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MAGAZÍN SELL SLAVÍ  
13 LET EXISTENCE
Vzpomínky šéfredaktora na krušné 
začátky projektu

PHILCO SE NA TRHU VYMYKÁ
Není typickou obchodní značkou 
a dokazuje své velké ambice

NEJMODERNĚJŠÍ CHLADNIČKY 
JSOU JEN JEDNY
Mají oddělené chladicí okruhy 
a nevysušují jídlo

SELL 4/2021

JEDINÝ ČESKÝ B2B MAGAZÍN O TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI – 13 LET NA TRHU

Teka Urban  
Colors Edition
Jedinečná řada 
spotřebičů, 
dřezů a baterií 
v barvách, které 
inspiroval život

Bouřlivé   časyBouřlivé   časy
IFA 2021 zrušena, Mall v zisku  IFA 2021 zrušena, Mall v zisku  
a kontejnery dál za horentní sumya kontejnery dál za horentní sumy

PANDEMIE 
A TEKA
Jak se výrobce 
zaměřený na 
kuchyňský 
trh vypořádal 
s nelehkou 

dobou, odpovídá Stefan Hoetzl, 
šéf Teka Group

SKUPINY VÝROBKŮ
Nadstandardní chladničky
Kuchyňské roboty

VIDEO
Představujeme jedinečný  
bluicer Sage
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V  Laurastar věříme, že boj se zastaráváním výrobků 
je otázkou úcty  jak k životnímu prostředí,  tak k zákazníkům. 

Plýtvání představuje v moderní společnosti obrovský problém, 
a všichni tak musíme přiložit ruku k dílu a snažit se  ho eliminovat. 
Naše výrobky jsou proto navrženy, aby vydržely a dlouho sloužily. 

Jsou robustní, s mimořádným dílenským zpracováním a komponentami, 
které lze opravit.  Zařízení Laurastar tak zůstanou ve vašich 

službách po celou generaci. Nejde o pouhý záměr, ale o realitu.

OTÁZKA ÚCTY
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Přehled základních parametrů nových myček Philco 
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60 cm 45 cm

45 cm45 cm45 cm

45 cm

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci. K cenám bude připočítán recyklační poplatek (RP) ve výši 68,97 Kč. Philco si vyhrazuje právo na změnu některých 
technických parametrů bez předchozího upozornění. Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhrazeny. Zaregistrujte svou myčku Philco do 14 dnů od zakoupení na www.philco.cz/sluzby a získejte k zákonné záruce dalších 36 měsíců 

pozáručního servisu spotřebičů zdarma.

45 dB45 dB

45 dB

45 dB

45 dB 47 dB

PDP 94 WE 
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej
• Funkce 3 v 1 • EvoSpace (horní koš  
s možností polohování) • WaterProtection
• Odložený start • Ukazatel zbytkového času
• Signalizace ukončení programu
• Barva bílá

PD 1266 EA 
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 4 teploty (40-50-65-70°C)  
• Displej • Koš na příbory • Výškově 
nastavitelný střední koš • Ukazatel 
zbytkového času • Signalizace ukončení 
programu • WaterProtection  
• Aktivní sušení • HS Protection

PD 1046 ET
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 4 teploty • TurboSušení  
• 3D příborová přihrádka • LED displej  
• Odložený start • Signalizace ukončení  
programu • Ukazatel zbytkového času  
• Poloviční náplň • SmartWash • HS Protection  
• AquaStop 

PD 1045 EA
Volně stojící myčka nádobí 
• 5 programů • 4 teploty • Aktivní sušení • Poloviční 
náplň • Odložený start • Košík na příbory • Výškově 
nastavitelný střední koš • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection • AquaStop • Barva bílá

PD 114 XE
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej 
• VarioSpace • WaterProtection+ • AquaStop  
• 1Hodina vč. sušení • Intenzivní • Rychlé 
mytí • Odložený start • Signalizace ukončení 
programu • Příborová zásuvka • Barva nerez

PD 114 WE
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej
• VarioSpace • WaterProtection+ • AquaStop  
• 1Hodina vč. sušení • Intenzivní • Rychlé mytí  
• Odložený start • Signalizace ukončení 
programu • Příborová zásuvka • Barva bílá

Chcete mít perfektně čisté a suché nádobí,  
ale také vám záleží na spotřebě? S myčkami  
Philco nové generace dosáhnete vynikajících 
výsledků mytí i při úsporném provozu.

Je na čase změnit  
způsob péče  
o nádobí

www.philco.cz
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  is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.
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Model

SAP

DMOC  
Kč

En. třída

Emisní třída  
hlučnosti

Hlučnost

Počet sad

Invertor

AquaStop

Turbo 
Sušení

Aktivní sušení

Příborová  
přihrádka

Triangle 
Wash

Steam 
Wash

Direct 
Spray

Twin 
ProWash

SmartWash  
(AutoProgram)

1Hodina mytí  
a sušení  

vč. sušení 

Extra  
Hygiena

Extra 
Rychlé

Extra 
Suché

Extra 
Tiché

Odložený  
start

Sliding 
Door

HS  
Protection

Ochrana proti  
přetečení

AquaZone

60 cm

NOVINKA

15

12 l

45 dB

9.990,-

PD 156 WTE 
Volně stojící myčka nádobí
• 3D příborová zásuvka • 6 programů
• AquaStop • WaterProtection+  
• Odložený start  
• 1Hodina vč. sušení
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Přehled základních parametrů nových myček Philco 
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60 cm 45 cm

45 cm45 cm45 cm

45 cm

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci. K cenám bude připočítán recyklační poplatek (RP) ve výši 68,97 Kč. Philco si vyhrazuje právo na změnu některých 
technických parametrů bez předchozího upozornění. Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhrazeny. Zaregistrujte svou myčku Philco do 14 dnů od zakoupení na www.philco.cz/sluzby a získejte k zákonné záruce dalších 36 měsíců 

pozáručního servisu spotřebičů zdarma.

45 dB45 dB

45 dB

45 dB

45 dB 47 dB

PDP 94 WE 
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej
• Funkce 3 v 1 • EvoSpace (horní koš  
s možností polohování) • WaterProtection
• Odložený start • Ukazatel zbytkového času
• Signalizace ukončení programu
• Barva bílá

PD 1266 EA 
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 4 teploty (40-50-65-70°C)  
• Displej • Koš na příbory • Výškově 
nastavitelný střední koš • Ukazatel 
zbytkového času • Signalizace ukončení 
programu • WaterProtection  
• Aktivní sušení • HS Protection

PD 1046 ET
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 4 teploty • TurboSušení  
• 3D příborová přihrádka • LED displej  
• Odložený start • Signalizace ukončení  
programu • Ukazatel zbytkového času  
• Poloviční náplň • SmartWash • HS Protection  
• AquaStop 

PD 1045 EA
Volně stojící myčka nádobí 
• 5 programů • 4 teploty • Aktivní sušení • Poloviční 
náplň • Odložený start • Košík na příbory • Výškově 
nastavitelný střední koš • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection • AquaStop • Barva bílá

PD 114 XE
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej 
• VarioSpace • WaterProtection+ • AquaStop  
• 1Hodina vč. sušení • Intenzivní • Rychlé 
mytí • Odložený start • Signalizace ukončení 
programu • Příborová zásuvka • Barva nerez

PD 114 WE
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej
• VarioSpace • WaterProtection+ • AquaStop  
• 1Hodina vč. sušení • Intenzivní • Rychlé mytí  
• Odložený start • Signalizace ukončení 
programu • Příborová zásuvka • Barva bílá

Chcete mít perfektně čisté a suché nádobí,  
ale také vám záleží na spotřebě? S myčkami  
Philco nové generace dosáhnete vynikajících 
výsledků mytí i při úsporném provozu.

Je na čase změnit  
způsob péče  
o nádobí

www.philco.cz
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NOVINKA

15

12 l

45 dB

9.990,-

PD 156 WTE 
Volně stojící myčka nádobí
• 3D příborová zásuvka • 6 programů
• AquaStop • WaterProtection+  
• Odložený start  
• 1Hodina vč. sušení

21134_Fast_sell_vkladka_skladacka_A4.indd   321134_Fast_sell_vkladka_skladacka_A4.indd   3 08.06.2021   12:1508.06.2021   12:15



Myčky Philco nové generace přinesou do vaší domácnosti nejen vyšší komfort při mytí 
nádobí, ale i nižší spotřebu energií. Úsporný provoz myčky také výrazně sníží negativní  
vliv na životní prostředí. S novými myčkami budete šetřit nejen své ruce a nádobí,  
ale i peněženku a přírodu. 

Pro hygienicky čisté nádobí  
s úsporou času i energie 

13

9 l

15

9 l

15

10 l

13

9 l

60 cm

60 cm 60 cm

60 cm 60 cm60 cm

NOVINKA NOVINKA

45 dB

NOVINKA NOVINKA

12

12 l

47 dB

NOVINKA

NOVINKA

42 dB39 dB

15

12 l

45 dB

45 dB

PD 1367 ETBIS 
Vestavná myčka nádobí 
• 3D příborová přihrádka • 6 programů  
• 4 teploty • LED displej • Ukazatel zbytkového 
času • Odložený start • 1Hodina vč. sušení  
• AquaZone • 50 °C včetně sušení 
• Autoprogram SmartWash

PD 1265 EABIS 
Vestavná myčka nádobí 
• 5 programů • 4 teploty • Aktivní sušení 
• Koš na příbory • Výškově nastavitelný střední 
koš • Odložený start • Dětský zámek displeje  
• Signalizace ukončení programu 
• HS Protection 

PDI 1567 DBIT 
Plně integrovaná myčka nádobí 
• Invertorový motor • 7 programů • 5 teplot  
• 1Hodina vč. sušení • Aktivní sušení  
• Příborová přihrádka • Signalizace ukončení 
programu • Odložený start • AquaStop   

PDI 1568 DTBIT
Plně integrovaná myčka nádobí  
• Invertorový motor • LED displej • TurboSušení 
• 8 programů • AquaStop • Příborová přihrádka 
• TriangleWash • SteamWash • SmartWash  
• DirectSpray • EcoWash 1/2 náplň • SlidingDoor  
• Signalizace ukončení programu  
• HS Protection 

PD 1367 EABIT 
Plně integrovaná myčka nádobí
• 7 programů • 5 teplot • AutoProgram  
• TurboSušení • Příborová přihrádka  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení  
programu • Odložený start • AquaStop  
• SlidingDoor • HS protection

SmartWash

Chytrý automatický program 
SmartWash vyhodnotí úroveň 

zašpinění mytého nádobí, následně 
nastaví optimální teplotu vody i čas 
mytí pro kvalitní umytí nádobí, ale  

i úsporu času a energie. 

HS Protection

Kromě standardní ochrany proti 
přetečení, přepěnění a AquaStop, 
které brání poškození domácnosti 
vodou, je myčka vybavena funkcí  

HS Protection, která ji chrání před 
poškozením v případě nedostatečného 

množství vody uvnitř.

SteamWash

Program SteamWash je určený pro
mytí velmi znečištěného nádobí 

pomocí páry pro dosažení 
maximální hygienické čistoty. 

Technologie DirectSpray je určena 
na přímé mytí vnitřku kojeneckých 
lahví nebo vysokých sklenic s cílem 

vyšší hygienické čistoty.

DirectSpray

Flexibilita a inovace
Vnitřní uspořádání, nabídka programů,  
funkcí a použité technologie umožňují 
flexibilní nastavení a použití myčky přesně 
podle vašich potřeb.1Hodina  

vč. sušeníTurboSušení

Na dlouhé programy nemáte 
vždycky čas. Pokud potřebujete 

rychle umýt a usušit běžně 
zašpiněné nádobí, můžete zvolit 

program 1Hodina vč. sušení. 
Oceníte ho při rodinných oslavách, 

při mytí v rámci velkého úklidu, 
nebo když před sebou máte hodně 

nádobí. 

Už žádné mokré nádobí nebo 
zaschlé kapky, díky technologii 

TurboSušení, která odčerpá  
z vnitřního prostoru myčky vlhkou 
páru ven, bude nádobí po domytí 
nejen dokonale čisté, ale i suché 

jako vyfénované a můžete ho 
rovnou uklízet.  

TwinProWash InvertorTriangleWash

Tlakové mytí TriangleWash je 
určeno pro mytí velmi špinavého 
nádobí jako jsou hrnce či pekáče 

umístěného v zadní části spodního 
koše. Samozřejmostí jsou sklopné 
trny v této části koše pro pohodlné 

umístění velkých hrnců.

Program TwinProWash umožňuje 
mýt méně špinavé nádobí nižším 

tlakem vody ve středním koši  
a zároveň vyšším tlakem mýt více 
zašpiněné nádobí ve spodním koši. 
Vše bude dokonale čisté a šetrně 

umyté zároveň.

Invertorový motor se zárukou 
10 let má vynikající účinnost, 
bezproblémový chod, dlouhou 

životnost, nízkou hlučnost  
a nízkou spotřebu. Šetří tak nejen 
peněženku, ale i životní prostředí. 12.990,- 11.990,-

15

9 l

60 cm

NOVINKA

42 dB

PDI 1568 DT 
Volně stojící myčka nádobí
• Invertorový motor • LED displej  
• TurboSušení • 8 programů • AquaStop  
• Příborová přihrádka • TriangleWash  
• SteamWash • SmartWash • DirectSpray  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection

12.990,-

60 cm

NOVINKA

14

10 l

46 dB

PD 1467 EBIT 
Plně integrovaná myčka nádobí
• 7 programů • 5 teplot • AutoProgram  
• Aktivní sušení • Příborová přihrádka  
• Signalizace ukončení programu  
• 1Hodina vč. sušení • Odložený start  
• AquaStop

10.990,-

15

9 l

60 cm

NOVINKA

39 dB

PDI 1568 DLT 
Volně stojící myčka nádobí
• Invertorový motor • LED displej  
• TurboSušení • 8 programů • AquaStop  
• Příborová přihrádka • TriangleWash  
• SteamWash • SmartWash • DirectSpray  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection

13.990,-

14.990,-

11.990,-

10.490,-

PD 156 XTE 
Volně stojící myčka nádobí
• 3D příborová zásuvka • 6 programů
• AquaStop • WaterProtection+  
• Odložený start • 1Hodina vč. sušení

8.990,-
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Myčky Philco nové generace přinesou do vaší domácnosti nejen vyšší komfort při mytí 
nádobí, ale i nižší spotřebu energií. Úsporný provoz myčky také výrazně sníží negativní  
vliv na životní prostředí. S novými myčkami budete šetřit nejen své ruce a nádobí,  
ale i peněženku a přírodu. 

Pro hygienicky čisté nádobí  
s úsporou času i energie 

13

9 l

15

9 l

15

10 l

13

9 l

60 cm

60 cm 60 cm

60 cm 60 cm60 cm

NOVINKA NOVINKA

45 dB

NOVINKA NOVINKA

12

12 l

47 dB

NOVINKA

NOVINKA

42 dB39 dB

15

12 l

45 dB

45 dB

PD 1367 ETBIS 
Vestavná myčka nádobí 
• 3D příborová přihrádka • 6 programů  
• 4 teploty • LED displej • Ukazatel zbytkového 
času • Odložený start • 1Hodina vč. sušení  
• AquaZone • 50 °C včetně sušení 
• Autoprogram SmartWash

PD 1265 EABIS 
Vestavná myčka nádobí 
• 5 programů • 4 teploty • Aktivní sušení 
• Koš na příbory • Výškově nastavitelný střední 
koš • Odložený start • Dětský zámek displeje  
• Signalizace ukončení programu 
• HS Protection 

PDI 1567 DBIT 
Plně integrovaná myčka nádobí 
• Invertorový motor • 7 programů • 5 teplot  
• 1Hodina vč. sušení • Aktivní sušení  
• Příborová přihrádka • Signalizace ukončení 
programu • Odložený start • AquaStop   

PDI 1568 DTBIT
Plně integrovaná myčka nádobí  
• Invertorový motor • LED displej • TurboSušení 
• 8 programů • AquaStop • Příborová přihrádka 
• TriangleWash • SteamWash • SmartWash  
• DirectSpray • EcoWash 1/2 náplň • SlidingDoor  
• Signalizace ukončení programu  
• HS Protection 

PD 1367 EABIT 
Plně integrovaná myčka nádobí
• 7 programů • 5 teplot • AutoProgram  
• TurboSušení • Příborová přihrádka  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení  
programu • Odložený start • AquaStop  
• SlidingDoor • HS protection

SmartWash

Chytrý automatický program 
SmartWash vyhodnotí úroveň 

zašpinění mytého nádobí, následně 
nastaví optimální teplotu vody i čas 
mytí pro kvalitní umytí nádobí, ale  

i úsporu času a energie. 

HS Protection

Kromě standardní ochrany proti 
přetečení, přepěnění a AquaStop, 
které brání poškození domácnosti 
vodou, je myčka vybavena funkcí  

HS Protection, která ji chrání před 
poškozením v případě nedostatečného 

množství vody uvnitř.

SteamWash

Program SteamWash je určený pro
mytí velmi znečištěného nádobí 

pomocí páry pro dosažení 
maximální hygienické čistoty. 

Technologie DirectSpray je určena 
na přímé mytí vnitřku kojeneckých 
lahví nebo vysokých sklenic s cílem 

vyšší hygienické čistoty.

DirectSpray

Flexibilita a inovace
Vnitřní uspořádání, nabídka programů,  
funkcí a použité technologie umožňují 
flexibilní nastavení a použití myčky přesně 
podle vašich potřeb.1Hodina  

vč. sušeníTurboSušení

Na dlouhé programy nemáte 
vždycky čas. Pokud potřebujete 

rychle umýt a usušit běžně 
zašpiněné nádobí, můžete zvolit 

program 1Hodina vč. sušení. 
Oceníte ho při rodinných oslavách, 

při mytí v rámci velkého úklidu, 
nebo když před sebou máte hodně 

nádobí. 

Už žádné mokré nádobí nebo 
zaschlé kapky, díky technologii 

TurboSušení, která odčerpá  
z vnitřního prostoru myčky vlhkou 
páru ven, bude nádobí po domytí 
nejen dokonale čisté, ale i suché 

jako vyfénované a můžete ho 
rovnou uklízet.  

TwinProWash InvertorTriangleWash

Tlakové mytí TriangleWash je 
určeno pro mytí velmi špinavého 
nádobí jako jsou hrnce či pekáče 

umístěného v zadní části spodního 
koše. Samozřejmostí jsou sklopné 
trny v této části koše pro pohodlné 

umístění velkých hrnců.

Program TwinProWash umožňuje 
mýt méně špinavé nádobí nižším 

tlakem vody ve středním koši  
a zároveň vyšším tlakem mýt více 
zašpiněné nádobí ve spodním koši. 
Vše bude dokonale čisté a šetrně 

umyté zároveň.

Invertorový motor se zárukou 
10 let má vynikající účinnost, 
bezproblémový chod, dlouhou 

životnost, nízkou hlučnost  
a nízkou spotřebu. Šetří tak nejen 
peněženku, ale i životní prostředí. 12.990,- 11.990,-

15

9 l

60 cm

NOVINKA

42 dB

PDI 1568 DT 
Volně stojící myčka nádobí
• Invertorový motor • LED displej  
• TurboSušení • 8 programů • AquaStop  
• Příborová přihrádka • TriangleWash  
• SteamWash • SmartWash • DirectSpray  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection

12.990,-

60 cm

NOVINKA

14

10 l

46 dB

PD 1467 EBIT 
Plně integrovaná myčka nádobí
• 7 programů • 5 teplot • AutoProgram  
• Aktivní sušení • Příborová přihrádka  
• Signalizace ukončení programu  
• 1Hodina vč. sušení • Odložený start  
• AquaStop

10.990,-

15

9 l

60 cm

NOVINKA

39 dB

PDI 1568 DLT 
Volně stojící myčka nádobí
• Invertorový motor • LED displej  
• TurboSušení • 8 programů • AquaStop  
• Příborová přihrádka • TriangleWash  
• SteamWash • SmartWash • DirectSpray  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection

13.990,-

14.990,-

11.990,-

10.490,-

PD 156 XTE 
Volně stojící myčka nádobí
• 3D příborová zásuvka • 6 programů
• AquaStop • WaterProtection+  
• Odložený start • 1Hodina vč. sušení

8.990,-
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Myčky Philco nové generace přinesou do vaší domácnosti nejen vyšší komfort při mytí 
nádobí, ale i nižší spotřebu energií. Úsporný provoz myčky také výrazně sníží negativní  
vliv na životní prostředí. S novými myčkami budete šetřit nejen své ruce a nádobí,  
ale i peněženku a přírodu. 

Pro hygienicky čisté nádobí  
s úsporou času i energie 
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60 cm 60 cm

60 cm 60 cm60 cm

NOVINKA NOVINKA

45 dB

NOVINKA NOVINKA

12

12 l

47 dB

NOVINKA

NOVINKA

42 dB39 dB

15

12 l

45 dB

45 dB

PD 1367 ETBIS 
Vestavná myčka nádobí 
• 3D příborová přihrádka • 6 programů  
• 4 teploty • LED displej • Ukazatel zbytkového 
času • Odložený start • 1Hodina vč. sušení  
• AquaZone • 50 °C včetně sušení 
• Autoprogram SmartWash

PD 1265 EABIS 
Vestavná myčka nádobí 
• 5 programů • 4 teploty • Aktivní sušení 
• Koš na příbory • Výškově nastavitelný střední 
koš • Odložený start • Dětský zámek displeje  
• Signalizace ukončení programu 
• HS Protection 

PDI 1567 DBIT 
Plně integrovaná myčka nádobí 
• Invertorový motor • 7 programů • 5 teplot  
• 1Hodina vč. sušení • Aktivní sušení  
• Příborová přihrádka • Signalizace ukončení 
programu • Odložený start • AquaStop   

PDI 1568 DTBIT
Plně integrovaná myčka nádobí  
• Invertorový motor • LED displej • TurboSušení 
• 8 programů • AquaStop • Příborová přihrádka 
• TriangleWash • SteamWash • SmartWash  
• DirectSpray • EcoWash 1/2 náplň • SlidingDoor  
• Signalizace ukončení programu  
• HS Protection 

PD 1367 EABIT 
Plně integrovaná myčka nádobí
• 7 programů • 5 teplot • AutoProgram  
• TurboSušení • Příborová přihrádka  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení  
programu • Odložený start • AquaStop  
• SlidingDoor • HS protection

SmartWash

Chytrý automatický program 
SmartWash vyhodnotí úroveň 

zašpinění mytého nádobí, následně 
nastaví optimální teplotu vody i čas 
mytí pro kvalitní umytí nádobí, ale  

i úsporu času a energie. 

HS Protection

Kromě standardní ochrany proti 
přetečení, přepěnění a AquaStop, 
které brání poškození domácnosti 
vodou, je myčka vybavena funkcí  

HS Protection, která ji chrání před 
poškozením v případě nedostatečného 

množství vody uvnitř.

SteamWash

Program SteamWash je určený pro
mytí velmi znečištěného nádobí 

pomocí páry pro dosažení 
maximální hygienické čistoty. 

Technologie DirectSpray je určena 
na přímé mytí vnitřku kojeneckých 
lahví nebo vysokých sklenic s cílem 

vyšší hygienické čistoty.

DirectSpray

Flexibilita a inovace
Vnitřní uspořádání, nabídka programů,  
funkcí a použité technologie umožňují 
flexibilní nastavení a použití myčky přesně 
podle vašich potřeb.1Hodina  

vč. sušeníTurboSušení

Na dlouhé programy nemáte 
vždycky čas. Pokud potřebujete 

rychle umýt a usušit běžně 
zašpiněné nádobí, můžete zvolit 

program 1Hodina vč. sušení. 
Oceníte ho při rodinných oslavách, 

při mytí v rámci velkého úklidu, 
nebo když před sebou máte hodně 

nádobí. 

Už žádné mokré nádobí nebo 
zaschlé kapky, díky technologii 

TurboSušení, která odčerpá  
z vnitřního prostoru myčky vlhkou 
páru ven, bude nádobí po domytí 
nejen dokonale čisté, ale i suché 

jako vyfénované a můžete ho 
rovnou uklízet.  

TwinProWash InvertorTriangleWash

Tlakové mytí TriangleWash je 
určeno pro mytí velmi špinavého 
nádobí jako jsou hrnce či pekáče 

umístěného v zadní části spodního 
koše. Samozřejmostí jsou sklopné 
trny v této části koše pro pohodlné 

umístění velkých hrnců.

Program TwinProWash umožňuje 
mýt méně špinavé nádobí nižším 

tlakem vody ve středním koši  
a zároveň vyšším tlakem mýt více 
zašpiněné nádobí ve spodním koši. 
Vše bude dokonale čisté a šetrně 

umyté zároveň.

Invertorový motor se zárukou 
10 let má vynikající účinnost, 
bezproblémový chod, dlouhou 

životnost, nízkou hlučnost  
a nízkou spotřebu. Šetří tak nejen 
peněženku, ale i životní prostředí. 12.990,- 11.990,-

15

9 l

60 cm

NOVINKA

42 dB

PDI 1568 DT 
Volně stojící myčka nádobí
• Invertorový motor • LED displej  
• TurboSušení • 8 programů • AquaStop  
• Příborová přihrádka • TriangleWash  
• SteamWash • SmartWash • DirectSpray  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection

12.990,-

60 cm

NOVINKA

14

10 l

46 dB

PD 1467 EBIT 
Plně integrovaná myčka nádobí
• 7 programů • 5 teplot • AutoProgram  
• Aktivní sušení • Příborová přihrádka  
• Signalizace ukončení programu  
• 1Hodina vč. sušení • Odložený start  
• AquaStop

10.990,-

15

9 l

60 cm

NOVINKA

39 dB

PDI 1568 DLT 
Volně stojící myčka nádobí
• Invertorový motor • LED displej  
• TurboSušení • 8 programů • AquaStop  
• Příborová přihrádka • TriangleWash  
• SteamWash • SmartWash • DirectSpray  
• EcoWash 1/2 náplň • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection

13.990,-

14.990,-

11.990,-

10.490,-

PD 156 XTE 
Volně stojící myčka nádobí
• 3D příborová zásuvka • 6 programů
• AquaStop • WaterProtection+  
• Odložený start • 1Hodina vč. sušení

8.990,-
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Přehled základních parametrů nových myček Philco 
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11 10
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60 cm 45 cm

45 cm45 cm45 cm

45 cm

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci. K cenám bude připočítán recyklační poplatek (RP) ve výši 68,97 Kč. Philco si vyhrazuje právo na změnu některých 
technických parametrů bez předchozího upozornění. Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhrazeny. Zaregistrujte svou myčku Philco do 14 dnů od zakoupení na www.philco.cz/sluzby a získejte k zákonné záruce dalších 36 měsíců 

pozáručního servisu spotřebičů zdarma.

45 dB45 dB

45 dB

45 dB

45 dB 47 dB

PDP 94 WE 
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej
• Funkce 3 v 1 • EvoSpace (horní koš  
s možností polohování) • WaterProtection
• Odložený start • Ukazatel zbytkového času
• Signalizace ukončení programu
• Barva bílá

PD 1266 EA 
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 4 teploty (40-50-65-70°C)  
• Displej • Koš na příbory • Výškově 
nastavitelný střední koš • Ukazatel 
zbytkového času • Signalizace ukončení 
programu • WaterProtection  
• Aktivní sušení • HS Protection

PD 1046 ET
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 4 teploty • TurboSušení  
• 3D příborová přihrádka • LED displej  
• Odložený start • Signalizace ukončení  
programu • Ukazatel zbytkového času  
• Poloviční náplň • SmartWash • HS Protection  
• AquaStop 

PD 1045 EA
Volně stojící myčka nádobí 
• 5 programů • 4 teploty • Aktivní sušení • Poloviční 
náplň • Odložený start • Košík na příbory • Výškově 
nastavitelný střední koš • Signalizace ukončení 
programu • HS Protection • AquaStop • Barva bílá

PD 114 XE
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej 
• VarioSpace • WaterProtection+ • AquaStop  
• 1Hodina vč. sušení • Intenzivní • Rychlé 
mytí • Odložený start • Signalizace ukončení 
programu • Příborová zásuvka • Barva nerez

PD 114 WE
Volně stojící myčka nádobí 
• 6 programů • 3 teploty • LED displej
• VarioSpace • WaterProtection+ • AquaStop  
• 1Hodina vč. sušení • Intenzivní • Rychlé mytí  
• Odložený start • Signalizace ukončení 
programu • Příborová zásuvka • Barva bílá

Chcete mít perfektně čisté a suché nádobí,  
ale také vám záleží na spotřebě? S myčkami  
Philco nové generace dosáhnete vynikajících 
výsledků mytí i při úsporném provozu.

Je na čase změnit  
způsob péče  
o nádobí

www.philco.cz
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  is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.

NOVINKA
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45 dB

9.990,-

PD 156 WTE 
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• 3D příborová zásuvka • 6 programů
• AquaStop • WaterProtection+  
• Odložený start  
• 1Hodina vč. sušení
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tak jsme se dočkali. Republika se nám pomalu otevře-
la a postupně nám byla navrácena skutečná svoboda po-
hybu. Společnost natlakovaná jako rozpálený papiňák se 
vrhla do obchodů, na výlety a  do dalších aktivit, kte-
ré nebyly dlouhé měsíce možné. Přesto jsme na hony 
vzdáleni normálnějšímu režimu. Nedávný průzkum 
cestovního portálu Skrz.cz například zjistil, že dovole-
nou v zahraničí plánuje jen minimum lidí, konkrétně je-
nom každý sedmý člověk. A koncem května se objevi-
la i zpráva, že cestovní kanceláře přestřelily své odhady 
na duben a květen, proto nakonec musely rezervované 
kapacity rušit. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál, 
protože pokud nás covid něco naučil, tak je to příliš ne-
předjímat a nevyvozovat závěry přehnaně brzy.
 Pro trh s domácími spotřebiči je každopádně před-
chozí zmíněné celkem dobrá zpráva, protože vše napo-
vídá tomu, že solidní prodeje budou pokračovat i v dal-
ších měsících, jak jsem s určitou nadějí psal v posledním 
vydání. Firmy z branže, s  jejichž zástupci jsem si volal 
nebo se stihl i vidět, to potvrzují. O spoustu spotřebičů 
přetrvává enormní zájem a nadále je jich na trhu nedo-
statek.
 Co mě v posledních měsících také zaujalo, je vyso-
ká poptávka po nových posilách. Sešla se nám tu v re-
dakci řada požadavků od partnerských firem na nějaká 
případná doporučení, což považuji za velmi dobrý sig-
nál. Branže je na tom dobře nejen na straně velkých ře-
tězců a e-shopů, ale také na straně výrobců a distributo-
rů, i když všem pandemie zvýšila náklady na logistiku 
a výrobu. Velmi bych se přimlouval za to, aby české po-
bočky dlouho neotálely se zdražováním. Chápu, že kurz 
koruny vůči euru a dolaru hraje lokálním hráčům do ka-
ret, ale růst cen primárních materiálů, nákladů na výro-
bu a dopravu ignorovat nelze. Nehledě na to, že domá-
cí spotřebiče mají tak zerodované ceny, že i kdyby částky 
v cenících stouply o dvoucifernou sumu v procentech, jen 
bychom se vrátili blíž k číslům, která by byla pro celou 
branži ozdravná a přinesla by v celém řetězci od výroby 
po prodej smysluplnější marže.

Příjemné čtení přeje

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Lubor Jarkovský 
šéfredaktor

Stalo se těsně před uzávěrkou
Spekulace potvrzeny,  
PPF a Kře tínský koupili FAST
Už v minulém vydání SELLu jsme 
přinesli velký článek o  chystaném 
prodeji společnosti FAST českým mi-
liardářům. Přestože jsme měli infor-
mace prakticky potvrzeny s  tím, že 
jednání míří k úspěšnému konci, ofi-
ciální oznámení obchodu proběhlo až 
10. června. Tisková zpráva kupu-
jících společnostní nepřináší nic zá-
sadně nového – o  většině věcí, jako 
například o  tom, že kupující vidí 
potenciál FASTu nejen na trzích ve 
střední Evropě, ale také v dalších ze-
mích, se můžete dočíst ve zmíněném 
článku. Za důležité lze považovat, 
že není plánována žádný změna 
ve stávajícím managementu firmy 
FAST, která je dlouhodobě v  zis-
ku a  je finančně zdravá. Co se týče 
rozložení sil, tak PPF bude vlastnit 
40 % akcií, stejný počet získá i  EC 
Investments Daniela Křetínského 
a Patrika Tkáče. Zbylých 20 % při-
padá na Rockaway Jakuba Havr-
lanta.
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1992
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
VÝROBNÍHO ZÁVODU
Laurastar zahájila výrobu v Bioggiu 
ve švýcarském kantonu Ticino.

1993
NOVÁ CELOSVĚTOVÁ CENTRÁLA
Založení globálního sídla fi rmy 
ve vesnici Châtel-Saint-Denis ve 
švýcarském kantonu Fribourg.

1996
PRVNÍ AKTIVNÍ ŽEHLICÍ 
PRKNO NA SVĚTĚ
Uvedení Laurastar Magic, prvního 
žehlicího systému pro domácí použití, 
jehož součástí bylo i prkno s funkcí 
nasávání a ventilátoru. Za deset let se 
prodalo milion kusů tohoto modelu.

1999
PRVNÍ PARNÍ GENERÁTOR
Laurastar uvedla na trh svůj první parní 
generátor nazvaný Steamax, který získal 
cenu Good Design a byl současně vybrán 
jako nejlepší švýcarský design roku.

2003
25 % ŠVÝCARSKÝCH 
DOMÁCNOSTÍ VLASTNÍ 
PRODUKT LAURASTAR
Začátkem nového tisíciletí měla už celá 
čtvrtina švýcarských domácností nějaký 
výrobek značky Laurastar. Ať už šlo 
o žehlicí systém, nebo parní generátor.

Rodinná fi rma, která pečuje o váš 
dokonalý vzhled. Už od roku 1980
Vznik Laurastar, stejně jako všechny krásné příběhy začal náhodným 
setkáním. Na začátku 80. let se inovativní švýcarský podnikatel spojil 
s italským inženýrem. Měli jediný cíl: zkrášlit váš život. Jak? Vytvořením 
žehlicího prkna s integrovaným profesionálním parním generátorem, 
který poskytuje všechny úžasné účinky páry, které byly v té době běžným 
spotřebitelům nedostupné. Výsledek? Bezkonkurenční kvalita žehlení, 
která zvýší krásu vašich oděvů a zároveň je vyčistí likvidací 99,9 % bakterií.

w w w.laurasta r.cz

17. až 19. století
ŽEHLENÍ PŘED VZNIKEM 
LAURASTAR

1980
POČÁTKY ZNAČKY
Vášeň pro krásný a efektivní 
design přivedla Jeana Monneyho ke 
spolupráci s italskou designérkou 
Laurou Biagiottiovou při 
vytváření hodinek a šperků.

1980
ZALOŽENÍ LAURASTAR
Na začátku 80. let v Miláně se Jean 
Monney setkal s italským inženýrem, 
který se inspiroval profesionálními 
žehlicími systémy a navrhl zkombinovat 
parní generátor a žehlicí prkno 
do jednoho systému. Značka 
Laurastar se narodila z tohoto 
konceptu a její jméno bylo vybráno 
jako pocta Lauře Biagiottiové.

1986
PRVNÍ LAURASTAR
Po několika letech intenzivního vývoje 
byl uveden na trh první žehlicí systém 
nazvaný LAURASTAR PREMIUM. 
Jednalo se skutečně o první žehlicí 
prkno na světě pro domácí použití, 
které obsahovalo parní generátor.

1990
EXPANZE DO ZAHRANIČÍ
Laurastar začala exportovat mimo 
Švýcarsko a přišla s evropskou distribucí.

PRVNÍ PARNÍ GENERÁTOR
Laurastar uvedla na trh svůj první parní 
generátor nazvaný Steamax, který získal 
cenu Good Design a byl současně vybrán 
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2005
NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA ZNAČKY
Laurastar aktualizuje a vylepšuje svou 
vizuální identitu spolu s kompletně 
novou řadou produktů.

2010
OSLAVA 30 LET OD ZALOŽENÍ
Laurastar neslavila pouze významné výročí, 
ale i další milník ve své historii – 2 miliony 
prodaných výrobků po celém světě.

2013
LAURASTAR PRONIKÁ 
NA ČÍNSKÝ TRH
Slavnostní otevření prvního čínského 
prodejního místa, které se uskutečnilo 
za přítomnosti švýcarského 
velvyslance Jacquese de Wattevilla.

2013
NOVÝ ZPŮSOB ŽEHLENÍ
Představení a uvedení nového parního 
generátoru Lift, který získal několik ocenění 
včetně prestižní Red Dot Design Award.

2016
PARTNER MÓDNÍCH IKON
Laurastar se stala ofi ciálním partnerem 
návrhářů během Fashion Weeku 
v Kuala Lumpuru. V témže roce 
doporučuje výrobky Laurastar 
i úspěšná módní návrhářka Guo Pei.

2017
VĚDECKÉ STUDIE HYGIENICKÉ PÁRY
Nezávislá švýcarská laboratoř Scitec 
Research SA provedla studii o suché 
jemné páře (DMS), která prokázala svoji 
účinnost při eliminaci mikroorganismů, 
aniž by v látce zůstávala vlhkost.

2017
PRVNÍ ŽEHLICÍ SYSTÉM 
S KONEKTIVITOU
Nový systém Laurastar Smart byl 
první žehličkou na světě, která 
oplývala konektivitou. Mobilní 
aplikace mu umožnila se proměnit 
na skutečného žehlicího trenéra.

2017
OTEVŘENÍ NOVÉHO 
TECHNICKÉHO CENTRA 
V MAĎARSKU
V městečku Kapuvár na severozápadě 
Maďarska bylo otevřeno servisní 
středisko, kde se výrobky pečlivě 
testují. Laurastar se zavazuje 
k opravitelnosti svých produktů 
po dobu minimálně 10 let.

2019
DRUHÁ GENERACE
Julie a Michael Monneyovi převzali otěže 
společnosti po svém otci a pokračují 
v tradici inovací, designu, kvality a vášně, 
kterou jim Jean Monney vštípil.

2020
OTEVŘENÍ NOVÉHO 
VÝROBNÍHO ZÁVODU
V maďarském Kapuváru byla v blízkosti 
servisního střediska otevřena nová 
továrna na ploše 9 500 m².

2020
PRVNÍ HYGIENICKÝ PARNÍ 
GENERÁTOR
Laurastar představila zcela 
nový typ produktu v podobě 
hygienického napařovače, 
který používá suchou jemnou 
páru (DMS), u níž byla 
mimo jiné v témže roce 
potvrzena 99,9% účinnost 
v likvidaci virů včetně koronaviru.

2020
40 LET OD ZALOŽENÍ
Loni oslavila Laurastar čtyři desítky let 
působení na trhu. Významná událost 
dala vzniknout i jedinečné limitované 
řadě výrobků, které můžete pro 
své obchody nadále objednávat.
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PRVNÍ HYGIENICKÝ PARNÍ 

Laurastar představila zcela 
nový typ produktu v podobě 

který používá suchou jemnou 

v likvidaci virů včetně koronaviru.
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A čím si tedy budeme v tomto roce 
připíjet? 
Pokud bych měl mluvit za naše zákazní-
ky, pak minimálně půlka z nich pije ze-
jména perlivou vodu. Ta druhá preferuje 
slazené nápoje připravené s příchutěmi 
SodaStream. Nejoblíbenější jsou citrón, 
pomeranč, následují malina, lesní směs 
a další. Ale je pravděpodobné, že tento 
rok se pořadí oblíbenosti výrazně zamí-
chá. V červnu totiž zahájíme prodej ori-
ginálních příchutí Pepsi.

Takže si doma do nich jen přidáme 
bubliny?
Přesně tak, jako ostatní příchutě So-
daStream – v pohodlí domova a se vše-
mi benefi ty, které SodaStream přináší. 
Koncentrované příchutě Pepsi se budou 
prodávat ve 440ml baleních a vysta-
čí na přípravu až devíti litrů hotového 
nápoje. Začínáme se šesti příchutěmi – 
Pepsi, Pepsi Max, 7Up, 7Up Free, Mirinda 
a Mirinda Light. Vycházeli jsme při-
tom ze základní nabídky společnosti 
PepsiCo a rozšířili ji o příchutě light, 
které naši zákazníci čím dál víc požadují. 
V dalším roce plánujeme tyto příchutě 
rozšířit i o různé limitované edice.

Vypadá to jako další dobrý důvod 
pro koupi výrobníku SodaStream...
Věřím, že díky těmto produktům oslo-
víme další cílovou skupinu zákazníků, 
především mladých lidí ve věku dvacet 
až třicet let, kteří tyto příchutě mají ve 
své oblibě. Akorát nyní si je budou moci 
vychutnat v pohodlí domova se vše-
mi benefi ty, které SodaStream přináší. 
Z okolních trhů už máme velmi pozitiv-
ní odezvu, zákazníci reagovali okamžitě 

a prodeje předčily všechna očekávání.
Obrovskou výhodou je pro nás i to, že 
jsme se na uvedení této novinky dob-

ře připravili a zásobili v dostatečném 
množství, aby nedocházelo k výpadkům 
tak, jako tomu bylo v jiných zemích.

Chystáte k novým Pepsi příchutím 
také speciální doplňkový sortiment?

S uvedením příchutí Pepsi, které 
budou v našem stálém sortimen-
tu, chystáme též speciální edici lahví 
SodaStream x Pepsi a set SodaStre-
am Spirit Megapack. Obsahem tohoto 
balení bude nejprodávanější výrobník 
Spirit Black, lahev s logem Pepsi Max, 
bombička s potravinářským CO2, příchuť
440 ml Pepsi Max a 4 testovací příchutě 
Pepsi, Mirinda, 7Up a 7Up Free. Celko-
vě se tento rok ponese ve znamení Pepsi 
a připravujeme také další limitované edi-
ce napříč sortimentem, ale to bychom 
v této chvíli předbíhali...

Jak bude vypadat marketingová pod-
pora, zvlášť v situaci, která se už více 
než rok jeví jako nepředvídatelná?
Samozřejmě mnoho aktivit je a bude 
limitovaných tím, co nám covid „do-
volí“. Počítáme proto s tím, že ten-
to rok omezíme outdoorové aktivity 
a zaměříme se více na on-line komunika-
ci.  Každopádně novinka bude podpoře-

na 360° marketin-
govou kampaní. 
Máme připravený 
originální televizní 
spot, rozhlasový 
spot, chystáme také 

ochutnávkové dny ve vybraných řetěz-
cích, podpořené in store prezentací. 
A já věřím, že čeští zákazníci budou mít 
z nových příchutí stejnou radost jako ti 
němečtí či francouzští. Jsme na to při-
pravení.

ře připravili a zásobili v dostatečném ochutnávkové dny ve vybraných řetěz-

Set SodaStream Spirit 
Megapack  obsahuje výrobník Spirit 

Black, lahev s logem Pepsi Max, bombičku 
s potravinářským CO2, příchuť 440 ml 

Pepsi Max a čtyři testovací příchutě Pepsi, 
Mirinda, 7Up a 7Up Free. Doporučená 

MOC: 2 299 Kč

Sortiment 
opakovaně použitelných 
lahví doplní sada lahví 

SodaStream typu Fuse s motivy 
ikonických příchutí Pepsi, 

Pepsi Max a 7 UP. Doporučená 
MOC: 399 Kč.

SodaStream působí na českém trhu 
už dvanáct let, jaký byl ten minulý, 
který nás všechny nedobrovolně 
usadil doma?
Určitě náročnější, ale to byl pro nás 
všechny. Museli jsme se vyrovnávat 
s přechodem prodejů do on-line kaná-
lů a také se soustředit více na řetězce, 
které (pro nás naštěstí) zůstaly ote-
vřené.  Na druhé straně SodaStream 
je na „domácí režim“ přímo předur-
čen, takže doba „covidová“ mu ne-
ublížila. Naopak, naši zákazníci si právě 
v nových podmínkách začali více uvě-
domovat benefi ty přípravy perlivé vody 
v pohodlí a bezpečí domova, takže i ti, 

kteří s jeho nákupem ještě váhali, měli 
najednou pádný důvod si ho obstarat. 
Také díky tomu dopadl loňský rok nad 
očekávání.

SodaStream je globálně vnímán 
také jako synonymum ekologie 
a udržitelnosti, alternativa k jed-
norázovým PET lahvím. Oslovuje 
tento přístup i české spotřebitele?
Jsem o tom přesvědčený. Myslím, 
že ze začátku byl hlavní motiva-
cí k nákupu SodaStreamu komfort.
Přece jen tahat se s PET lahvemi 
z obchodu a následně řešit, co s těmi 
prázdnými, není právě nejpohodlněj-

ší. Navíc, doba se mění a dnes jsme 
už zase o kus dál. Přemýšlíme více 
v souvislostech a bereme ohled na věci, 
které jsme možná před pár lety až tak 
nevnímali. Takže mnohé nové zákazníky 
dnes přivádí k nákupu výrobníku právě 
rozhodnutí chovat se ekologičtěji. So-
daStream má dnes už průměrně každá 
šestá až sedmá česká domácnost a naši 
zákazníci jeho používáním jen během 
minulého roku ušetřili více než 50 mi-
lionů jednorázových plastových lahví. 
A věřím, že jich bude ještě více, hned 
jak se vrátí tradiční rodinná setkání 
a oslavy.

Není žádným tajemstvím, že Češi mají rádi bublinky, ovšem ne 
ledajaké. Ideálně „domácí“ a čerstvě připravené. Prostě takové, 
které dokážou zvýraznit osvěžující efekt čisté vody i ochuceného 
nápoje. Značka SodaStream je jejich synonymem pro více 
než 93 % spotřebitelů. Mlsným jazýčkům plánuje letos dělat 
(pří)chutě. Více prozradil Michal Panis, product & brand manager 
SodaStream v České republice.

Příchutě SodaStream x Pepsi 
jsou balené ve 440ml lahvičkách 

s praktickým dávkovacím víčkem.  Při 
dodržení doporučeného poměru míchání 
vystačí jedno balení na přípravu přibližně 

devíti litrů nápoje. 
Doporučená MOC: 129 Kč

x



A čím si tedy budeme v tomto roce 
připíjet? 
Pokud bych měl mluvit za naše zákazní-
ky, pak minimálně půlka z nich pije ze-
jména perlivou vodu. Ta druhá preferuje 
slazené nápoje připravené s příchutěmi 
SodaStream. Nejoblíbenější jsou citrón, 
pomeranč, následují malina, lesní směs 
a další. Ale je pravděpodobné, že tento 
rok se pořadí oblíbenosti výrazně zamí-
chá. V červnu totiž zahájíme prodej ori-
ginálních příchutí Pepsi.

Takže si doma do nich jen přidáme 
bubliny?
Přesně tak, jako ostatní příchutě So-
daStream – v pohodlí domova a se vše-
mi benefi ty, které SodaStream přináší. 
Koncentrované příchutě Pepsi se budou 
prodávat ve 440ml baleních a vysta-
čí na přípravu až devíti litrů hotového 
nápoje. Začínáme se šesti příchutěmi – 
Pepsi, Pepsi Max, 7Up, 7Up Free, Mirinda 
a Mirinda Light. Vycházeli jsme při-
tom ze základní nabídky společnosti 
PepsiCo a rozšířili ji o příchutě light, 
které naši zákazníci čím dál víc požadují. 
V dalším roce plánujeme tyto příchutě 
rozšířit i o různé limitované edice.

Vypadá to jako další dobrý důvod 
pro koupi výrobníku SodaStream...
Věřím, že díky těmto produktům oslo-
víme další cílovou skupinu zákazníků, 
především mladých lidí ve věku dvacet 
až třicet let, kteří tyto příchutě mají ve 
své oblibě. Akorát nyní si je budou moci 
vychutnat v pohodlí domova se vše-
mi benefi ty, které SodaStream přináší. 
Z okolních trhů už máme velmi pozitiv-
ní odezvu, zákazníci reagovali okamžitě 

a prodeje předčily všechna očekávání.
Obrovskou výhodou je pro nás i to, že 
jsme se na uvedení této novinky dob-

ře připravili a zásobili v dostatečném 
množství, aby nedocházelo k výpadkům 
tak, jako tomu bylo v jiných zemích.

Chystáte k novým Pepsi příchutím 
také speciální doplňkový sortiment?

S uvedením příchutí Pepsi, které 
budou v našem stálém sortimen-
tu, chystáme též speciální edici lahví 
SodaStream x Pepsi a set SodaStre-
am Spirit Megapack. Obsahem tohoto 
balení bude nejprodávanější výrobník 
Spirit Black, lahev s logem Pepsi Max, 
bombička s potravinářským CO2, příchuť
440 ml Pepsi Max a 4 testovací příchutě 
Pepsi, Mirinda, 7Up a 7Up Free. Celko-
vě se tento rok ponese ve znamení Pepsi 
a připravujeme také další limitované edi-
ce napříč sortimentem, ale to bychom 
v této chvíli předbíhali...

Jak bude vypadat marketingová pod-
pora, zvlášť v situaci, která se už více 
než rok jeví jako nepředvídatelná?
Samozřejmě mnoho aktivit je a bude 
limitovaných tím, co nám covid „do-
volí“. Počítáme proto s tím, že ten-
to rok omezíme outdoorové aktivity 
a zaměříme se více na on-line komunika-
ci.  Každopádně novinka bude podpoře-

na 360° marketin-
govou kampaní. 
Máme připravený 
originální televizní 
spot, rozhlasový 
spot, chystáme také 

ochutnávkové dny ve vybraných řetěz-
cích, podpořené in store prezentací. 
A já věřím, že čeští zákazníci budou mít 
z nových příchutí stejnou radost jako ti 
němečtí či francouzští. Jsme na to při-
pravení.

ře připravili a zásobili v dostatečném ochutnávkové dny ve vybraných řetěz-

Set SodaStream Spirit 
Megapack  obsahuje výrobník Spirit 

Black, lahev s logem Pepsi Max, bombičku 
s potravinářským CO2, příchuť 440 ml 

Pepsi Max a čtyři testovací příchutě Pepsi, 
Mirinda, 7Up a 7Up Free. Doporučená 

MOC: 2 299 Kč

Sortiment 
opakovaně použitelných 
lahví doplní sada lahví 

SodaStream typu Fuse s motivy 
ikonických příchutí Pepsi, 

Pepsi Max a 7 UP. Doporučená 
MOC: 399 Kč.
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10 VIDEO A NOVINKY

Jak v praxi funguje unikátní kombinace mixéru, smoothie makeru a odšťavňovače značky Sage? Výro-
bek nazvaný The 3X  Bluicer Pro nám představil školitel Václav Mlčoch. Součástí videa jsou i zajímavé 
recepty na koktejly a zdravé drinky.

Luxusní značka ASKO
je od června v Česku
Dlouhé roky uvažovaný a odkládaný start prémiové skan-
dinávské značky, kterou nyní vlastní již čínský Hisense, 

protože ji koupil spolu s Gorenje Group, konečně nastal  
v červnu roku 2021. Když jsme v roce 2017 přinesli roz-
hovor s obchodním ředitelem Gorenje Zdeňkem Štětinou, 
řekl nám: „Přiznám se, že mi možnost uvedení značky ASKO 
na český trh vrtá dlouhodobě v hlavě, protože její produk-
ty jsou na skutečně špičkové úrovni. Jak jejich vlastnosti,  
tak dílenské zpracování vás zkrátka osloví. Zdůrazňuji ale, 
že případný ‚launch‘ zůstává v rovině úvah.“ Úvahy v činy 
přetavilo velmi pravděpodobně silné finanční zázemí, které 
firmě Gorenje poskytl její nový majitel.
 Značka ASKO přichází na trh s velmi uceleným portfo-
liem velkých domácích spotřebičů – zejména těch vestav-
ných, ale nabídka obsahuje i volně stojící, jako jsou pračky 
nebo sušičky. Na výběr mají zákazníci dvě designové řady. 
První nese název Elements s velmi čistým designem s plně 
dotykovým ovládáním. Druhá nazvaná Craft má tradičněj-
ší pojetí a cílí na konzervativnější zákazníky. Spotřebiče 
ASKO jsou k vidění novém showroomu značky v BB Cen-
tru na pražské Brumlovce (Vyskočilova 1481/4, Praha 4).

Whirlpool chce dosáhnout nulových emisí ve výrobě do roku 2030
Snaha velkých firem přispět k zastavení globálního oteplování rok od roku sílí. Americký Whirlpool v kontextu toho 
v květnu oznámil, že se zavazuje k dosažení nulových emisí ve svých výrobních závodech do roku 2030. Týká se to  
30 továren a velkých distribučních center, která má firma po celém světě, přičemž zahrnuje přímé emise (kategorie Scope 
1) i nepřímé emise z energie (Scope 2). Aby to nebylo málo, klade si Whirlpool ještě cíl do roku 2030 snížit o 20 % další 
nepřímé emise (Scope 3). Závazků má být dosaženo prostřednictvím stoprocentního využití obnovitelných zdrojů ener-
gie, zavedením energeticky úsporných opatření, investicemi do rozvoje měření a vykazování uhlíkové stopy a kompenza-
cemi zbývajících emisí, kterým nelze zabránit.

https://bit.ly/2TtWgMs

VIDEO



Ochlazovač vzduchu 4 v 1 Rohnson R-872 Refresh
• Ventilátor se 3 rychlostmi kombinovaný s ochlazovačem vzduchu, 
 čističkou vzduchu a ionizátorem
• Snížení teploty v místnosti o 3–4 °C
• Filtrace vzduchu
• Časovač (12 h)
• Vyjímatelný zásobník na vodu – 5 l
• Dotykové ovládání a dálkový ovladač

Sloupový ochlazovač vzduchu 4 v 1 
Rohnson R-879 Levante
• Ventilátor se 3 rychlostmi kombinovaný s ochlazovačem vzduchu, 
 čističkou vzduchu a ionizátorem
• Snížení teploty v místnosti o 3–4 °C
• Horizontální automatická oscilace lamel 60°
• Filtrace vzduchu
• Časovač (7,5 h)
• Vyjímatelný zásobník na vodu – 4 l
• Dotykové ovládání a dálkový ovladač

Ochlazovač vzduchu 4 v 1 Rohnson R-870 Breezer
• Ventilátor se 4 rychlostmi kombinovaný s ochlazovačem vzduchu, 
 čističkou vzduchu a zvlhčovačem vzduchu
• Snížení teploty v místnosti o 3–4 °C
• Oscilace lamel – manuální horizontální 90° a automatická vertikální 75°
• Filtrace vzduchu
• Časovač (15 h)
• Vyjímatelný zásobník na vodu – 6 l
• Tlačítkové ovládání a dálkový ovladač
• Dotykové ovládání a dálkový ovladač

Ochlazovač vzduchu Rohnson R-891 Cool Mate
• Ventilátor se 3 rychlostmi kombinovaný s ochlazovačem vzduchu 
 a zvlhčovačem
• Časovač (12 h)
• 2 zásobníky na vodu o objemu 0,52 l
• Horizontální nastavení lamel v úhlu 90° (manuální)
• Filtr z přírodních vláken
• 7barevné LED podsvícení

Stojanový ventilátor Rohnson R-860 Silent Breezer
• Jedinečný design se 2 řadami lopatek pro maximální výkon
• Průměr lopatek – 40 cm
• Tichý provoz od 28 dB(A)
• 26 rychlostí
• 3 režimy – normální, vánek a spánek
• LED displej a dálkové ovládání
• Časovač (24 h)
• 90° oscilace a nastavitelná výška 112–135 cm

Léto konečně klepe na dveře. Jste připraveni na zvýšenou 
poptávku po ochlazovačích a ventilátorech?

Ochlazovače vzduchu
Speciální druh ventilátoru, který rozprašuje jemnou vodní mlhu, představuje cenově výrazně dostupnější alternativu mobilní klimatizace. 
Jednoduchý přístroj lze samozřejmě používat jen k běžné ventilaci, ale v horkých letních dnech se funkce vodní mlhy stane doma nebo 
v kanceláři určitě žádanou. Rohnson má v nabídce hned několik modelů, které mohou fungovat i jako čističky vzduchu, zvlhčovače nebo 
ionizátory.

Přestože jsme si po letech užili opravdové české jaro s množstvím přeháněk a aprílových změn teplot, během léta se 
nepochybně skokově zvýší prodeje ventilátorů, ochlazovačů a klimatizací. Značka Rohnson se na sezonu poctivě 
připravovala a rozšířila nabídku o několik velmi zajímavých novinek, které by ve vašem obchodě rozhodně neměly 
chybět. Úspěšné a dobře prodávané modely v portfoliu nadále zůstávají.

www.rohnson.cz

Novinka 
2021!



Skutečné osvěžení
Ventilátor s funkcí vodní mlhy Klimas G50022
Mezi opravdu výkonné, ale současně velmi tiché 
ventilátory patří tento model se 75W motorem  
s vinutím ze 100% mědi a lopatkami s délkou 40 cm. 
Vedle klasické ventilace umožňuje ještě účinnější 
ochlazení vodní mlhou z 2,3l nádržky, která stačí na 
10 až 12 hodin kontinuálního provozu této funkce. 
Uživatel má na výběr 3 rychlosti chodu a může využít 
i 12hodinový časovač. Samozřejmostí je automa-
tická horizontální oscilace, možnost fixní ventilace 
vybraným směrem a manuální nastavení ventilátoru, 
pokud jde o vertikální orientaci. Veškeré ovládání  
a nastavení se provádí pomocí panelu s LED disple-
jem. Výška ventilátoru je 127 cm.

Na stůl, na podlahu, nebo na stěnu?
Ventilátory Girandolo 40 G5V006 
a Girandolo 30 G5V005
Za opravdu všestranné a chytře navržené můžete 
považovat tyto dva modely lišící se od sebe velikostí 
a výkonem. Girandolo 40 má 55W motor a 40cm 
lopatky, zatímco Girandolo 30 má 45W motor  
a lopatky dlouhé 30 cm. Oba ventilátory mají  
motory se 100% měděným vinutím a pracují s vy-
sokými otáčkami lopatek pro dosažení co nejinten-
zivnějšího proudu vzduchu. Uživatel si samozřejmě 
může vybrat ze 3 rychlostí. Vertikálně lze samotný 
ventilátor ve stojanu otáčet o 180 stupňů. Jak větší, 
tak menší model je vhodný k instalaci na stole  
a podlaze, přičemž je lze také přimontovat na zeď 
při otočení o 90 stupňů na bok. Otáčení ventilátorů 
o zmíněných 180 stupňů pak probíhá v horizontální 
rovině, takže lze zařízením vykrýt opravdu velký 
prostor.

Flexibilita a tradiční pojetí
Ventilátor s nastavitelnou výškou 
4 Stagioni G5V008
Tento ventilátor disponuje 40cm lopatkami a tichým 
55W motorem, opět se 100% měděným vinutím. Uži-
vatel u něho může měnit výšku – maximum je 130 
cm – a nastavit časovač až na 7,5 hodiny dopředu. 
Nechybí možnost automatické horizontální oscilace. 
Kromě ovládání na těle lze využít také dodávaný dál-
kový ovladač. Alternativně můžete doporučit cenově 
dostupnější model Eolos G5V003 v témže designu, 
který nemá časovač a dálkový ovladač.

Horké letní dny konečně dorazily. 
Jste připraveni na zvýšenou poptávku 
po ventilátorech a klimatizacích?
Nebývale deštivý loňský rok a chladné letošní jaro prodejům ventilační a klimatizační techniky 
příliš nepřály. Předcházející roky byla poptávka výrazně vyšší. Letos si daly horké letní dny načas, 
ale nakonec dorazily během června v plné síle. Jaké řešení zákazníkům nabídnout? Vsaďte na 
svěží italský design a skvělý poměr ceny a výkonu u produktů značky G3Ferrari.

Všechny prezentované ventilátory a klimatizace můžete pro své obchody objednávat u společnosti BVZ Commerce.



Klasika na stůl
Ventilátory Eolos 40 G5V002 a Eolos 30 G5V001
Jednoduché a elegantní řešení – tak můžeme 
označit tyto dva modely stolních ventilátorů  
s 55W, respektive 45W motorem. Větší Eolos 40 má, 
jak už název napovídá, 40cm lopatky a menší Eolos 
30 lopatky 30cm. Ventilátory umožňují aktivaci 
automatické oscilace v horizontální rovině a manu-
ální úpravu ve vertikální. Motory se 100% mědě-
ným vinutím, 3 nastavení rychlosti a jednoduché 
tlačítkové ovládání jsou už samozřejmostí.

Mobilní klimatizace G3Ferrari
Italský výrobce dodává na trh také dva modely mobilních klimatizací v energetické 
třídě A. Oba používají ekologické chladivo R290, nepostrádají časovač ani dálkový 
ovladač. Používat je můžete i k obyčejné ventilaci a odvlhčování vzduchu. 
 Model Dolce Estate 12000 s kódovým označením G90076 má výkon  
12 000 BTU/h a je určen do prostor o objemu 80 m³. Použít ho můžete nejen  
k chlazení, ale také k ohřívání, takže jde o celoroční produkt. Výkon v případě ohřevu 
činí 8 800 BTU/h. Při nejnižší rychlosti vydává klimatizace hluk na úrovni 53 dB(A), 
maximum je potom 56 dB(A). Odvlhčovací výkon je 28 l/den.
 Druhou možností k výběru je model Dolce Estate 9000 s označením G90075 
bez funkce topení. Jeho výkon je 9 000 BTU/h, nejnižší hlučnost 52 dB(A) a nejvyšší 
hlučnost 55 dB(A). Vhodný je pro místnosti s objemem do 60 m³

Dolce Estate 12000 (G90076)

www.bvz.cz

Nenápadné osvěžení
Sloupový ventilátor Tramonta 
G50032
Někteří zákazníci hledají ventilátor, 
který bude zabírat minimum prostoru 
a nebude v místnosti ani příliš výraz-
ným prvkem. Mezi takové ventilátory 
určitě řadíme ty sloupové, jako je tento 
model s výškou 84 cm, 50W motorem 
a automatickou horizontální oscilací. 
Ovládání najdete na svrchní straně,  
kde se také nachází výklopný držák,  
za který lze ventilátor snadno a pohodl-
ně přenášet. Rychlosti jsou k dispozici 3.

Je libo retro design?
Ventilátor Trivento G50037
Netradiční ventilátor Trivento ocení všichni, kteří mají tra-
dičněji pojatý interiér s větším množstvím dřevěných prvků. 
Ventilátor s nastavitelnou výškou (až 120 cm) používá 
trojnožku v imitaci dřeva a velké 45cm lopatky ve stejném 
provedení. Motor má příkon 50 W a 100% měděné vinutí. 
Chybět nemůže možnost automatické horizontální oscilace 
a manuální vertikální nastavení.
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Poslední rok výrazně změnil trh domá-
cích spotřebičů. Z přebytku zboží na 
trhu jsme se dostali do období nedostat-
ku. S trochou nadsázky lze říct, že si už 
zákazníci spotřebiče nevybírají, ale spo-
třebiče si vybírají zákazníky. Jak je na 
tom Teka, pokud jde o dostupnost zboží 
a komponent pro jejich výrobu?
Stejně jako všechny firmy na trhu jsme 
pocítili to, co částečně způsobila zvýšená 
poptávka na trhu. Lidé začali trávit víc 
času doma, a investice do domácností se 
proto staly prioritou. Teka má to štěstí,  
že provozuje většinu svých výrobních zá-
vodů v Evropě, takže na nás situace tako-
vý dopad neměla.

Dejme teď covid na chvíli stranou. Jsme 
toho názoru, že se evropský trh s do-
mácími spotřebiči nachází na rozcestí.  
Tradiční firmy jsou integrovány do 
globálních korporátů, především asij-
ských, a korejské firmy posledních deset 

let posilují. Nyní se zdá, že příští dekády 
budou především o čínských firmách, 
jako Haier a Hisense. Tradiční značky 
jsou buď pohlceny, nebo oslabují – vidět 
je to u Whirlpoolu, BSH a i Electrolux 
je pod velkým tlakem, který nebude po-
levovat. Co tato transformace trhu zna-
mená pro Teka a její strategii?
Teka je jiná. Neprahneme po tom, být 
největší nebo „číslem jedna“. Nejsme kla-
sická značka domácích spotřebičů, jsme 
něčím víc. Představte si Teka jako butik. 
Když do něj vkročíte, nenajdete v něm ti-
síce různých výrobků, ale naopak výhrad-
ně kvalitní a mimořádné kousky, jejichž 
pořízení je potěchou, a člověk se cítí až 
povzneseně. V takovém obchodě nechybí 
ani perfektní servis. A přesně takto chce-
me být vnímáni. Jako firma, která je první 
volbou, když vybíráte novou kuchyň. Ne 
proto, že nabízíme nekonečně mnoho 
variant a modelů spotřebičů, ale protože 
máme ty, které z vaší kuchyně skutečně 

vytvoří jedinečné místo. Místo, kde se 
žije, ne pouze vaří. Nechceme být tedy 
největší značkou, ale rádi bychom byli 
značkou, která je nejvíc milována.
 Pro naše obchodní partnery před-
stavují Teka a Küppersbusch skutečnou 
příležitost se odlišit od mainstreamo-
vé konkurence. Představit a nabídnout 
zákazníkům něco jiného, jedinečného.  
Přitom stále více spotřebitelů hledá právě 
něco takového, co není součástí jednolité 
masové produkce. Můžeme kuchyňským 
studiím pomoct s prezentací odlišných ře-
šení a být v očích jejich zákazníků skuteč-
nými specialisty. Pokud by každé studio 
prezentovalo stejné značky a produkty, 
jak mají pak lidé nabídky od sebe odlišit? 
V takovém případě pak rozhoduje pouze 
cena…

V posledním roce nebývale stoupla glo-
bální poptávka po domácích spotřebi-
čích, jak už jsme řešili v úvodu. Dopady 

V české pobočce značky Teka došlo loni k zásadní změně, když do jejího čela nastoupila Lucie 
Klabanová. Nový elán a krev byly pro firmu obrovským impulsem. Zvýšenou aktivitu ale 
projevuje Teka i globálně a svižně spouští svou růstovou strategii, a tak jsme oslovili přímo šéfa 
celé Teka Group Stefana Hoetzla, aby nám filozofii značky, její cíle a inovované pojetí byznysu 

představil.

Stefan Hoetzl: 
Teka se na trhu vymyká.

Pro prodejce kuchyní představuje
skutečnou příležitost
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lockdownů přinesly přesun zákazníků  
z retailu k e-commerce. Na mnoha tr-
zích, kde se realizovala většina pro-
dejů nadále v tradičních prodejnách, 
to znamenalo doslova revoluci. Teka 
měla vždy jako hlavní prodejní kanál 
kuchyňská studia. Všimli jsme si loni 
velké změny ve strategii, když firma za-
čala nabízet své zboží i prostřednictvím 
e-shopů. Jaké jsou vaše hlavní prodejní 
kanály ve zdejším regionu? A jak vaši 
strategii ovlivnily dopady covidu?
Teka byla a vždy bude zaměřena na trh 
kuchyňských studií. Prostřednictvím 
úzké spolupráce s designéry kuchyní jsme 
schopni ukázat, co je duší naší značky,  
a vnést jedinečnost do domova každého 
našeho zákazníka. Teka se stále více pre-
zentuje online, aby se o ní a jejích produk-
tech lidé dozvěděli a lépe se s nimi sezná-
mili. Současně chceme pomoci resellerům 
s prodejem nejen ve střední a východní 
Evropě, ale po celém světě. Jak jsem už 
řekl, každá krize je akcelerátorem hledání 
nových možností, což se stalo v případě 
Teka během posledních měsíců, když 
jsme zvýšili dostupnost našeho zboží pro-
střednictvím online kanálů.

Jedním z největších témat současnosti 
je konektivita. Spousta firem se dlouho 
zdráhala na tento trh vstoupit, ale zdá 
se, že je konektivita nevyhnutelnou zá-
ležitostí. I ti největší odpůrci museli 
nakonec sklopit hlavu. Teka ještě smart 
spotřebiče s připojením v nabídce nemá. 
Doneslo se k nám, že na nich ovšem pra-
cujete. Je to pravda? Co můžeme očeká-
vat a kdy?
Zaznamenali jsme, jak se kolem konceptu 
konektivity strhl v průběhu několika let 
na trhu určitý poprask. Posléze se situace 
trochu uklidnila. Celý tento segment trhu 
vyspěl a vidíme, že spotřebitelé očekávají 
od spotřebičů s připojením reálný přínos 
– tedy využití v běžném provozu jejich 
domácnosti. Pouhá možnost zapojení 
techniky do domácí wi-fi sítě nestačí, to 
není přeci důvod takový výrobek koupit. 
Teka Group pochopitelně spotřebiče s ko-
nektivitou nabídne, a to v blízké budouc-
nosti, přičemž se budeme zaměřovat na 
to, aby měly jejich smart funkce praktické 
využití. Naše aplikace bude dokonce dis-
ponovat zábavnými prvky, které čas strá-
vený v kuchyni zpříjemní a zpestří. Nyní 
vše připravujeme k „launchi“. Jakmile se 
k němu přiblížíme, budeme o novinkách 
informovat podrobně.

Jaké jsou vaše největší trumfy proti kon-
kurenci obecně?
V první řadě nabízíme kompletní ku-
chyňské vybavení – od spotřebičů přes 
dřezy až po baterie. Ale neprodáváme jen 
„výrobky“. Ano, vyrábíme krásné moderní 
spotřebiče, ale poskytujeme hlavně vše, co 
potřebujete, abyste ze své kuchyně učini-
li nádherný prostor, který si budete pojit 
i se silnými zážitky. Součástí naší snahy 
je nabízet unikátní designové koncepce  
a inovace.

Inovace jsou v oboru domácích spotře-
bičů důležité. S jakými konkrétně v po-
slední době Teka přišla?
Je to asi rok, co jsme představili největ-
ší paletu nových inovativních produktů  
v historii firmy. Přitom jsme si jistí, že 
tento milník překonáme už letos. Naším 
cílem je změnit domácí vaření v duchu 
motta „Nejlepší restaurace ve vaší ku-
chyni“. Přišli jsme a přicházíme na trh 
s výrobky, které zákazníkům umožní 
takříkajíc „cestovat z domova“, vyzkoušet 
zajímavé mezinárodní recepty a dosáh-
nout těch nejlepších výsledků. Mezi ta-
kové produkty řadíme troubu STEAK-
MASTER, první pyrolytický model, 
který dokáže připravit steaky na úrovni 
nejlepší restaurace. Trouba může dosáh-
nout až 700 °C, podobně jako profesio-
nální grily. A už v létě zamíří na trh další 
trouba, MAESTROPIZZA, se speci-
álním programem, který využívá pizza 

kamene a teploty 340 °C. Doma si tak 
můžete udělat pravou neapolskou pizzu. 
Dále zamíří na trh takzvané Airfry trou-
by pro horkovzdušné smažení bez přida-
ného oleje. Již v prodeji jsou nové varné 
desky DIRECTSENSE INDUCTION, 
což jsou flexibilní modely, které umožní 
přípravu jídla s přesně nastavenou teplo-
tou. Používají k tomu integrované senzo-
ry. Velmi praktická je u nich ještě funkce 
automatického vaření rýže. Pokud chce 
mít někdo v kuchyni i plamen, máme v na-
bídce hybridní desky s indukčními a ply-
novými zónami. Loni jsme uvedli i nové 
integrované myčky a dřezy. Zde bych 
chtěl upozornit na porcelánové modely 
se speciální vrstvou, která odpuzuje vodu  
a brání množení bakterií.

Připravit dokonalý steak není jen tak. Ideální je ho příliš nepropéct, aby si uchoval 
šťavnatost a plnou chuť. Na běžné pánvi nebo i elektrickém grilu je to skoro 
nemožné, protože nedosahují dostatečné teploty. Teka proto loni uvedla na trh troubu 
STEAKMASTER, která dosahuje až 700 °C, takže maso se na povrchu perfektně 

opeče, ale uvnitř zůstane šťavnaté.



Teka Urban Colors Edition
JEDINEČNÁ ŘADA SPOTŘEBIČŮ, DŘEZŮ A BATERIÍ V BARVÁCH, KTERÉ INSPIROVAL ŽIVOT

Teka se na trhu domácích spotřebičů vždy vymykala. Jejím 
cílem nikdy nebylo být největší a mít co nejširší portfolio, 
ale spíše nabídnout něco mimořádného, neotřelého  
a pochopitelně i prémiového. Produkt, který bude uživa-
teli dělat radost jak svou výjimečností, tak důrazem na 
funkčnost a praktické použití. Středobodem pro značku 
Teka je kuchyně. Nikoliv však v roli místa, kde pouze 
vzniká jídlo, ale místa, kde se soustředí život domácnosti, 
místa, kde zákazníci chtějí trávit čas s rodinou. Spotřebiče 
Teka proto dlouhodobě přicházejí s funkcemi, technolo-
giemi i designem, které člověk ocení, využije, usnadní mu 
život a budou mu dělat radost. 

A přesně taková je i řada Urban Colors. Důraz na detaily je opravdu nebývalý. 
Vždyť Teka jako jeden z mála výrobců nabízí netradiční barvy spotřebičů, přičemž 
odstín trouby je skutečně stoprocentně shodný s odstínem varné desky, a dokonce 
vodovodní baterie. Kuchyně vybavená výrobky Teka symbolizuje dokonalou de-
signovou harmonii a chce přispět i k harmonii v každé domácnosti, kde se nachází.

5 variant Urban Colors
Od antiky po americké mrakodrapy
Typické i méně očividné prvky, s nimiž se setkáváme v metropolitních oblastech, 
vdechly život této řadě spotřebičů, jejichž provedení a výbava odpovídají nejno-
vějším trendům, ale současně jsou navrženy s ohledem na dlouhé roky používání 
a již zmiňovanou nadčasovost.

Nádech civilizace koncentrované ve městech, která mají už tisíce let roli center vzdělanosti a kultury, v sobě 
nese speciální řada značky Teka. Urban Colors Edition se na trhu skutečně vymyká. Její designéři ve světových 
metropolích nehledali jen současné a aktuální trendy, které může rušný rozvoj a výstavba za pár let potlačit nebo 
zcela vymazat. Inspirovali se prvky, s nimiž se setkávají lidé při procházkách ulicemi světových měst stovky či tisíce 
let. Vznikla tak nadčasová řada s 5 barevnými 
variantami. Každá vypráví svůj vlastní příběh. 
Dáte přednost temně černé, mramorově bílé, 
cihlově hnědé, tmavě, nebo světle šedé?



Night River Black
Odraz nočního města od hladiny řeky stál za vznikem této 
barevné varianty. Konkrétně se designéři inspirovali hladi-
nami Temže, Dunaje a Rýna. Černočerný povrch, v němž se 
odráží prostor kuchyně podobně jako evropské metropole 
v hladinách řek, dodá prostoru jedinečný a moderní vzhled.

London Brick Brown
Při procházkách Londýnem můžete narazit na mnoho cihlo-
vých budov, které pocházejí většinou z 19. století, tedy z 
doby průmyslové revoluce a velkého civilizačního rozmachu, 
kdy bylo potřeba postavit velké množství bytů. Hnědé tóny 
této řady cílí na všechny, kteří chtějí mít ve své kuchyni 
nádech viktoriánské Anglie a určité domácké pohody, kterou 
cihlově hnědá barvy symbolizuje.

Stone Grey
Tradiční dlážděné chodníky najdeme ve městech po celé 
Evropě včetně Prahy a dalších českých měst. Skrývají se v 
nich stovky let historie a nespočet příběhů lidí, kteří po nich 
kdy kráčeli. Řada Stone Grey odkazuje na tradiční městskou 
architekturu, důvěrně známou všem generacím, které se s ní 
denně setkávají při toulkách evropskými metropolemi.

Steam Grey
Slavná chicagská, ale i newyorská mlha poklidně zaplňující 
ulice, převalující se po zaparkovaných autech, procházející 
mezi výškovými budovami, které z ní ční jako majáky civiliza-
ce. Barvená varianta Steam Grey přináší originální provedení 
spotřebičů, dřezů a baterií, kterou lze popsat také jediným 
slovem – harmonie.

White Marble
Mramor fascinuje a přitahuje. Není divu, vždyť představuje 
trvalost a dlouhověkost, díky níž dodnes můžeme obdivovat 
římské Koloseum, athénský Parthenon nebo indický Tádž 
Mahal. Právě odolnost mramoru a jeho bělost vedly k jeho 
použití při stavbě amerického Kapitolu. Někdo vnímá tuto 
barvu jako chladnou, jiný jako bytostně elegantní. V každém 
případě naplní vaši kuchyň čistotou a krásou.

www.teka.cz

Trouby Urban Colors
HLB 8600
• Objem 70 l
• 12 programů
• SlowCook – pomalé vaření 
 při nízké teplotě
• Osobní asistent vaření
• TFT displej
• Čištění HydroClean Pro
• 1 teleskopický pojezd
• 3 skla ve dvířkách
• Energetická třída A+
• Další modelové řady k dispozici 
 vč. pyrolytických trub

Indukční desky Urban 
Colors
IZC 64630
• Přímé volby programů pro vaření
• 4 varné zóny
• Power Plus
• Ovládání MultiSlider
• Zkosená přední hrana
• Šířka 60 cm

Skleněné plynové desky 
Urban Colours
GZC 64320
• 2 samostatné litinové mřížky
• Otočné ovladače
• Automatické zapalování 
a přesný plamen
• Zkosená přední hrana
• Šířka 60 cm

Baterie a dřezy 
Urban Colours
Kuchyňské baterie jsou v rámci 
této designové linie na výběr 
jak v uvedených barvách, tak 
tradičním chromu. Dřezy dodá-
vá Teka v elegantním skleněném 
provedení, a to v černé nebo bílé barvě.

White Marble

Steam Grey

Stone Grey

London Brick Brown

Night River Black
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Česká e-commerce je velmi inovativní 
a  pokroková. Tahounem v  této oblasti 
zůstává nadále Alza, která je vždy tak 
trochu krok před konkurencí se svými 
rozličnými vizionářskými aktivitami, což 
ji právoplatně činí jasnou jedničkou v tu-
zemsku. V případě online tržišť ale Alza, 
Mall nebo Heureka s  ničím objevným 
nepřicházejí, i  když tak mohou nedáv-
né články mainstreamových médií pů-
sobit. Zmíněné firmy pouze kopírují už 
dvě dekády starý model Amazonu, který 
svůj „Marketplace“ představil v listopadu 
roku 2000.
 Český trh k  němu dozrával po-
měrně dlouho – na původně fragmen-
tovaném hřišti s  velmi silným nezávis-
lým prodejem, velkým počtem malých 
e-shopů a  několika řetězci by podobná 
věc nemohla dost dobře fungovat. Trži-
ště pro svůj svižný rozjezd potřebovalo 
značnou konsolidaci trhu, která probí-
hala velmi intenzivně posledních deset 
let. Skutečným katalyzátorem pak byl 
loňský příchod pandemie, který menší 
a  středně velké prodejce a  distributo-
ry spíše oslabil, zatímco velcí skokově 
rostli. Dokonalá živná půda pro úspěš-
né spuštění modelu Amazonu v českém 
prostředí.

Mall má náskok.
Alza rychle reaguje
Pokud jde o online tržiště, nevnímáme 
Alzu jako nejviditelnější sílu na trhu, 
což lze považovat skoro za určitou 
anomálii. Většinou právě tuto pozici 
zastává. Faktem ovšem je, že Mall sko-
čil do vlaku jménem „Marketplaces“ 
s  větší intenzitou, a  jak vyplývá z  tis-
kové zprávy a  uveřejněných komentá-
řů k loňskému růstu celé skupiny Mall 
Group o 26 % (celkový obrat 20,7 mld.
Kč), za dosažením nekonkretizova-
ných černých čísel stojí jak celkový růst 
e-commerce vlivem koronaviru, tak 
otevření prodejní platformy obchodní-
kům třetích stran.
 Alza si je vědoma, že v Česku ko-
nečně nastal průsečík faktorů indiku-
jících zářivou budoucnost online tr-
žišť, a  koncem května spustila vlastní 
Alza Marketplace. Nutno podotknout, 
že česká jednička již partnerský pro-
dej umožňovala, ale měla ho rozděle-
ný na dvě větve – Alza Partner a  Alza 
Dropshipment. Ty nyní spojila do jed-
noho uceleného programu, což nepo-
chybně trh ocení.
 Přestože obě firmy prodávají nara-
tiv, že tato online tržiště jsou vlastně na-

taženou pomocnou rukou pro firmy po-
stižené covidovou krizí, my takto růžově 
„marketplaces“ nevnímáme. Na Západě 
Amazon i  díky této platformě vymazal 
velkou část konkurence z mapy, či ji mi-
nimálně dostal do „područí“. Zákazník 
příliš nevnímá, že nenakupuje přímo 
u  Amazonu (respektive u  Alzy nebo 
Mallu). Vše se pro něj slévá pod značku 
obchodu, na jehož webu se nachází. On-
line tržiště jsou pro velké hráče jen další 
nástroj, jak dál růst, nabízet nové pro-
duktové kategorie a širší paletu zboží.

Na tržištích je potřeba zapracovat
Online tržiště mají obrovský potenciál, 
protože konsolidace trhu je nezastavi-
telný proces se všemi svými klady i zá-
pory. Když se nyní díváme na některé 
nabízené produkty bez vyplněných po-
pisů, a dokonce bez specifikací, s chybě-
jícími energetickými štítky, je evidentní, 
že k dokonalosti má celá věc ještě dale-
ko. Abychom byli konkrétní, toto jsme 
zaznamenali při namátkové kontrole 
pouze u Mallu. Dětské nemoci budou 
nepochybně postupně vyřešeny a  růst 
online tržiště o stovky procent očekává-
me i během letoška.

Lubor Jarkovský

Alza a Mall pokračují ve svých transformacích na 
„digitální tržiště“ po vzoru Amazonu a eBaye.
Mall se i díky tomu dostal do zisku
Je tomu nějakých deset let, co začala i díky slabému dolaru nakupovat spousta Čechů na eBayi, kde 
se už tehdy nacházelo obrovské množství samostatných obchodů integrovaných v systému této největší 
aukční síně na světě. Amazon přitom spustil podobný model, jen s větším zakomponováním nabídky do 
jednotného vizuálu webu, o dekádu dříve. Čeští hráči začali prozkoumávat tyto vody až v posledních letech 
a teprve příchod koronaviru spustil překotný rozvoj této platformy u nás. A právě koronavirus, ale i velký 
rozjezd tzv. online tržiště stojí z velké části za tím, že dlouhé roky ztrátový Mall dosáhl loni zisku.



Velká letní soutěž SELL

Hlavní cena

Vyhrajte nejmodernější sušičku Beko 
s technologií HygieneShield!
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Čistička vzduchu BekoČistička vzduchu Beko

Své odpovědi pište do 
30. 7. prostřednictvím 
formuláře na 
www.sellmag.cz/soutez

Nejlepší odpovědi 
vyberou zástupci 
magazínu SELL 
a společnosti Beko 
a spolu se šťastnými 
vítězi je uveřejní v letním 
vydání časopisu, které 
vyjde v druhé 
polovině srpna.

Podmínky soutěže naleznete na  www.sellmag.cz/soutez

Co je HygieneShield?
Spotřebiče Beko z nové řady 
HygieneShieldTM jsou zaměřené na 
snadné udržení čistoty domácnosti. 
První na trhu je sušička s UV světlem 
pro šetrnou dezinfekci prádla. Dále 
bude následovat pračka, myčka 
a box na dezinfekci věcí UV světlem. 
Všechny spotřebiče odstraňují 
99,9 % bakterií i virů, což potvrdila 
v nezávislém testu organizace 
Airmid Health Group.

Zatočte 
s bakteriemi 

a viry!

Podělte se s námi o nejzajímavější, nejpodivnější nebo nejoriginálnější 
otázku týkající se domácích spotřebičů, kterou vám kdy kdo položil.
Odpovídejte prostřednictvím formuláře na www.sellmag.cz/soutez
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Robotické vysavače Rowenta X-PLORER Serie 95 posouvají trh 
ve své kategorii o notný kus dopředu. Díky vysokému sacímu 
výkonu už nemusí sloužit pouze k udržování pořádku, ale také  
k hloubkovému úklidu, přičemž to neplatí jen pro pevné pod-
lahy, ale také pro koberce, které byly pro roboty dlouhodobě 
nemalou výzvou. Nová řada navíc slouží jak k vysávání, tak  
k chytrému vytírání pomocí elektronicky řízeného mopu. Podí-
vejme se teď na roboty a jejich technologie blíže.

Proč doporučit zákazníkovi Rowenta X-PLORER Serie 95?
1. Mimořádný sací výkon až 12 000 Pa díky bezkartáčovému 
BLDC motoru
2. Navigace Smart Exploration 8.0 – vylepšená orientace v pro-
storu, možnost chytrého bodového i trvalého mapování se za-
kázanými zónami a individuálním nastavením
3. Elektronická kontrola mopu – schopnost rozeznat koberce  
a zastavit funkci mopu po dobu, kdy probíhá vysávání na tomto 
povrchu
4. 2 boční kartáče na každé straně a možnost záměny typu 
spodního kartáče. Dodávány jsou celkem 3 typy
5. Sada proti alergiím – mop odstraňuje jemné částečky pra-
chu, zatímco vysoce účinný filtr zachycuje až 99,9 % prachových 
částic
6. Praktická konektivita – možnost ovládání vysavače přes 
aplikaci (Android a iOS), použití s hlasovými asistenty (Amazon 
Alexa, Google Assistant a Apple Siri)

Alfa a omega vysavače – sací výkon
U kabelových vysavačů spotřebitelé dlouho řešili, jaký má daný 
model příkon ve wattech, přestože to nebyl údaj vypovídající 
vyloženě o sacím výkonu. Přesto dával alespoň hrubou předsta-
vu. V případě akumulátorových vysavačů včetně těch robotic-
kých jednotný systém indikující jejich výkon neexistuje. Sací síla 
12 000 Pa, tedy podtlak, který dokáže robot vyvinout, aby nasál 
nečistoty, je ale číslo nebývalé. Jde například o 10× vyšší hod-
notu, než jakou se chlubily modely Rowenta X-PLORER Serie 20. 
Nejde proto o pouhý generační posun, spíše vstup robotických 
vysavačů do zcela nové dimenze automatizovaného úklidu.

Supervýkonné robotické vysavače přicházejí na trh. 
Seznamte se s Rowenta X-PLORER Serie 95
Velkými tématy u robotických vysavačů byly už od jejich vstupu na trh sací výkon a orientace  
v prostoru. Mnoho zákazníků nebylo s prací svého robotu spokojeno a měli k tomu celkem dob-
ré důvody. Rowenta vstoupila do segmentu později, ale rovnou s výrobky, které dětské nemoci 
robotické úklidové techniky řešily. Nová generace, která právě vstoupila na trh, pak posouvá tyto 
domácí pomocníky na zcela novou úroveň. S rekordním sacím výkonem 12 000 Pa, vylepšenou 
navigací a ještě chytřejšími senzory už můžete na manuální uklízení skoro zapomenout.



Elektronicky řízený mop
Novinkou je u řady S95 vylepšený mop Aqua Force, který do-
káže podlahu velmi účinně vytřít a zbavit i zaschlých nečistot. 
K tomuto účelu slouží takzvaný „scrubbing mód“ napodobující 
pohyb klasického ručního mopu. Klíčová je též schopnost ro-
botu rozeznat povrchy, takže při kontaktu s kobercem zastaví 
průtok vody. Součástí příslušenství jsou hned 3 druhy mopů – 
modrý univerzální pro běžné čištění, červený Animal Scrub pro 
eliminaci odolnějších skvrn a zelený antialergenní mop s elek-
trostatickým účinkem pro zachycení těch nejjemnějších částic.

3 typy kartáčů
Vedle mopů dodává Rowenta také 3 typy rotačních kartáčů. 
Prvním je Animal Turbo, určený hlavně k úklidu zvířecích chlu-
pů, druhým silikonový kartáč Precision Turbo, zvláště účinný při 
úklidu dlouhých vlasů, a v neposlední řadě pak Downy Turbo, 
což je velmi jemný kartáč cílený na úklid jemného prachu.

Laserová navigace a další senzory
Vysavače se velmi precizně orientují v prostoru a jsou schop-
né domácnost kompletně zmapovat. Slouží jim k tomu lasero-
vá navigace s radarem LIDAR a boční kamerou TOF. Z aplikace  
v telefonu pak můžete robot poslat do určité místnosti či mu 
vyznačit místa, kde uklízet nemá. Vždy máte dokonalý přehled  
o pohybu robotu bez ohledu na to, zda jste doma, v práci nebo 
na dovolené u moře. Samozřejmostí jsou pak senzory proti ná-
razu či pádu ze schodů. Třešničkou na dortu je možnost integra-
ce do chytré domácnosti Amazon, Apple či Google při využití 
chytrých hlasových asistentů těchto firem.

Až 4 hodiny na jedno nabití
Na jedno nabití vydrží roboty v provozu po dobu až 4 hodin, při-
čemž v případě, že nestihnou úklid dokončit, se dojedou dobít 
do dodávané základny a následně pak čištění dokončí. Netřeba 
snad zdůrazňovat, že používají kvalitní akumulátory typu Li-Ion.

Garance opravitelnosti minimálně 10 let
Společnost Groupe SEB u většiny svých výrobků garantuje 
rychlou dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu 10 let.  
Výrobky jsou navrženy a konstruovány tak, aby se jejich oprava 
zákazníkovi i po letech vyplatila.

Na trh byly aktuálně uvedeny dva modely z řady X-PLORER Serie 
95. První v bílém provedení nese označení RR7987WH a druhý v 
černém má označení RR7975WH. Kromě barvy se ještě drobně 
liší příslušenstvím. U černé varianty není dodáván antialergenní 
mop.

www.rowenta.cz
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Ačkoliv byla IFA pečlivě plánována  
a  měla splnit velmi přísné hygienické  
a protiepidemické normy, aby se na výsta-
višti mohl pohybovat velký počet lidí, na-
konec pořadatelé couvli. Důvodů je něko-
lik. Mezi oficiálně publikované patří apel 
zdravotních expertů a  akcionářů, kteří 
s obavami sledovali vývoj v Indii či Brazílii, 
stejně jako to, že očkování populace v glo-
bálním měřítku nepostupuje tak rychle, 
jak jsme si asi původně všichni předsta-
vovali. Z  toho vyplývající nejistota, jaká 
bude situace ve světě i v Německu v září, 
kdy by do Berlína měly přijet tisíce lidí ze 
všech koutů planety, si začala u pořadatelů  
i  firem vybírat svou daň. Kromě toho je 
část berlínského výstaviště využívána jako 
velké očkovací centrum a zdá se, že k to-
muto účelu bude muset sloužit déle, než 
se čekalo. Vše začalo být zkrátka příliš 

komplikované a nejisté, což s ohledem na 
obrovské investice do celé akce nakonec 
vedlo k  těžkému rozhodnutí veletrh ne-
pořádat.

Vystavovatelé couvli
IFA v  tiskové zprávě jemně naznačuje, 
že v  rozhodnutí sehrály roli také samot-
né firmy, které měly do Berlína přijet 
vystavovat. Máme ze zákulisí informace, 
že šlo ale o významnější faktor, než jaký 
dává tušit oficiální komuniké. Zavázat se 
k  investici stovek tisíc nebo milionů eur 
ve chvíli, kdy nevíme, co bude za týden, 
natož za pár měsíců, je opravdu velké 
riziko. Firmy tak začaly projevovat po-
chybnosti a  pořadatelům nezbylo než je 
vyslyšet. Lepší veletrh posunout a  udě-
lat ho se vší parádou v  roce 2022 místo 
toho, aby proběhl za každou cenu letos  

a skončil potenciálně nějakým obrovským 
průšvihem.
 Faktem zůstává, že IFA je jednou  
z  nejvýznamnějších akcí svého druhu na 
světě. V rámci Evropy o tom není pochyb. 
Pokud se podíváme jen na sektor domá-
cích spotřebičů, nemá akce téměř kon-
kurenci, protože americké nebo asijské 
veletrhy nejsou pro nás úplně relevantní. 
Ukazují se na nich z velké části produkty, 
které se v Evropě nikdy prodávat nebudou.
 Nezbývá tedy než doufat, že po 
roce 2020, kdy svět zachvátila pande-
mie, a  „očkovacím“ roce 2021 nabídne 
rok 2022 konečně určité uklidnění a bez 
větších omezení se vrátíme k  osobním 
schůzkám, obědům s  obchodními part-
nery i k veletrhům. Určitou náplastí také 
může být, že by měl letos v září proběh-
nout lokální FAVIA Day.

Koronavirová doba opět předvedla svou nevyzpytatelnost. 
Ohlášená a potvrzená IFA 2021 byla zrušena. 
Veletrh se bude konat až v září 2022
Přestože jsme v minulém vydání přinesli exkluzivní interview s šéfem IFA Dirkem Koslowským, který 
nám potvrzoval, že veletrh jistojistě proběhne, týden po vydání bylo vše jinak. IFA v tiskové zprávě a na 
LinkedInu oficiálně oznámila, že akci ruší a přesouvá ji až na září 2022. Maják světla, který veletrh pro 
celou branži s technickým spotřebním zbožím symbolizoval, tak pohasl.
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Hodně lidí si myslí, že znečištěné ovzduší je hlavně venku.  
Za zavřenými dveřmi se nás přece rozptylové podmínky tolik 
netýkají, že? Opak je pravdou. Dlouhodobé studie prokázaly, že 
se daleko více škodlivých nečistot nachází uvnitř našich domo-
vů a pracovišť, ve kterých trávíme většinu života. Odpovědí na 
nevalnou kvalitu vzduchu v interiérech je pochopitelně kvalitní 
čistička vzduchu.
 Stejně jako značka Dyson kompletně změnila trh vysa-
vačů, rozhodla se to samé posléze učinit v oblasti ventilace  
a čištění vzduchu. Jako první uvedla na trh revoluční ventiláto-
ry bez viditelných lopatek. Ty jsou skryty v základně přístroje, 
přičemž vzduch vychází po obvodu kruhového nebo eliptic-
kého prstence ventilátoru. Proud vzduchu je dostatečně silný 
a intenzivní díky využití Air Multiplier efektu „strhávajícího“ 
okolní vzduch. Od ventilátorů to byl už krůček k čističkám 
vzduchu, které lze samozřejmě používat také jako výkonné 
ventilátory během letních měsíců. A nechybí ani varianta  
s ohřevem vzduchu pro celoroční využití.

Dyson Pure Cool TP04
Unikátní a nejmodernější z čističek vzduchu, Dyson Pure Cool 
TP04, čistí vzduch v domácnosti tím správným způsobem – 
automaticky detekuje znečišťující částice a plyny, zachytává  
99,95 % nečistot, jako jsou alergeny, bakterie či NOx, a poté cir-
kuluje vyčištěný vzduch do celé místnosti pomocí technologie  
Air MultiplierTM.

Vždy přesné a aktuální informace
Senzory umístěné v těle čističky vzduchu detekují nečistoty ob-
sažené ve vzduchu v celé místnosti a ihned informují uživatele 
o jejich výskytu a úrovni kvality vzduchu. V reálném čase je tak 
na LCD displeji zřetelné, v jakém množství se tyto škodlivé látky 
v ložnici či kanceláři nachází. Diagnostika pracuje na principu 
jedinečného kontinuálního algoritmu a upravuje chod čističky 
pro zajištění optimální kvality ovzduší.

Dyson Link – aplikace pro vaše pohodlí
Informace o stavu ovzduší, stejně tak i aktuální nastavení toho-
to modelu nejsou zobrazeny pouze na displeji, ale lze je sledo-
vat také v chytrém telefonu pomocí aplikace Dyson Link. Díky ní 
může uživatel čističku ovládat a kontrolovat, ať už je doma, nebo 
někde venku. Aplikace také nabízí automatický režim čištění 
vzduchu nebo tichý noční mód. V aktuálním čase lze také zjis-
tit skutečné množství škodlivin v ovzduší, teplotu, vlhkost, stav  
a životnost filtru a další údaje. Rovněž lze sledovat vývoj kvality 
ovzduší s týdenní historií. 

Jediná čistička vzduchu s dokonale 
utěsněnou 360° filtrací
Kompletně uzavřený filtrační systém zajišťuje dokonalou spolu-
práci s filtrem s aktivním uhlíkem pro pohlcování plynů a 360° 
HEPA filtrem s borosilikátovým sklem pro zachytávání alergenů 
a jiných škodlivin. Díky této kombinaci dokáže Dyson Pure Cool 

Čističky vzduchu Dyson
Nekompromisní kvalita a účinnost filtrace
Čistota a kvalita vzduchu v domácnostech, ale i kancelářích se stala během posledního roku oprav-
du velkým tématem. Nebývale velké množství spotřebitelů se v důsledku toho začalo zajímat také 
o čističky vzduchu, jejichž nabídka se na trhu značně rozšířila (a znepřehlednila). Vyrobit účinnou 
čističku ovšem není stejné jako vyrábět varné konvice. Nezáleží pouze na filtrech a jejich typu. Dal-
šími zásadními faktory jsou těsnost celého systému, preciznost dílenského zpracování, dostatečný 
výkon pro dané prostory a rozličné chytré technologie. Značka Dyson jako globální lídr v oblasti 
inovací vysavačů má s účinnou filtrací vzduchu bohaté zkušenosti. Na její kompetentnost v oblasti 
vývoje a výroby čističek vzduchu se tak mohou spolehnout jak obchodníci, tak koncoví zákazníci.

www.dyson.cz



TP04 zachytit zmiňovaných 99,95 % veškerých nečistot, a to již 
od velikosti 0,1 mikronu. Výměna filtrů je jednoduchá a na její 
nutnost čistička sama upozorní.

Ideální proudění 
Silný a nepřerušovaný proud vzduchu zajišťuje technologie Air 
MultiplierTM – rychlostí 290 litrů za sekundu rozproudí vzduch 

po celé místnosti. Na výběr je ze dvou re-
žimů proudění vzduchu, ať už se uživatel 
chce přímo osvěžit silným proudem vzdu-
chu v horkých letních dnech, nebo využít 
jemně rozptýlený proud čistého vzduchu 
bez průvanu v zimních měsících. Díky oje-
dinělé nastavitelné oscilaci od 45° do 350° 
proudí vzduch přesně tam, kde je aktuálně 
potřeba.

Oceněna těmi nejpřísnějšími
Všechny čističky vzduchu Dyson získaly 
řadu mezinárodních ocenění. Mezi nej-
důležitější patří certifikát Asthma and 
Allergy friendly potvrzující vhodnost pro 
citlivé osoby, ocenění PTPA udělené rodi-
či malých dětí jako důvěryhodný a bez-
pečný produkt a ocenění Quiet Mark díky 
tichému provozu vhodnému i pro použití 
v noci.

Dyson Pure Hot+Cool HP04
Celoroční model z nabídky Dyson poslouží jak k čištění vzdu-
chu, tak jako účinné osvěžení v horkých letních dnech nebo 
vyhřátí místnosti během sychravého podzimu i studené zimy. 
Bez ohledu na zvolený režim začíná vše u tří inteligentních sen-
zorů, které pomocí laserů nepřetržitě detekují škodlivé částice 
a plynné sloučeniny v okolí. O vyčištění vzduchu se i zde stará 
uzavřený 360° filtr.

Rychlé, bezpečné a efektivní vyhřátí
Dyson Pure Hot+Cool HP04 využívá pozitivního teplotního ko-
eficientu. Keramická topná tělesa se samoregulační schopností 
jsou umístěna v přední části zařízení, aby ohřívala proud vzdu-
chu, který z čističky vychází. Jakmile se destičky zahřejí na poža-
dovanou teplotu, dojde ke snížení přívodu elektřiny, což zabra-
ňuje zbytečnému přehřívání. Termostatická kontrola zajišťuje 
zastavení funkce vyhřívání, jakmile je dosažena požadovaná 
teplota vzduchu, avšak termostat neustále teplotu monitoruje 
a v případě poklesu pod nastavenou teplotu je vyhřívání opět 
automaticky aktivováno.
 Pokud jde o proudění vzduchu a použití aplikace Dyson Link, 
neliší se tento model od předchozího popisovaného.

Dyson Pure Cool Me BP01
Třetím zajímavým výrobkem je tento model určený hlavně pro 
ty, kteří hledají řešení pro velmi přesně cílené osvěžení, stá-
le však s dokonale vyčištěným vzduchem procházejícím přes 
uzavřený filtr HEPA se skleněnými vlákny a aktivním uhlíkem 
potaženým vrstvou Tris impregnace. I zde je dosaženo 99,95% 
účinnosti filtrace od velikosti 0,1 mikronu.

Technologie Dyson Core Flow 
Inženýři společnosti Dyson zabývající se aerodynamikou zjistili, 
že když proti sobě budou působit dva silné proudy vzduchu, 
které kloužou po hladkém vypouklém povrchu, dojde v bodě 
jejich střetu k vytvoření vysokotlakého jádra. Následným zvět-
šováním či zmenšováním jednoho z proudů vzduchu dochází 
ke směrování tohoto jádra, a tím i proudu vzduchu. Tato tech-
nologie umožňuje u modelu Pure Cool Me nastavit proud vzdu-
chu přesně na vás, ať se nacházíte kdekoliv v místnosti.

Kromě prezentovaných výrobků má Dyson dále v nabídce také 
modely TP02 a HP02. Pro více informací kontaktujte oficiálního 
českého distributora Dysonu, společnost SOLIGHT HOLDING.
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SITUACE NA TRHU

Kdybychom se na grafy GfK, které  
v posledních měsících uveřejňujeme, dí-
vali před dvěma nebo třemi lety, málo-
kdo by věřil, že nejde o vtip. Covid ov-
šem trhem natolik otřásl, že čísla, která 
můžete u  článku vidět, jsou zkrátka 
realitou. Ondřej Černý, senior consul-
tant market insights, z GfK pro SELL 
dubnový graf okomentoval těmito slovy: 
„Srovnání opět vychází výrazně kladně 
kvůli slabému loňskému dubnu. Vzhledem 
k uzavřeným prodejnám nejsou příliš vy-
povídající tradiční prodeje. Růst i  nadále 
zajišťuje online – za dva roky (oproti dub-
nu 2019) narostl v  MDA a  SDA na více 
než dvojnásobek.“

 Když pomineme vyloženě meziroční 
srovnání, výrazně ovlivněné loňskou si-
tuací, kdy se sice už v dubnu e-commerce 
i  retail nečekanému vývoji přizpůsobo-
valy, ale rozhodně ještě vše nefungovalo 
hladce, je na tom trh domácích spotřebičů 
celkově dobře. Prodeje spotřebičů jsou ve 
srovnání s  předpandemickým obdobím 
dlouhodobě vyšší. Leckteré značky do-
konce uvádějí, že by dosáhly ještě mno-
hem lepších výsledků, nebýt zhoršené 
logistiky, vysokých cen dopravy a výpad-
ků či zpoždění v dodávkách zboží. Mezi 
prodejní hity nadále patří hlavně výbava 
kuchyní a  úklidová technika, což se by-
tostně pojí s  tím, že lidé tráví víc času 

doma a  potřebují více vařit a  udržovat 
snáze pořádek.

Faktor byty a chaty
Do prodejů spotřebičů se promítají  
a  ještě dlouho promítat budou zvýše-
né prodeje bytů a  chat, byť v případě in-
vestičních bytů a  víkendových objektů 
se jejich vybavování projeví především  
v nejnižších cenových segmentech. Střední  
a  vyšší cenový segment z nich příliš těžit 
nebudou, takže můžeme předpokládat, že 
po nasycení poptávky a ukončení podpůr-
ných covidových programů to budou právě 
tyto cenové kategorie, které takříkajíc „co-
vid se zpožděním dožene“. Vidět to bylo 

Trh překotně rostl i v dubnu. Při práci s meziročními 
srovnáními je ale potřeba vnímat kontext. 
Ceny kontejnerů nadále okolo 10 000 USD

Zájem spotřebitelů o technické spotřební zboží včetně domácích spotřebičů neochabuje. Zatímco 
cestovky ohlásily za duben a květen slabší poptávku, než jakou čekaly, výrobci domácí techniky mohou 
být spokojeni. Tvrdý náraz do zdi nenastal a zatím to ani nevypadá, že by v dohledné době přijít měl. 
Léto bude poznamenané covidem a omezeními, jimiž se část populace nebude chtít zabývat, a na větší 
(nákladnější) dovolené nevyrazí. Vyhlídky, pokud jde o prodeje, zůstávají dobré. Horší jsou v oblasti 
dopravy a cen materiálů, zejména kovů.

Meziroční srovnání hodnoty prodejů mezi dubnem 2021 a dubnem 2020 přináší opět výrazná čísla. Hodnoty zásadně ovlivnila 
loňská i letošní opatření a zcela odlišná situace na trhu, kdy loni ještě firmy nestihly plně reagovat na tehdejší lockdown, zatím-
co letos už mu svou obchodní činnost přizpůsobily.
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už loni například na trhu automatických 
kávovarů, kde nejdražší segment klesal, 
zatímco střední nadále rostl a  nízký do-
slova explodoval. Právě na kávovary jsme 
se zeptali Kláry Neugebauerové, brand 
manažerky značky De’Longhi: „Poptáv-
ka po kávovarech je na trhu nadále vysoká. 
V posledních týdnech vnímáme určité zpoma-
lení v  onlinu a naopak celkem logickou větší 
dynamiku v retailu. Je evidentní, že si spousta 
zákazníků po otevření obchodů chce svůj ká-
vovar osobně vybrat.“

Kontejnery nezlevňují. Ceny pravděpodob-
ně spadnou až v roce 2022
Nepříjemným tématem pro mnoho fi-
rem zůstává téma kontejnerové dopravy.  
Nejhůře dopadl skokový růst cen na 
sektor chladicí techniky, kterou se při 
současných sazbách levnějším značkám 
nevyplatí dovážet. Výpadky mají proto 
hlavně obchodní značky, které na tomto 
trhu působí. Ze situace naopak těží fir-
my, které mají produkci chladicí techniky  
v Evropě.

 Když se podíváme napravo na index 
společnosti Drewry Shipping Consul-
tants, je z něho patrné, že ceny z Asie do 
Evropy raketově stouply. V minulých mě-
sících jsme zmiňovali v článcích rekordní 
ceny, jichž bylo v  nějaký moment dosa-
ženo. Tento index uvádí ceny průměrné, 
což je pochopitelně informace s větší vý-
povědní hodnotou. To, že cena 40stopého 
kontejneru z  Číny stoupla v  průměru až  
k 10 tisícům dolarů a že průměrná cena na 
8 hlavních světových linkách šla přes 6 ti-
síc dolarů, asi potěší málokoho. V případě 
dopravy z Číny jde o 485% růst v mezi-
ročním srovnání a  u  indexu oněch hlav-
ních linek je to 293% nárůst.

Proč je cena kontejnerů tak vysoká
Za rekordními sazbami není jeden kon-
krétní důvod. Jde spíše o průsečík něko-
lika faktorů, které se bohužel sešly do-
hromady.
• Zvýšení poptávky po hmotných 
produktech v důsledku pandemie a s tím 
spojená potřeba převážet po světě více 
zboží. Zejména z Číny na Západ.
• Zpomalení kontejnerové dopravy 
– kvůli protikoronavirovým opatřením 
došlo nejprve v  prvních měsících roku 
2020 k  narušení logistiky. Následovalo 
zahlcení cílových přístavů a situaci roz-
hodně neprospěla ani dočasná blokace 
Suezského průplavu.
• Cílové přístavy se nadále potýkají  
s  nedostatečnou kapacitou, takže lodě 
nemohou v  přístavech zůstávat příliš 
dlouho. Mnohé jsou nuceny vyplout 
zpět do Číny a ponechat některé prázd-
né kontejnery na místě. Dle dostupných 
informací se vracejí zpět s  menším po-
čtem kontejnerů, než s  jakým připluly.  
A to o 5 až 8 %.

Zlepšení situace se neočekává ani v příš-
tích měsících. Firmy aktuálně neznají 
žádný způsob, kterým úzká hrdla lahví, 
jak nazývají situaci v  přístavech, rozší-
řit. Komplexnější řešení lze očekávat až  
v době, kdy globální obchod zpomalí.
 Nově objednané lodě a  kontejnery,  
o  nichž zahraniční média často píšou, 
sice pomohou, ale také to nebude hned. 
Navíc větší počet lodí neřeší nedosta-
tečné kapacity pro vykládku a nakládku 
kontejnerů v  přístavech ani nedostatek 
lidí schopných tyto lodě kormidlovat. 
A aby to nebylo málo, čínští producenti 
kontejnerů samotných vyrábějí jen ta-
kové množství, aby se pořizovací ceny 
držely vysoko. Žádný z nich nemá zájem 
trh zahltit, a  způsobit tak pokles cen. 
A  nedostatek kontejnerů na trhu v  dů-
sledku udržuje vysoko i  ceny dopravy. 
Začarovaný kruh, který vyřeší až to, že 
přestanou hlavně Evropané a Američané 
nakupovat. K tomu určitě dřív nebo poz-
ději dojde – oči všech se proto upínají ke 
konci letošního a začátku příštího roku.

Lubor Jarkovský

Tabulka s vývojem cen kontejnerové dopravy mezi Východem 
a Západem na 8 hlavních linkách. Zdroj: Drewry Supply Chain Advisors

Vývoj průměrné ceny za 40stopý kontejner od loňského června až do letošního  
27. května na 8 hlavních světových linkách. Zdroj: Drewry Supply Chain Advisors



ULTIMÁTNÍ ŘEŠENÍ PRO JEŠTĚ DELŠÍ  
ČERSTVOST VAŠICH POTRAVIN
Působivá pětidveřová chladnička s mrazničkou F+ Series 9 nabízí 
nepřeberné množství možností skladování díky svému designu, 
uspořádání vnitřního prostoru, dvěma teplotně nezávislým chladícím 
okruhům a exkluzivním technologiím Fresher Techs®. Každá část 
je navržena tak, aby zajistila dokonalé podmínky pro uchovávání 
jakéhokoliv druhu potravin. V unikátní antioxidační zóně skladujte 
čerstvé potraviny dokonce až 8krát déle.

5DVEŘOVÉ PROVEDENÍ A DVA CHLADÍCÍ OKRUHY
Haier, světová jednička v kategorii velkých domácích spotřebičů, představuje F+ Series 9 – chladničku, 
která díky svému jedinečnému designu a pokročilým technologiím přináší skvělé řešení skladování 
potravin pro skutečně náročného zákazníka. Celkový čistý objem 488 l je rozdělený na 5 oddílů se dvěma 
chladícími okruhy s nezávislým nastavením teploty. Prakticky členěný vnitřní prostor s možností otevření 
vždy jen jednoho křídla dveří nebo jen spodní samostatné zásuvky snižuje tepelné ztráty a garantuje 
úsporu energie. K nastavení teploty spotřebiče slouží externí digitální displej, který ladí k povrchu 
z černého skla. I přes velkorysý objem zabere v kuchyni pouhých 83 cm na šířku.

F+ SERIES 9
OBJEVTE TO NEJLEPŠÍ OD HAIER

ANTIOXIDANT ZONE: 
UCHOVEJTE POTRAVINY 8KRÁT 
DÉLE ČERSTVÉ SNÍŽENÍM 
KYSLÍKU

ABT®:  
ČISTŠÍ VZDUCH V CHLADNIČCE 
BEZ BAKTERIÍ

FRESHER SENSORS:  
O 30 % RYCHLEJŠÍ CHLAZENÍ 
PRO LEPŠÍ UCHOVÁVÁNÍ 
POTRAVIN*

V unikátní antioxidační zóně skladujte 
čerstvé potraviny až 8krát déle*. 
Inspirována vakuovou technologií, 
 tato speciální zásuvka v chladící části 
se po zasunutí hermeticky uzavře,  
sníží množství vzduchu, a tedy  
i působení kyslíku na miminum.  
Tím zásadně zpomalí proces zrání.

*Certifikováno VDE N° ID.40048642.

Exkluzivní antibakteriální technologie 
ABT® společnosti Haier používá 
ultrafialové světlo, které eliminuje 
99,9 % škodlivých bakterií v cirkulaci 
vzduchu v chladničce a zabraňuje 
tvorbě dalších. Hygieničtější prostor 
chladničky tak chrání zdraví vás i celé 
vaší rodiny a zachovává původní chuť 
vašich potravin.

Infračervené senzory Fresher Sensors 
umístěné na každé polici monitorují 
teplotu a přesměrovávají chladný 
vzduch přesně tam, kde je to aktuálně 
potřeba. Tím je zajištěno rychlé 
vychlazení potravin na optimální 
teplotu s efektivním využitím výkonu 
chladničky, ať už jsou umístěny 
kdekoliv. 

*Certifikováno VDE N° ID. 231460-AS9-8.

SWITCH ZONE:  
PROMĚŇTE MRAZÁK  
NA CHLADNIČKU A ZPĚT

AUTOMATICKÝ  
VÝROBNÍK LEDU:  
DOSTATEK LEDU VŽDY PŘI RUCE

DAYLIGHT:  
PROSVIŤTE SVOU CHLADNIČKU 
DENNÍM SVĚTLEM 

Switch Zone je jedinečná 88l 
samostatná zásuvka ve spodní části 
spotřebiče, která umožňuje přepnout 
mezi režimem chlazení a mrazení. 
Pomocí digitálního displeje lze snadno 
nastavit teplotu v rozmezí  -20 °C 
až + 5 °C a Switch Zone využít jako 
chladničku, mrazničku nebo třeba 
prostor pro pomalé rozmrazování, 
které zachová strukturu a živiny  
v potravinách.

Automatický výrobník ledu v mrazící 
části zajistí, že máte zásobu kostek 
ledu kdykoliv je potřeba. Chladnička 
nemá připojení na vodu, díky čemuž 
ale ovlivníte, z jak kvalitní vody je led 
vytvořen. Nalijte vodu do zásobníku, 
spotřebič si bude automaticky 
dávkovat vodu do výrobníku, vyrobený 
led je uchováván v samostatné 
zásuvce pod výrobníkem v mrazící 
části. 

Technologie Daylight používá 
výkonné LED diody pro mnohem 
jasnější a intenzivnější vnitřní světlo 
v chladničce. Světlo podsvicuje  
celý zadní panel Multi Flow, osvicuje 
tak celý vnitřní prostor a navozuje 
dojem příjemného denního světla za 
oknem. Jednoduše tak uvidíte na vše, 
co v chladničce skladujete, ať už je  
den či noc.

www.haier.cz

Modelové označení chladničky je HFF-750CGBJ.

 #1 na světě
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Tím zásadně zpomalí proces zrání.

*Certifikováno VDE N° ID.40048642.
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ABT® společnosti Haier používá 
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vzduch přesně tam, kde je to aktuálně 
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Switch Zone je jedinečná 88l 
samostatná zásuvka ve spodní části 
spotřebiče, která umožňuje přepnout 
mezi režimem chlazení a mrazení. 
Pomocí digitálního displeje lze snadno 
nastavit teplotu v rozmezí  -20 °C 
až + 5 °C a Switch Zone využít jako 
chladničku, mrazničku nebo třeba 
prostor pro pomalé rozmrazování, 
které zachová strukturu a živiny  
v potravinách.

Automatický výrobník ledu v mrazící 
části zajistí, že máte zásobu kostek 
ledu kdykoliv je potřeba. Chladnička 
nemá připojení na vodu, díky čemuž 
ale ovlivníte, z jak kvalitní vody je led 
vytvořen. Nalijte vodu do zásobníku, 
spotřebič si bude automaticky 
dávkovat vodu do výrobníku, vyrobený 
led je uchováván v samostatné 
zásuvce pod výrobníkem v mrazící 
části. 

Technologie Daylight používá 
výkonné LED diody pro mnohem 
jasnější a intenzivnější vnitřní světlo 
v chladničce. Světlo podsvicuje  
celý zadní panel Multi Flow, osvicuje 
tak celý vnitřní prostor a navozuje 
dojem příjemného denního světla za 
oknem. Jednoduše tak uvidíte na vše, 
co v chladničce skladujete, ať už je  
den či noc.

www.haier.cz

Modelové označení chladničky je HFF-750CGBJ.

 #1 na světě

ZÁRUKA

5
LET

12
LET

NA KOMPRESOR 

ZÁRUKA
K nákupu

kolekce vín
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GfK: Typická kombinovaná chladnička 
je v energetické třídě E
Spotřebitelé stále častěji nakupují velké side-by-side chlad-
ničky či jiné vícedveřové typy. Přesto zdaleka nejprodávaněj-
šími zůstávají kombinované lednice s mrazákem dole. Šest  
z deseti prodaných volně stojících lednic jsou právě kombi-
nace. Poptávka za letošní první kvartál je podobná jako loni,  
a kombinované chladničky tak za ostatními typy v dynamice 
o něco zaostávají.

Zdroj: 
Ondřej Černý, GfK
ondrej.cerny@gfk.com

Jednou z největších změn za poslední roky nejen u chlad-
niček jsou nové energetické štítky. Dle starého značení se 
nejčastěji prodávaly kombinace ve třídě A++, pětina dosa-
hovala nejúspornější třídy A+++. Po přechodu na nové štít-
ky kombinované chladničky nejčastěji vídáme ve třídě E.

Nadále pokračuje trend různých typů technologie  
No Frost, statické lednice zůstávají alternativou přede-
vším díky nižší ceně. V průměru za ně spotřebitel zaplatí  
8 000 Kč, zatímco No Frost chladnička vyjde na 13 100 Kč. 

Když jsme začali před dlouhými 
13 lety vydávat SELL, byl trh s chla-
dicí a mrazicí technikou konformní. 
Výrobci se drželi u kombinovaných 
lednic šířky do 60 cm. Jediné šir-
ší modely byly ty americké, tehdy 
pouze typu side by side, jejichž 
šířka je stabilně 90 cm. V průběhu 
druhé dekády nového tisíciletí ov-
šem výrobci vystoupili ze zajetých 
kolejí a postupně začali přicházet 
s chladničkami v rozměrech mezi 
60 cm a 90 cm. Loni pak firma Hai-
er nabídla french door model s šíř-
kou 100 cm, čímž stvrdila, že stan-
dardní rozměry jsou u chladniček 
definitivně minulostí.

Chladničky dávno vyskočily ze zavedených škatulek. 
Standardy v oblasti rozměrů přestávají existovat

Pokud se ohlédneme ještě zpět, tak v určité etapě poměrně sílily 
prodeje vestavných chladniček na úkor těch volně stojících. Vestavný 
segment ale nedokázal reagovat na vývoj na trhu volně stojících 
modelů variabilními rozměry. Je to spojeno s rozměrovými standardy, 
které celkem logicky výrobci kuchyní vyžadují. Vestavba je mnohem 
víc spoutaná a příliš se jí nedaří vysvobodit, protože jedinou firmou na 
trhu se širšími kombinovanými modely ve vestavném provedení je už 
několik let Whirlpool. Konkrétně mají šířku 69 cm a popravdě jsou to 
v rámci běžného cenového spektra jediné vestavné chladničky, které 
lze považovat za praktické. 54 cm široké chladicí a mrazicí kombinace 
jsou pro běžné domácnosti s více členy nešťastnou volbou – hlavně  
v porovnání s volně stojícími alternativami v šířce 70 cm nebo více.
 Výrobci hlad po vybavenějších a prostornějších chladničkách na 
trhu ucítili a pochopili, že spousta lidí nemá na 90cm lednici doma 
místo, ale na 70cm, 80cm nebo 85cm ano. Variabilita na trhu nadále 
roste, přibývají pokročilé technologie a šíří se i nejdůležitější inovace 
v chlazení za poslední dekádu v podobě konstrukce s oddělenými 
chladicími okruhy, která zajišťuje optimální vlhkost a neosychání 
potravin v celém oddílu pro čerstvé potraviny. Více se tomuto tématu 
věnujeme v článku na straně 50.
 V následujícím přehledu jsme rozdělili vybrané modely do dvou 
kategorií. Začínáme chladničkami s šířkou od 70 cm do 89 cm  
a pokračujeme modely s šířkou 90 cm a vyšší.
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Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Electrolux 
800 FLEX NoFrost LNT7ME46X2
• Šířka 70 cm
• 287 kWh/rok

• 344 l / 137 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Pro Electrolux není segment chlazení stěžejní, ale přesto už loni na nástup 70 cm širokých 
chladicích a  mrazicích kombinací reagoval uvedením tohoto modelu. Zatím zůstalo jen  
u  něho. Electrolux u  svých lednic už dlouhé roky disponuje technologií TwinTech, jak 
říká systému oddělených chladicích okruhů. Najdete ho i zde, stejně jako rozvod vzduchu 
MultiFlow, otočný výrobník ledu nebo zásuvku s  teplotou blízkou 0 °C. Pokud jde  
o akumulační dobu, ta je velmi nadstandardních 24 h. Mrazicí kapacita dosahuje hodnoty  
9 kg / 24 h a hlučnost 43 dB(A). Klimatická třída je SN-T.
Rozměry: 192 × 70 × 71,2 cm (v × š × h)

Nová prémiová chladnička Beko v  černém skle a  s  konektivitou HomeWhiz 
vsází na kombinaci nejnovějších a  nejpokročilejších chladicích technologií. 
Jednak používá systém NeoFrost, jak Beko nazývá oddělené chladicí okruhy 
a beznámrazový provoz, a jednak zásuvku EverFresh+ s teplotou blízkou nule. 
Dále pak speciální box na ovoce a zeleninu, v němž technologie HarvestFresh 
pomocí střídání 3 barev světla pomáhá udržet v  chodu proces fotosyntézy, 
a  tím zajistit uchování vitaminů a  svěžího vzhledu jídla. Zmínit musíme 
ještě LED osvětlení umístěné na bočních stěnách, invertorový kompresor 
ProSmart a praktický výrobník ledu v mrazáku. Nastavení teploty a funkcí řeší 
Beko pomocí inverzního displeje na vnější straně dvířek. Hlučnost spotřebiče 
nepřekračuje 38 dB(A). Mrazicí kapacita je 7,8 kg / 24 h a akumulační doba 
16 h. Klimatická třída je SN-T.
Rozměry: 192 × 70 × 74,5 cm (v × š × h)

Beko 
RCNE560E60ZGBHN
• Šířka 70 cm
• 192 kWh/rok

• 356 l / 158 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Loni rozšířila značka Bosch své portfolio kombinovaných chladniček  
o  jeden mimořádný model, který má nejen nestandardní šířku 86 cm, ale 
také hloubku 81 cm. Jedná se tak o skutečného chladicího obra s celkovým 
čistým objemem 619 l. Díky velké šířce najdete v  chladicí části hned  
4 zásuvky typu VitaFresh Plus. Dvě určené na maso a čerstvé ryby, v nichž 
je udržována nízká vlhkost a  teplota okolo 0 °C, již lze mírně upravit 
pomocí mechanického ovladače. Zbylé dvě zásuvky jsou vhodné na ovoce 
a  zeleninu, přičemž u  každé lze nastavit úroveň vlhkosti zvlášť. S  Wi-Fi 
Ready můžete chladničku připojit do chytré domácnosti a  kontrolovat  
a upravovat nastavení ze svého mobilního telefonu nebo tabletu. Nastavení 
lze také jednoduše upravovat na LCD displeji ve dveřích. Mrazicí kapacita 
je 20 kg / 24 h a akumulační doba 30 h. Klimatická třída SN-T. Hlučnost za 
chodu nepřekračuje 40 dB(A).
Rozměry: 186 × 86 × 81 cm (v × š × h)

Bosch 
KGN86AIDP
• Šířka 86 cm
• 246 kWh/rok

• 479 l / 152 l
• Total No Frost

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Dostupnost: v prodeji

AEG 
LG 
GTF916PZPYD
• Šířka 86 cm
• 323 kWh/rok

• 418 l / 174 l
• Total No Frost

Modely chladniček s mrazákem nahoře už dávno nehrají na trhu prim, ale stále se najdou 
lidé, kteří je preferují. Pokud navíc chtějí spotřebič s větší kapacitou, můžete jim doporučit 
například tento extra široký model LG s celkovým hrubým objemem 630 l. Chladnička je 
zajímavá také díky některým svým technologiím, jako je aktivní rozvod vzduchu včetně 
technologie DoorCooling+, u  níž probíhá distribuce chladu také z  boku blízko dvířek. 
Obnova teploty je podle LG až o 35 % rychlejší. V horní části chladicího oddílu se pak 
nachází ještě rozměrná nulová zóna FRESH 0° ZONE. Vespodu jsou 2 samostatné zásuvky 
na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti. Mrazák obsahuje vyjímatelný výrobník ledu. Dveře 
chladicího oddílu obsahují dávkovač vody, která přitéká z integrované nádržky. Lednice se 
tedy nepřipojuje k vodovodu. U LG už je samozřejmostí přítomnost lineárního invertorového 
kompresoru. Hlučnost spotřebiče je maximálně 38 dB(A), akumulační doba 15 h a mrazicí 
kapacita 8,5 kg / 24 h. Klimatická třída je N-T.
Rozměry: 184 × 86 × 73 cm (v × š × h)

Značka Haier přišla v  posledních týdnech na trh se superprémiovou chladničkou, která 
ovšem potěší všechny ty, kdo nemají v kuchyni místo na velké 90 cm, nebo dokonce 100 cm 
široké „ameriky“. Vybrané novinky Haier včetně této již mají oddělené chladicí okruhy 
a udržují optimalizovanou vlhkost v oddílu pro čerstvé potraviny. Tento model patří mezi 
vysoce prémiové chladničky, protože obsahuje speciální zásuvku s antioxidační technologií, 
v níž je minimalizováno množství vzduchu, což až 8× prodlužuje čerstvost a  trvanlivost 
potravin. V zásuvce není přímo vakuum, ale koncentrace kyslíku je výrazně nižší. Ve střed-
ní části lednice najdete mrazicí oddíly – jsou dva konstrukčně oddělené, každý se svými 
dvířky. Zásuvka ve spodní části chladničky nese název My Zone a lze u ní volit teplotu od 
+5 °C do −20 °C. Tato zásuvka má objem 88 l, ale na energetickém štítku je započítána jako 
mrazák. Pokud ji uživatel bude používat například jako nulovou zónu, získá celkem 355 l 
pro čerstvé potraviny. Mrazák samotný má 133 l. Uvnitř chladicího prostoru se nachází 
ještě nádržka na vodu, kterou používá automatický výrobník ledu. Kostky padají do speci-
ální zásuvky v mrazničce. Co ještě zmínit? Antibakteriální technologii ABT, která pomocí 
UV záření odstraňuje až 99,9 % bakterií v proudu vzduchu. Lednice má akumulační dobu 
12 h a zamrazí 12 kg potravin za 24 h. Její hlučnost je i díky invertorovému kompresoru 
pouhých 37 dB(A). Klimatická třída SN-T.
Rozměry: 190,8 × 83 × 67,7 cm (v × š × h)

Haier 
HFF-750CGBJ
• Šířka 83 cm
• 340 kWh/rok

• 267 l / 221 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Zajímavá novinka značky Hisense spadá do kategorie užších french door kombinací 
se 3 oddíly a 2 chladicími okruhy. V horní části spotřebiče se za dvoukřídlými dvířky 
nachází chladicí část, pod ní je samostatná zásuvka, kde lze nastavit teplotu mezi  
+5 °C a −20 °C, a v dolní části šuplík mrazničky. Samozřejmostí je optimalizovaná vlhkost 
i  teplota v  chladicím oddílu, stejně jako aktivní rozvod vzduchu. S  rychlejší obnovou 
teploty pomáhá ještě metalická zadní stěna. Uživatel má také k dispozici 2 samostatné 
zásuvky na ovoce a zeleninu se separátním nastavením úrovně vlhkosti či extra širokou 
spodní zásuvku. Dávkovač vody integrovaný v levém křídle dvířek nevyžaduje připojení 
na vodu – Hisense místo toho volí nádržku, která se nachází uvnitř chladicího prostoru. 
K ovládání spotřebiče slouží panel nacházející se pod stropem uvnitř spotřebiče. Díky 
invertorovému kompresoru činí hlučnost maximálně 40 dB(A). Akumulační doba je 24 h 
a mrazicí výkon 12 kg / 24 h. Klimatická třída je SN-N-ST-T.
Rozměry: 182 × 79,4 × 70 cm (v × š × h)

Hisense
RF540N4WI1
• Šířka 79,4 cm
• 388 kWh/rok

• 302 l / 178 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji



Více informací o spotřebičích Philco nalezenete na www.philco.cz 

Absolutní novinkou v sortimentu Philco jsou technologiemi nabité americké NoFrost 
chladničky v uspořádání french-door s modelovým označením Philco PX 396 E v energetické 
třídě E a PX 396 F v energetické třídě F. Energetická třída, to je jejich jediný technický rozdíl, 
druhým je rozdílná cena.

Technologie v elegantním obalu
Nové frech-door modely jsou velmi 
prostorné a přitom elegantní, se šířkou jen 
72 cm a při výšce 181 cm má chladnička 
celkový objem úctyhodných 431 l. Díky své, 
na americkou chladničku SLIM, šířce je 
vhodná téměř do každé kuchyně. Mrazicí 
část tvoří dva komfortní šuplíky s přímým 
vstupem, oba uložené na pojezdech pro 
snadnou manipulaci i při naplnění. Spodní 
šuplík je navíc vybaven vyjímatelnou 
dělicí přepážkou pro lepší přehled. 
Nejmodernější technologie i praktické 
vychytávky jsou ukryty pod nerezovým 
pláštěm se zapuštěnými madly. 

Když potřebujete rychle zchladit 
Oba modely jsou senzoricky řízené, 
je možné je ovládat displejem, který 
umožňuje nejen nastavení teploty chlazení, 

mrazení, ale i nastavení dalších funkcí. 
Jednou z takových je režim SuperCool, 
který při nutnosti zchladit větší množství 
vložených potravin nastaví teplotu uvnitř 
chladničky na 2 °C. Obdobně funguje 
i režim SuperFreeze. Jestliže je potřeba 
velmi rychle zmrazit větší množství 
potravin, lze to nastavením funkce 
SuperFreeze, která nastaví teplotu na  
-18 °C. Po zrušení funkcí se teplota  
opět vrátí na předchozí úroveň. AutoRežim 
nastaví automaticky teplotu v chladničce 
na 5 °C a v mrazáku na – 18 °C. 

Vždy optimální zdravé klima
NoFrost chladnička je vybavena 
systémem chlazení MultiAirFlow, 
kdy je studený vzduch rovnoměrně 
rozprostřen uvnitř celého prostoru 
chladničky, zajišťuje konstantní teplotu 

a ty nejlepší podmínky pro skladování 
čerstvých potravin. V chladničce naleznete 
zásuvku FreshStore s regulací vlhkosti 
pro skladování zeleniny a ovoce, která 
zajistí potravinám dostatek místa pro 
dlouhodobé skladování v té nejlepší 
kondici až po dobu 12 dní. Unikátní filtr  
PT Purify napomáhá udržovat klima  
uvnitř chladničky bez bakterií, mísení  
vůní a zápachu. 

Více místa pro potraviny, méně místa v kuchyni

is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc.  
and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.

72 cm72 cm
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Dostupnost: v prodeji

AEG 
Samsung 
RF50A5002S9/EO
• Šířka 81,7 cm
• 355 kWh/rok

• 331 l / 165 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Žhavá novinka korejského Samsungu poskytuje celkový hrubý objem 496 l při udržení 
šířky spotřebiče pod 82 cm. Díky odděleným chladicím okruhům udržuje lednice  
v celém chladicím prostoru optimální vlhkost zamezující osychání a vysušování potravin.  
U Samsungu nese tato technologie název Twin Cooling Plus. Aktivní distribuce chladného 
vzduchu přispívá ke stálosti a  rovnoměrnosti teploty v  celém prostoru. Nerezový povrch 
s  úpravou proti otiskům prstů nenarušuje žádný displej nebo ovládací panel. Ovládání 
se totiž nachází na boční stěně uvnitř chladničky, a  to v  souladu s  americkým zákonem  
o zdravotním postižení – v praxi to znamená, že se k ovládání pohodlně dostanou například 
i  lidé na vozíčku. Díky chytré konstrukci dvířek lze chladničku částečně zabudovat do 
nábytku nebo postavit do rohu místnosti, aniž by hrozilo, že neotevřete dvířka. Srdcem 
spotřebiče je digitální invertorový kompresor. Hlučnost za chodu činí 40 dB(A). Mrazicí 
výkon je 6 kg / 24 h a odolnost proti výpadku proudu 12 h. Klimatická třída SN-N-ST.
Rozměry: 177,6 × 81,7 × 71,5 cm (v × š × h)

Německý Liebherr má ve svém portfoliu několik modelů chladniček s  mrazákem dole  
v modernějším provedení s šířkou 70 cm. Do přehledu jsme zvolili model typu BluPerformance 
s kondenzátorem umístěným v horizontální rovině na spodní straně spotřebiče. Chladnička 
nabízí konstrukčně oddělené a elektronicky řízené nulové zóny BioFresh (jedna s možností 
regulace vlhkosti). Z celkového objemu chladicí části 281 l připadá na zásuvky BioFresh 
112,6 l. Nechybí pachový filtr s aktivním uhlím nebo možnost rozšíření o tzv. SmartDevice, 
díky kterému lze lednici integrovat do systému chytré domácnosti. Hlučnost spotřebiče 
je velmi nízká, a  to 36 dB(A). Odolnost proti výpadku proudu dosahuje 16 h a mrazicí 
kapacita 9 kg / 24 h. Klimatická třída je SN-T.
Rozměry: 201 × 70 × 66,5 cm (v × š × h)

Liebherr 
CBNef 5735
• Šířka 70 cm
• 234 kWh/rok

• 281 l / 112 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Už loni dorazila na trh tato zajímavá čtyřdveřová chladnička Philco s velmi úspornou 
šířkou 75,3 cm, díky níž může oslovit vcelku širokou škálu zákazníků, kteří na 90cm, ale 
ani 80cm model nemají místo. Lednice v elegantním tmavém nerezu používá kompresor 
s  invertorem a beznámrazový systém Total No Frost. Za dvoukřídlými dvířky v horní 
polovině spotřebiče je chladicí oddíl se zásuvkou na ovoce/zeleninu a zásuvkou na čerstvé 
potraviny, například lahůdky. Uživatel má k dispozici i praktické funkce, jako SuperCool, 
SuperFreeze či režim Dovolená. Mrazničku tvoří dvě zcela oddělené části, což snižuje 
množství unikajícího chladu, protože stačí otevřít vždy jen jedna z dvířek. Akumulační 
doba lednice dosahuje 20 h a mrazicí výkon 8 kg / 24 h. Maximální úroveň hlučnosti je 
42 dB(A). Spotřebič patří do klimatické třídy SN-N-ST-T.
Rozměry: 184 × 75,3 × 68,8 cm (v × š × h)

Philco 
PXI 3652 NFDX
• Šířka 75,3 cm
• 263 kWh/rok

• 261 l / 104 l
• Total No Frost

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Lednice německé značky Severin s  aktivní distribucí vzduchu, invertorem a  vnějším 
provedením v  tmavém nerezu má french door koncepci s  2 samostatnými zásuvkami 
mrazáku. V chladicí části se nachází velká zásuvka na ovoce a zeleninu, v níž je teplota 
blízká nule. Lze ji využít také na lahůdky nebo sýry, aby vydržely déle čerstvé. Osvětlení 
je typu LED. Hlučnost se drží na hodnotě do 39 dB(A). Mrazicí kapacita je 22 kg / 24 h 
a akumulační doba 17 h. Klimatická třída SN-T.

Severin 
FRD 8994
• Šířka 71,7 cm
• 260 kWh/rok

• 228 l / 129 l
• Total No Frost

Německá Teka má ve své nabídce lednici hned se 3 nezávislými chladicími okruhy, 
ionizátorem IonClean a  invertorovým kompresorem. Spotřebič dodávaný s  povrchem 
dvířek v černém skle se také chlubí přítomností takzvané gurmánské zásuvky, která se 
nachází přímo v chladicím oddílu. Lze u ní nezávisle na zbytku prostoru nastavit teplotu 
pomocí dotykového ovládání, a  to přímo na samotné zásuvce. Vybírat lze v  rozmezí 
−2 °C až +3 °C. Nad touto zásuvkou se nacházejí ještě 2 boxy na ovoce a  zeleninu, 
přičemž u každého lze nastavit odlišnou úroveň vlhkosti. To je velmi praktické, protože 
ovoce vyžaduje spíše vlhkost nižší, zatímco zelenina vyšší. Mrazicí část se dělí mezi 
2 samostatné šuplíky – po jejich otevření je ale ještě prostor dále rozdělen. Hlučnost 
lednice má hodnotu 42 dB(A). Akumulační doba je 15 h a mrazicí kapacita 13 kg / 24 h. 
Klimatická třída SN-T.
Rozměry: 189,8 × 83,3 × 68,5 cm (v × š × h)

Teka 
RFD 77820 BK
• Šířka 83,3 cm
• 314 kWh/rok

• 348 l / 187 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Whirlpool 
W84BE 72 X 2
• Šířka 84 cm
• 339 kWh/rok

• 455 l / 181 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Značka Whirlpool již delší dobu nabízí kombinované lednice s šířkou 70 cm a jako jediná na 
trhu je má i ve vestavném provedení. Tento model cílí na zákazníky toužící po volně stojící 
lednici, jež se stane dominantou kuchyně, a to i díky její vysoce nadstandardní šířce 84 cm. 
Lednice obsahuje zásuvku FreshBox 0° na maso a ryby, aktivní distribuci chladného vzduchu 
Multiflow a otočný výrobník ledu. Na kompresor s invertorem poskytuje Whirlpool záruku 
dokonce 20 let, přičemž standardem je spíše 10 let. Lednice vydává za chodu hluk na úrovni 
41 dB(A) a je schopna zamrazit až 10 kg čerstvých potravin za 24 h. Její akumulační doba je 
18 h a klimatická třída SN-T.
Rozměry: 186 × 84 × 75 cm (v × š × h)



S tichým kompresorem 
pro klidné večery
GN163140XBN

Se sluncem v přihrádce pro déle 
čerstvé ovoce a zeleninu
GN163140XBN

Přihrádka HarvestFresh™, NeoFrost chlazení, 
invertorový kompresor, hlučnost jen 38 dB, 
V × Š × H: 182 × 90,8 × 70,5 cm, en. třída F

Přihrádka HarvestFresh™, NeoFrost chlazení, 
invertorový kompresor, hlučnost jen 38 dB, 
V × Š × H: 182 × 90,8 × 70,5 cm, en. třída F

Nové přírůstky v rodině 
prostorných lednic Beko
Rozšířili jsme rodinu prostorných lednice Beko, aby vaši 
zákazníci mohli rozšiřovat tu svou. Naše dva nové přírůstky 
umí uchovat potraviny déle čerstvé, a ten první z nich 
dokonce zvládne vitamíny i uchovat.

beko.cz

Síla slunce v lednici

2× lepší než 
jednoduchý NoFrost

Přihrádka HarvestFresh™ 
simuluje střídáním 3 barev 
světla a tmy sluneční svit. 
Tím uchová ovoce a zeleninu 
déle čerstvé a plné vitamínů.

Dvojitý systém chlazení 
NeoFrost™ se postará 
o chlazení bez námrazy, 
a navíc udrží potraviny déle 
čerstvé a bez oschnutí.
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Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

AEG 
ETA 
138890010E
• Side by side
• 287 kWh/rok

• 291 l / 151 l
• Total No Frost

Do segmentu cenově nejdostupnějších side by side chladniček spadá tento model značky 
ETA, která se už před pár lety začala angažovat na trhu velkých domácích spotřebičů. Nutno 
podotknout, že ryze jako obchodní značka. Chladnička používá invertorový kompresor, 
má LED osvětlení a několik režimů chodu. SMART nastaví teplotu oddílů automaticky, 
zatímco ECO udržuje spotřebič v co nejúspornějším módu. Super chlazení a super mrazení 
jsou pak speciální režimy, kterými lze dočasně zvýšit účinnost chlazení, respektive mražení. 
Na čelní straně spotřebiče se nachází jednoduché ovládání s displejem. Hlučnost lednice za 
chodu je 39 dB(A), zatímco mrazicí kapacita 9,5 kg / 24 h. Pokud dojde k výpadku elektřiny, 
uchová potraviny v bezpečí po dobu 11,2 h. Klimatická třída je SN.
Rozměry: 177 × 90,5 × 59,5 cm (v × š × h)

Nová generace amerických a  čtyřdveřových lednic konečně dorazila na český trh. Její 
uvedení se kvůli dopadům koronaviru na výrobu a logistiku zpozdilo. Chladnička disponuje 
systémem NeoFrost, jak Beko nazývá oddělené chladicí okruhy a  plně beznámrazový 
provoz. Mezi další důležité prvky patří aktivní modré světlo v zásuvce na ovoce a zeleninu, 
které prodlužuje čerstvost uloženého obsahu, dále zásuvka EverFresh+ s teplotou blízkou 
nule a  filtr IonGuard neutralizující pachy. Lednici můžete připojit k  vodovodu a  využít 
dávkovače chlazené vody. Led nevydává, ten se tvoří v  mrazničce a  padá do speciální 
zásuvky. Výhodou tohoto řešení je, že výrobník ledu nezabírá úložný prostor v horní části 
spotřebiče, jak je tomu u standardních side by side lednic. Lednice má mrazicí kapacitu 8 kg 
/ 24 h a akumulační dobu 15 h. Její hlučnost se drží na velmi nízkých 39 dB(A). Klimatická 
třída je SN-T.
Rozměry: 182 × 90,8 × 70,5 cm (v × š × h)

Beko 
GN1426234ZDXN
• Čtyřdveřová
• 412 kWh/rok

• 369 l / 196 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Klasicky pojatá americká lednice v nerezu od německé značky má vertikálně rozdělný 
úložný prostor na mrazicí část (vlevo) a chladicí část (vpravo). Najdete u ní beznámrazový 
systém Total No Frost, výdejník ledu a vody i HomeBar v podobě malých výklopných 
dvířek integrovaných ve dveřích chladicího oddílu. Sekundární dvířka slouží k rychlému 
a snadnému přístupu k nápojům i  jejich pohodlnému nalévání. Při jejich použití navíc 
neuniká z lednice tolik chladného vzduchu. Bosch také zdůrazňuje přítomnost systému 
MultiAirflow pro aktivní rozvod vzduchu a  rovnoměrné chlazení čerstvých potravin. 
Mrazicí kapacita spotřebiče je 12 kg / 24 h a  akumulační doba 6,5 h. Hlučnost je 
maximálně 42 dB(A). Klimatická třída SN-T.
Rozměry: 178,5 × 90,8 × 70,7 cm (v × š × h).

Bosch 
Serie 6 KAG93AIEP
• Side by side
• 323 kWh/rok

• 369 l / 191 l
• Total No Frost

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Automatický a multifunkční tlakový hrnec, 
který nahradí hned několik spotřebičů
ECG MHT 1661 Pressione Nuovo
Letošní novinka v podobě inovovaného chytrého hrnce ECG není 
pouze moderně pojatým „papiňákem“, ale nabízí spoustu funkcí  
a přednastavených programů. Používat ho lze také k pomalému vaření, 
vaření v páře, pečení, smažení nebo klasickému vaření. Samozřejmě 
zastoupí i tolik populární rýžovary nebo jogurtovače. Jde o skutečnou 
perlu v nabídce značky ECG. Ovládací panel s dotykovými plochami  
a LCD displejem umožňuje rychlou volbu funkcí i výběr některého  
z 12 programů. Hrnec je samozřejmě zcela bezpečný díky bezpeč-
nostnímu povrchu, izolovaným stěnám (jeho teplota na povrchu ne-
přesáhne 50 °C) a tlakové pojistce. Vnitřní nádoba z hliníku je odolná 
a má objem 6 l, přičemž oleje pro smažení se do ní vejdou 3 l. Povrch 
nádoby je nepřilnavý. Součástí dodávaného příslušenství je fritovací 
koš i speciální mřížka pro vaření v páře.

Pomalý hrnec pro přípravu chutných jídel téměř bez práce
ECG PH 6520
Pomalé vaření je rok od roku populárnější, protože příprava jídel po 
dobu několika hodin při nízké teplotě je k surovinám šetrná. Jídlo se 
vyznačuje intenzivnější chutí a vůní, protože do něj například výrazněji 
pronikají bylinky nebo koření, které při vaření použijeme. Vedle toho 
je pro pomalé vaření charakteristické uchování nutričních hodnot. 

Velmi praktickou výhodou je potom to, že se nedá pokrm v podstatě 
spálit a můžete ho nechat v hrnci vařit několik hodin, aniž byste ho 
neustále chodili kontrolovat a míchat. Jídla se také vaří najednou – 
například maso a příloha, což celý proces ještě zjednodušuje. Hrnec 
ECG PH 6520 lze nastavit na 30minutovou až 12hodinovou přípravu, 
po jejímž uplynutí se sám přepne do režimu udržování jídla v teple,  
a to po dobu až 6 hodin.

Kontaktní gril s nastavením teploty
ECG KG 100 Gourmet
Nechce se vám roztápět gril na dřevěné uhlí, uklízet popel a složitě 
čistit rošt? Vsaďte na gril elektrický, na němž je příprava navíc zdravější 
a bez kouře. Kromě toho si můžete velmi přesně nastavit teplotu. Ten-
to model můžete používat buď jako kontaktní, nebo rozevřený, čímž 
se zdvojnásobí plocha pro opékání masa a zeleniny. To ale není vše – 
horní desky lze zafixovat v 5 polohách a jídla bezkontaktně zapékat. 
Nepřilnavé grilovací desky jsou vyjímatelné a snadno se čistí.

Vařte na chatě jako doma. 
S šikovnými pomocníky ECG to jde snadno
Málokdo má na své chatě nebo chalupě stejně vybavenou kuchyň jako ve své domácnosti. Příprava mnoha pokrmů 
se tak v prostředí se skromnějším zázemím může zdát jako příliš složitá. V dnešní době už ale nemusíte 
navařovat kvanta jídla dopředu nebo přežívat celý víkend či déle na párcích a knedlících s vajíčkem. 
S výrobky ECG vykouzlíte mnohem chutnější, zdravější a nutričně vyváženější tabuli.

www.ecg-electro.eu



4242

Sell • 4/2021 • 42

SKUPINA VÝROBKŮ • NADSTANDARDNÍ CHLADNIČKY

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Hisense 
RQ760N4AFF
• Čtyřdveřová
• 403 kWh/rok

• 352 l / 233 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Nová čtyřdveřová chladnička Hisense v tmavém nerezu spadá do prémiové kategorie, takže 
má oddělené okruhy, automatický výrobník ledu, který si odebírá vodu z 4,2l integrované 
nádržky, metalický zadní panel a aktivní distribuci vzduchu. Dávkovač vody ve dvířkách 
slouží také k  výdeji ledu a  ledové tříště. Nechybějí 2 samostatné zásuvky na ovoce  
a zeleninu a  široká zásuvka na lahůdky nebo sýry. V mrazicím oddílu zase najdete vedle 
klasických zásuvek ještě výsuvnou poličku se snadným přístupem k jejímu obsahu. Mrazicí 
část je rozdělená na 2 separátní části – za levými dvířky je klasický mrazák, za pravými 
multifunkční zóna s možností nastavení teploty mezi +5 °C a −20 °C. Lze z ní tedy vytvořit 
například i velkou nulovou zónu. Samozřejmou výbavou jsou potom funkce jako Dovolená 
a Super Cool pro rychlé zachlazení potravin. Hlučnost spotřebiče je maximálně 43 dB(A). 
Akumulační doba činí 16 h a mrazicí výkon 6 kg / 24 h. Klimatická třída je SN-N-ST-T.
Rozměry: 178,5 × 91,2 × 72,5 cm (v × š × h)

Slovinská značka neuvedla v posledních letech žádné nové americké chladničky – většinu 
novinek v  tomto segmentu obstarává značka Haier. Přesto jsme se rozhodli Gorenje do 
přehledu zařadit a vybrali jsme jeden z nejvyšších modelů nabídky, který se drží tradiční 
side by side konstrukce. Lednice je typu Total No Frost a k distribuci vzduchu používá 
systém Multiflow, tedy aktivní rozvod vzduchu ze zadní stěny na jednotlivé police. Dvířka 
mrazničky obsahují výrobník ledu s dávkovačem. Na výběr je chlazená voda, ledová tříšť 
a  ledové kostky. V chladicím prostoru pak najdete mimo jiné zásuvku FreshZone s nižší 
teplotou pro uchovávání čerstvého masa a  ryb. Důležité je také uvést, že je tento model 
vybaven invertorovým kompresorem. Hlučnost spotřebiče dosahuje maximálně 42 dB(A). 
Za 24 h dokáže zmrazit 12 kg potravin a  při poruše nebo výpadku elektřiny je udrží  
v bezpeční po dobu 6 h. Klimatická třída je SN-N-ST-T.
Rozměry: 179,3 × 90,8 × 67,9 cm (v × š × h)

Gorenje 
NRS9182VB
• Side by side
• 323 kWh/rok

• 371 l / 191 l
• Total No Frost

Tato čtyřdveřová chladnička nemá 2, ale hned 3 oddělené chladicí okruhy. Kromě 
chladicí části je totiž tvořena ještě 2 mrazicími oddíly, přičemž ten napravo nese označení 
MyZone a lze v něm variabilně nastavit teplotu od +5 °C až po −18 °C. Všechny oddíly 
mají tedy svůj vlastní chladicí okruh a separátní nastavení teploty. Z dalších specifikací 
stojí za pozornost invertorový kompresor, antibakteriální systém ABT (eliminace 
bakterií filtrací a UV světlem), zásuvka na zeleninu s vyšší vlhkostí vzduchu a zásuvka 
na čerstvé maso s nižší vlhkostí vzduchu. V mrazničce se nachází otočný výrobník ledu. 
Mezi vysoce nadstandardní funkce patří senzor, který při pohybu před chladničkou 
rozsvítí její displej. Osvětlení chladicí části je řešeno pomocí velkého zadního panelu  
s pozvolným náběhem světla. Hlučnost chladničky je 40 dB(A), akumulační doba 18 h  
a mrazicí kapacita 5 kg / 24 h. Klimatická třída SN-ST.
Rozměry: 190 × 90,8 × 73,8 cm (v × š × h)

Haier 
HTF-610DSN7
• Čtyřdveřová
• 430 kWh/rok

• 428 l / 200 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Dostupnost: 
novinka již v prodeji



www.domo-elektro.cz

NEJLEPŠÍ LEDOVÉ OSVĚŽENÍ SI MŮŽETE PŘIPRAVIT DOMA

DOMO DO9243I
Žhavá novinka!
Jednoduchá cesta k výtečné zmrzlině
Právě nyní míří na trh tento nový 
cenově nejdostupnější model DOMO  
s jednoduchým analogovým ovládáním. 
Pracovat může ve 3 režimech – příprava zmrzliny, samotné 
chlazení a samotné míchání. Příprava zmrzliny je i v jeho případě 
zcela automatická a stačí jen vložit suroviny do nádoby a zvolit 
patřičný program. Nádoba má objem 1 litr.

DOMO DO9066I
Zlatá střední cesta
Tento model se vyznačuje 
prémiovým provedením  
z broušeného nerezu a nádobou 
z eloxovaného hliníku, která 
má objem 1,5 litru. Ovládání 
je v tomto případě řešeno už 
digitálně, a nechybí tak LCD 
displej zobrazující čas, teplotu 
a průběh automatického 
programu.

DOMO DO9201I a DO9207I
Špičkové zmrzlinovače s kapacitou pro větší rodinu
Oba tyto modely nabízejí nejpokročilejší funkce i prémiové 
dílenské zpracování. Vzájemně se od sebe liší jen designově, 
technické specifikace mají shodné. Jejich základ tvoří šasi  
z broušeného nerezu a velká 2litrová nádoba z eloxovaného 
hliníku, v níž připravíte opravdu velkou porci zmrzliny, klidně pro 
větší rodinnou sešlost. Ovládání je plně digitální s podsvíceným 
LCD. Kromě automatické přípravy zmrzliny lze u těchto modelů 
zvolit také programy pro samostatné chlazení a samostatné 
míchání.

KTERÁ JE TA NEJLEPŠÍ ZMRZLINA? NĚKDO MILUJE PRAVOU ITALSKOU, JINÝ DÁ PŘEDNOST TRADIČNÍ TOČENÉ 
Z OPOČNA NEBO TU JSOU PRÉMIOVÉ ZAHRANIČNÍ KBELÍČKY S EXTRAVAGANTNÍMI PŘÍCHUTĚMI, S NIMIŽ SE 
V POSLEDNÍCH LETECH V SUPERMARKETECH ROZTRHL PYTEL. NEJLEPŠÍ JE ALE NEPOCHYBNĚ ZMRZLINA, 
KTEROU SI PŘIPRAVÍTE SAMI A „UŠIJETE“ NA MÍRU SVÝM CHUŤOVÝM POHÁRKŮM. NAVÍC BUDETE MÍT VŽDY 
JISTOTU, ŽE V NÍ NEJSOU ŽÁDNÉ PŘÍDAVNÉ LÁTKY A STABILIZÁTORY. NEJRYCHLEJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ CESTOU 
K TÉTO MRAŽENÉ DOBROTĚ JE POCHOPITELNĚ DOMÁCÍ ZMRZLINOVAČ S KOMPRESOREM. BELGICKO-ČESKÁ 
ZNAČKA DOMO JICH NABÍZÍ HNED NĚKOLIK MODELŮ. KTERÝ BYSTE MĚLI DOPORUČIT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM?

Všechny modely zmrzlinovačů DOMO udrží zmrzlinu v chladu ještě hodinu po skončení programu.
Objednávky a další informace směřujte na české zastoupení značky.
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AEG 
Philco 
PX 5561 NFDX VAC
• Čtyřdveřová
• 474 kWh/rok

• 386 l / 170 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Philco připravuje uvedení nových amerických chladniček, ale v příštích měsících bude ještě 
doprodávat ty stávající se starými energetickými štítky, které má nadále skladem. Mezi ně 
patří i  tento mimořádný model s  oddělenými chladicími okruhy. Philco tuto konstrukci 
nazývá jako Double NoFrost. Do přehledu jsme vybrali stávající top model nabídky  
v tmavém nerezu s jedním poměrně unikátním prvkem – vakuovačkou integrovanou přímo 
do dvířek. Neobvyklá je i  možnost přepnout obě mrazicí části, které jsou konstrukčně 
oddělené, do režimu chlazení. Ve vnitřním prostoru lednice nechybí speciální zásuvky na 
zeleninu, respektive maso a  ryby. Vyšší komfort zajišťují teleskopické výsuvy, takže lze 
přihrádky zcela vysunout a získat lepší přístup k potravinám uloženým v jejich zadní části. 
V mrazáku zase najdete otočný výrobník ledu. Mrazicí kapacita je 13 kg / 24 h a akumulační 
doba 12 h. Hlučnost maximálně 46 dB(A). Lednice spadá do klimatické třídy T-N.
Rozměry: 185 × 91 × 78 cm (v × š × h)

Lednice japonské značky Hitachi je dodávaná ve speciálním provedení s  šedofialovým 
sklem. Tvoří ji chladicí oddíl v horní části za dvoukřídlými dvířky, mrazák vpravo dole 
a 100l flexibilní zóna vlevo dole. V poslední jmenované můžete volit mezi +3 °C, +1 °C, 
−3 °C a −18 až −20 °C. V chladicím prostoru se vedle dvojité zásuvky na zeleninu nachází 
ještě speciální zásuvka s regulací vlhkosti a přihrádka na drobné potraviny. A v neposlední 
řadě lednice disponuje vakuovací zásuvkou, která dokáže výrazně snížit obsah vzduchu, 
a  prodloužit tím čerstvost vložených potravin. Chod invertorového kompresoru řídí 
mikroprocesor na základě informací z  čidla ETS, které kontinuálně monitoruje změny 
teploty uvnitř chladničky. Nechybí ani antibakteriální a  protiplísňový filtr. Mrazák 
obsahuje automatický výrobník ledu – vodu si odčerpává z  nádržky umístěné v  chladicí 
části. Hlučnost spotřebiče má hodnotu 41 dB(A). Akumulační doba je 22,58 h a mrazicí 
kapacita 9 kg / 24 h. Klimatická třída ST.
Rozměry: 190 × 90 × 72 cm (v × š × h)

Hitachi 
R-WB640VRU0-GMG
• Čtyřdveřová
• 400 kWh/rok

• 372 l / 197 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Korejská firma LG na trhu vyčnívá se svými InstaView Door-In-Door chladničkami  
s dvojitými a na jedné straně prosklenými dvířky. Uživatel má jednak možnost rychlého 
přístupu k obsahu poliček, aniž by otevíral celé dveře, takže z chladicího prostoru uniká 
méně chladu, a jednak vidí částečně na potraviny, pokud na sklo v pravé polovině dveří 
zaťuká. Chladnička nepostrádá lineární invertorový kompresor, účinnější chlazení nejen 
zezadu, ale ze dveří (tzv. Door Cooling+). Z další výbavy stojí za pozornost nápojový 
automat (i  výdej ledu), konektivita a  samozřejmě vnější provedení Matt Black neboli 
matně černý nerez. Výrobník ledu je typu Slim SpacePlus a zabírá výrazně méně místa. 
Smysl pro detail dokládají potom prvky jako sklopná police, díky níž lze snadno umístit do 
chladničky vyšší předměty, nebo tzv. Extra prostor v podobě výlisků před zásuvkami na 
ovoce a zeleninu. Jak je u LG zvykem, má i tento model lineární invertorový kompresor. 
Lednice pracuje při maximálně 40 dB(A) a zvládne zamrazit 10 kg / 24 h. Akumulační 
doba je 12 h a klimatická třída N-T.
Rozměry: 179,3 × 91,2 × 74,4 cm (v × š × h)

LG 
GMX945MC9F
• Čtyřdveřová
• 450 kWh/rok

• 365 l / 273 l
• Total No Frost

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Whirlpool
WQ9 E1L
• Čtyřdveřová
• 420 kWh/rok

• 388 l / 222 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

O optimální prostředí pro skladování potravin se stará v případě této čtyřdveřové lednice 
systém 6. smysl FreshLock, který neustále monitoruje teplotu uvnitř chladničky i mrazničky 
a upravuje chod invertorového kompresoru. Zajímavá je také funkce SmartDefrosting, díky 
níž se automatické odmrazování provádí pouze v případě, že je skutečně potřeba. Whirlpool 
se soustředí i na vyšší kvalitu mražení jídla. Jeden ze 2 mrazicích oddílů je typu FlexiFreeze 
a lze v něm nastavit 3 režimy – Soft Freeze (−7 °C) pro potraviny určené k rychlé konzumaci, 
Mild Freeze (−12 °C) pro ovoce či zmrzlinu a  Deep Freeze (−18 °C) pro dlouhodobé 
skladování. Chladnička se dále vyznačuje velmi nízkou hlučností na úrovni 37  dB(A). 
Mrazicí kapacita je 10 kg / 24 h a akumulační doba 14 h. Klimatická třída je  SN-T.
Rozměry: 187,5 × 90,9 × 69,7 cm (v × š × h).

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)V  segmentu 90 cm širokých lednic uvedl v  posledních týdnech Samsung na trh tento 

superprémiový model s vysoce nadstandardními, nebo dokonce unikátními prvky. Začněme 
ale obecněji. Chladnička je čtyřdveřová s  3 samostatnými chladicími okruhy, protože 
mrazák je rozdělen na dvě zcela oddělené části – levá funguje jako běžná mraznička, levá 
je typu Cool Select+ a  lze ji provozovat v  několika režimech včetně chladicího. Horní 
oddíl pro čerstvé potraviny má zadní stěnu Metal Cooling a aktivní distribuci chladného 
vzduchu. Najdete zde také zásuvku na ovoce a  zeleninu a  speciální zásuvku na čerstvé 
maso nebo ryby. Mezi unikátní výbavu pak řadíme určitě integrované nápojové centrum  
s  vyjímatelnou karafou a  možností infuze vody pomocí bylinek nebo ovoce. Beverage 
Center se nachází ve dvojitých levých dvířkách a přístup k němu získáte otevřením vnější 
části dveří. Velmi zajímavý je také výrobník ledu, který produkuje hned 2 druhy ledu. Ten 
padá do speciální zásuvky v mrazničce. Vzhledem k použití invertorového kompresoru není 
nízká hlučnost na úrovni 37 dB(A) překvapivá. Mrazicí kapacita je 12 kg / 24 a akumulační 
doba je 8 h. Klimatická třída SN-T.
Rozměry: 185 × 91 × 78 cm (v × š × h)

Samsung 
RF65A967ESR/EO
• Čtyřdveřová
• 368 kWh/rok

• 397 l / 250 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Prémiová chladnička Teka s 3 nezávislými chladicími okruhy nabízí možnost přepnutí 
mrazicího oddílu na pravé straně i do režimu chlazení. Přesněji řečeno můžete nastavit 
teplotu od −18 °C do +7° C. V chladicí části jako takové se o čerstvost jídla stará nejen 
optimalizovaná vlhkost a teplota, ale také ionizátor neutralizující bakterie a zápach. Z další 
výbavy stojí za zmínku 2 samostatné zásuvky na ovoce a zeleninu, mezi nimi nacházející 
se úzká vysouvací zásuvka a nad nimi 2 zásuvky na čerstvé potraviny. V mrazáku najdete 
otočný výrobník ledu. Lednice používá invertorový kompresor a úsporné LED osvětlení. 
Její mrazicí kapacita je 15 kg / 24 h a odolnost proti výpadku proudu 16 h. Hlučnost činí 
maximálně 43 dB(A). Klimatická třída je N-T.
Rozměry: 193,5 × 90,5 × 77,5 cm (v × š × h)

Teka 
RMF 77920 SS
• Čtyřdveřová
• 339 kWh/rok

• 339 l / 195 l
• Oddělené chladicí okruhy s No Frost

Dostupnost: 
novinka již v prodeji



Zakupte si alespoň 3 spotřebiče značky Concept z designové linie 
BLACK, WHITE nebo SINFONIA v minimální hodnotě 35 000 Kč 
a obdržíte robotický vysavač v hodnotě 5 999 Kč jako dárek.

vybrané spotřebiče a další informace naleznete na www.my-concept.cz.

ROBOT 
K DESIGNOVÝM 
SPOTŘEBIČŮM

ZDARMA

DÁREK
robotický vysavač

Detaily a další informace o produktech najdete na www.my-concept.cz



Když „kombinace“ s mrazákem dole nestačí
Whirlpool nabízí mnoho typů nadstandardních chladniček
Svět chladniček už před pár lety vystoupil ze zajetých kolejí několika málo celkem přesně definovaných kategorií. Dnes 
jsou kombinované modely nejen různě vysoké, ale také široké, mají odlišně řešenou mrazničku nebo dvířka do chladicího 
prostoru. Značka Whirlpool má v nabídce několik typů mimořádných chladniček, které samozřejmě nepostrádají nejnovější 
technologie a prémiovou výbavu zajišťující, aby jídlo vydrželo dlouho čerstvé.

W Collection 4 Door – americké chladničky
nové generace
90 cm široké americké lednice byly v Evropě vždy určitým 
symbolem luxusu a cílily na náročnější zákazníky. Tradiční 
americká chladnička ale není vlastně příliš praktická, protože 
ji tvoří poměrně úzký a vysoký mrazák na levé straně a úzký 
chladicí prostor na pravé straně. K čerstvým potravinám ve 
spodních policích se musí člověk ohýbat, což není rozhodně 
komfortní.

Značka Whirlpool proto v rámci svého návratu na trh amerických 
chladniček přišla rovnou s jejich modernější a lepší variantou  
v podobě čtyřdveřových modelů s chladicí částí v horní polovině 
spotřebiče. Za dvoukřídlými dvířky se nachází extra široké police, 
praktické přihrádky a zásuvky.

Abychom byli konkrétní, doporučujeme například model 
chladničky WQ9 U2L v energetické třídě F a se systémem Total No 
Frost. Za pravými spodními dvířky u ní najdete variabilní zónu, ve 
které lze nastavit 3 různé teploty, konkrétně to jsou −7 °C, −12 °C 
a −18 °C. V chladicí části má zase na zadní stěně metalický panel 
pro distribuci vzduchu systémem Multiflow a speciální přihrádku 
ve dveřích nazvanou „Beauty Box“. Určená je pro optimální 
skladování speciálních kosmetických přípravků. Čtyřdveřová 
koncepce s extra širokým chladicím prostorem umožnila,  
aby se v chladicím prostoru nacházely 2 zásuvky pro samostatné 
skladování ovoce a zeleniny.

O bezproblémový chod a optimální prostředí pro čerstvé i 
mražené potraviny se pak stará technologie 6. SMYSL Fresh Lock 
/ Freeze Lock. Ve specifikacích si všimněte i velmi nízké hlučnosti 
37 dB(A) či 20leté záruky na kompresor s invertorem. Celkový 
objem lednice je 594 l. V nabídce samozřejmě najdete ještě další 
modely čtyřdveřových chladniček Whirlpool lišících se vnitřní 
výbavou, technologiemi a provedením.

Nedostatek místa na americkou chladničku? 
Doporučte 70cm „kombinaci“
Ještě před deseti lety platilo, že když neměl uživatel v kuchyni 
dost prostoru na 90cm side by side lednici, nezbývalo než koupit 
klasickou kombinovanou s maximální šířkou 60 cm. V současnosti 
je ale vše jinak. Whirlpool má v nabídce další typy včetně 
prostorově výrazně méně náročných kombinovaných modelů 
s šířkou 70 cm. Jejich výhodou není jen větší vnitřní objem jako 
takový, ale především větší šířka polic, takže lze potraviny lépe 
uspořádat, stejně jako umístit do chladicího prostoru větší tácy, 
talíře či hrnce.

Doporučit můžeme například WB70E 973 X v nerezu, která spadá 
do úsporné energetické třídy D, používá senzorovou technologii 
6. SMYSL Total NoFrost a aktivní distribuci vzduchu Multiflow. 
Díky větší šířce je její celkový objem 462 l (309 l / 153 l). A najdete 
v ní i praktickou zásuvku FreshBox0° určenou pro skladování 
čerstvých ryb a masa. Varianta v bílé barvě má označení WB70E 
973 W.

www.whirlpool.cz



Pokud váš zákazník potřebuje model s nižší výškou, ale 
současně se nechce vzdát nadstandardního objemu, 
je jednoznačnou volbou novinka v podobě chladničky 
WT70E 831 X. Jedná se o „kombinaci“ s mrazákem nahoře 
v energetické třídě F, která má šířku 70 cm a celkový objem 
423 l (317 l / 106 l). I tato chladnička používá 6. SMYSL 
Total NoFrost a systém Multiflow. A nechybí ani praktický 
výrobník ledu nebo zóna FreshBox0°.

Všechny uvedené modely jsou vybaveny invertorovým 
kompresorem, na který je poskytována záruka 15 let.

Netradiční „french door“ do menších kuchyní
Kdo netouží po tradiční kombinované chladničce, byť s větší šířkou, ale 
chce spotřebič s modernější a neotřelejší koncepcí, má pro něj Whirlpool 
modely W4D7 XC2 (nerez) a W4D7 BC2 (černá). Jde o french door lednice 
s dvoukřídlými dvířky v horní polovině, za nimiž se skrývá 302 l chladicího 
prostoru. Spotřebiče jsou ale jen 70 cm široké, takže je lze instalovat  
v mnohem větším množství kuchyní než tradiční čtyřdveřové nebo 
french door americké lednice široké 90 cm. Přístup do 150l mrazáku má 
uživatel prostřednictvím dvou samostatných zásuvek. Obě chladničky 
jsou typu Total No Frost, používají systém Multiflow a spadají do 
energetické třídy F. I na jejich kompresory má zákazník 15letou záruku.

Šířka 84 cm a 636 litrů prostoru
Představujeme skutečnou alternativu amerických chladniček

Přestože jsou side by side nebo čtyřdveřové modely velmi žádané  
a populární, ne každému zákazníkovi tento typ chladničky vyhovuje. 
Whirlpool proto zařadil do nabídky zajímavý model W84BE 72 X 2  
s mrazákem dole s šířkou 84 cm, jehož chladicí oddíl má objem 455 l  
a mrazicí 181 l. Objemově je zcela srovnatelný, nebo dokonce 
větší než běžné americké chladničky. Navíc se tento model pyšní 
nejmodernější konstrukcí s oddělenými chladicími okruhy – najdete 
proto u něj technologii 6. SMYSL Dual NoFrost, která udržuje 
jednak spotřebič kompletně beznámrazový, ale v chladicím 
oddílu optimalizuje vedle teploty také vlhkost. Potraviny jsou tak 
uchovávány v tom nejlepším prostředí a výrazně se prodlužuje jejich 
čerstvost. Z vnitřní výbavy zmiňme FreshBox0° či praktický výrobník 
ledu. Chladnička spadá do energetické třídy E a na její kompresor 
poskytuje Whirlpool 20letou záruku.
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Článek na téma separátních chladicích 
okruhů bychom mohli psát každoročně, 
protože dokud k tomuto systému nepře-
jde celý trh, budou nadále panovat pro-
pastné rozdíly v  kvalitě uchovávání po-
travin. Neřešme nyní modely typu Low 
Frost či Less Frost, kde se určitá námra-
za v mrazicím oddílu usazuje. Trh se již 
majoritně posunul k  beznámrazovým 
spotřebičům, což je určitě dobře. Sys-
tém Total No Frost má ale jeden zásadní 
nedostatek. V  jeho případě jsou čerstvé 
potraviny chlazeny vzduchem, který je 
přiváděn z mrazáku. Vzduch je díky sadě 
No Frost zbaven vlhkosti, a je tedy velmi 
suchý, což způsobuje osychání a vysušo-

vání čerstvých potravin, které nejsou za-
vřené v  nějaké dóze nebo obalu. Nutno 
podotknout, že starší statické chladničky 
vysušování potravin nezpůsobovaly, ale 
na druhou stranu záporů na jejich straně 
je tolik, že je určitě doporučit nemůže-
me. Total No Frost změnil trh. Nyní na-
stal čas, aby se během následující dekády 
odebral do důchodu, protože konstrukce 
s  oddělenými chladicími okruhy umož-
ňuje plně beznámrazový provoz a  sou-
časně optimalizovanou vlhkost v chladicí 
části. Potraviny v  těchto chladničkách 
vydrží déle svěží a čerstvé. Zdůrazňujeme 
přitom, že je řeč o celém chladicím pro-
storu, protože některé lednice typu Total 

No Frost nabízejí speciální zásuvky s re-
gulovanou vlhkostí. Regulace se ovšem 
vždy týká pouze těchto zón. Podívejme 
se nejprve na dvě zmiňované konstrukce 
beznámrazových chladniček podrobněji.

Total No Frost
V současnosti jednoznačně nejrozšířeněj-
ší typ lednic obsahuje průchodku mezi 
chladničkou a  mrazákem a  disponuje 
pouze jedním výparníkem, a to jako sou-
část sady No Frost v mrazničce. Odtud je 
tedy veden průchodkou suchý a  studený 
vzduch, jímž se chladí čerstvé potraviny. 
Tento systém dokáže velmi rychle obno-
vit teplotu ve vnitřním prostoru a zame-

Nejmodernější technologie chlazení proniká  
na trh pozvolna. Někteří velcí výrobci by měli na 
novou výrobní platformu konečně přejít

Po roce se opět vracíme k tématu chladicích technologií, kde největší a nejdůležitější inovaci tvoří 
takzvané oddělené chladicí okruhy. Nejde o žádnou žhavou novinku, protože některé firmy na trhu 
nabízejí lednice s touto konstrukcí už mnoho let. Přesto zůstávají na trhu firmy, které nadále produkují 
beznámrazové modely pouze typu Total No Frost. Přestože jde určitě o lepší řešení, než jakým jsou 
statické chladničky, oddělení chladicích okruhů stojí nadále na technologické špičce.

Korejský Samsung patří mezi průkopníky v oblasti technologie oddělených chladicích okruhů, protože ji prosazuje na trhu 
už mnoho let. Na fotce jedna ze žhavých novinek firmy, model RF65A967ESR/EO z řady RF9000AC, který má dokonce  
3 okruhy (mrazící oddíl za pravými dvířky můžete nastavovat zcela separátně a přepnout ho i do režimu chlazení).
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zuje usazování námrazy v  mrazáku, ale 
jeho velkou a zásadní nevýhodou je vysu-
šování čerstvých potravin v chladicí části.
• Žádné kapky v zadní části 
 chladničky
• Nízká vlhkost v chladicí 
 části spotřebiče
• Rychlé obnovení teploty
• V mrazáku nevzniká námraza
• Stabilní spotřeba energie

Oddělené chladicí okruhy s No Frost
Systém separátního beznámrazového 
okruhu pro mrazničku a  separátního 
okruhu pro chladicí oddíl, ovšem s  op-
timalizovanou vlhkostí v celém prostoru 
je jednoznačně nejvyspělejší konstrukční 
řešení kombinovaných lednic. Výrobců, 
kteří technologii nasadili, už je mnoho 
a  pomalu přibývají. Udržování vlhkosti 
nad 70 % spolu s maximálně stabilizova-
nou teplotou a aktivním rozvodem vzdu-

chu dokáže prodloužit čerstvost potravin 
2× až 3×. Zřejmým přínosem je snížení 
množství vyhozených potravin, které 
může v  běžné domácnosti za rok tvořit 
i několik tisíc korun.
• Žádné kapky v zadní části 
 chladničky
• Vysoká vlhkost vzduchu 
 v chladicí části
• Rychlé obnovení teploty
• V mrazáku nevzniká námraza
• Stabilní spotřeba energie

Koncový zákazník se neorientuje
Pravdou je, že naprostá většina spotřebi-
telů vůbec neví, že existuje více typů be-
známrazových lednic. Jsou schopni ještě 
rozlišovat mezi lednicí, v jejímž mrazáku 
vzniká námraza, a  lednicí, kde námraza 
nevzniká. Oddělené okruhy jsou poměr-
ně složité na vysvětlení a nedají se v mar-
ketingu jednoduše vysvětlit prostým vi-
zuálem nebo krátkým spotem. Obzvlášť 
když o prodloužení čerstvosti mluví v re-
klamě i  firmy, které mají nadále chlad-
ničky s konstrukcí Total No Frost. Ne že 
by klamaly. Speciální zásuvky s regulací 
vlhkosti také dokážou zajistit delší čers-

tvost ovoce a  zeleniny. Přesto je to spíš 
taková jednoduchá a  nenákladná cesta, 
jak absenci nejmodernější výrobní plat-
formy chytře obejít.
 Výrobci nazývají technologii odděle-
ných okruhů různými názvy – Dual Total 
No Frost, NeoFrost, Twin Cooling a další-
mi. Bohužel neexistuje nějaké obecné znače-
ní a ani energetický štítek konstrukci lednic 
neindikuje. Nedozvíme se to ani v  testech 
či internetových recenzích, u  kterých, jak 
všichni víme, si nikdy nemůžeme být jisti, 
zda je psal skutečně spotřebitel, nebo jde 
o  zcela nekorektní „fake“, který publikují 
samy značky. A aby to nebylo málo, některé 
firmy modely s oddělenými okruhy nazývají 
pouze jako „No Frost“. Člověk musí proble-
matice chladicí techniky opravdu rozumět, 
aby ze specifikací pochopil, že má spotřebič 
dva nebo i  více okruhů. Spotřebitel je na-
prosto bez šance se v nabídce trhu vyznat. 
O to důležitější je, aby prodejci o konstrukci 
lednic informovali – ať už na webu, nebo 
přímo v  prodejně. E-shopy by například 
měly umožnit filtraci lednic podle typu 
chladicí technologie. První vlaštovku vidí-
me na Alza.cz, kde sice nelze zatím modely 
podle množství chladicích okruhů filtrovat, 
ale údaj je alespoň u velkého množství mo-
delů nově uváděn ve stručném popisu v hor-
ní části stránky produktu. Bravo!
 Aktuálně dodávají lednice s odděle-
nými okruhy tyto značky: AEG, Beko, 
ECG, Electrolux, Gorenje, Grundig, 
Hisense, Liebherr, Miele, Philco, Romo, 
Samsung, Severin, Sharp, Teka a Whirl-
pool. Ne všechny modely u těchto značek 
mají oddělené okruhy.

Závěrem
Jediným účelem chladničky je udržet jíd-
lo čerstvé a  konzumovatelné, ideálně po 
co nejdelší dobu. Modely s  oddělenými 
chladicími okruhy zajišťují prokazatelně 
nejlepší skladovací podmínky díky aktiv-
nímu rozvodu vzduchu (Multiflow) a opti-
malizované vlhkosti. Mohou také nabízet 
vzduchové filtry, ionizaci a další prvky, kte-
ré k čerstvosti jídla přispívají. I v rámci sou-
časných snah o  snížení uhlíkové stopy by 
proto měli také opozdilci přejít na výrobní 
platformu, která umožní produkci lednic 
s  oddělenými okruhy. Při výběru nové 
chladničky totiž není z  hlediska nákladů 
i životního prostředí vlastně tak zásadní to, 
zda má spotřebu 150 kWh nebo 170 kWh 
za rok, ale to, kolik jídla z  ní vyhodíme. 
Z modelu s oddělenými chladicími okruhy 
to bude nepochybně výrazně méně.

Grafika společnost Whirlpool velmi 
jasně ukazuje princip fungování 
kombinované chladničky  
s oddělenými okruhy.

Jedna sada No Frost, průchodka do 
chladicí části. Tak funguje tradiční 
beznámrazové lednice typu
Total No Frost.



Vinotéky jsou zpracovány 
v elegantním designu, 
díky kterému zapadnou 
do každé moderní 
domácnosti a vašemu vínu 
dopřejí reprezentativní 
uložení.

Termoelektrický systém 
chlazení výrazně snižuje 
spotřebu energie a podílí 
se na extra tichém chodu. 
Čelní strana je osazena 
dotykovým ovládacím 
panelem, který poskytuje 
přehled o nastavených 
hodnotách. Interiér 
osvětluje úsporné LED 
světlo bílé barvy.

Vinotéky Concept udrží 
vaše víno ve správné 
teplotě, takže bude 
kdykoliv připraveno 
k degustaci.  Nenechte 
se rušit a užijte si požitek 
z dobrého vína kdykoliv 
máte chuť.

Patříte mezi milovníky dobrého 
vína? Pokud ano, určitě víte, že 
nesprávné skladování může výrazně 
ovlivnit jeho výslednou chuť i vůni. 
Značka Concept představuje 
novinky v kategorii volně stojících 
vinoték, které se o vaše oblíbené 
lahve postarají tím nejlepším 
způsobem.

VTE7015

VTE7014

VTE3012

EXTRA 
TICHÉ

NERUŠENÝ 
POŽITEK 
Z DOBRÉHO 
VÍNA

Detaily a další informace o produktech najdete na www.my-concept.cz



MULTIFUNKČNÍ 
ELEGÁN

5 RYCHLOSTÍ 
a program 
PULSE

KOVOVÉ 
zpracováníPLANETÁRNÍ 

systém míchání

MIXÉR
skleněná nádoba 

o objemu 1,5 l

Concept RM7010Concept RM7000

Kuchyňský 
planetární robot 
ELEMENT

Kuchyňský 
planetární robot 

ELEMENT

NOVINKA

Recepty najdete 
v aplikaci 
Concept Vaření

Detaily a další informace o produktech najdete na www.my-concept.cz
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Většina obchodních značek na trhu 
fungovala dlouhé roky podle velmi jed-
noduchého vzorce. Áčkové značky díky 

vlastnímu vývoji a silnému výrobnímu 
zázemí určovaly a nadále určují trendy  
a dávají trhu do určité míry směr. Značky 

obchodní situaci pečlivě sledují, a jakmi-
le se nějaký typ produktu nebo techno-
logie „uchytí“, nejlépe velmi razantně,  
a prodeje strmě stoupají, nakoupí obdob-
ný výrobek v Číně, kde se leckteří výrob-
ci třetích stran specializují na důmyslné 
„kopírování“ těchto zařízení. Většinou 
jde o lacinější a méně kvalitní verze,  
s nimiž pak může obchodní značka 
přijít na západní trhy za cenu, jíž áčko-
vá značka nemá šanci dosáhnout. Široká 
masa hladových spotřebitelů pak koupí 
kvůli nízké ceně právě tento produkt, 
zatímco áčková značka, která původně 
trend definovala, přichází se svým draž-
ším (a většinou kvalitnějším řešením)  
o zákazníky. Je to samozřejmě velmi zjed-
nodušený obraz složitých obchodních 
mechanismů, ale v zásadě tento tanec, 
který spotřebitel nevnímá, protože nedo-
káže mezi obchodní značkou a značkou  
s vlastními výrobními kapacitami a vývo-
jem rozlišit, probíhá už nějaké dvě deká-
dy. Nejintenzivněji posledních deset let.

Proměna obchodních značek
Předchozím textem nechci určitě říct, 
že vše, co obchodní značky dováže-
jí, je špatné. To v žádném případě.  
Především některé z nich se z popiso-
vaného vzorce začaly postupně vyma-
ňovat a s tím, jak na trhu uspěly a zvý-

Značka Philco výrazně 
změnila v regionu strategii. 
Nechová se jako typická 
obchodní značka 
a má velké ambice
Legendární značku Philco si dodnes spousta lidí v Česku pojí  
s kategorií praček. Takzvanou „Philco fordku“ používala i za minulého 
režimu nejedna domácnost a na vysněný kus se stály nekonečné 
fronty. Philco už dnes nemá s firmou Ford nic společného, což 
ale neznamená, že by nešlo o zajímavého dodavatele domácích 
spotřebičů. Ba naopak. Přestože je dnes v podstatě značkou 
obchodní bez vlastních výrobních kapacit, nejde cestou vypočítavého 
zahlcování trhu levným a nekvalitním zbožím. Letos navíc značka 
slaví 10 let návratu na evropský trh. 
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šilo se o nich povědomí, mají možnost 
stavět svou nabídku nejen na nízkých 
cenách, ale také na kvalitě. Vidět to 
je v posledních letech jak u značky 
SENCOR, tak třeba u ETA, ECG, 
DOMO či Conceptu. Trh tedy cel-
kově vyspěl a i obchodní značky dnes 
mají co říct. 

Jedinečná pozice značky Philco
Pokud jde o segment velkých domá-
cích spotřebičů, tam po konci Bau-

maticu mnoho obchodních značek 
nepůsobí – většina se totiž drží SDA, 
případně má MDA doplňkově. Philco 
proto na trhu vyčnívá, a to nejen díky 
tomu, že jsou pro něj primárním ob-
chodním artiklem velké, nikoliv malé 
spotřebiče. Zde uvádíme pět hlav-
ních důvodů, proč už nějakou dobu  
v redakci vnímáme Philco jako velmi 
zajímavého hráče s unikátní pozicí  
a koncepcí svého byznysu.

5 důvodů úspěchu značky Philco
• Tradiční značka s dlouhou historií  
a velmi dobrým renomé
• Tým zodpovědný za Philco ve spo-
lečnosti FAST pečlivě vybírá, odkud 
spotřebiče pro své portfolio odebírá,  
a dbá na jejich vysokou kvalitu
• Značka se soustředí nejen na dílen-
skou kvalitu, ale také na technologie. 

Některé z nich, jako například odděle-
né chladicí okruhy u lednic, už dávno 
používá, zatímco mnohé áčkové značky 
nadále nejdůležitější inovaci v segmentu 
chlazení ignorují
• Philco v regionu střední Evropy 
plně využívá silného zázemí společnosti 
FAST ČR
• Značka má kompletní portfolio pro-
duktů ve volně stojícím i vestavném seg-
mentu

Klíč k úspěchu 
– pečlivý výběr produktů
Když se podíváme na portfolio velkých 
spotřebičů Philco a srovnáme ho s tím, 
jak vypadalo před šesti sedmi lety, je 
rozdíl propastný. Zpočátku se značka 
soustředila výhradně na nižší cenový 
segment, což bylo přirozené, ale skok, 
který hlavně v nedávné minulosti udě-
lala, je nebývalý. Nejvýraznější jsou 
již zmíněné oddělené okruhy u lednic, 
které nadále nenajdeme u některých 
nejzvučnějších výrobců, jako jsou BSH 
nebo LG. Nejde však jen o chlazení. 
Stačí se podívat třeba na novou genera-
ci myček s chytře řešenými příborový-
mi zásuvkami, bezkartáčovými motory  
a parními funkcemi pro dezinfekci ná-
dobí a interiéru spotřebiče. 
 Pochopitelně každý se občas spálí  
a vybere „slabší“ produkt, nicméně kva-
lita portfolia neustále stoupá, což se 
projevuje neustálým posilováním pozice 
značky na trhu. V posledním roce jí po-
mohla také koronavirová pandemie, pro-
tože loni na rozdíl od mnoha áčkových 
výrobců mělo Philco většinu produktů 
kusově dostupných.

Sell • 4/2021 • 55

 

VIDEO

https://bit.ly/3fTgIy0

Na automatické pračky Philco Ford se stály za komunismu nekonečné fronty.

Mezi největší letošní novinky značky Philco patří právě uvedená řada my-
ček s kapacitou až 15 sad nádobí, invertorovými motory a prémiovou vý-
bavou. Podrobně je Philco představuje ve vkládané příloze v tomto vydání.
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Kde se spotřebiče 
Philco vyrábějí?
Philco, stejně jako každá obchodní 
značka na trhu samozřejmě dováží ně-
které spotřebiče z Číny. Podíl čínských 
produktů v průběhu let klesl a dnes už 
je výrazně nadpoloviční část portfolia  
z Evropy a jejího okolí, například  
z Turecka, Itálie, Francie nebo třeba 
Litvy. Množství má navíc nadále růst, 
protože rok 2020 jasně ukázal, že dovoz 
z Číny může být problematický, když 
skokově stoupne cena dopravy, jak se loni 
stalo. A tato situace přetrvává nadále. 
Výroba blíže koncovému trhu se jeví jako 
větší jistota velkému množství firem na 
trhu, přičemž v tom nehraje roli pouze 
covid. Určitý návrat výrobců a značek 
blíže ke starému kontinentu je znatelný 
delší dobu.

Kdo Philco vlastní 
– Electrolux, nebo český FAST?
Stručnou historii značky Philco najdete 
ve sloupku vedle, takže nebudeme ro-
zepisovat celou historii značky od roku 
1892. V moderní historii je nejdůležitěj-
ší rok 1961, kdy ji koupila automobilka 
Ford, která výrobky prodávala pod znač-

kou Philco-Ford. Ford ale značku v roce 
1974 prodal společnosti GTE. Další vý-
voj nakonec vedl k tomu, že Philco skon-
čilo v rukách švédského Electroluxu.
 V roce 2011 zakoupila licenci na 
používání značky Philco od Electroluxu 
společnost FAST pro český, slovenský, 
polský, maďarský, ukrajinský a litevský 
trh. Licence není časově omezená, což 
vede FAST k tomu, že do značky inten-
zivně investuje a věnuje se jejímu rozvoji.  
A ačkoli vlastní FAST licenci pro uvede-
né země, pořád nemá zcela volné ruce na-
příklad ve výběru dodavatelské továrny, 
která musí splnit přísná kritéria, a FAST 
musí získat „posvěcení“ od Electroluxu, 
že může daný produkt z této továrny 
odebírat. Takový kontrolní mechanismus 
nedovolí do sortimentu přinést vylože-
ně špatný spotřebič nebo spolupracovat  
s pochybným dodavatelem.
 Philco má proto v regionu poměrně 
velké dlouhodobé ambice. Mezi největ-
ší subjekty na trhu patřit určitě nebude  
a ani se o to nesnaží. Má ambice být vi-
ditelnou silou s pečlivě postaveným port-
foliem produktů šitých na míru zákazní-
kům ve střední Evropě.

Lubor Jarkovský

Jednou z firem, která pro značku Philco domácí spotřebiče vyrábí, je turec-
ký Vestel, který provozuje na západě země u města Manisa obrovský závod 
nazvaný Vestel City.

Značka nadále používá své velmi tradiční logo, které odkazuje na její 
globální působení a mnoho úspěchů, jichž dosáhla.

Milníky v historii 
značky Philco

1892 – založení firmy Helios Electric 
Company, která později začala na trh 
dodávat výrobky pod značkou Philco
1906 – společnost přijala název 
 Philco
1909 – vstup do automobilového 
průmyslu
1920 – firma zakládá dceřiné spo-
lečnosti a vydává výrobní licence po 
celém světě. Její výroba se nachází  
v Argentině, Kanadě a Velké Británii
1938 – vyrábí první klimatizace
1939–1946 – vyrábí první chladnič-
ky s použitím pěny v izolaci, první do-
mácí mrazničky a televizory
1951 – představuje dvoudveřovou 
chladničku/mrazničku s automatic-
kým odmrazováním
1954 – přichází s vynálezem první-
ho tranzistoru vhodného pro vysoko-
rychlostní počítače
1957 – představuje úspornou kombi-
naci pračky se sušičkou
1960 – významný milník v historii 
značky. V tomto roce uzavřela smlou-
vu s NASA na výrobu celosvětové sítě 
sledovacích stanic pro vesmírný pro-
jekt Mercury
1961 – firmu kupuje automobilka 
Ford Motor Company
1966 – výrobky míří na trh pod znač-
kou Philco-Ford
1974 – Ford prodává Philco společ-
nosti GTE (původně známá jako Ge-
neral Telephone & Electronics Corpo-
ration)
1977 – Philco International míří do 
rukou firmy WCI (White Consolidated 
Industries)
1986 – značku kupuje švédský 
Electrolux
2011 – návrat značky Philco na ev-
ropský trh
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Legendární švédské roboty 
Ankarsrum neznají kompromisy
Použití poctivých materiálů, natož pak ruční výroba se z trhu domácích 
spotřebičů postupně vytratily. Masová produkce spotřebního zboží na 
kvalitu příliš nehledí, protože je vše podřízeno co nejnižší pořizovací 
ceně. Švédské kuchyňské roboty Ankarsrum jsou ale jiné. Nadále jsou 
vyráběny ve stejnojmenném městečku, kde sahá tradice kovovýroby až 
do 17. století. První domácí robot Assistent Original spatřil světlo světa 
v roce 1940 a od té doby se díky svému dokonalému designu téměř 
nezměnil.

Kuchyňské roboty začaly vznikat ve 
Švédsku dokonce už o tři roky dříve, ale 
šlo o profesionální stroje určené do vět-
ších provozů. Inženýr Alvar Lenning 
dostal proto zadání, aby zařízení přepra-
coval do podoby vhodné k použití v běž-
né domácnosti. A tak vznikl Assistent 
Original, jehož design zůstává natolik 
povedeným a nadčasovým, že se vlastně 
dodnes nezměnil. Samozřejmě přibyla 
barevná provedení, širší nabídka rych-
lostí chodu a bohaté příslušenství. 
 Čím se roboty na trhu zcela vymy-
kají, je jejich mezigenerační kompati-
bilita. Mlýnek na maso uvedený v roce 
2019 můžete připojit například k robotu 

z padesátých let minulého století. Jelikož 
jsou roboty i příslušenství opravdu mi-
mořádně kvalitní, není výjimkou, že se 
předávají z generace na generaci, protože 
bezvadně fungují po celá desetiletí. Dů-
vodem je i to, že se výrobce soustředí na 
produkci pouze jednoho jediného pro-
duktu, jemuž je věnována veškerá energie 
a péče. Žádná jiná firma na trhu, která 
má ve své nabídce kuchyňské roboty, se 
něčím takovým nemůže pochlubit.

Robot Ankarsrum nové generace
Přestože zůstává základní design včetně 
zcela převládajícího kovu věrný původní-
mu robotu ze čtyřicátých let, je současný 

Made in Sweden. 

Od roku 1940

Máte problém s kusovou dostupností u mainstreamových značek? 
Roboty Ankarsrum máme skladem a ihned k dodání!



Assistent Original (AKM6230) moder-
ním zařízením s širokými možnostmi 
použití a pestrou nabídkou doplňkového 
příslušenství.
 Srdcem robotu je motor s příkonem 
1 500 W, který dělá z přístroje jedno  
z nejvýkonnějších zařízení na trhu ve své 
kategorii. Zdůraznit musíme i robustní 
provedení s tělem z litého hliníku a do-
konalé dílenské zpracování, za které vdě-
čí roboty ruční montáži. Každému jed-
notlivému kusu je věnována péče, jaké se 
většině robotů jiných značek nedostává.

Funkce a použití
Robot Ankarsrum je skutečně 
všestranný. Vedle tradičního hněte-
ní nebo mixování umí také šlehat, 
strouhat, pasírovat, mlít (ať už kávu, 
koření, nebo maso). Čím také vy-
niká, je jedinečná konstrukce s otá-
čející se mísou, kterou nepoužívá 
žádný jiný kuchyňský robot na trhu.  
Jednotlivé nástavce se nasazují na ra-
meno a jsou pevně f ixovány, proto-
že pohyb zajišťuje zmiňovaná mísa.  
Mimochodem jde o systém preferovaný 
u profesionálních robotů. Všechny su-
roviny jsou dokonale promíseny a zpra-
covány, aniž by ulpívaly na stěně. Další 
výhodou tohoto řešení je schopnost ro-
botu zpracovat opravdu velké množství 
surovin najednou. Nehledě na to, že 
uvedená konstrukce zajišťuje robotům 
Ankarsrum velmi dlouhou životnost.
 Ovládání je řešeno velmi jednodu-
še pomocí dvou otočných voličů – jeden 
slouží k zapnutí robotu a nastavení rych-
losti, druhým se ovládá časovač s nasta-
vením až na 12 minut. Zmiňme ještě 
ovládání otáček mezi 45–130 ot./min. 
Robot má ale i vysokorychlostní výstup, 
takže k němu můžete připojit například 
stolní mixér (prodávaný jako volitelné 
příslušenství).

www.atranet.cz

Barevná provedení
Roboty Ankarsrum Assistent Original 
jsou dostupné ve 12 různých barvách.  
Od konzervativnějších až po extrava-
gantnější včetně populární červené.

Assistent Original AKM6230
Základní balení robotu Ankarsrum ob-
sahuje základnu přístroje, 7litrovou ne-
rezovou mísu, hnětač, stěrku na těsto, 
špachtli, hák na těsto, 3,5litrovou dvoji-
tou šlehací metlu, balonové metly, jedno-
duché metly, převodový díl, víko a mísu 
na příslušenství. Další příslušenství lze  
k robotu volitelně dokoupit – jeho se-
znam najdete vedle tohoto textu.

Ankarsrum, Electrolux
a práva na značku
V historii kuchyňských robotů Assis-
tent hraje velmi důležitou roli přední 
švédský výrobce domácích spotře-
bičů, společnost Electrolux, která  
v roce 1937 zakoupila práva na ten-
to přístroj od jiné firmy. Když pak 
uvedla v roce 1940 domácí model, 
stal se z něho velmi rychle prodej-
ní hit, na který kvůli dopadům vál-
ky a nedostatku materiálů museli 
někteří zákazníci čekat až tři roky.  
V roce 1969 byla výroba přesunuta 
do městečka Ankarsrum, kde zůsta-
la dodnes. Electrolux v roce 2001 
výrobní linku a práva na legendární 
produkt prodal společnosti Traction 
AB (nyní Ankarsrum Industries AB). 
Firma postupně získala práva na 
použití názvu „Assistent Original“  
v dalších zemích, a tak mohly švéd-
ské roboty zamířit do mnoha zemí 
světa včetně České republiky.

Volitelné příslušenství
• nástavce na těstoviny
• citrusovač
• mixér
• mlýnek na maso
• odšťavňovač
• struhadlo zeleniny
• disky na těstoviny
• mlýnek na obilí
• vločkovač
• nástavec na sušenky

Máte problém s kusovou dostupností u mainstreamových značek? 
Roboty Ankarsrum máme skladem a ihned k dodání!
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Když jsem nastupoval na pozici šéfredak-
tora časopisu, nebyl jsem úplný zelenáč. Už 
v závěru střední školy jsme s pár spolužáky 
začali pracovat pro v té době velmi populár-
ní časopisy, jako Level, Stereo & Video nebo 
Internet Magazín. Současně jsme byli jedni 
z vůbec prvních redaktorů rozjíždějícího se 
webu Technet.cz, kde jsem já osobně psal 
především recenze na počítače, MP3 pře-
hrávače a všelijakou audio a video techniku.  
V době nástupu do SELLu bylo za mnou 
už nějakých šest let praxe v roli externího 
redaktora a editora. To asi sehrálo největší 
roli, proč si kolegové z Maďarska, kde už 
tamní mutace nějaký ten rok fungovala, na-
konec vybrali do pražské pobočky mladého 
cucáka místo mnohem starších zájemců.

Nepěkné dědictví
Když se čtyřiadvacetiletý kluk, který 
roky vyměňoval hospody a večírky s přá-
teli za večery strávené testováním nejno-
vější elektroniky, stane šéfredaktorem, 
asi se nelze divit, že to považuje za spl-
něný sen. Prvotní nadšení a  plány začít 
budovat nový komunikační kanál pro trh 

domácích spotřebičů ale brzy vystřídala 
velmi studená sprcha.
 Asi vás překvapí, že nemám na 
mysli hospodářskou krizi, která se v  té 
době začala projevovat, i když měla na 
velmi pomalý start projektu pochopitel-
ně vliv. Mnohem horší bylo to, že SELL  
v Česku před mým nástupem zhruba rok 
vycházel pod názvem Sell In Sell Out  
a jeho představitelé si neudělali v bran-
ži nejlepší jméno. Nerad bych, aby to 
znělo, že chci na někoho házet špínu. 
Nebudu proto zabíhat do detailů. Sta-
čí snad, když řeknu, že neautorizované 
rozhovory a  pirátsky stažené inzeráty 
v  náhledové kvalitě, které se na strán-
kách časopisu objevily, dotčené f irmy 
nepotěšily. 
 Po svém nástupu jsem s  nadšením 
zamířil na první tiskové konference, kde 
mi poté, co jsem řekl, který titul vedu, 
leckteří zástupci firem odmítli podat 
ruku a  vůbec se mnou mluvit. Nechá-
pal jsem. Postupně jsem zjistil, co vše se  
v  minulosti odehrálo, a  odhalil tu ne-
milou šlamastyku. Co naplat, že jsem  

s  tím neměl nic společného a  v  časopise 
nezůstal jediný člověk z  předchozí re-
dakce. Nepěkné dědictví jsem musel nést 
na svých bedrech chtě nechtě a mraven-
čí prací začít vztahy nejen budovat, ale  
u některých firem vůbec získat prostor, aby  
k nějakému budování mohlo dojít. Dlužno 
dodat, že většina mi šanci nakonec dala. 

„Cože? B2B časopis? K čemu to je?“
Pokud už nebyly vztahy u  některých fi-
rem pošramocené, narážel jsem na 
začátku do vcelku neprostupné zdi 
nepochopení koncepce SELLu jako ta-
kového. Dokonce jsem od některých lidí 
slyšel dotazy typu: „A  proč bychom se 
měli prezentovat v  něčem, co nejde kon-
covému zákazníkovi?“ Musím přiznat,  
že měsíce kontinuálního odmítání a někde 
až vysmívání byly kruté. Pálili jsme v  té 
době neuvěřitelné peníze za každé vydání  
a situace došla tak daleko, že jsme si já i ko-
lega, který zajištoval tisk, zpožďovali platby. 
V jednu chvíli jsme dlužili za několik vydání 
a já sám byl nakonec rok ve skluzu se svou 
výplatou. 

SELL vychází 
již 13 let. 
Cesta k jeho 
prosazení 
na trhu byla 
trnitá
Psal se rok 2008 a bylo mi tehdy 
čtyřiadvacet let. Vystoupil jsem z autobusu 
a zamířil kdesi na Kavalírce mezi vilky 
a bytovky, kde jsem měl domluvený 
pohovor na pozici šéfredaktora časopisu 
o domácích spotřebičích. Zajímavá štace, 
říkal jsem si, chvíli bych to mohl dělat, 
než dokončím vysokou. Letos v květnu od 
těchto momentů uplynulo přesně 13 let  
a moje „štace“ se tak trochu protáhla.

Navzdory obtížím s rozjezdem časopisu, mě nadšení pro věc nikdy 
neopustilo. Fotka z IFA 2011
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Bylo každopádně potřeba bojovat, pro-
tože jsem já, externí redaktoři a  dal-
ší angažovaní pochopili, že projekt má 
skutečný potenciál. Vždyť v Česku žád-
ný B2B časopis tohoto typu neexistoval  
a bylo jen otázkou času, než ho začne trh 
akceptovat. V  západních zemích tento 
typ médií funguje už od 70. let a nikdo  
z  výrobců tam smysluplnost spoluprá-
ce na takovém projektu nezpochybňuje.  
I díky trpělivosti majitele našeho malého 
vydavatelství a jeho postupným finančním 
injekcím jsme ony kritické dva roky přeži-
li, než na sebe začal magazín vydělávat.

Obsahová kvalita byla
na začátku bídná
Když teď listuji starými čísly, otevřeně 
přiznávám, že dnes už bychom je vydat 
nemohli. Velké množství typografic-
kých i  faktických chyb, povrchnost tex-
tů, nezasvěcenost… Žádný učený z nebe 
nespadl, to je jasné. Přesto se zpětně ne-
divím, že mnoho firem v prvních letech 
nechtělo do SELLu investovat. Trhu  
s  domácími spotřebiči, jeho mecha-
nismům a  fungování jsem tehdy vůbec 
nerozuměl já ani externisté. Časopis se 
proto věnoval hlavně produktové strán-
ce a ani zde nebyly výstupy vždy v opti-
mální kvalitě. Necítím se proto dotčeně, 
že mi v první třetině existence časopisu 
spousta lidí řekla na nabídku inzerce 
prosté „Ne“ bez další diskuse.

De’Longhi, Beko a všichni další
Naději nám ale dali někteří jednotlivci, 
kteří přes diskutabilní úroveň časopisu 
viděli v projektu z dlouhodobého hledis-
ka potenciál. Prvním byl Andrea Natale, 
který v  té době intenzivně pracoval na 
tom, aby etabloval značku De’Longhi 
na českém trhu. Dlouholetý šéf zdej-
ší pobočky italské firmy znal tento typ 
médií právě ze své rodné země a jevil od 
začátku upřímný zájem spolupracovat.  

Krátce nato zaujal podobný postoj  
i Roman Kantor v roli nového šéfa znač-
ky Beko. Myslím, že právě Roman Kan-
tor si určitě sám moc dobře pamatuje, 
jaké to je, když se na vás lidé dívají skrz 
prsty, posmívají se vám a  dehonestují 
vaši značku. Beko zezačátku prodávalo 
hlavně levné sporáky a pračky a leckteří 
zástupci tradičních značek při vyslovení 
názvu této firmy zvedali oči v sloup. Kam 
Beko dokráčelo, víme všichni…
 Kolem roku 2010 se objevovaly prv-
ní větší náznaky změn a spolupracujících 
firem začalo přibývat. A to i díky tomu, 
že do branže mířily nové tváře nezatí-
žené tím, že jim tady chce nějaký mladý 
kluk narušovat zavedené pořádky jakým-
si časopisem. Sněhová koule byla v pohy-
bu, až jsme dospěli do fáze, že zhruba 
polovina branže s  námi spolupracovala  
a časopis byl konečně finančně stabilní.

Kontroverzní Jarkovský 
a SELL coby servis trhu
Dodnes se setkávám s tím, že mě někdo 
označuje za kontroverzního novináře. 
Leckomu vadí, že píšu věci bez obalu  
a že se nebojím témat, která mohou být 
až nepříjemná. O  některých firmách 
jsem v  posledních letech napsal články 
bez ohledu na to, zda měly v SELLu in-
zerci, nebo ne, které v jejich kancelářích 
vzbudily pozdvižení. Za těch 13 let jsem 
se párkrát seknul a neměl pak rozhodně 
klidné spaní, ale největší zloba nenastala, 
když jsem publikoval chybné informace. 
Ne nadarmo se říká, že za pravdu se člo-
věk zlobí nejvíc.
 Mým úkolem není vydávat sluníč-
kovou výkladní skříň firem. To, co dělá 
SELL tím, čím je, jsou právě texty, které 
v rámci branže upozorní na rozličné ne-
švary. Právě tyto texty dle ohlasu, který 
přichází v  posledních letech prakticky 
na každé vydání, jsou pro většinu z  vás 
důvodem magazín otevřít a číst. Přesto-
že tím zavírám dveře ke spolupráci s ně-
kterými subjekty, nic na svém upřímném 
projevu měnit nebudu. Peníze nejsou 
všechno. A  začít vydávat „bezpohlavní 
SELL“ by bylo jako si pod sebou řezat 
větev.

SELL je kolektivní dílo
Co osobně považuji za nejdůležitější, 
je fakt, že časopis nemá inzerenty nebo 
klienty, jak jim říkají prodejci inzerce 
ve velkých vydavatelstvích. SELL má 
partnery. Spolupráce netkví v  publikaci 

dodaných vizuálů, nýbrž v  kontinuální 
komunikaci o  tom, co se na trhu děje. 
Pokud podrobujeme kritice velké prodej-
ce, jako je Alza, Mall a další, například 
kvůli některým praktikám, není to pou-
ze hlas můj nebo hlas externího redakto-
ra. Je to hlas trhu, protože obsah časopisu 
vzniká na základě soustavné a neutucha-
jící komunikace mezi námi a  firmami  
z branže, které s námi úzce spolupracují. 
Proto také současná vydání stojí někde 
úplně jinde než zmiňovaná čísla z  roku 
2008 nebo 2009. Naším cílem nadále 
zůstává vytvářet s firmami komunikační 
kanál, nikoliv někomu tupě a mechanic-
ky tisknout reklamu.

Společný projekt s deníkem E15
Našemu časopisu v průběhu let velmi po-
mohla také tehdy vcelku revoluční spo-
lupráce s  ekonomickým deníkem E15. 
Když jsme začali řešit nápad vydávat 
v  něm speciální přílohy, leckdo si opět 
ťukal na hlavu. „Inzerovat v  roce 2013 
spotřebiče v novinách? Vždyť už nejsou 
devadesátky!“ Svým způsobem pravda. 
Jenže projekt speciálů se opět natolik 
vymykal a  byl velmi dobře zacílený na 
movitější a vzdělanější lidi, kteří jsou ty-
pickými čtenáři E15, že se nám povedlo 
celou věc rozjet. Letos speciály vychází 
devátým rokem – pandemie pochopitel-
ně do našich plánů loni i  letos zasáhla, 
a  tak jsme zpracovali některá témata 
v  digitální formě na E15.cz. I  po deví-
ti letech platí, že nic podobného žádný 
další mediální dům v Česku nepublikuje.

SELL dávno není printovým médiem
Digitalizací prošel před lety i  samotný 
časopis, který nadále nákladně tiskneme, 
protože dle našich zjištění většina lidí  
z branže printovou verzi stále preferuje. 
Digitální publikaci dáváme na náš web 
už skoro dekádu. Postupně se přidal 
mailový newsletter, LinkedIn, YouTube 
a  nově také plně webová verze časopi-
su. SELL je dnes už multiformátovým  
a  multimediálním projektem. Přes-
to zůstává věrný své původní myšlen-
ce – zajišťovat branži informační servis  
a tvořit komunikační kanál mezi prodejci  
a výrobci. To, zda se nám to daří, musíte 
posoudit sami. Já bych chtěl jen v závěru 
poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že 
jsme doputovali až sem. Díky za to, že už 
13 let sedím na stejné židli, a za splněný 
sen jednoho obyčejného kluka z Prahy.

Lubor Jarkovský

Úplné začátky. IFA 2010. Zleva doprava – 
Lubor Jarkovský (CZ SELL), Grzegorz 
Leśniewski (PL SELL) a Dávid Szalai (HU SELL).



Kuchyňské roboty 
Chef: Vždy o funkci 
NAPŘED
Poznejte roboty KENWOOD zblízka  – inovativní funkce, nadčasový 
design, dlouhodobá kvalita. To jsou přednosti, které z  této značky 
dělají číslo jedna na evropském trhu. Seznamte se s předními funkcemi 
chytrých kuchyňských robotů řady Chef, které pomohou s přípravou 
mnoha pokrmů a ušetří spoustu času.

Vaření
Kuchyňské roboty řady Cooking Chef mají 
to nejširší a nejpřesnější rozpětí teplot, které 
roboty KENWOOD mohou nabídnout. Funk-
ce indukčního vaření od 20 °C do 180 °C 
s přesností na jeden stupeň se hodí hlavně 
pro dosažení excelentních výsledků při cuk-
rářských úkonech. Součástí výbavy robotů 
je vařící metla, která vypomůže s bezchyb-

ným promícháním teplých pokrmů.

Hnětení
Sílu pro důkladné hnětení kynutých těst 
zajišťuje tichý a výkonný elektronicky ří-
zený ChefMotor™ o síle až 1700 W. Stačí 
do robota zasunout hnětací hák a rázem 
připravíte dokonale táhlé těsto na do-

mácí chléb.

Ohřívání
Unikátní mísa EasyWarm™ o  objemu 7 l 
maximálně zjednoduší vaření a  pečení 
díky možnosti temperování surovin až do 
teploty 60 °C přímo v  míse. Nádoby si 
poradí také se změknutím másla, rychlým 
kynutím, či rovnoměrným rozpouštěním 
čokolády bez zbytečného nepořádku ko-
lem. Ohřívání zastane chytrý robot Chef 

Titanium Patissier.

Míchání
Všechny řady robotů KENWOOD dis-
ponují planetárním způsobem míchání, 
které zajistí dokonalé promíchání všech 
surovin v  míse. Rychlost míchání lze va-
riabilně a  jednoduše měnit pomocí ovlá-
dacího kolečka. Pro rychlé zapracování 
surovin slouží funkce Puls. Nárůst otáček 
je postupný, aby nedošlo k rozlétnutí su-

rovin z mísy.

Šlehání
Součástí příslušenství robotů KENWOOD 
jsou 4 nerezové míchací nástavce. Jedním 
z nich je šlehací metla, která vám vyšlehá 
ten nejhebčejší a zároveň ultra pevný sníh. 
Na všechny nerezové metly Chef se vzta-

huje doživotní záruka.

Vážení
Přesná váha EasyWeigh váží suroviny pří-
mo v pracovní míse bez nutnosti přemisťo-
vání, čímž šetří čas a omezuje nepořádek 
při vaření a pečení. Dle potřeby je možné 
vážit kdekoliv na spotřebiči, tedy i na vy-

sokorychlostním výstupu.
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TITANIUM 
CHEF

PATISSIER XL

COOKING 
CHEF

XL

CHEF XL
ELITE

1500 W 1400 W 1400 W

Snadné
ovládání

Intuitivní barevná dotyková obrazovka 
BakeAssist™ o úhlopříčce 2.4" nabízí 6 před-
nastavených programů SimpleTouch, které 
vám po stisknutí jediného tlačítka zjednoduší 
přípravu vašich pokrmů. CookAssist™ u robo-
tů Cooking Chef nabízí až 13 programů. Pro 
snadné přidávání ingrediencí do mísy stačí jed-
noduše zvednout výklopné rameno LightLift™
povolením bezpečností páčky. Navíc v pracov-
ní míse najdete unikátní osvětlení, díky které-

mu je uvnitř až 14x jasnější světlo bez stínů.

Mletí
a mělnění

Namlít si doma maso, rozmělnit čerstvé 
bylinky, ale i  obiloviny nebude s  roboty 
řady Chef žádný problém. Součástí jejich 
výbavy je mlýnek na maso, ale na výběr je 
i mlýnek na bylinky a koření, a také mlýnek 

na mák a obiloviny.

Pohodlné
čištění

Veškeré přídavné nástavce i dvě do sebe 
zapadající nádoby DuoBowl z  nerezové 
oceli, které jsou součástí robotů řady Chef, 

jdou snadno mýt v myčce na nádobí.

Mixování, lisování, 
odšťavňování

Milovníci ovocno-zeleninových smoo-
thie, krémových polévek a  fresh nápojů 
ocení různé nástavce na jejich přípra-
vu. Na výběr je skleněný ThermoResist 
mixér, odstředivý odšťavňovač, lis na 
citrusy, smoothie2Go mixér, lis bobulo-

vin či pomalý šnekový odšťavňovač.

Krájení, strouhání, 
kostičkování

Krájení na jemné i  silné plátky, jemné 
i  hrubé strouhání či servírování pokrmů 
v  úhledných kostkách nebo spirálách 
bude s těmito praktickými nástavci hrač-
ka. Food processor je ideálním nástav-
cem pro různé typy strouhání, kontinuální 
kráječ a strouhač či bubínková struhadla 
umí krájet mimo pracovní mísu, spiralizér 
i nástavec na krájení kostiček si oblíbíte.

Inspirace
v kuchyni

Každodenní inspiraci v  kuchyni přináší
aplikace Kenwood World, ve které najdete 
více než 100 sladkých i  slaných receptů. 

Dostupné pro iOS a Android. Více na  www.kenwoodworld.cz

Válení, tvoření 
a vykrajování

Vaření i pečení může být s chytrými robo-
ty KENWOOD velká zábava, kterou zaručí 
tyto originální nástavce na válení, tvoření 
či vykrajování – nástavce na výrobu domá-
cích těstovin, 13 tvořítek na těstoviny, tvo-

řítka na cukroví.
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Po velkém „boomu“ domácího vaření a s ním spojeném překotném růstu trhu tradičních robotů  
v průběhu druhé dekády nového tisíciletí přišlo ochlazení. Zvýšený zájem o kuchyňské pomocníky 
včetně robotů přinesla koronavirová krize. Nápor novinek ovšem nenastal a trh zůstává poměrně 
stabilní a klidný.

Kuchyňské roboty se prodávají dobře. 
S novinkami ale firmy šetří

Obchodní značky jsou aktuálně ve složitější situaci kvůli drahé dopravě z Číny, kde od třetích stran kuchyňské roboty nakupují, 
a tradiční výrobci této techniky mají nabídku dlouhodobě komplexní. Přesto se několik novinek na trhu objevilo. Asi největší je 
příchod nové značky – švédského prémiového výrobce Ankarsrum – a loňské uvedení nové generace robotů Kenwood s funkcí 
vaření či ohřevu surovin.
 Trh s roboty také postihly výpadky kusové dostupnosti – některé značky, jako například KitchenAid, jsou na tom hůře než 
jiné. Faktem je, že oživení trhu s kuchyňskými roboty bylo stejně nečekané jako příchod koronavirové pandemie, takže se těžko 
mohly firmy připravit.

Značka Ankarsrum je na českém trhu nová. Pokud vás zajímá, kde se vzala, že má za 
sebou velmi bohatou historii a proč ji lze považovat za přímého konkurenta amerického 
KitchenAidu nebo britského Kenwoodu, se dozvíte v prezentačním článku na straně 58. 
Roboty do Česka dováží česká firma Traminal a vidí v nich vzhledem k jejich úrovni  
a kvalitní švédské výrobě velký potenciál. V nabídce je vlastně jen jeden model. Víc jich není 
potřeba. Zákazník má ale na výběr ze 12 barevných variant. Assistent Original se vyznačuje 
robustním provedením, tělem z litého hliníku a jedinečnou konstrukcí, kterou žádný jiný 
robot na trhu nepoužívá. Při zpracování surovin se netočí hák nebo metla, ale mísa. Tento 
systém často používají profesionální stroje. Základní balení obsahuje nerezovou 7l mísou, 
dvojitou 3,5l šlehací mísu, hák na těsto, balonové metly, jednoduché metly a drobné doplňky, 
jako jsou špachtle či víko. Nabídka volitelného příslušenství je opravdu bohatá a obsahuje: 
nástavce na těstoviny, citrusovač, mixér, mlýnek na maso, odšťavňovač, struhadlo zeleniny, 
disky na těstoviny, mlýnek na obilí, vločkovač a nástavec na sušenky.

Ankarsrum 
Assistent Original AKM6230
• 1 500 W • Nerezová mísa 7 l 

 a šlehací mísa 3,5 l
• Celokovové tělo

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Poslední novinkou německé značky jsou roboty řady MUM2, které byly uvedeny na trh  
v závěru loňského roku. My jsme do přehledu vybrali nadstandardně vybavený model, 
který staví na 700W motoru a 3,8l nerezové míse. Bosch nezapomíná ani na planetární 
systém míchání. Výkon lze regulovat ve 4 stupních. K robotu jsou dodávány hnětací hák, 
flexibilní metla se silikonovým okrajem a balonová metla, food procesor s několika typy 
disků, mixér (1,25 l) a citrusovač. K hlavní nerezové míse je k dispozici i transparentní víko 
s plnicím otvorem.

Bosch 
MUM2 MUMS2EW40
• 700 W
• Nerezová mísa 3,8 l

• Až 2,4 kg těsta

Cenově dostupnější robot od značky Clatronic má kompaktnější design. Suroviny jsou 
zpracovávány v 5 l velké nerezové míse, na kterou lze nasadit i transparentní kryt proti 
rozstřiku. Robot je dodáván se šlehací metlou a hliníkovými háky pro zpracování těsta. 
Samozřejmostí je planetární systém míchání. Rameno robotu je výklopné o 35°. Robot je 
v prodeji v titanovém a červeném provedení.

Clatronic 
KM 3712
• 1 100 W
• Nerezová mísa 5 l

• Až 3 kg těsta

AEG 
Concept 
Element RM7010
• 1 200 W
• Nerezová mísa 5 l

• Celokovové tělo

Loni v červnu uvedla značka Concept tento robot v černém provedení (RM7000), aby po roce nabídla 
ještě jeho bílou variantu. Oba přístroje se jinak zcela shodují. Kromě kovového těla mají i kovové vnitřní 
převody. Pohon u nich zajišťuje 1200W motor, jehož výkon lze regulovat v 5 krocích. Pro okamžité 
dosažení maximální rychlosti slouží potom pulzní chod. Concept dodává robot i s minikuchařkou  
v balení a nabízí také aplikaci pro chytré telefony, kde uživatelé najdou další inspiraci a postupy. Součástí 
příslušenství tohoto modelu jsou kromě nerezové mísy 3 metly, skleněný mixér o objemu 1,5 l, mlýnek 
na maso (3 výměnné kotouče, příslušenství na cukroví, párky a klobásy) a struhadlo se 3 výměnnými 
nástavci.Dostupnost: 

novinka již v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Značka postupně ucelila a optimalizovala své portfolio malých domácích spotřebičů, na jejichž 
trh vstoupila před pár lety. Kuchyňský robot aktuálně nabízí jeden – jedná se o celokovový 
model s 1000W motorem, 4,5l nerezovou mísou a planetárním mícháním umožňujícím volbu  
z 12 úrovní rychlosti. Popřípadě lze využít pulzní chod. Elektronické ovládání doplňuje LED 
displej. Zákazník může k robotu volitelně dokoupit ocelový mlýnek na maso (+ nástavce na plnění 
klobás), nástavec pro pasírování měkkého ovoce a zeleniny (také lis na šťávu) a příslušenství pro 
výrobu domácích těstovin (2 typy – na lasagne a na špagety).

Beko 
Chef KMD 3102

Dostupnost: v prodeji

• 1 000 W
• Nerezová mísa 4,5 l

• Celokovové tělo
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Značka ETA postupně rozšířila své portfolio kuchyňských robotů až do nejvyšších cenových 
segmentů. Tento model spadá právě do nejvyšší kategorie a je dodáván s komplexním 
balíkem příslušenství pro hnětení, šlehání, krájení, krouhání, mixování, sekání, strouhání, 
mísení, lisování citrusů, mletí masa, tvorbu cukroví, výrobu těstovin, plnění uzenin, mletí 
máku a pomalé odšťavňování. Robot používá planetární systém míchání. Jeho bílá barva 
může na první pohled svádět k dojmu, že má šasi z plastu, ale není tomu tak. Jedná se o 
celokovový model. Pohon zajišťuje motor s příkonem 1 500 W.

ETA 
Gratus Kuliner 0038 90000
• 1 500 W
• Nerezová mísa 6,7 l

• Celokovové provedení

Loni představila značka Kenwood nové modely robotů s funkcí vaření. Vedle třetí 
generace vlajkové lodi Cooking Chef zamířil na trh první zástupce zcela nové řady Chef 
Patissier. Na první pohled upoutá barevným dotykovým displejem, na kterém snadno 
a rychle nastavíte veškeré funkce a přednastavené recepty. Základ robotu tvoří 1400W 
motor, integrovaná váha, osvětlení mísy a zajímavá novinka v podobě funkce přihřívání 
až na teplotu 60 °C. Můžete tak snadno změkčit tuhé máslo, rozpustit čokoládu nebo až 
trojnásobně urychlit kynutí těsta. Robot je dodáván se sadou dvou do sebe zapadajících 
pracovních nádob (7 l a 5 l), balonovou metlou, hnětacím hákem, metlou ve tvaru „K“ 
a flexi metlou. Další příslušenství lze dokoupit. Kenwood ho má ze všech výrobců na 
trhu nejširší nabídku.

Kenwood 
Titanium Chef Patissier XL KWL90.244SI 
• 1 400 W
• Nerezová mísa 7 l

• Funkce ohřevu surovin
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Robot belgicko-české značky DOMO v sobě skrývá 1200W motor a kovové převody. Stabilitu mu 
zajišťují protiskluzové nožičky s přísavkami. Spolu se základnou dostanou zákazníci standardní 
balík příslušenství, který obsahuje 6l nerezovou mísu, skleněný mixér o objemu 1,5 l, hnětací 
hák, míchací metlu, šlehací metlu a průhledné víko s plnicím otvorem. Dokoupit pak mohou lis 
na citrusy, kráječ a struhadlo zeleniny, mlýnek na maso a 3 typy nástavců na těstoviny (lasagne, 
tagliatelle, špagety). 

DOMO 
DO9231KR
• 1 200 W
• Nerezová mísa 6 l

• Až 2 kg těsta

AEG 
KitchenAid 
Artisan 5KSM185
• 300 W
• Nerezové mísy 4,83 l a 3,3 l

• Celokovové tělo

Značka KitchenAid patří mezi nejpostiženější, pokud jde o kusový nedostatek zboží. Obrovský globální 
růst poptávky po jejím zboží včetně domácího amerického trhu způsobil, že se do Evropy roboty 
nedostávají v dostatečném množství. Na webu samotného českého distributora svítí u většiny modelů 
informace, že nejsou skladem. A to i tento robot, který jsme vybrali do přehledu. Nenechte se u něho zmást 
nízkým příkonem motoru – KitchenAid používá nízkootáčkové motory, takže je příkon robotů ve srovnání  
s konkurencí „malý“. Nevyjadřuje to ale skutečný výkon stroje, který pracuje od 58 ot./min. až po 220 ot./
min. V rámci tohoto rozmezí je na výběr 10 rychlostí. Výrobce také zdůrazňuje, že nejen šasi motoru je 
kovové, ale i motor je z kovového odlitku. Součástí balení jsou 2 nerezové mísy, šlehací metla, hnětací hák 
a plochý šlehač (oba z nerezu). Nechybí ani kryt proti rozstřiku surovin. Robot je dostupný v 15 barvách.

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Vedle prezentované světle zelené mají zákazníci u tohoto modelu na výběr ještě dalších  
8 barevných variant. Robot sází na systém se 3 výstupy motoru pro zajištění co nejširší palety 
funkcí. Praktické jsou nepochybně integrované osvětlení mísy i LED displej zobrazující 
dobu zpracovávání surovin. Motor s maximálním příkonem 1 000 W má pozvolný náběh 
a dokáže upravovat otáčky podle odporu surovin. Uživatel může vybírat ze 7 rychlostí. 
Vedle 2 nerezových nádob je k robotu dodáváno následující příslušenství: transparentní 
víko mísy, plastové víko pro uzavření mísy, 3 metly, hnětací hák, mlýnek na maso,  
1,5l mixér s titanovými noži, tvořítko cukroví a nástavec pro přípravu klobás.

Sencor 
STM 7872BL
• 1 000 W
• Nerezové mísy 4,5 l a 3 l

• Celokovové tělo

Značka Tefal garantuje, stejně jako u většiny svého sortimentu, opravitelnost produktu 
po dobu 10 let. Kromě robotů v tradičním nerezu má v nabídce i model ve výraznější 
červené barvě. Robot dokáže zpracovat až 1,8 kg dortového těsta nebo ušlehat 10 bílků. 
V tomto případě je k robotu dodáváno navíc množství nástavců. Základ tvoří nerezová 
mísa, šlehací metla, nerezová metla na dortové těsto a nerezový hák na těžká těsta. Tefal 
pak přidává ještě 1,5l mixér, struhadlo/kráječ se 4 nerezovými válci pro různé způsoby 
zpracování surovin, mlýnek na maso a dokonce odšťavňovač.

Tefal 
Masterchef Gourmet QB515G38
• 1 100 W
• Nerezová mísa 4,6 l

• Bohaté příslušenství

Prémiová značka malých domácích spotřebičů se sice soustředí především na trh pákových 
kávovarů, elektrických grilů a mixérů, ale přesto má ve svém portfoliu také kuchyňský robot. 
Precizně zpracovaný stroj s kovovým tělem, displejem (časovač) a systémem planetárního míchání 
používá elektronickou regulaci výkonu. Snímá tedy zatížení motoru a opravuje jeho výkon, aby 
bylo dosaženo konstantních otáček. Sage přidává i LED osvětlení nádoby, pojistky proti přehřátí 
nebo přetížení a bezpečnostní zámek misky. V základním balení najdete vedle skleněné a nerezové 
mísy plochou metlu, šlehací metlu, hnětací hák, plochou metlu se stěrkou, samostatnou stěrku  
a ochranný kryt.

Sage 
The Bakery Boss BEM825

AEG 
WMF 
Profi Plus
• 1 100 W
• Nerezová mísa 5 l

• Celokovové tělo

Prémiová německá značka, která již patří do portfolia Groupe SEB, má ve své 
nabídce také kuchyňský robot. Kromě planetárního systému míchání nabízí  
i takzvané překládání pro extra jemné zpracování surovin. WMF také upozorňuje 
na navíječ kabelu. Robot je dodáván s krytem proti rozstřiku surovin, hnětacím 
hákem, plochou metlou a balonovou metlou. Další příslušenství lze volitelně 
dokoupit.

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

• 1 200 W
• Skleněná mísa 4,7 l a nerezová mísa 3,8 l

• Celokovové tělo
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KCL95.424SI KVL90.244SI KVL6370S

OBJEVTE sílu
kuchyňských robotů 
Kenwood

TITANIUM 
CHEF

PATISSIER XL

COOKING 
CHEF

XL

CHEF XL
ELITE

1500 W 1400 W 1400 W
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V příštím čísle SELL:
Během první poloviny letních 
prázdnin vypustíme do světa 
další vydání, ve kterém se 
podíváme na trh vestavných 
spotřebičů. Konkrétně se budeme 
věnovat například vinotékám, 
protože o ně v době koronavirové 
krize strmě rostl zájem, ale po 
delším čase nahlédneme také 
do trhu vestavného chlazení. 
Už se nabídka zlepšila? Nebo 
zůstávají vestavné lednice stále 
v nepraktické šířce 54 cm a bez 
oddělených chladicích okruhů?



w w w.laurasta r.cz

V  Laurastar věříme, že boj se zastaráváním výrobků 
je otázkou úcty  jak k životnímu prostředí,  tak k zákazníkům. 

Plýtvání představuje v moderní společnosti obrovský problém, 
a všichni tak musíme přiložit ruku k dílu a snažit se  ho eliminovat. 
Naše výrobky jsou proto navrženy, aby vydržely a dlouho sloužily. 

Jsou robustní, s mimořádným dílenským zpracováním a komponentami, 
které lze opravit.  Zařízení Laurastar tak zůstanou ve vašich 

službách po celou generaci. Nejde o pouhý záměr, ale o realitu.

OTÁZKA ÚCTY
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Slunce v lednici pro 
uchování vitamínů

Přihrádka 

beko.cz
2021
2021

se střídáním 3 barev světla a tmy

2021
20212021

MAGAZÍN SELL SLAVÍ  
13 LET EXISTENCE
Vzpomínky šéfredaktora na krušné 
začátky projektu

PHILCO SE NA TRHU VYMYKÁ
Není typickou obchodní značkou 
a dokazuje své velké ambice

NEJMODERNĚJŠÍ CHLADNIČKY 
JSOU JEN JEDNY
Mají oddělené chladicí okruhy 
a nevysušují jídlo

SELL 4/2021

JEDINÝ ČESKÝ B2B MAGAZÍN O TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI – 13 LET NA TRHU

Teka Urban  
Colors Edition
Jedinečná řada 
spotřebičů, 
dřezů a baterií 
v barvách, které 
inspiroval život

Bouřlivé   časyBouřlivé   časy
IFA 2021 zrušena, Mall v zisku  IFA 2021 zrušena, Mall v zisku  
a kontejnery dál za horentní sumya kontejnery dál za horentní sumy

PANDEMIE 
A TEKA
Jak se výrobce 
zaměřený na 
kuchyňský 
trh vypořádal 
s nelehkou 

dobou, odpovídá Stefan Hoetzl, 
šéf Teka Group

SKUPINY VÝROBKŮ
Nadstandardní chladničky
Kuchyňské roboty

VIDEO
Představujeme jedinečný  
bluicer Sage
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