ně splněným snem. Je skvělé jim v plnění snů pomáhat.“

Martin Novotný, návrhář kuchyní - Č. Budějovice
 
Martin je u nás pátým rokem, 3 roky předtím ale již navrhoval kuchy-
ně v jedné z velkých sítí. Má za sebou přes patnáct let v gastronomii 
a má tak ergonomii kuchyně v malíčku.
Pokud tedy chcete mít vše na svém místě, jsou návrhy od Martina 
těmi ideálními. Sám rád vaří (kolegové tvrdí, že dokonce dobře), a 
tak do návrhů dává vlastní zkušenosti.
A nebojte se, návrh od Martina nebude celý v nerezu.. :)

Tomáš Tittl, návrhář kuchyní - Praha

Tomáš v oboru kuchyní působí od roku 2010. Jeho záliba v počítačích 
a vaření se potkala i v jeho práci. Dokáže tedy zákazníkům plánovat 
kuchyně nejen pohledné, ale ergonomicky ideální i dle stylu vaření - 
světové kuchyně, kterou preferují a vaří nejčastěji.
Sám ví, čeho se vyvarovat a do čeho se vyplatí investovat čas či  
finance. Pokud Tomáše nepotkáte u počítače, pravděpodobně ně-
kdo prohání svůj nový dron.

Zuzana Šoulová, návrhářka kuchyní - Č. Budějovice

Zuzka pochází z Vysočiny, ale v „Budějcích“ už je doma přes 15 
let. Stejně tak je jako doma v interiérovém a nábytkovém designu. 
Má při návrhu kuchyní ráda moderní styl, jednoduchost a celkové 
propojení vzhledu kuchyně s interiérem. Záleží ji i na detailech jako 
je jídelní stůl či židle.
Pokud ve své vlastní kuchyni zrovna nepeče, můžete ji potkat na 
kickboxu, či s přáteli na motokárách.



Realizace | 
Tým, který bude realizovat Vaši novou kuchyni je složen z našich interních řemeslníků. Jedná se o letité profesionály, kteří pro nás pracují 
po mnoho let a za jejichž kvalitu se můžeme zaručit.
 
Samozřejmostí je samotná doprava a montáž kuchyně, provádíme i odborné zapojení vodoinstalace, elektroinstalace a plynoinstalace. 
V případě montáže kuchyně jsou i nabízené vestavné spotřebiče zahrnuty do snížené sazby DPH.

 
Navíc Vám můžeme nabídnout:

 - odborné zaměření a nacenění
 - likvidace staré kuchyně
 - doprava nové kuchyně až k vám domů
 - obkládka zdí a podlahy
 - instalatérské a elektroinstalační služby
 - zabudování vlastních spotřebičů a dřezu 

Jednoduše - vše pro Vaši spojenost.

Nová nabídka spotřebičů | 
Zapracovali jsme na naší nabídce kuchyňských spotřebičů. Nyní Vám můžeme představit plně ucelené portfolio vestavných i volně stojících 
spotřebičů. V našich kuchyňských studiích naleznete všechny klíčové značky nabízené v České republice. Vybírat můžete ze základních 
produktů pro první bydlení, až po prémiové značky splňující nepřísnější kritéria. Naši profesionálové Vám pomohou i s výběrem designově 
vhodné digestoře do Vaší nové kuchyně.

Samozřejmostí je pak atraktivní nabídka kuchyňských dřezů a baterií, v mnoha materiálových a typových provedeních.



Naše pobočky |

showroom Č. Budějovice 
Strakonická 2646 
370 04 České Budějovice 

kontakt 
+420 387 901 110 
budejovice@senesi.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE |

výstavní
plochy4000m2 vzorových

koupelen138 vzorových
kuchyní29

bezproblémové parkování | grafické návrhy koupelen i kuchyní | doprava zboží | centrální sklad | 
dětský koutek | outlet - rozšířená nabídka výprodejového zboží 

otevírací doba 
Po - Pá   7 - 19.00 
So - Ne   8 - 18.00

showroom Praha - Zličín 
Řevnická 170/4 (stanice M - Zličín) 
155 21 Praha - Zličín

kontakt 
+420 724 39 49 59 
praha@senesi.cz

PRAHA |

výstavní
plochy2000m2 vzorových

koupelen55 vzorových
kuchyní24

bezproblémové parkování | grafické návrhy koupelen i kuchyní | doprava zboží | dětský koutek 

otevírací doba 
Po - Ne   9 - 21.00

in
te

rié
ry



Naše pobočky |

showroom Plzeň 
Studentská 52 (směr Karlovy Vary) 
323 00 Plzeň 

kontakt 
+420 378 229 110 
plzen@senesi.cz

PLZEŇ |

výstavní
plochy3500m2 vzorových

koupelen95 vzorových
kuchyní24

bezproblémové parkování | grafické návrhy koupelen i kuchyní | doprava zboží | dětský koutek 

otevírací doba 
Po - Pá   7 - 19.00 
So - Ne   8 - 18.00

prodejna Vodňany 
Budějovická 1228 
389 01 Vodňany

kontakt
+420 383 382 316
vodnany@senesi.cz

VODŇANY |

výstavní
plochy800m2 vzorových

koupelen38 vzorové
kuchyně3

bezproblémové parkování | grafické návrhy koupelen i kuchyní | doprava zboží 

otevírací doba 
Po - Pá   8 - 17.00 
So   9 - 12.00

in
te

rié
ry



katalog koupelen | 

Nezapomeňte 
si vyzvednout  
i náš katalog 
koupelen. 

620 stran inspirace

koupelny | dlažby | sanitární  
keramika | vodovodní baterie | 
vany | sprchové kouty |  
koupelnový nábytek | stavební  
chemie | doplňky | ohřev vody
  


