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BUILT-IN SPECIÁL

Samsung prochází 
nečekanými změnami
JOSEF BLÁHA OPOUŠTÍ OBCHODNÍ TÝM  
A DIVIZE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ MÍŘÍ 
POD KŘÍDLA ŠÉFA TELEVIZORŮ

NOVÁ VESTAVNÁ
ŘADA HOOVER

CHYSTÁ SE I TROUBA, KTERÁ 
UCHOVÁ JÍDLO 14 DNÍ JAKO 

ČERSTVĚ UVAŘENÉ

Exkluzivní interview
JIŘÍ RADA Z CANDY HOOVER 
O AKVIZICI FIRMOU HAIER, 
STRATEGII V ČESKU  
A CHYSTANÝCH NOVINKÁCH

Datart ztrácí
svou identitu
NADĚJE NA ZMĚNU 
KURZU ALE STÁLE ŽIJE

Kuchyňské trendy 
pro rok 2019
O DESIGNU, VÝBAVĚ  
I SMYSLU PRO DETAIL

Skupina výrobků
VESTAVNÉ LEDNICE 
S MRAZÁKEM DOLE

VESTAVNÉ MYČKY – 60 CM

ODSAVAČE PAR
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Nová ENA 8, jednošálkový plně automatický kávovar extra třídy. Malý, krásný, jednoduchý – je imperativem pro všechny, kdo milují kávu a estetický 
vzhled, jako například Roger Federer. Moderní displej TFT zajišťuje jednoduché ovládání na čelní straně. Jediným stisknutím tlačítka je na výběr 
deset různých specialit v dokonalé kvalitě. Působivým akcentem celkového designu je kulatá nádržka na vodu, která připomíná ušlechtilé křišťálové 
karafy. Nový kávovar ENA 8 je k dostání ve třech atraktivních barvách a v provedení Signature Line v masivním hliníku. JURA – If you love coffee.
 www.jura.com

Roger Federer
Největší tenisový šampion 
všech dob

    Maximální potěšení z kávy – 

čerstvě namletá,
               nikoli z kapsle.



trh domácích spotřebičů se v Česku opět chvěje. Nikoliv však kvůli 
ekonomickým faktorům, kdejakým kauzám či krachům, ale personálními 
změnami ve firmách. Jedním ze základních hybatelů těchto dějů na trhu 
je samozřejmě Datart, respektive HP Tronic. Už loni zamířili do různých 
firem v oboru i mimo něj mnozí zaměstnanci původního řetězce a letos  
v dubnu následovalo druhé dějství. Celkem pochopitelně. Nabídka nových 
smluv ze strany nového majitele Datartu se jim nezamlouvala, především 
z hlediska finančního ohodnocení. Vody ovšem rozvířila také společnost 
Samsung, když z ní přišla zhruba začátkem dubna zpráva, že dlouholetý šéf 
obchodu v rámci divize domácích spotřebičů Josef Bláha končí. V důsledku 
toho se pak změnila celá struktura českého a slovenského zastoupení, jak 
se můžete dočíst v článku na straně 8. A aby to nebylo málo, tak se trhem 
šíří už od března zpráva, že nás čeká také jedna změna v česko-slovensko-
maďarské pobočce De’Longhi. K té se ale vyjádříme nejdříve až v příštím 
čísle, abychom téma seriózně zpracovali.

Příjemné čtení přeje 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Lubor Jarkovský 
šéfredaktor



NOVÁKompaktní  
rozměry

Jednoduché  
ovládání

Displej  
TFT 2,8“

Variabilní  
spařovací  
jednotka

P.E.P.® 
Pulzní extrakční 

proces

J.O.E.® 
Kompatibilní 

s aplikací

10 specialit  
stisknutím tlačítka
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Na zadání pracoval tým inženýrů a výrobních 
specialistů a nyní mohou představit plody své 
práce. Požadovala se absolutní přesnost, rozměry 
mezer s minimálními tolerancemi a kvalitní 
povrchová úprava. Plášť kávovaru ENA 8 je tvořen 
přesnými díly z hliníku o tloušťce 3 mm. Detaily 
jako zaoblení bočních stěn v poloměru 4 000 mm 
nebo přesně zkosené hrany definují vzhled 
tohoto mistrovského díla, které bylo vytvořeno 
tradičním řemeslným zpracováním v kombinaci 
s komplikovanou moderní technologií výroby.

Nepřekonatelný jednošálkový kávovar: malý, krásný, jednoduchý – nutnost pro 
všechny milovníky kávy a estetického vzhledu. ENA 8 vás nadchne svými kávovými 
specialitami – káva čerstvě namletá, nikoli z kapsle.

ENA 8 Signature Line

Massive Aluminium

REVOLUCE mezi malými kávovary

První plně automatický kávovar  
s pláštěm z masivního hliníku na světě

1,9 kg
hliník



Cool Control 1 l
Kávové kreace s mlékem a mléčnou pěnou jsou velice oblíbené a nejlépe se připraví se 
studeným mlékem o teplotě 4 °C. Aktivní jednotka Cool Control s nerezovou nádobou 
vhodnou do myčky se snadno plní a uchovává mléko po celý den na ideální teplotě. 
Vaši zákazníci tak už nemusejí neustále chodit pro mléko do lednice, pokaždé když si 
budou chtít připravit cappuccino nebo jinou mléčnou kávu.

Provedení JURA ENA8 Metropolitan Black /  
Nordic White / Sunset Red Massive Aluminium

Kávy na stisk tlačítka 1 ristretto 
1 espresso 

1 káva 
1 cappuccino 

1 Espresso doppio 
1 espresso macchiato 

1 latte macchiato 
1 Flat White 

1 porce mléčné pěny 
horká voda 

1 ristretto 
1 espresso 

1 káva 
1 cappuccino 

1 Espresso doppio 
1 espresso macchiato 

1 latte macchiato 
1 Flat White 

1 porce mléčné pěny 
horká voda 

Funkce horké vody 3 úrovně 3 úrovně
Použití mlaté kávy ● ●
Pulzní extrakční proces (P.E.P.®) ● ●
Mletá káva ● ●
Mlýnek AromaG3 AromaG3
Smart Connect volitelně součástí balení
Kompatibilita s aplikací J.O.E.® ● ●
Programovatelný objem vody ● ●
Možnost úpravy množství vody během přípravy ● ●
Programovatelná síla kávy ● ●
Možnost úpravy síly kávy během přípravy ● ●
Programovatelná úroveň teploty vody pro spaření kávy 3 3
Barevný TFT displej ● ●
Osvětlení šálků ● ●
Integrované čisticí programy ● ●
Certifikace hygieny TÜV ● ●
Výška výpusti kávy/mléčné pěny 55-138 mm 55-138 mm
Kapacita zásobníku na kávová zrna 125 g 125 g
Rozměry (v × š × h) 32,3 × 27,1 × 44,5 cm 32,3 × 27,1 × 44,5 cm

Nerezová 
termonádoba 
na mléko
Cenově dostupnější 
variantou je 
termonádoba, který 
udrží mléko po 
dobu několika hodin 
vychlazené. Dodáváme 
model s objemem 0,6 l 
i menší 0,4l.

Skleněná nádoba  
na mléko
Kdo hledá maximální 
jednoduchost a čistou 
eleganci, ten možná 
zvolí naši skleněnou 
nádobku o objemu 0,5 l. 
Uchovávat ji lze v lednici 
a samozřejmě v případě 
potřeby umýt i v myčce 
nádobí.

Hadička na mléko s nerezovým opláštěním
Na detailech záleží. Především pro vyšší 
modely kávovarů 
byste měli doporučit 
tuto prémiovou 
verzi hadičky sloužící 
pro nasávání mléka 
z nádobky nebo 
krabice.

Smart Connect a Wireless 
Transmitter
Smart Connect, který se 
zapojuje přímo do kávovaru, 
využívá pro komunikaci 
technologii Bluetooth. Vy tak 
můžete kávovar bezdrátově 
ovládat a programovat 
prostřednictvím aplikace 
J.O.E.® přes smartphone nebo 
tablet. Wireless Transmitter je 
pak volitelným příslušenstvím 
pro chladicí jednotku Cool 
Control, která se díky němu 
může spojit s kávovarem. 
V případě nedostatku mléka 

se informace objeví přímo 
na displeji kávovaru.

Ohřívač šálků
Dvě topná tělesa 
udržují šálky 
při konstantní 
teplotě 55 °C, 
která je důležitá, 
aby káva 
neprošla při 
výdeji teplotní 
šokem.

Šálky, sklenice a další nádobí JURA
Samozřejmě můžete zákazníkům 
doporučit také originální šálky, 
sklenice a lžičky JURA pro různé 
druhy káv.

ENA8 v té nejlepší společnosti. 
Nezapomeňte nabídnout příslušenství!
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Beko a pára
Exkluzivní video interview s Antonínem Boumou, produktovým manažerem značky Beko, který nám představil no-
vou parní troubu Beko. V showroomu v pražských Butovicích jsme si prohlédli i další novinky včetně 80 cm široké 
chladicí a mrazicí kombinace či nové vestavné řady Zara Grey. Pro přehrávání videa v tištěné verzi časopisu naskenujte 
QR kód chytrým telefonem nebo zadejte odkaz pod kódem do prohlížeče v počítači.

Bosch zařazuje do nabídky  
novou indukci s integrovaným  
odsavačem
Stále populárnějším řešením pro moderní kuchyně se 
stává varná plocha bez klasické digestoře. Jednou z va-
riant jsou odsavače integrované vedle varné desky nebo 
za ní, druhou potom deska přímo kombinovaná s od-
savačem. Německý Bosch zařadil do své nabídky nově 
takový model. Najít ho 
můžete pod označením 
PV S 851F 21E .  Deska  
s šíř kou 80 cm má na levé 
straně f lexibilní plochu, 
takzvanou CombiZone, 
a napravo 2 klasická 
varná místa. Samozřej-
mostí jsou v této kate-
gorii výrobků funkce  
a výbava jako Power   
Boost, PerfectFry či 
senzorové ovládání Di-
rectSelect. Pokud jde o indukční vaření, můžete vybí-
rat ze 17 stupňů výkonu, u digestoře to je 9 rychlostí 
odtahu a intenzivní režim. Celý f iltrační modul odsa-
vače lze vyjmout a mýt v myčce nádobí.

Nová generace akumulátorového  
vysavače Electrolux představena,  
těšte se na Ergorapido PowerPro
Divize malých domácích spotřebičů Electrolux nás  
v dubnu informovala o chystaném uvedení dvou no-
vých modelů v rámci úspěšné řady Ergorapido. Novin-
ky označované jako PowerPro se pyšní novým typem 
podlahové hubice pro účinné vysávání větších nečistot. 
Navíc nabízí ve srovnání s předcházející generací těch-
to vysavačů 6× vyšší sací výkon a lépe odstraňují prach  
z mezer a rohů. Konstrukce vysavačů je typu 2 v 1, tak-
že lze nadále vyjmout ruční jednotku pro lokální úklid. 
Vybavenější model 
EER87MBM je dodá-
ván ještě s teleskopic-
kou trubkou kartáčem 
a zahnutým kartáčem 
pro pohodlné vysá-
vání prachu z nábyt-
ku. Nižší model nese 
označení EER85SSM. 
Kompletní prezenta-
ci výrobků přineseme 
v některém z příštích 
vydání.

6 NOVINKY

https://youtu.be/NDlOivC2I1c

VIDEO

https://youtu.be/NDlOivC2I1c
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SOUVISLOSTI

Už začátkem března dorazila do naší 
redakce zpráva, že Josef Bláha skončí 
ve společnosti Samsung. Přestože běží 
mezi obchodníky a profesionály z oboru 
všechny možné verze, máme potvrzeno, 
že jde o svobodné rozhodnutí pana Blá-
hy. O měsíc později jsme se ale dozvědě-
li, že na počátku čistě osobní záležitost, 
již jsme se rozhodli na stránkách časo-
pisu nerozmazávat, má značný přesah.  
A to až na strukturální úroveň české-
ho a slovenského zastoupení. Doposud 
fungovala divize domácích spotřebičů  
v rámci Samsungu v tuzemsku samostat-
ně – její obchodní tým vedl Josef Bláha 
a produktové manažery Michal Kollár. 
Poslední více než měsíc se pak na trhu 
řešila zásadní otázka – kdo do firmy na-
stoupí místo pana Bláhy. Samsung, jak už 
je u něho často zvykem, ovšem překvapil 
a zvolil v podstatě šalamounské řešení  
v podobě sloučení divize domácích spo-
třebičů s divizí spotřební elektroniky. 
Od května tak vede tým produktových 
manažerů Libor Bauer a obchodní tým 
Tomáš Kučera. A Michal Kollár? Ten 
podle našich informací přechází právě do 
obchodního týmu. Na starost bude mít 
primárně jednoho zásadního klienta – 
HP Tronic Zlín.
 Přestože nevidíme v SELLu tento 
typ konsolidací rádi, nemůžeme ignoro-
vat jeden zásadní pozitivní prvek, jímž je 
sloučení rozpočtů obou divizí. Domácí 
spotřebiče tak mohou získat větší marke-
tingovou podporu a prostor než doposud, 
což by s jejich prodeji a posílením znač-
ky, hlavně v kategorii prémiového bílého 
zboží, mohlo pomoci.

Odchod Josefa Bláhy 
ze společnosti Samsung 
spustil veletoč dalších 
změn. Divize domácích  
spotřebičů bude nově  
spadat pod spotřební  
elektroniku
Dlouhé roky poměrně stabilní struktura společnosti Samsung  
prochází nyní transformací, která vyústila v konsolidaci jejích  
divizí. Vše se přitom dalo do pohybu až v důsledku jedné jediné 
personální změny v podobě ohlášeného odchodu Josefa Bláhy, 
který v Samsungu působil od roku 2012.

Ještě loni na veletrhu EuroCucina jsme se setkali jak s Josefem Bláhou, tak Michalem 
Kollárem. Druhý jmenovaný ale ve firmě nadále zůstává, pouze přechází do obchodní-
ho týmu. Na fotografii jsou spolu s Jánem Živným, šéfem divizí spotřební elektroniky, 
domácích spotřebičů a IT, korejským kolegou a Reném Cíglerem, majitelem kuchyňského 
studia Schmidt.



Pure C9
4× nižší hlučnost a nejúčinnější 7stupňová filtrace
Řada prémiových vysavačů Pure byla doposud reprezentová-
na pouze sáčkovými nebo tyčovými akumulátorovými modely. 
Příchodem Pure C9 dochází k rozšíření také do kategorie síťo-
vě napájených bezsáčkových vysavačů. Jedná se o velmi zajíma-
vou novinku, která se pyšní extra nízkou hlučností na úrovni  
72 dB(A), což ji činí 4× tišší ve srovnání s jejím předchůdcem  
v podobě Electrolux UltraCaptic.
 Nízká hlučnost by ale byla nepodstatná, pokud by vysavač ne-
byl schopen účinně vysávat a filtrovat nečistoty. Díky perfektní-
mu utěsnění celého systému nazývaného jako PureFlow Silent se 
nedostávají zpět do ovzduší v místnosti ani mikročástice prachu 
nebo roztoči. Konkrétně má jejich zachycení na starost rovnou 
7stupňová filtrace. Samozřejmě je potřeba, aby se uživatel o vysa-
vač staral a čistil jeho předmotorový filtr, který je nově doživotní 
a není potřeba ho nikdy měnit. K filtru je nyní také snazší přístup.
 Zmínit ještě musíme snadný a lehký pohyb vysavače díky  
velkým zadním kolům Easy-Roll a přednímu kolečku otočnému  
o 360 stupňů.

Ease C4
Nejlepší „bezsáček“ Electrolux ve své kategorii
Do střední cenové třídy spadá tato nová řada, která staví na 
účinné 4stupňové filtraci a větší nádobě na prach ve srovná-
ní se starší generací bezsáčkových vysavačů Electrolux. Co se 
týče systému filtrů, používají vysavače dvoufázovou cyklonovou 
jednotku, předmotorový filtr a výstupní filtr. Díky dvoustup-
ňové cykloně se zanášejí oba zmíněné filtry méně a vysavač 
si delší dobu udržuje plný sací výkon. Pro jeho úplné obnovení 
stačí předmotorový filtr umýt. I tyto modely mají velká kolečka  
a snadno se s nimi manévruje.

www.electrolux.cz

Electrolux 
Pure C9 Filtrace Akční rádius Hlučnost Příkon

Objem 
prachové 
nádoby

Ovládání  
na rukojeti

Regulace 
výkonu

Vyroben  
z recy-

klovaných 
plastů

Příslušenství Barva

PC91-8STM 7stupňová 12 m 72 dB(A) 500 W 1,6 l ano 13 stupňů ne

podlahová hubice FlowMotion 
s LED osvětlením, nesené 

příslušenství 3v1 (štěrbinová 
hubice, kartáček a hubice na 

čalounění)

tmavě mod-
rá metalická

PC91-6MB 7stupňová 12 m 72 dB(A) 500 W 1,6 l ne 13 stupňů ne

podlahová hubice FlowMotion, 
podlahová hubice Flex Pro 

Plus, dlouhá šterbinová 
hubice s kartáčkem, nesené 
příslušenství 3v1 (štěrbinová 
hubice, kartáček a hubice na 

čalounění)

světle modrá

PC91-GREEN 7stupňová 12 m 72 dB(A) 500 W 1,6 l ne 13 stupňů
ano (z 
60 %)

podlahová hubice FlowMotion, 
podlahová hubice Parketto 

Pro, nesené příslušenství 3v1 
(štěrbinová hubice, kartáček a 

hubice na čalounění)

černá

PC91-4MG 7stupňová 12 m 72 dB(A) 600 W 1,6 l ne 13 stupňů ne

podlahová hubice PowerFlow, 
nesené příslušenství 3v1 

(štěrbinová hubice, kartáček a 
hubice na čalounění)

světle šedá

Electrolux 
Ease C4 Filtrace

Akční 
rádius

Hlučnost Příkon
Objem 

prachové 
nádoby

Ovládání 
na rukojeti

Regulace 
výkonu

Příslušenství Barva

EC41-ANIM 4stupňová 7 m 80 dB(A) 700 W 1,8 l ne 4 stupně 
podlahová hubice DustTrap, podlahová hubice s rotačním 
kartáčem, hubice Mini Turbo, štěrbinová hubice, hubice na 

čalounění
červená

EC41-6DB 4stupňová 7 m 80 dB(A) 700 W 1,8 l ne 4 stupně 
hubice DustTrap, hubice 2v1 (otočný kartáč na prach a čisticí 
kartáč), nesené příslušenství (štěrbinová hubice a hubice na 

čalounění)
modrá

EC41-4T 4stupňová 7 m 80 dB(A) 700 W 1,8 l ne 4 stupně 
hubice DustTrap, prachový kartáč, parketová hubice, nesené 

příslušenství (štěrbinová hubice a hubice na čalounění)

tmavě 
modrá 

metalická

EC41-2SW 4stupňová 7 m 80 dB(A) 700 W 1,8 l ne 4 stupně hubice DustTrap, nesené příslušenství  
(štěrbinová hubice a hubice na čalounění) světle šedá

Slavná švédská značka, která dala vysavači jeho druhé jméno, 
uvedla začátkem dubna na trh dvě nové modelové řady 
cyklonových vysavačů. Nejpokročilejší technologie a rekordně 
nízkou hlučnost přináší řada Pure C9. Cenově dostupnější 
Ease C4 zase nabízí kompaktnost a maximální jednoduchost.  
Oba typy se pak vyznačují vysokým a především stabilním 
sacím výkonem.

Jednotlivé modely se liší barvou a dodávaným příslušenstvím. Bližší informace najdete ve srovnávacích tabulkách:

E
le

ct
ro

lu
x 

E
as

e 
C

4
E

le
ct

ro
lu

x 
P

ur
e 

C
9

Nová generace 
bezsáčkových vysavačů 
Electrolux je až 4× tišší
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Nemůžeme začít jiným dotazem. Po
cítili jste už v Česku nějaké změny 
způsobené probíhající integrací Candy 
Hoover do společnosti Haier?
Pokud jde o Česko a Slovensko, tak  
k nám žádné konkrétní změny nedolehly. 
Vše zatím běží stejně jako doposud. Nej-
větší změny probíhají aktuálně na úrovni 
centrály, kde došlo k právnímu spojení 
Candy Group a Haier Europe ke 4. led-
nu letošního roku. Z Paříže se k nám do 
Itáliestěhovala evropská pobočka Haier, 
přičemž jejím novým generálním ředite-
lem byl nově jmenován Yannick Fierling. 
Změnil se také název společného podni-
ku, a to na Haier Candy Group. Původní 
management Candy nadále pracuje, při-
čemž byl doplněn o posily z Haieru.

Působíte na pozici manažera za ve
stavné spotřebiče. Pro Candy Hoover 
jsou nadále poměrně logicky jedničkou 
pračky. Význam vestaveb ale nepo
chybně v rámci firmy roste. Jak se jejich 
pozice od vašeho nástupu změnila?
Pračky hrají pochopitelně prim a na tom 
se určitě nic měnit nebude vzhledem  
k naší dlouhé tradici jejich výroby.  
Jedním z pilířů naší strategie jsou ale  

i vestavné spotřebiče, na jejichž trhu dr-
žíme v Itálii pozici lídra. Samozřejmě se 
snažíme v této kategorii posilovat na-
příč celou Evropou. Řekl bych, že mým 
příchodem se změnilo dost věcí. Rozší-
řili jsme distribuci, a to hlavně směrem  
k sítím kuchyňských studií. Dále jsme 
posílili na úrovni distribuce menším 
subjektům včetně truhlářů, zejména 
přes jednoho z našich klíčových part-
nerů, jímž je Tauer Group. Co se týče 
sortimentu, tak jsme nabídku po stránce 
skladby výrobků, ale také obchodu zra-
cionalizovali. Výsledkem je, že obratově 
významně rosteme právě i ve vestavbách.

V kategorii vestaveb přicházíte na trh 
pod značkou Candy nově například  
s parní troubou Smart SteamOven. 
Můžete čtenářům přiblížit, o jaký typ 
parní trouby jde? Jak v ní pára vzniká  
a k čemu všemu slouží?
Jedná se o troubu s takzvaným připařo-
váním, tedy přidanou párou k některým 
tradičním metodám pečení. Páru lze 
přidat k indikovaným programům. Jed-
ná se o nejjednodušší konstrukční řešení  
s vlisem ve spodní části pečicího prosto-
ru, pod níž se nachází speciální topné tě-

leso zajišťující a určující množství vznika-
jící páry. Ideální je tato funkce například 
pro přípravu pečiva, protože těsto zůstává 
vláčné a zbytečně se nevysušuje. 

Všimli jsme si, že má trouba takzvaný 
„double cleaningsystem“ neboli dvoji
tý čisticí systém. V čem je dvojitý? Jak 
funguje?
Ano, troubu lze čistit dvěma způso-
by, vždy s velkou mírou automatizace.  
Základní program pro časté použití sta-
ví na systému Aquactiva, který nabízíme  
i v našich jiných troubách, nejen mode-
lu Smart SteamOven. Nečistoty, zbytky 
jídla a mastnota se rozpouštějí pomocí 
páry, takže je pak jen člověk lehce setře. 
Druhou čisticí funkcí je potom pyrolýza, 
kterou ale doporučujeme používat pouze 
jednou za několik měsíců. S její pomocí 
lze vnitřek trouby samozřejmě vyčistit 
ještě dokonaleji.

Trouba nese v názvu slovo „smart“. 
Předpokládámetedy, že disponuje  
i konektivitou. K čemu ji může uživatel 
konkrétně používat?
Konektivita, tedy propojení s chytrým 
telefonem nebo tabletem, slouží nejen  

O společnosti Candy Hoover se v posledních měsících hodně mluvilo hlavně v kontextu s její 
akvizicí ze strany čínské firmy Haier. Do českého sídla Candy v pražském Karlíně jsme ale 
tentokrát vyrazili primárně hovořit o vestavných spotřebičích a novinkách, které již brzy zamíří 
na trh. V loňském roce jsme si na zahraničních veletrzích prohlédli například troubu KeepHeat 
s funkcí udržení čerstvého jídla po dobu až 14 dní či myčky s pokročilou detekcí náplně pomocí 
integrované kamery. O všech těchto, ale i dalších novinkách s námi hovořil Jiří Rada, manažer 

vestavných spotřebičů a obchodní manažer Candy Hoover ČR.

Jiří Rada: 
Vestavby se staly jedním ze základních pilířů 

naší strategie pro budoucnost

10 • Sell • Duben 2019
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k ovládání spotřebiče, ale také k většímu 
přehledu o jeho činnosti díky notifika-
cím, možnosti sledovat spotřebu nebo 
stahovat další programy. Důležitým 
aspektem je možný vzdálený přístup ke 
spotřebiči ze strany servisu.

Chystáte se smart funkce rozšiřovat  
i do dalších trub?
Kromě novinky Smart SteamOven nebo 
top modelu Watch&Touch s displejem 
místo klasického skla dvířek se mohou 
naši partneři těšit na novou řadu trub 
Timeless, která bude spadat do cenově 
dostupnějšího segmentu. Chceme totiž 
nabídnout smart funkce a konektivitu 
širšímu okruhu zákazníků. Řadu Time-
lessovšem nebudou tvořit pouze smart 
trouby – půjde o ucelenou nabídku ve-
stavných spotřebičů do kuchyně. Oče-
kávat ji můžete ke konci letošního roku.

Už od loňského veletrhu EuroCucina 
čekáme napjatě na troubu Hoover Keep
Heat s technologií Exever, která dokáže 
dlouhou dobu uchovat jídlo čerstvé  
a chutné, jako kdyby bylo právě dovaře
no. A to až několik dní. Kdy přijde na trh 
v Česku? A jak tento systém funguje?
Tato trouba na sebe na veletrzích přitáh-
la opravdu hodně pozornosti. Informa-
ce, že v ní můžete nechat jídlo po dobu  
až dvou týdnů, přičemž bude jídlo čer-
stvé a chutné, jako kdybyste ho právě 
dovařili, zní až neuvěřitelně. Trouba 
KeepHeat toto skutečně nabídne pomo-
cí technologie Exever, na jejímž vývoji 
se podílela i organizace FutureCookin-
gLab pod patronátem Parmské univerzi-
ty. Celá věc funguje tak, že nejprve jídlo 
uvaříte, následně ho hermeticky uzavřete 
v sáčku, ze kterého odsajete vzduch va-
kuovačkou. Takto ho můžete v troubě 
Hoover KeepHeat udržovat při teplotě 

60 až 72 °C po dobu 14 dnů v nejvyšší 
chuťové a nutriční kvalitě, jako kdybyste 
ho právě uvařili.

Trouba KeepHeat je součástí celého no
vého vestavného programu Hoover, že?
Ano, pracujeme na zcela novém katalo-
gu vestavných spotřebičů Hoover, kde 
najdete jak cenově dostupnější, tak pré-
miové spotřebiče, kterým chceme dát  
u této značky výrazně větší prostor. 

Hlavně se tedy rozšíří 
nabídka dražších mode-
lů a celkově dojde k uce-
lení našeho portfolia.

A zeptat se samozřej
mě musíme i na myčky 
AXI s integrovanou 
kamerou, pomocí které 
spotřebiče velmi přes
ně vyhodnotí množství 
nádobí i jeho druh.
Myčky řady AXI jsou 
již v prodeji také na čes-

kém a slovenském trhu, zatím ale pouze 
modely bez integrované kamery. Vlajko-
vou loď chceme uvést na trh na přelomu 
roku. Kamera v ní přitom není jen pro 
nějaký efekt, ale slouží k velmi přesné 
detekci množství a druhu vloženého ná-
dobí. Myčka tak dokáže nastavit automa-
tický mycí program hned od začátku, ni-
koliv až po prvním oplachu, jak to dělají 
všechny současné myčky se senzorickým 
mytím. Senzory má ale tento model také 
– mycí program jeve svém průběhus je-
jich pomocí optimalizován včetně inten-
zity ostřiku, teploty vody, délky trvání  
a tak dále. Řada AXI se každopádně za-
tím týká pouze volně stojících spotřebičů.

Můžeme očekávat ještě nějaké novinky 
v této produktové kategorii?
Určitě. Nedávno jsme totiž otevřeli  
v Turecku novou továrnu na myčky ná-
dobí a začínáme zde s výrobou na nové 
platformě. Novinkypostupně přijdou 
na trh. Zatím ale nemohu prozradit nic 
konkrétního.



Seznamte se s Collection 7 a Collection 5
Značka Hoover se v letošním roce rozhodla přejmenovat své řady vestavných spotřebičů a zvolila praktické 
názvy modelových linií Collection s číselným označením. Bývalá prémiová řada Vanity Premium typická svým 
černým celoskleněným provedením je nově označovaná jako Collection 7, spotřebiče řady Vanity s přizna-
ným nerezovým rámečkem a transparentními dvířky najdete v Collection 5. Základní modely vestavných 
spotřebičů skýtá Collection 3, retro design Collection 1. Sjednocení názvů pomůže lepší orientaci zákazníka, 
který najde v každé kolekci dokonalou kombinaci péče, designu a inovace pro svou kuchyni. Představme si 
největší benefity trub a varných desek prémiových řad. 

Prémiové vestavné spotřebiče  
Hoover v nových řadách

www.hoover.czCook the way you live

H-OVENS
Lepší a rychlejší vaření
PRO PANELY představují exklusivní moderní systém cirkulace vzduchu (v troubách o maximálním objemu  
74 l), který rovnoměrně distribuuje horký vzduch uvnitř trouby prostřednictvím 100 trysek na jejích bocích. 
Zajišťuje tak rovnoměrnou tepelnou přípravu v rámci celého vnitřního prostoru a zabraňuje ztrátě vlhkosti 
pokrmů. 

CHEF PANEL zlepšuje cirkulaci vzduchu v troubách se standardní velikostí vnitřního prostoru (do 68 l),  
zajišťuje stabilní šíření teploty uvnitř trouby a rychlou obnovu teplot.

Flexibilita se dvěma vnitřními prostory
Trouba s extra velkým vnitřním prostorem umožňuje využívání trouby standardním způsobem nebo  
rozdělením plechem na dva samostatné prostory. Po rozdělení lze z jediného velkého interiéru vytvořit  
dvojitou troubu se dvěma samostatnými ventilátory a nezávislým ovládáním teploty a programu v obou  
prostorách najednou, bez nežádoucího mísení pachů. 



www.hoover.czCook the way you live

Extra velký prostor
Značka Hoover nabízí trouby o kapacitě až 80 l, což znamená o 80 % větší pracovní prostor při zachování 
standardních rozměrů spotřebiče. V troubě s maximálním vnitřním prostorem můžete péct až na 5 úrovních. 

Maximální péče při dovírání
Díky inovativnímu systému šetrného dovírání dvířek SOFT CLOSE je snížena rychlost dovírání, zabraňuje se 
prudkému přibouchnutí dvířek a je zajištěna větší ochrana před opotřebením během každodenního provozu. 

Úsporné LED  osvětlení
Jedinečným systémem osvětlení 14 LED světly ve dvířkách zajišťují trouby Hoover rovnoměrné osvětlení  
a dokonalou viditelnost v celém prostoru trouby. Díky úsporným LED diodám s dlouhou životností se nejvyšší 
modely trub  pyšní certifikací energetické třídy A+.

Pyrolytické i parní čištění
PYROLYTICKÝ PROGRAM pro hloubkové čištění automaticky zamkne dvířka trouby, zahřeje troubu na 500°C 
a spálí tak veškerou mastnotu a připáleniny. Po skončení čistění v troubě zůstane malé množství usazenin, 
které lze snadno setřít vlhkým hadříkem. 

HYDRO EASY CLEAN pro každodenní čištění snadno a rychle vyčistí vnitřní prostor trouby pomocí páry. 
Stačí nalít na dno trouby 300 ml destilované vody a aktivovat speciální 30minutový program. Jakmile trouba 
vychladne, zbytky nečistit setřete hadříkem. 

H-HOBS
PLYNOVÉ VARNÉ DESKY
Hořáky s vertikálním plamenem namísto kruhového pomáhají omezovat tepelné ztráty. Díky minimalistickému 
designu má navíc varná deska velmi výrazný elegantní vzhled.

Dokonalá kontrola nad plamenem a maximální flexibilita
Dvoukruhové hořáky zajišťují výkonnou a vyváženou tvorbu tepla s výkonem až 5 kW, což je ideální pro  
použití s  velkými pánvemi.

Odolné tvrzené keramické sklo
Pokud preferujete skleněnou plynovou varnou desku namísto nerezové, u značky Hoover naleznete tvrzené 
keramické sklo odolné vůči odření a poškrábání. 

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
Přizpůsobitelná spotřeba
Inovativní funkce POWER MANAGEMENT umožňuje monitorovat odběr elektrické energie varné desky  
nastavením maximálního příkonu na hodnotu mezi 2,5 kW a 7,2 kW a tím zabránit přetížení a vyhození  
pojistek. Tato funkce se hodí všude tam, kde je možné desku připojit pouze na 230V

Maximální flexibilita
Nové větší flexibilní zóny pro vaření E-SPACE používají hranaté induktory, čímž umožňují maximální využití 
varné desky bez hluchých míst a zajišťují tak rovnoměrné vaření.
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Myčky na českém 
trhu podle GfK
Za rok 2018 narostl ve sledovaných odbytových 
cestách obrat za myčky o 6 %, obdobné srovnání 
před rokem ukázalo na meziroční přírůstek ve výši 
8 %. Podíl vestavného provedení je však i na ros-
toucím trhu již po několik let stabilní – v hodnotě 
se drží na 60 %.

Zdroj: 
Zdeněk Bárta 
Market Insights 
Director CZ&SK, 
GfK Czech 
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VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY A KOMBINACE Panelový trh GfK/ Česká republika I-XII 2014/2015
Struktura a vývoj trhu Prodej v ks/Kč/%

Prodej v ks/% Prodej v Kč/%

100 % 100 % 100 % 100 %

24 %

14 %

-2 %

-5 %

29 %

15 %

-1 %

3 %

57

34

7

53

37

8

45

42

12

41

44

14

A+++
A++
A+
A

I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2014 : I-XII 2015 I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2014 : I-XII 2015

V průměru se vloni prodávaly myčky za  
10 400 korun, za vestavné provedení ve standard-
ní 60cm šíři zaplatili kupující zhruba o 250 korun 
méně než před rokem – a to částku 11 900 korun. 
Pokles průměrné ceny zaznamenaly i vestavné mo-
dely slim, i když mírnější. Z nabídky vestavných 
myček se výrazněji dařilo cenovému segmentu do 
12 tisíc korun, který v meziročním srovnání ubral 
podíl dražšímu sortimentu.

Na trhu praček existuje automatické dávkování 
detergentů zhruba 10 let. Mezi jeho největší 
propagátory patří společnost BSH, která ho také 
představila jako první. Dlouhé roky šlo ale ze 
strany spotřebitelů o nedoceněnou až přehlíženou 
inovaci, přičemž až letos s ní přichází většina 
hlavních značek. U myček toto téma otevírá nově 
Beko a na zahraničních trzích také Miele. Nastane 
brzy čas úpadku mycích tablet?

I do kategorie myček 
přichází „autodosing“

S takovou revolucí samozřejmě počítat hned tak nemůžeme, ale z dlouhodobého 
hlediska je celkový přechod k automatice nevyhnutelný. Už jenom proto, že mimo 
záznam mnozí odborníci přiznávají, že ke kvalitnímu umytí plné náplně myčky stačí 
pouhá polovina tablety. Nikdo to vzhledem ke spolupráci výrobců myček s výrobci 
mycích prostředků samozřejmě neřekne veřejně, ale vyzkoušejte umýt nádobí s rozpů-
lenou tabletou a zjistíte, že i silně zašpiněné nádobí se v kvalitní myčce umyje. Nejde 
ani tak o přehnanou úspornost finanční, jako ekologický rozměr celé věci. V kontextu 
s tímto faktem je možná vhodnější přejít na levnější prášek, který můžeme dávkovat 
dle libosti – přece jenom se tablety hůře půlí. Nejlepší je ale samozřejmě automa-

tické dávkování mycího prostředku dle 
množství náplně a jejího zašpinění, což 
si moderní myčka dokáže velmi jedno-
duše zjistit pomocí senzoru čistoty vody. 
Ve spolupráci s ním pak může myčka ze 
zásobníku dávkovat optimální množství 
detergentu stejně jako pračka. Elegantní, 
komfortní, úsporné a ekologické.

Věk automatizace je tu
Svůj systém přinesla na trh německá 
firma Miele, ale zatím ne v Česku. Jeho 
největší nevýhodou je nutnost používat 
originální dávkovač, který je navíc na 
jedno použití. Po vyprázdnění tak zbu-
de uživateli zbytečný plastový obal. Vel-
ká lahev s tekutým detergentem a jeho 
dávkování do integrovaného zásobníku, 
jak řeší „autodose“ turecké Beko, nám 
přijde lepší. Navíc může uživatel použít 
prostředek dle vlastního výběru. Nikdo 
další zatím automatické dávkování u my-
ček nemá, ale je to jen otázka času. Pro 
„launch“ tohoto prvku nebyla vhodnější 
doba vzhledem k vývoji na trhu praček, 
kde s integrovaným zásobníkem přichá-
zejí nebo nedávno přišly AEG, Amica, 
Beko, Samsung či Whirlpool. Bosch  
a Siemens ho již mají mnoho let. Někteří 
pak minimálně přidávají funkce pro asi-
stenci s dávkováním, protože faktem je, 
že většina lidí používá buď prášku málo, 
nebo hodně. U myček se nic takového 
dosud moc neřešilo. Zbytečné plýtvání 
prostředkem při mytí je však zajímavým 
tématem také pro marketing – vždyť 
cena mycích prostředků je poměrně 
vysoká a jakákoliv jejich úspora má na 
peněženku zákazníka výrazně větší vliv 
než například litr vody sem a litr vody 
tam. Nehledě na to, že z ekologického 
hlediska je pochopitelně ideální použít 
nejmenší množné množství detergen-
tu. Pokud toto myčka učiní a současně 
dokáže nádobí dokonale umýt, sníží se 
spotřebiteli náklady na její provoz a pří-
roda si také oddechne. U myček je ov-
šem na rozdíl od praček situace složitější  
v tom, že jsou na trhu jako primární vol-
ba spotřebitelů etablovány drahé a pře-
dimenzované tablety. Jejich výrobci ne-
mají pochopitelně zájem, abychom začali 
masově přecházet na úspornější systémy 
a jim se snížil odbyt…



Pečení a čištění nejen dotykem páry
Pečení v páře je zdravé, rychlé a stále více žádané. Pokrmy si zachovají svou přirozenou vůni a chuť, až o polovinu 
více vitamínů, minerálních látek a stopových prvků než při klasických metodách, navíc jsou krásně šťavnaté. 
Značka Candy představuje novou parní pyrolytickou troubu Smart Steam. Nejedná se o ryze parní troubu,  
ale o horkovzdušnou troubu se třemi parními funkcemi. Není ani konstrukčně podobná běžným parním  
troubám – zásobník na vodu je nahrazen možností nalít vodu přímo na dno trouby. Kromě páry tak lze pokrmy 
připravovat i klasickými způsoby, jako je horký vzduch nebo třeba gril. O čistý interiér trouby se postará pyrolýza 
nebo nový systém parního čištění Aquactiva.  

NOVÁ PARNÍ TROUBA  
SMART STEAM

5 let
záruka

PŘED ČIŠTĚNÍM PO ČIŠTĚNÍ

Parní pečení pro zdravé a chutné jídlo
Parní trouba Candy Smart Steam je vybavená třemi programy parního pečení s možností nastavení teploty  
v rozmezí 50–230°C. Voda se nalévá přímo na dno trouby, které je k tomu speciálně uzpůsobené, zvolí se jeden  
z programů a zmáčkne speciální tlačítko s ikonou páry v pravé části ovládacího panelu. Kromě páry je možno využít 
i klasické programy, v nabídce je například funkce Kynutí nebo Multifunkční, která kombinuje kruhové topné těleso  
a ventilátor. 

Velká kapacita a bezpečnostní prvky
Trouba Candy Smart Steam je v energetické třídě A, vnitřní prostor nabízí kapacitu 70 l  
a teleskopické výsuvy. Dvířka mají čtyři bezpečnostní skla s tangenciálním ochla- 
zováním. Ovládací panel tvoří displej, dva zamačkávací knoflíky a tlačítko pára. 
Z řady Smart Steam jsou na českém a slovenském trhu k dispozici dva modely  
– pyrolytická trouba FCPKS 826 XL/E a varianta bez pyrolýzy FCPS 815 XL. Na oba 
produkty platí 5 let záruka zdarma.

Dvojitý systém čištění
Pyrolýza pro hloubkové čištění – vnitřní prostor trouby se zahřeje na 500°C a připečená 
mastnota se spálí na prach, který se po dokončení programu snadno vytře hadříkem. 
Dvířka jsou v celém průběhu pyrolýzy chlazena, takže nehrozí popálení.
Aquactiva pro každodenní rychlé čištění – nový systém parního čištění zjemňuje 
mastnotu a usazené připáleniny, které pak lze také setřít vlhčeným hadříkem. Stačí 
nalít 300 ml destilované vody na dno trouby a speciálním programem Aquactiva ji 
zahřát na 90°C po dobu 30 minut.

www.hvezdyitalie.cz  |  www.candy-hoover.cz



• A+++
• 15 sad

• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,9 l (Eco 50)
• 40 dB(A)

Přicházející novinka ve stáji Beko patří mezi nejinovativnější myčky současnosti, protože se 
chlubí hned několika velmi inovativními prvky. Jednak je to konektivita, s níž Beko opatrně 
začíná také v Česku, nové trojité rameno CornerWash, díky němuž se proud vody dostává  
i k nádobí v rozích, a konečně takzvaný AutoDosing neboli automatické dávkování tekuté-
ho mycího prostředku. V oblasti praní jde o aktuální trend, ale u myček je tato funkce žha-
vou novinkou. Uživatel může vybírat z 9 programů včetně automatického senzorického, další  
4 programy jsou ke stažení přes aplikaci v chytrém telefonu. Zmínit musíme ještě samona-
stavovací panty a kluzné uložení dveří SlideFit. Pro lepší orientaci je vnitřní prostor myčky 
osvětlen. Fotografie detailů myčky a další informace najdete v článku Beko na stranách 44 a 45.

Beko 
DIN 59530 AD

• A+++ – 10 %
• 12 programů 
   + 20 v aplikaci

• 16 sad
• Příborová zásuvka 
   + košík

• 10 l (Eco 50)
• 43 dB(A)

Loni na jaře zařadila do nabídky značka Candy tuto myčku s rekordní kapacitou 16 sad 
nádobí, kterou nabízejí už jen její sesterská značka Hoover a myčky vyráběné na platformě 
Gorenje. Tento plně integrovaný model přichází s několika klíčovými inovacemi. V prv-
ní řadě je to konektivita a možnost k 12 základním programům používat ještě dalších 20  
v aplikaci, dále pak dvířka Smart Door, která se sama otevřou na konci cyklu, a přídavné 
ostřikové rameno pod spodním košem (Perfect Rapid Zone). Uživatel také může nastavit 
míru znečištění nádobí. Ještě zmiňme možnost mytí velkých talířů, nerezovou vanu a an-
tibakteriální/samočisticí filtr.

Candy 
CDIM 3T623PRDF

AEG 
Bosch
Serie 6 SMV68MD02E
• A++
• 14 sad

• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,5 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Jednou z nejlépe vybavených myček v nabídce značky Bosch je tento extra tichý model SuperSi-
lence, který v nočním programu dosahuje hlučnosti pouhých 39 dB(A). Myčka dále disponuje 
funkcí OpenAssist, u níž stačí mírně zatlačit na dvířka, aby se sama pootevřela. Na dvířkách tak 
nemusí být žádné madlo, ani zapuštěné. Abyste nemuseli pro zjištění zbývajícího času do konce 
programu dvířka otevírat během mytí, promítá tento model údaj na podlahu. Kromě automa-
tického senzorického programu má myčka ještě například hodinový mycí cyklus nebo rychlý 
cyklus. Využít u ní lze také přídavné funkce, jako je IntensiveZone (pro silně špinavé nádobí), 
HygienaPlus, VarioSpeed Plus (zrychlení mytí až o 66 %) a extra sušení. 

Již loni v létě jsme vás v SELLu informovali o nadcházejících novinkách v kategorii myček u 
značky Amica. Firma některé na přelomu roku uvedla a postupně zavádí další. Jednou takovou 
myčkou je i tento plně integrovaný model. V nabídce 8 mycích programů nechybí automatický 
senzorický cyklus, krátký s teplotou vody 45°C či intenzivní s teplotou vody 60 °C. Využít lze 
také funkce pro mytí obsahu pouze v jednom z košů. Myčka je vybavena 3 nezávislými ostři-
kovými rameny a aktivním sušením pomocí ventilátoru. Nechybí ani indikace chodu myčku 
pomocí promítání světelného bodu na podlahu.

Amica 
MI 638 CEBLD
• A+++
• 14 sad

• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 10 l (Eco 50)
• 45 dB(A)

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: duben 2019

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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Nová řada spotřebičů X-type 

Více brzy na www.amica-group.cz 

Full steam
Parní funkce nové generace 

Dotykem otevírané dvířka trouby

XXL capacity 
Objem trouby až 78 litrů 

Hood touchless 
Bezdotykové ovládání odsavačů par 

Flame control  
Přesné nastavení výkonu plamene

Touch sensor door opening  
Elektronické otevírání dveří pouhým dotykem 

A4-AMICA-SELL-PR-19-33.indd   4 15.04.19   18:07



• A+++
• 13 sad
• Senzorický program

•Příborová zásuvka 
+ košík na příbory

• 10 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Vlajková loď vestavných myček s předním panelemněmecké značky Grundig se vyznačuje dotykovým 
ovládáním doplněným o LCD displej, technologií IonFresh, která pomocí negativních iontů eliminuje 
zápach vznikající v mycím prostoru, samočisticím filtrem a invertorovým motorem. Dále nabízí auto-
matický senzorický program, vnitřní osvětlení, ochranu proti korozi skla GlassCare, sklopné podpěry 
skleniček a talířů v horním i spodním koši nebo automatické otevírání dvířek po skončení programu. 
Zajímavé je také vybavení v podobě příborové zásuvky i vyjímatelného košíku nebo vnitřní osvětlení.

Grundig 
GNI 51032 X

AEG 
Indesit 
DIFP 8T94 Z
• 14 sad
• A++

• Košík na příbory
• Senzorický program

• 9 l (Eco 50)
• 44 dB(A)

Už před časem představila značka Indesit nové modely myček eXtraHygiene, které patří do 
kategorie cenově dostupných spotřebičů se zacílením na rodiny s dětmi, protože jednak nabízejí 
program Baby Care s teplotou vody 72 °C a likvidací až 99,999 % bakterií a jednak speciální 
příslušenství pro mytí dětského nádobí, dudlíků, lahví a hrnků. Z dalších programů stojí za 
pozornost 2 senzorické automatické, denní trvající 1 hodinu a rychlý 40minutový. Praktickou 
funkcí je také možnost vyjmout horní koš a mýt extra velké nádobí včetně hrnců s výškou až  
53 cm ve spodním koši. A uživatelé ocení určitě i trojitý filtr, který nevyžaduje tak častou údržbu.

• A+++
• 14 sad

• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 10 l (Eco 50)
• 44 dB(A)

Česká značka Concept má ve svém portfoliu několik 60cm vestavných myček. Tento model s předním 
panelem používá k mytí mycí rameno INNOWASH, které se neotáčí pouze v horizontální rovině, 
ale také kolem své osy. Concept uvádí, že tím zvyšuje účinnost mytí v hůře přístupných místech až 
o 27 %. Rameno má také vliv na zkrácení doby programů. Ve specifikacích také vyčnívá provedení, 
protože myčka je sice plně integrovaná, ale má na čelní straně nerezový panel s madlem a displejem. 
Ovládání je řešeno pomocí dotykových ploch v nerezu na horní hraně, ale informace o programu či 
zbývajícím čase se dozví uživatel na vnější straně kdykoliv za běhu programu, aniž by musel dvířka 
otevírat. Sušicí fázi urychluje aktivní režim se 2 ventilátory (jeden fouká vzduch dovnitř, druhý ho 
nasává). Mycí prostor je osvětlený.

Concept 
MNV5860

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)Značka Electrolux uvádí během letošního jara zbrusu novou ucelenou vestavnou řadu Intuit, do které 

patří i tato plně integrovaná myčka. Novinkou je vylepšená příborová zásuvka s větší hloubkou, díky níž 
se do ní vejde také větší kuchyňské náčiní či šálky. Standardní koše pak obsahují různé držáky a poličky, 
aby do nich šlo pohodlně a s úsporou místa skládat menší kusy nádobí a sklo. Samozřejmostí je u Electro-
luxu dvojité ostřikové rameno se satelitní částí, a to pod spodním košem. Slouží ke zvýšení efektivity 
mytí a maximálnímu vykrytí prostoru. Z dalších funkcí jmenujme senzory čistoty vody a s nimi spojený 
automatický program, volitelnou funkci AirDry pro automatické otevření dvířek pro přirozené dosušení 
nádobí a funkci Beam-on-Floor. Jedná se o jednodušší variantu již známého systému TimeBeam, kdy 
myčka promítá na podlahu čas zbývající do konce programu. U zjednodušené verze indikuje myčka běh 
programu červeným světlem, skončení mytí zeleným světlem.

Electrolux 
700 FLEX MaxiFlex EEM48210L
• A++
• 14 sad

• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 10,5 l (Eco 50)
• 44 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: duben 2019
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• 14 sad
• A++

• Příborová zásuvka
•Senzorický program

• 9,5 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Myčka z řady iQ500 má vnitřní prostor rozdělený 2 koši a samostatnou příborovou zásuvkou. Cel-
kem pojme 14 sad nádobí, které lze mýt pod variabilním tlakem vody. Aktivací funkce intensiveZone 
lze zvýšit tlak pro mytí silně zašpiněného nádobí v dolním koši, zatímco v horním je choulostivější 
nádobí umýváno šetrněji. Další volitelnou funkcí je varioSpeedPlus, jejíž aktivací se zkrátí program  
až o 66 % při zachování kvalitního výsledku mytí. A aktivovat můžete i extra sušení, které prodlouží 
tuto fázi programu. Jelikož se jedná o model s předním panelem, najdete dotykové ovládání na něm. 
Doplněno je o TFT displej. Myčka také nabízí aktivní sušení Zeolith s využitím stejnojmenného mi-
nerálu, který při příjmu vlhkosti vydává teplo. Toto teplo pak myčka využívá při sušení. Pro zvýšení 
uživatelského komfortu lze tento model integrovat do chytré domácnosti pomocí systému HomeConnect.

Siemens 
iQ500 speedMaticSN558S06TE

AEG 
Whirlpool 
WIF 4O43 DLGT E
• 14 sad
• A++

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

• 9,5 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Loni v září rozšířila značka Whirlpool své portfolio plně integrovaných myček o tento model 
s technologií 6. smysl PowerClean Pro a sušením PowerDry. První jmenovaný využívá senzor 
čistoty vody k optimalizaci mytí, součástí jsou pak i přídavné trysky PowerClean Pro pro mytí 
extra špinavých pánví a hrnců v zadní části spodního koše. Technologie PowerDry se týká su-
šení – jde o aktivní systém s ventilátorem, pomocí kterého se výrazně zkracuje sušení. Myčka je 
schopna umýt a usušit plnou náplň za 1 hodinu. Kromě automatického programu má uživatel na 
výběr ještě 10 dalších specializovaných. Součástí vnitřní výbavy je LED osvětlení.

• 14 sad
• A+++ – 20 %

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

• 9,9 l (Eco 50)
• 41 dB(A)

Značka Miele sice představila loni na veletrhu IFA nové modely myčky s automatickým dávkováním 
detergentu ze speciálního zásobníku nazvaného Power Disk, ale na český trh je dosud neuvedla.  
Do přehledu proto zařazujeme jeden z vyšších plně integrovaných modelů. Najdete u něho funkci 
Knock2open, díky které stačí pouze zaklepat na dvířka a myčka je otevře (dokáže je také sama zavřít). 
Na vnější stranu tak není potřeba instalovat žádné madlo. Nechybí ani konektivita v rámci systému 
WifiConn@ct, automatický senzorický program se spotřebou vody od 6,5 l či automatické otevření 
dvířek po skončení mytí. 

Miele 
G 6890 SCVi K2O

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)V portfoliu značky Philco najdete několik vestavných myček v šířce 60 cm i 45 cm. Do přehledu zařazu-

jeme nejvybavenější model s 3 automatickými programy, senzorikou, interiérovým osvětlením, aktivním 
sušením a vysokou kapacitou. V případě automatických programů je na výběr jemný od 30 do 50 °C, 
normální od 50 do 60 °C a intenzivní od 60 do 70 °C. Aktivovat lze i funkci pro mytí poloviční náplně, 
zvolit z přednastavených programů či použít odložený start.

Philco 
PDR 1592 BiT
• 15 sad
• A++

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

• 9 l (Eco 50)
• 45 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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Po svém založení se během několika let stala akciová společnost TAUER ELEKTRO a.s. největším dovozcem domácích spotřebičů 
zn. ARISTON a INDESIT. Právě v té době padlo zásadní strategické rozhodnutí specializovat se na segment vestavných spotřebičů.  
A být tak specialistou v tomto oboru v ČR. Potvrzením tohoto správného rozhodnutí byly prodejní úspěchy ústící v ocenění ve  
formě získání statusu výhradního dovozce vestavných spotřebičů ARISTON (později HOTPOINT) do ČR od roku 2006.
Cílení na vestavné spotřebiče v prodejním kanálu menších i větších výrobců kuchyní, nábytku a truhlářů zůstává základem 
společnosti po celou dobu. Postupem let se spolupráce rozšířila i o další značky vestavných a následně i volně stojících spotřebičů.

Importér značek VESTRA, EIO, EWT, NT AIR, ASTRACAST, TAURUS nebo MORPHY RICHARDS
Během 20let fungování na trhu a získávání zkušeností vzniklo mnoho obchodních příležitostí. A tak po otevření vlastního  
distribučního centra ve Svitavách s plochou 3600 m2 bylo možné rozšířit portfolio značek i druhu zboží. Jednalo se o vlastní import  
značek VESTRA, EIO, EWT, NT AIR, ASTRACAST, TAURUS nebo MORPHY RICHARDS. Postupně také docházelo k otevření vlastních 
maloobchodních prodejen elektro, kterých je v současné době téměř desítka. Dlouholetá úzká spolupráce s kuchyňskými studii 
otevřela cestu i k provozování čtyř franšízových kuchyňských studií. Tomuto širokému záběru již neodpovídal původní název 
společnosti TAUER ELEKTRO, a proto v roce 2017 došlo ke změně názvu společnosti na TAUER GROUP a.s.

Výhradní zastoupení vestaveb Hoover
Aktuálně je jedním z největších partnerů společnost Candy Hoover ČR s.r.o., pro níž od roku 2015 zajišťuje TAUER GROUP a.s.  
výhradní distribuci vestavných spotřebičů značky HOOVER pro ČR.  Partnerství se společností Candy Hoover ČR s.r.o. vyústilo  
v propojení obchodních aktivit a od roku 2017 poskytuje TAUER GROUP a.s. obchodní servis a distribuci zboží do prodejních kanálů 
v ČR i SK (sítě kuchyňských studií, nadnárodní řetězce hobby a elektro, top e-shopy a další).

Komplexní nabídka pro bydlení v novém multifunkčním centru
Co by to bylo za oslavu bez dárku? Proto sobě, a především svým zákazníkům, nadělila společnost TAUER GROUP a.s. k 20 letům 
na trhu dokončení realizace nového třípodlažního velkoprostorového obchodního centra PRO DŮM ve Svitavách s plochou  
2700 m2. Zde kromě elektrospotřebičů nalezne zákazník i kuchyňské a koupelnové studio, studio dveří, podlah, tapet, studio 
zdravého spánku, velký prostor je věnován studiu osvětlení a nábytku.
Toto vše je koncipováno se zaměřením na koncového zákazníka, který si vybavuje svůj domov, tak aby vše nalezl na jednom místě. 
Pro TAUER GROUP a.s. a především jeho velkoobchodní část vestavných spotřebičů poskytuje toto obchodní centrum velmi cennou 
zpětnou vazbu o požadavcích a přáních zákazníků, se kterými dále pracuje při tvorbě velkoobchodní nabídky do trhu. 

Přejeme TAUER GROUP a.s. do dalších let udržení stávajícího vysokého standardu služeb a obchodního elánu. 

www.TauerGroup.cz

TŘI OTÁZKY NA OBCHODNÍHO ŘEDITELE TAUER GROUP a.s. Ing. PETRA TOCHÁČKA
1. Co stojí za úspěšnými 20 lety na trhu?
Co bych především vyzdvihl je tolik omílaná perfektní péče a obchodní servis. Tím, že jsme nezávislá česká společnost  
s českým majitelem, nenutí nás žádné vedení ze zahraničí nesmyslně navyšovat plány prodejů na úkor kvality poskytovaných 
obchodních služeb. Soustředíme se na skutečné potřeby trhu. Cena je jen jedním z parametrů prodeje.  Nám od samého 
začátku bylo jasné, že úspěšný obchod je založený na osobních vztazích, důvěře a jistotě. Proto je zboží skladem u nás 
samozřejmostí, stejně jako dodání do druhého dne nebo okamžité řešení reklamací. A pak důležitý bod, který dnešní „online“ 
doba vytlačuje a sice kvalitní obchodní zástupci. Perfektní obchodní servis bez obchodních zástupců je nenahraditelný.  
A zde musím pochválit mých 6 kolegů starajících se o skoro 2000 aktivních obchodních partnerů v celé ČR.

2. Jak vnímáte nástup konektivity i pro oblast vestavných spotřebičů, případně jaké technologie Vás zaujaly?
Konektivita se prolíná naším životem napříč všemi směry, a to od telefonů, přes osvětlení, automobily a samozřejmě  
je zastoupena i ve vestavných spotřebičích. Určitě je to krok správným směrem a způsob, jak poskytnout uživateli další 
rozšířené možnosti anebo řešit případný servis spotřebiče vzdáleně přes internet. Co bylo nemyslitelné pro mé rodiče, 

nyní je novinkou pro nás, tak naše děti již budou brát jako samozřejmou věc. Mám několikaletou osobní zkušenost s aplikací WIZARD u mojí myčky nádobí HOOVER  
a mohu doporučit. Aktuálně jsem nadšený troubou CANDY WATCH & TOUCH. Měl jsem možnost vyzkoušet další aplikace u jiných značek spotřebičů. Potud je vše  
perfektní. Kde vnímám obrovské rezervy je nejednotnost systémů. Každý výrobce si „jede to svoje“ a zákazník musí mít pro každou značku jinou aplikaci. Například jediný 
Hoover nabízí nově možnost u vybraných volně stojících produktů napojení na univerzální hlasové asistenty Alexa nebo Google Assistant.

3. Zpět k vestavným spotřebičům. S jakými nejčastějšími mýty a dezinformacemi se setkáváte při prodeji?
Když se vrátím k předchozí otázce ohledně konektivity, tak často slyším názor „já to neumím, bojím se nových věcí a stejně to nevyužiji“. V našem školícím středisku  
ve Svitavách máme mimo jiné vystavenu právě zmiňovanou troubu WATCH & TOUCH od CANDY. Možnosti, výbava, a především intuitivní ovládání, vše je tak snadné.  
A paradoxně pak odpovědí je: „To je jednodušší než u mé staré trouby“. Co bych dále doplnil je kvalita. Na té zákazníci vždy trvali a o kvalitu spotřebiče mají díky nízkým 
cenám obavu. Zákazník samozřejmě ví, že pokazit se může cokoliv, ale chce mít jistotu. A zde jednoznačně vítězí argument bezplatné prodloužené záruky 5 let, kterou nabízí 
vybrané značky.

TAUER GROUP SLAVÍ 20 LET 
specialista na distribuci a prodej vestavných spotřebičů 
Historie firmy se začala psát před 20 lety na přelomu jara a léta, 15. května 1999, kdy byla založena ryze 
česká akciová společnost TAUER ELEKTRO a.s. se sídlem ve Svitavách oddělením od stávající firmy Svitava 
elektro s.r.o. Od té doby se tato česká firma rodinného charakteru stala lídrem v segmentu vestavných 
spotřebičů v ČR, zastupuje několik značek, importuje své vlastní značky, ve Svitavách otevřela moderní 
obchodní centrum zaměřené na kompletní vybavení domácnosti, provozuje téměř deset maloobchod- 
ních prodejen a čtyři franšízová kuchyňská studia. Přinášíme příběh 20 let úspěšné historie společnosti 
TAUER GROUP a.s. a krátký rozhovor s jejím obchodním ředitelem Ing. Petrem Tocháčkem. 
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Po svém založení se během několika let stala akciová společnost TAUER ELEKTRO a.s. největším dovozcem domácích spotřebičů 
zn. ARISTON a INDESIT. Právě v té době padlo zásadní strategické rozhodnutí specializovat se na segment vestavných spotřebičů.  
A být tak specialistou v tomto oboru v ČR. Potvrzením tohoto správného rozhodnutí byly prodejní úspěchy ústící v ocenění ve  
formě získání statusu výhradního dovozce vestavných spotřebičů ARISTON (později HOTPOINT) do ČR od roku 2006.
Cílení na vestavné spotřebiče v prodejním kanálu menších i větších výrobců kuchyní, nábytku a truhlářů zůstává základem 
společnosti po celou dobu. Postupem let se spolupráce rozšířila i o další značky vestavných a následně i volně stojících spotřebičů.

Importér značek VESTRA, EIO, EWT, NT AIR, ASTRACAST, TAURUS nebo MORPHY RICHARDS
Během 20let fungování na trhu a získávání zkušeností vzniklo mnoho obchodních příležitostí. A tak po otevření vlastního  
distribučního centra ve Svitavách s plochou 3600 m2 bylo možné rozšířit portfolio značek i druhu zboží. Jednalo se o vlastní import  
značek VESTRA, EIO, EWT, NT AIR, ASTRACAST, TAURUS nebo MORPHY RICHARDS. Postupně také docházelo k otevření vlastních 
maloobchodních prodejen elektro, kterých je v současné době téměř desítka. Dlouholetá úzká spolupráce s kuchyňskými studii 
otevřela cestu i k provozování čtyř franšízových kuchyňských studií. Tomuto širokému záběru již neodpovídal původní název 
společnosti TAUER ELEKTRO, a proto v roce 2017 došlo ke změně názvu společnosti na TAUER GROUP a.s.

Výhradní zastoupení vestaveb Hoover
Aktuálně je jedním z největších partnerů společnost Candy Hoover ČR s.r.o., pro níž od roku 2015 zajišťuje TAUER GROUP a.s.  
výhradní distribuci vestavných spotřebičů značky HOOVER pro ČR.  Partnerství se společností Candy Hoover ČR s.r.o. vyústilo  
v propojení obchodních aktivit a od roku 2017 poskytuje TAUER GROUP a.s. obchodní servis a distribuci zboží do prodejních kanálů 
v ČR i SK (sítě kuchyňských studií, nadnárodní řetězce hobby a elektro, top e-shopy a další).

Komplexní nabídka pro bydlení v novém multifunkčním centru
Co by to bylo za oslavu bez dárku? Proto sobě, a především svým zákazníkům, nadělila společnost TAUER GROUP a.s. k 20 letům 
na trhu dokončení realizace nového třípodlažního velkoprostorového obchodního centra PRO DŮM ve Svitavách s plochou  
2700 m2. Zde kromě elektrospotřebičů nalezne zákazník i kuchyňské a koupelnové studio, studio dveří, podlah, tapet, studio 
zdravého spánku, velký prostor je věnován studiu osvětlení a nábytku.
Toto vše je koncipováno se zaměřením na koncového zákazníka, který si vybavuje svůj domov, tak aby vše nalezl na jednom místě. 
Pro TAUER GROUP a.s. a především jeho velkoobchodní část vestavných spotřebičů poskytuje toto obchodní centrum velmi cennou 
zpětnou vazbu o požadavcích a přáních zákazníků, se kterými dále pracuje při tvorbě velkoobchodní nabídky do trhu. 

Přejeme TAUER GROUP a.s. do dalších let udržení stávajícího vysokého standardu služeb a obchodního elánu. 

www.TauerGroup.cz

TŘI OTÁZKY NA OBCHODNÍHO ŘEDITELE TAUER GROUP a.s. Ing. PETRA TOCHÁČKA
1. Co stojí za úspěšnými 20 lety na trhu?
Co bych především vyzdvihl je tolik omílaná perfektní péče a obchodní servis. Tím, že jsme nezávislá česká společnost  
s českým majitelem, nenutí nás žádné vedení ze zahraničí nesmyslně navyšovat plány prodejů na úkor kvality poskytovaných 
obchodních služeb. Soustředíme se na skutečné potřeby trhu. Cena je jen jedním z parametrů prodeje.  Nám od samého 
začátku bylo jasné, že úspěšný obchod je založený na osobních vztazích, důvěře a jistotě. Proto je zboží skladem u nás 
samozřejmostí, stejně jako dodání do druhého dne nebo okamžité řešení reklamací. A pak důležitý bod, který dnešní „online“ 
doba vytlačuje a sice kvalitní obchodní zástupci. Perfektní obchodní servis bez obchodních zástupců je nenahraditelný.  
A zde musím pochválit mých 6 kolegů starajících se o skoro 2000 aktivních obchodních partnerů v celé ČR.

2. Jak vnímáte nástup konektivity i pro oblast vestavných spotřebičů, případně jaké technologie Vás zaujaly?
Konektivita se prolíná naším životem napříč všemi směry, a to od telefonů, přes osvětlení, automobily a samozřejmě  
je zastoupena i ve vestavných spotřebičích. Určitě je to krok správným směrem a způsob, jak poskytnout uživateli další 
rozšířené možnosti anebo řešit případný servis spotřebiče vzdáleně přes internet. Co bylo nemyslitelné pro mé rodiče, 

nyní je novinkou pro nás, tak naše děti již budou brát jako samozřejmou věc. Mám několikaletou osobní zkušenost s aplikací WIZARD u mojí myčky nádobí HOOVER  
a mohu doporučit. Aktuálně jsem nadšený troubou CANDY WATCH & TOUCH. Měl jsem možnost vyzkoušet další aplikace u jiných značek spotřebičů. Potud je vše  
perfektní. Kde vnímám obrovské rezervy je nejednotnost systémů. Každý výrobce si „jede to svoje“ a zákazník musí mít pro každou značku jinou aplikaci. Například jediný 
Hoover nabízí nově možnost u vybraných volně stojících produktů napojení na univerzální hlasové asistenty Alexa nebo Google Assistant.

3. Zpět k vestavným spotřebičům. S jakými nejčastějšími mýty a dezinformacemi se setkáváte při prodeji?
Když se vrátím k předchozí otázce ohledně konektivity, tak často slyším názor „já to neumím, bojím se nových věcí a stejně to nevyužiji“. V našem školícím středisku  
ve Svitavách máme mimo jiné vystavenu právě zmiňovanou troubu WATCH & TOUCH od CANDY. Možnosti, výbava, a především intuitivní ovládání, vše je tak snadné.  
A paradoxně pak odpovědí je: „To je jednodušší než u mé staré trouby“. Co bych dále doplnil je kvalita. Na té zákazníci vždy trvali a o kvalitu spotřebiče mají díky nízkým 
cenám obavu. Zákazník samozřejmě ví, že pokazit se může cokoliv, ale chce mít jistotu. A zde jednoznačně vítězí argument bezplatné prodloužené záruky 5 let, kterou nabízí 
vybrané značky.

TAUER GROUP SLAVÍ 20 LET 
specialista na distribuci a prodej vestavných spotřebičů 
Historie firmy se začala psát před 20 lety na přelomu jara a léta, 15. května 1999, kdy byla založena ryze 
česká akciová společnost TAUER ELEKTRO a.s. se sídlem ve Svitavách oddělením od stávající firmy Svitava 
elektro s.r.o. Od té doby se tato česká firma rodinného charakteru stala lídrem v segmentu vestavných 
spotřebičů v ČR, zastupuje několik značek, importuje své vlastní značky, ve Svitavách otevřela moderní 
obchodní centrum zaměřené na kompletní vybavení domácnosti, provozuje téměř deset maloobchod- 
ních prodejen a čtyři franšízová kuchyňská studia. Přinášíme příběh 20 let úspěšné historie společnosti 
TAUER GROUP a.s. a krátký rozhovor s jejím obchodním ředitelem Ing. Petrem Tocháčkem. 
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Kuchyně, nebo obývák?
Petra Šťastná

Kuchyně, ve které žije celá rodina a jež je na první pohled k nerozeznání od obývacího pokoje. Přesně 
tak vypadá současný trend, který již několikátým rokem vládne těmto místnostem a jemuž se podřizují 

výrobci kuchyňského nábytku i kuchyňských elektrospotřebičů. 

Obývací stěna nebo 
sestava kuchyňského 
nábytku, kam se pohodlně 
schová nejnutnější 
náčiní i spotřebiče? 
Multifunkční stěna B3 
skryje vodu, elektřinu  
i potrubí, takže kuchyň 
působí velmi elegantně.  
S lehkostí propojuje 
kuchyň s obytným 
prostorem v jeden celek. 
Značka Bulthaup, 
www.bulthaupstudio.cz

Nové materiály překvapí svou praktičností
Slyšeli jste už o imitátoru skla? Dokonale věrná napodobeni-
na tohoto materiálu, která však sklo předčí svými unikátními 
vlastnostmi… Přesně to dokáže nový akrylátový materiál Glaxx. 
„Materiál je vyroben z vysokopevnostního akrylátu smíseného 
se skleněným prachem na nosné MDF desce a svým vzhledem 
dovede zcela věrně napodobit matné i lesklé lakované sklo,“ 
vysvětluje Martin Dusík ze společnosti Trachea a dále uvádí: 
„Na rozdíl od interiérového skla však lze do Glaxxu vrtat, řezat  
i frézovat jej, což nabízí daleko více možností dalšího opracování 
při montáži. Díky snadné opracovatelnosti lze u Glaxxu bez pro-
blémů využít běžné panty pro nábytková dvířka, zatímco kalené 
sklo vyžaduje využití specializovaných pantů.“
 Glaxx lze použít jak na čelní pohledové plochy nábytku, tak  
i na interiérové zástěny či jako obklad stěn. K jeho přednostem 
patří mimo jiné to, že je netoxický a hygienicky nezávadný, tudíž 
vhodný i pro plochy, kde dochází ke kontaktu s potravinami. Kro-
mě kuchyňských interiérů se Glaxx uplatní i v dalších prostorách 
v domě, například na plochách koupelnového nábytku nebo tře-
ba jako obklad stěn v ložnici. www.trachea.cz

http://www.trachea.cz
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Spojení s obývacím pokojem kuchyním 
evidentně svědčí. V domácnosti je tak  
k dispozici multifunkční prostor, kde se 
opravdu žije a zároveň se zde odehrávají 

všechny důležité procesy, u nichž se bě-
hem dne potkává celá rodina. Design 
kuchyňského nábytku se dokonale při-
způsobil tvarům, materiálům i barevné-

mu provedení nábytku obývacích prostor, 
takže už často ani nepoznáte, zda jste 
ještě stále v prostoru vyhrazeném přípravě 
pokrmů, nebo zda už jste se octli v od-

počinkové zóně obývacího pokoje. Ani 
drobní kuchyňští pomocníci vás nebudou 
nikterak rušit – stačí stáhnout kovovou 
či textilní roletku a kávovar, rychlovarná 
konvice, robot či odšťavňovač, zkrátka 
všechno kuchyňské vybavení je uklizeno  
v nice nebo ve skříňce. Právě niky a skříň-
ky opatřené praktickou roletkou jsou mo-
mentálně in, neboť nabízejí nejjednodušší 
způsob, jak mít rychlý přístup k nejpo-
užívanějším spotřebičům a jak je opět  
co nejrychleji uklidit z dohledu. 

Spotřebiče: tišší a výkonnější
Dříve byla kuchyň chápána spíš jako prostor 
pracovní, k němuž neodmyslitelně patřila 
celá řada rušivých činností. To však výrobci 
domácích elektrospotřebičů a takzvané bílé 
techniky vyřešili tím, že začali na trh uvádět 
daleko výkonnější, avšak i mnohem méně 
hlučné přístroje. Dnes už se nemusíte bát, 
že vás myčka bude rušit hlučným provozem 
u sledování oblíbených televizních seriálů, 
podobně jako třeba digestoř, která si navíc 
hravě poradí s mnohem větším prostorem, 
jenž je vystaven napospas pachům linoucím 
se z hrnců na plotně. 

Vnitřní prostory skříněk už nejsou skryty v šeru, díky 
příjemnému osvětlení LED zdroji máte o uspořádání vnitřních 

prostor a všech uložených věcech dokonalý přehled.

Žijte ve své kuchyni, tak hovoří nejnovější trendy. Sestava nábytku zahrnuje jak kuchyňské 
skříňky, tak také vysokou šatní skříň i skříň na pracovní a úklidové pomůcky. Nábytek  
v kombinaci lakovaný laminát P122 křišťálová šedá, matná a satinovaný lak L330 
pastelová žlutá, pracovní deska z imitace betonu K025 beton bílo/šedá. www.schueller.de/cz

Kuchyňský nábytek 
Metod lze využít 
díky důmyslnému 
vnitřnímu vybavení do 
posledního centimetru. 
Rohy spodních skříněk 
zpřístupní otočné 
mechanismy Utrusta  
s výškově nastavitelnými 
policemi z tvrzeného skla. 
www.ikea.cz
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Vzdušné i uzavřené
Konzervativnější typy může také překva-
pit, že současné kuchyně si libují v nejed-
notných pracovních plochách, u nichž se 
střídají různé výšky s napojením na od-
kládací plochy i na úložné prostory. 
 Co se týče konceptů kuchyňského 
nábytku, v módě jsou jak objemné skří-
ně, za jejichž dvířka pohodlně schováte 
téměř celou kuchyň a její vybavení, tak  
i prosklené, transparentně působící úlož-
né prostory, nebo dokonce zcela otevřené 
vzdušnépolicové a regálové systémy. 
 Maximálně praktické uspořádání 
úložných prostor kuchyňských skříněk 
zajišťuje drátěný program, praktické or-
ganizéry i další systémy, které se postarají 
o dokonalé využití doslova každičkého 
centimetru, který kuchyňský nábytek na-
bízí. Místo klasických polic se stále častěji 
setkáte s takzvanými plnovýsuvy, v roho-
vých skříňkách pak s otočnými karusely, 
které vám umožní pohodlný přístup i do 
těch nejzazších míst uvnitř kuchyňského 
nábytku.

Horní skříňky z kola ven
Ve většině kuchyní bojují jejich majitelé  
s nedostatkem úložného prostoru, proto 
se vám trend zbavit se všech horních skří-
něk, nebo alespoň části z nich nemusí zdát 
právě praktický. Opět však jde o to, učinit 
z kuchyně ještě vzdušnější prostor a náby-
tek celkově více odlehčit. Horní skříňky 
však můžete nahradit právě otevřenými 
policemi a subtilně působícími regály, a to 
jak ze dřeva, tak také z černě lakovaného 
kovu, který je právě v kurzu. 

Proměna obkladu
Místo tradičních keramických obkladů 
se na stěně za pracovní plochou stále 
častěji objevuje skleněný obklad, který 
nabízí uživatelsky příjemné bezespárové 
řešení. Nejznámější variantu předsta-
vuje grafosklo, které si můžete vybrat  

Baterie ovládaná hlasem není sci-fi
Máte ruce špinavé od těsta a nechcete si těstem znečistit ještě dřezovou 
baterii? Vysvobození z této a tisíce podobných situací představuje Connected 
Kitchen, originální koncept od společnostiDornbracht, jenž vám umožní zcela 
intuitivně a přesně ovládat vypnutí a zapnutí dřezové baterie, dále třeba od-
měření přesné, předem nastavené dávky vody ijejí teplotu. Koncept je kombi-
nací digitálních Smart Tools,nožního senzoru a hlasového ovládání celé řady 
funkcí v kuchyni. Díky tomu pro vás budou odměrky a teploměry v kuchyni 
naprosto zbytečné. Spolu s aplikací Smart Water App si lze navíc individuálně-
naprogramovat osobní nastavení každé funkce. www.dornbracht.com

Skleněné plochy sluší 
obývacímu i kuchyňskému 
nábytku. Tvrzené sklo bez 
rámu působí velmi elegantně 
a vyrábí se v celé řadě 
barevných odstínů.  
Na obrázku v kombinaci  
s povrchy z dýhy amerického 
ořechu. 
www.ballerinakuchyne.com



Provedení: černé sklo

Ovládání: dotykové slider

Propojitelné varné zóny

Sací výkon: 700 m3/hod (intenzivní)

Voděodolný motor

Promtinvest spol. s r. o.

E: obchod@odsavacefaber.cz

T: +420 566 630 160

W: www.odsavacefaber.cz 
 www.faberspa.com/cz

Galileo
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49 990 Kč
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v celé řadě nejrůznějších barevných  
i grafických provedení. Pokud vás neo-
sloví žádný motiv ze vzorníku výrobce, 
můžete si na obklad nechat instalovat 
vlastní fotografii – třeba z vaší poslední 
letní dovolené. 
 Digitální tisk však nabízí ještě další 
možnost a tou je obklad T.Board. K jeho 

přednostem patří snadná manipulace 
při montáži i schopnost nahradit surové 
materiály, jako rezavý plech či cihly na 
stěně interiéru. „T.Board je tvořen leh-
kou deskou skládající se ze dvou hliní-
kových vrstev na polyetylenovém jádru  
a díky své pevnosti i přesné rovinatosti 
je ideální volbou například pro dekora-

tivní nástěnné panely, lehké výplně rá-
mových konstrukcí nebo obkladové pa-
nely mezi horními a spodními skříňkami 
kuchyňských linek,“ vysvětluje Martin 
Dusík ze společnosti Trachea. Nízká 
hmotnost tohoto materiálu umožňuje 
snadnou manipulaci i s rozměrnými des-
kami, které mohou dosáhnout velikosti  
až 3 050 × 1 500 mm. 
 V posledních letech se těší velké oblibě 
také nátěr stěny tabulovou barvou, která 
je omyvatelná, a navíc funguje jako ná-
stěnka či třeba záznamník pro psaní nej-
různějších vzkazů i nákupního seznamu. 
Barvu však můžete nanést nejen na zeď, 
ale třeba také na dveře místnosti či dvířka 
vaší lednice.

Psst! Tichý dřez…
Také kuchyňské dřezy dokážou překvapit novými funkcemi. Jednou z nejžáda-
nějších je technologie potlačení hluku. Unikátní izolační vrstva GroheWhisper 
vám zaručí, že hluk, který způsobuje manipulace s nádobím uvnitř dřezu nebo 
voda odtékající při vypouštění do odpadu, už vás ani vaše nejbližší nebude 
rušit. Nežádoucí zvuky, které rezonují uvnitř kovového prostoru kuchyňského 
dřezu, jsou tak potlačeny na minimum. Více se dočtete na www.grohe.cz. 

Riva 891, kuchyňská 
sestava v duchu 
industriálního stylu, 
kombinuje tmavé 
plochy se světlejšími 
povrchy  
z tzv. bílého betonu. 
www.nobilia.de

Stěnu za kuchyňskou pracovní plochou nemusí 
pokrývat vždy jen keramické obklady nebo 
sklo. Co takhle vyzkoušet kreativní řešení  
v podobě tabulové barvy od výrobce 
Primalex? Můžete si sem psát třeba nákupní 
seznam nebo vzkazy s ostatními členy 
domácnosti. www.primalex.cz 



Severin existuje už více než 125 let a z toho 60 let se věnuje výrobě vysoce kva-
litních domácích spotřebičů, které dodává do celého světa. Na českém trhu chce 
letos jeho zdejší distributor, společnost BVZ Commerce, věnovat větší pozornost 
segmentu mikrovlnných trub. Přestože nejde jednoznačně o jednoduchý trh, má 
Severin určitě co nabídnout. Největší novinkou je nepochybně první model trouby 
s invertorem a funkcemi grilu a horkého vzduchu, ale za pozornost stojí i elegantní 
vestavná trouba, nadstandardně vybavené volně stojící modely či stále populárnější 
minitrouby, jejichž sezona právě začíná. Jsou totiž ideálním řešením na chatu či 
chalupu, kde poslouží jak ke klasickému pečení, tak zapékání toustů či rozpékání 
pečiva.

Mikrovlnka s invertorem, grilem a horkým vzduchem
Severin MW 7755
Žhavou novinkou, která aktuálně přichází na český trh, je trouba s technologií 
„inverter“, jak zní její anglický název. Invertor v ní slouží k zajištění rovnoměrného 
ohřevu a funguje na stejném principu jako v jiných spotřebičích. Motor s proměnli-
vými otáčkami a možností jejich přesného řízení dokáže zajistit skutečně plynulou 
distribuci mikrovln namísto klasického vysílání v impulsech, kdy na jídlo v krátkých 
intervalech působí plná dávka vln. U invertoru je ohřev jídla rovnoměrnější a šetr-
nější, stejně jako jeho rozmrazování.
 Trouba dodávaná v broušeném nerezu má navíc funkci horkého vzduchu až do 
200 °C a grilu. Funkce lze samozřejmě kombinovat i s mikrovlnami. Současně nabí-
zí 8 programů automatického vaření. Její kapacita je 25 l a dodávána je s plechem 
na pizzu.

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem
Severin MW 7880
Leckdo chce mít dnes v kuchyni vestavěnou také mikrovlnku. Tento model  
s objemem 20 l umožňuje ohřev a grilování, případně použití obou funkcí  
najednou. Zaujme kartáčovaná ocel a tlačítko „Quick“ pro okamžitý start při 
plném výkonu.

Mikrovlnná trouba 3 v 1
Severin MW 7752
Volně stojící trouba v nerezu vychází z podobné designové koncepce jako model 
s invertorem. Ten ale samozřejmě nemá. Umožnuje jak ohřev, tak pečení pomocí 
horkého vzduchu při teplotě až 200 °C. S přípravou pizzy pomůže dodávaný otoč-
ný talíř. Trouba má vnitřní objem 23 l.

Luxusní trouba na pečení a tousty
Severin TO 2058
Prakticky jako náhradu za standardní troubu lze do jednodušších kuchyní doporu-
čit tuto volně stojící pečicí troubu s vnitřním objemem 42 l. Vejde se do ní dokon-
ce pizza, pro jejíž přípravu je určen dodávaný pizza kámen. S přípravou drůbeže  
i jiného masa zase pomůže otočný špíz. Optimálních výsledků trouba dosahuje 
díky funkci cirkulace vzduchu.

Mini trouba na pečení a tousty
Severin TO2052
Naopak v roli doplňku či jako trouba na chatu se hodí tento mini model s obje-
mem 9 l. Určen je hlavně k přípravě hranolků, mini pizzy či rozpékání pečiva.

Nabídka mikrovlnných a mini trub Severin čítá více než 20 různých modelů.  
Pro více informací a objednávku zboží kontaktujte české zastoupení značky,  
společnost BVZ Commerce.

V NĚMECKU JE SEVERIN JEDNIČKOU 
NA TRHU S MIKROVLNKAMI. 
NA ČESKÉM TRHU SE ZAČÍNÁ V TÉTO 
KATEGORII ETABLOVAT
V domácím Německu se těší značka Severin velké popularitě, a to i na vysoce 
konkurenčním trhu mikrovlnných trub, kde jako jeden z mála výrobců nabízí 
nově také modely s invertorem. Velkou výhodou této technologie je plynulý chod 
bez vysílání agresivnějších impulsů mikrovln, přesné nastavení výkonu a šetrnější 
ohřev a rozmrazování jídel.

www.bvz.cz



Řada plnoautomatických kávovarů Dinamica byla společností 
De´Longhi uvedena na trh v roce 2016. Díky kompaktním roz-
měrům a technologickému pokroku se mezi zákazníky okamžitě 
stala velice oblíbenou. I proto se tato „rodina“ neustále rozšiřuje 
o nové modely kávovarů a s každým dalším přichází i nové ino-
vace. Klasickou karafu na mléko vystřídala termoizolační karafa, 
ve které mléko vydrží déle studené i v pokojových teplotách.  
Ovládací panel byl inovován a umožňuje snadnou interakci díky 
intuitivnímu, plně dotykovému barevnému 3,5“ TFT displeji.  

Kávovary Dinamica nabízí celou škálu nápojů připravené stisk-
nutím jediného tlačítka. Nyní je možné si vybrat až ze 13 před-
nastavených nápojů, včetně nápoje „Doppio+“ nebo „Karafy 
kávy“, díky které si připravíte až 6 šálků kávy zároveň. Funkce 
„My Menu“ Vás přenese do menu s recepty, v němž lze všechny 
snadno upravit a uložit do paměti přístroje.

Díky patentovanému systému pěnění mléka „LatteCrema“ při-
pravují plnoautomatické kávovary De’Longhi Dinamica lahod-
né mléčné kávy jako je například cappuccino, latte macchiato, 
cappuccino mix nebo fl at white. Ti, kteří preferují rostlinné alter-
nativy mléka, si mohou připravit cappuccino s bohatou pěnou 
i ze sójového, mandlového či rýžového nápoje.

V současné době můžeme v prodejnách najít až 8 různých 
kávovarů této řady. Základní modely Dinamica ECAM 350.15  
a 350.35 jsou bez karafy na mléko, avšak mléčnou pěnu na 
cappuccino je možné našlehat pomocí speciální trysky a hor-
ké páry. Kávovary ECAM 350.55, 350.75 a 370.85  již mají 
možnost automatického pěnění mléka pomocí patentovaného 
„LatteCrema“ systému. Vlajková loď této série, ECAM 370.95, 
má navíc jako jediná termo karafu na mléko. 

Řada plnoautomatických kávovarů Dinamica byla společností 
De´Longhi uvedena na trh v roce 2016. Díky kompaktním roz-
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k nákupu kávovaru Dinamica Plus 
zákazník získá dárkové balení káv 

a skleniček De´Longhi 

BALENÍ KÁV A SKLENIČEK 
JAKO DÁREK 

Technologické

         benef ity:

ECAM 350.55.B/SB ECAM 350.75.S
ECAM 353.75.W/B

ECAM 370.95.T/SECAM 350.35.W ECAM 370.85.SBECAM 350.15.B
ECAM 353.15.B

TFT BAREVNÝ DISPLEJ
Vyzkoušejte intuitivní rozhraní a funkce s barevným 
displejem TFT.

UŽIVATELSKÉ PROFILY
Přizpůsobte si své kávové recepty a spravujte až 
3 uživatelské profi ly plus speciální profi l „host“, 
každý s vlastním výběrem aroma a množství kávy.

2 NEZÁVISLÉ SYSTÉMY OHŘEVU
Káva a mléčné nápoje budou mít dokonalou 
teplotu díky dvěma nezávislým systémům ohřevu. 
Jeden bojler je určen k přípravě kávy a druhý zase 
páry pro mléčnou pěnu. Oba pracují současně.

NASTAVITELNÝ MLÝNEK
Kónický ocelový mlýnek De’Longhi, kalibrovaný 
se 100% přesností, garantuje perfektní namletí 
kávy. Úroveň mletí může být ručně nastavena 
přesně podle Vaší chuti a použité kávy. Vestavěný 
mlýnek má 13 stupňů nastavení mletí.

SYSTÉM BEZ TRUBEK
De’Longhi systém bez trubek snižuje množství 
namleté kávy, která zůstává uvnitř mlýnku, na min-
imum, takže se k přípravě kávy používá pouze 
čerstvě mletá káva.

APLIKACE COFFEE LINK
Aplikace Coffee Link poskytuje vzdálený přístup 
ke všem funkcím přístroje. Tento snadný a intuitivní 
nástroj si jistě oblíbíte. V základním menu se zori-
entujete opravdu rychle. V sekci NÁPOJE můžete 
vytvářet, přizpůsobovat a ukládat recepty. Pod 
ikonou NÁPOVĚDY A MANUÁLY najdete 
vše, co potřebujete o fungování Vašeho kávo-
varu vědět. STATISTIKY Vám umožní sledovat 
používání kávovaru a NASTAVENÍ PŘÍSTROJE 
zefektivní jeho používání.   

CAPPUCCINO JEDNÍM STISKNUTÍM 
Připravte si svou kávu nebo mléčné nápoje jed-
ním stisknutím tlačítka. Navíc „Smart One Touch“ 
technologie řadí nejčastěji používané nápoje na 
první stránku. 

TECHNOLOGIE „LATTECREMA“ SYSTÉM
Špičkové cappuccino a další mléčné nápoje zaručí 
jedinečná technologie systému „LatteCrema“, který 
automaticky vytváří dokonalou hustotu, krémovost 
a teplotu. Integrovaná čisticí funkce zajišťuje snad-
né a bezpečné čištění všech součástí karafy.

Nezapomente,
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Kdy se začala Melitta Professional  
soustředit na oblast střední a východní 
Evropy?
Řekl bych, že tak před 10 lety. Pozice 
značky je v každé zemi nadále jiná, ale 
my se věnujeme usilovně jedné společ-
né věci – růstu. Máme pro něj velmi 
silné zázemí už jenom v tom, že letos 
značka slaví 111 let od svého vzniku  
a že má velmi silnou pozici na zápa-
doevropských trzích. Uvedu jen jeden 
příklad. Zhruba 50 % všech restaurací  

McDonald’s v celém světě je vybaveno 
kávovary Melitta.

Jak chcete takového úspěchu dosáh
nout ve střední a východní Evropě?
Pracujeme úzce s lokálními partnery, 
prezentujeme značku, její výrobky, ino-
vace… V posledních třech letech jsme 
naše stroje dodali v těchto regionech do 
mnoha bank, hotelů, restaurací, ale i vel-
kých řetězců, jakými jsou Ikea nebo Mc-
Donald’s. Současně využíváme dalších 

úspěchů naší spo-
lečnosti, jako je ku-
příkladu partnerství  
s fotbalovým klubem 
Manchester Uni-
ted. Zde bych chtěl 
zdůraznit, že klub 
nesponzorujeme, ale 
jsme jeho partnerem 
a dodavatelem ká-
vového řešení, aby 
si jeho zaměstnanci  
i fanoušci dopřá-
li tu nejlepší kávu. 
Dodali jsme klubu 
67 profesionálních 

strojů a 130 domácích kávovarů, a to 
hned na několik míst. Od té doby stoupla 
během zápasových dnů spotřeba o zá-
vratných 46 %!

Na čem stojí vaše prezentace značky 
Melitta?
Zaměřujeme se na tři oblasti. Za prvé 
to je kvalita kávy v šálku, potom nabíd-
ka individuálních řešení pro velké firmy 
se specifickými potřebami a požadavky. 
Můžeme naše stroje upravit, přidat jim 
funkce, jednoduše řečeno je ušít na míru. 
A naším třetím pilířem je profesionální 
servis, protože nikdy neprodáváme ká-
vovary Melitta na trzích, kde nemáme 
zajištěný kvalitní lokální servis.

Jaké inovace jste v nedávné minulosti 
trhu představili?
Naše kávovary umí například připravit 
cappuccino se speciální hutnou pěnou, 
již nazýváme jako „TopFoam“. Kávovar 
přidá po výdeji kávy na nápoje ještě hus-
tou pěnu, přičemž ji lze připravit také za 
studena. To se hodí například při výdeji 
speciálních koktejlů a drinků, které naše 
kávovary nabízejí také.

Melitta navázala 
úspěšné partnerství 

s Manchesterem United

Během své služební cesty napříč Evropou 
zavítal do Prahy na pár hodin Daniel Springer, 

key account manager international ze 
společnosti Melitta Professional, která se 

zabývá vývojem, výrobou a distribucí kávovarů 
pro profesionální sféru. U šálku dobré kávy 

jsme si s ním povídali v sídle společnosti 
Espresso Professional, českého distributora 

kávovarů Melitta.

INTERVIEW • DANIEL SPRINGER • MELITTA



Ve zkoušce tichosti 
jsme obstáli

Testováno pro život

Pračky Samsung QuickDrive procházejí více než 150 testy, 
aby byly skvěle připravené na náročnou každodenní zátěž.
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Vestavné trouby X-type
Základem každé vestavné řady na trhu jsou multifukční 
trouby a jinak tomu není ani u značky Amica. Modely X-ty-
pe nabídnou nadstandardně velký pečicí prostor o objemu až 
77 l, v němž bude možné péct až na 9 úrovních najednou (při 
použití teleskopů, s bočními lištami na 6 úrovních). U nových 
modelů byl celý pečicí prostor nejen zvětšen, ale hlavně vy-
lepšen, aby probíhala příprava jídla ještě rovnoměrněji. Ami-
ca nazývá tyto inovace souborně jako Baking Pro System. 
Trouby se v kvalitě přípravy jídla mohou srovnávat i s těmi 
nejzvučnějšími značkami. Vylepšen byl u nich totiž zadní kryt 
ventilátoru pro zajištění ještě lepšího a lépe kontrolovaného 
proudění vzduchu, dále bylo inovováno horní topné těleso, 
které pokrývá téměř celý vrchní prostor a poskytuje ještě 
rovnoměrnější distribuci tepla. Lepší výsledky poznají vaši 
zákazníci jak při klasickém pečení, tak při grilování. Trouby 
jsou díky těmto novým prvkům schopné dosáhnout rychlej-
šího předehřátí – na 150 °C zahřejí pečicí prostor za pouhé 
3 minuty místo standardních 4 minut. Konkrétně v tom hraje 
roli i snížení výkonu grilu a navýšení výkonu kruhového top-
ného tělesa. Tato optimalizace a chytřejší využití dodávané 
energie zkracují skutečně předehřívání zhruba o minutu.

Otevírejte dvířka pohodlně, i když máte plné ruce
Mezi nejpřitažlivější inovace trub Amica X-type se řadí systém 
pozvolného a tichého otevření dvířek Open Up. Představte 
si například, že držíte pekáč s husou nebo plech s cukrovím. 
Místo toho, abyste jednu ruku museli uvolnit k otevření trouby 
a riskovali převrhnutí jídla, stačí se jen loktem jemně dotknout 
madla dvířek. Ta se pomalu a tlumeně otevřou a vy můžete pe-
káč nebo plech pohodlně vsunout dovnitř.

Společnost Amica rozšíří v průběhu letošního roku své portfolio o novou řadu spotřebičů X-type s důrazem 
na vestavné trouby. Řada ale bude obsahovat i další kategorie, jako jsou varné desky, mikrovlnky nebo 
odsavače. Proč byste měli novinkám věnovat patřičnou pozornost, prozradí následující článek. Nosnou 
myšlenkou celé řady X-type je přinést na trh technologie a prvky, které doposud nabízely pouze spotře-
biče z vyšších cenových sfér.

5 důvodů, proč se těšit na Amica X-type
 1. Automatické otevírání dvířek trub
 2. Parní generátor u vybraných modelů
 3.  Přesné nastavení výkonu plamene 

u plynových desek
 4. Bezdotykové ovládání digestoří 
 5.  Elektronické otevírání dvířek 

mikrovlnných trub

Amica chystá uvedení nové vestavné řady X-type
Prémiové prvky i unikátní inovace již brzy na trhu!

Open Up funguje ve dvou režimech – buď pouze při prvním 
otevření dvířek, nebo kdykoliv při každém dotyku madla. Akti-
vace funkce je vždy indikována na displeji trouby.

Pečení s podporou páry i vaření ve 100% páře
Velkým tématem je v kuchyni pečení s využitím páry. Na vý-
běr mají zákazníci buď jednodušší a cenově dostupnější trou-
by typu Soft Steam s funkcí připařování, tedy přidáním páry 
k běžnému pečení, nebo sofistikovanější modely Full Steam 
s integrovaným parním generátorem. Amica bude v rámci řady 
X-type dodávat na trh oba typy, přičemž základ budou pocho-
pitelně tvořit trouby Soft Steam, které mají upravenou spodní 
část pečicího prostoru s vlisem, kam stačí nalít vodu, a nechat 
speciálně nastavené programy regulovat výkon topných tě-
les pro produkci optimálního množství páry. V katalogu budou 
označeny jako „parní trouby“. 
Modely typu Full Steam uvede Amica také, protože chce zákaz-
níkům nabídnout prémiovou parní funkci za přijatelnou cenu 
a přispět k rozšíření tohoto druhu vaření v Česku. Multifunkční 
parní trouba s generátorem tak bude nabízet klasické pečení 
při vysokých teplotách, režim kombinovaného pečení (vysoká 
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teplota + pára) a samozřejmě i vaření ve 100% páře. Aby Amica 
předešla zmatkům, bude označovat tento typ trub explicitně 
jako „parní trouby s generátorem“. Není totiž žádným tajem-
stvím, že v nabídce parních trub mnoha značek se zákazníci jen 
těžko orientují a často tápají, o jaký typ parní trouby vlastně jde.

Snadné ovládání a automatické programy
Na čelní straně trub si všimněte nových typů displejů s jed-
noduchou a jasnou grafikou, která uživatele přesně vede 
k požadovanému nastavení. K dispozici je navíc 19 předna-
stavených automatických programů pro nejpopulárnější 

pokrmy, jako je pečeně, maso, chléb, kynutí těsta a další. Mi-
nutka, odložený start nebo nastavení přesného času pečení 
jsou samozřejmostí.

Pyrolýza, nebo katalytické desky?
Ať už se váš zákazník rozhodne pořídit dražší model s pyrolý-
zou, nebo levnější bez ní, má jistotu, že bude čištění trouby 
X-type snadné. Všechny modely bez pyrolýzy jsou totiž nově 
vybaveny katalytickými deskami, které pohlcují mastnotu.
Konektivita, kterou skutečně využijete
Vybrané modely trub bude možné ovládat, nastavovat a mo-
nitorovat přes aplikaci v telefonu s Androidem nebo iOS. Zá-
kazníci nepochybně ocení například možnost fázování pečení, 
a to až do 3 etap, kdy pro každou půjde zvolit jiná pečicí funkce, 
teplota a doba trvání. Samozřejmě nebudou chybět automa-
tické programy (recepty), možnost ukládat vlastní programy 
a bezpečnostní prvky, jako je kontrola dětského zámku. Notifi-
kacemi trouba uživatele zase upozorní na dosažení nastavené 
teploty, dokončení pečení, ale i na to, že stále běží, pokud opus-
títe domov.

Kompaktní mikrovlnné trouby
Multifunkční řešení do malých kuchyní
V rámci řady X-type přijdou později na trh i 45 cm vysoké 

kompaktní mikrovlnky s plnou funkční výbavou, jako je horký 
vzduch nebo gril. Díky kombinaci s mikrovlnami bude možné 
přípravu mnohých jídel výrazně zkrátit. Troubu půjde využí-
vat také k rozmrazování či automatizované přípravě pomocí 
přednastavených receptů. V případě zájmu bude možné pod 
tyto trouby instalovat ohřevné zásuvky a dosáhnout tak cel-
kové výšky 60 cm, například pro snadnou kombinaci se stan-
dardně vysokými klasickými troubami při instalaci vedle sebe.
U klasických vestavných mikrovlnek stojí zase za pozornost 
elektronické otevírání dvířek pouhým dotykem, které zůstává 
na trhu spíše raritou, a navíc otázkou výrazně dražších značek.

Varné desky
Přesná kontrola výkonu u plynových modelů
Přestože na trhu už jasně dominují indukční desky, které 
značka Amica dodává a bude dodávat nadále, najde se hod-
ně zákazníků preferujících klasický plyn. A pro ně připravi-
la Amica zajímavou novinku v podobě desek s novou funkcí 
FlameControl, která byla doposud doménou dražších značek. 
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FlameControl slouží k přesnému nastavení výkonu plynové 
desky v 9 stupních. Například úroveň 2 nebo 3 je ideální pro 
mírné dušení, úrovně 5 a 6 pro restování zeleniny a úrovně 
8 a 9 pro smažení.

Svoboda na flexibilní indukci
Pokud jde o indukční modely, představuje Amica takzvaný 
SmartHob System, který myslí za uživatele. Není potřeba ře-
šit velikost hrnce, jeho tvar, a dokonce ani to, zda jste vhodnou 
zónu aktivovali. O vše se stará inteligentní systém nových in-
dukčních desek Amica, který detekuje nádobí, jeho tvar i veli-
kost a následně spustí vaření na zóně, kde se daný hrnec nebo 
pánev nachází. Pokud je nádoba větší a zasahuje do další varné 
plochy, deska obě části automaticky spojí a vytvoří z nich jed-
nu velkou flexibilní zónu. Vaření je díky tomu ještě jednodušší 
a komfortnější.

Odsavače
Bezdotykové ovládání pro ještě čistší kuchyň
Při standardním ovládání digestoře během vaření se často 
stane, že její tlačítka či dotykové plochy umažeme. Po skon-
čení přípravy je pak nutné čelní stranu odsavače čistit, nebo 
dokonce leštit. Tato povinnost odpadá u nových modelů 
Amica, které nabídnou ovládání pomocí gest. Pokud někdo 
přece jen preferuje tradiční způsob, má nadále k dispozici 
dotykový panel s podsvícenými ikonami. Odsavače budou 
pochopitelně designově sladěné s troubami a varnými des-
kami. Vybírat bude možné mezi 60 cm a 90 cm širokými 
modely.

Vinotéky
Vždy správně vychlazená lahev
V minulém vydání magazínu SELL jsme se podrobněji věnova-
li novým vinotékám Amica včetně těch vestavných, které jsou 
ideální volbou do kuchyně se spotřebiči X-type. V takovém pří-
padě je vhodný zejména model s výškou 45 cm, který lze in-
stalovat například vedle stejně vysoké multifunkční kompaktní 
trouby s funkcí mikrovlnky. Co se týče technické vyspělosti 
vinoték Amica, zdůraznit musíme elektronické ovládání a řízení 
chodu, udržování stabilní teploty, cirkulaci vzduchu ve vnitřním 
prostoru i použití účinných kompresorů. Více informací nalez-
nete v březnovém SELLu na straně 51.

www.amica-group.cz
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GfK Czech, oddělení Market Insights, kontinuálně monitoruje trh se zbožím dlouhodobé spotřeby v České republice a na Slovensku 
metodou panelového výzkumu. Jeho základem jsou pravidelně zjišťované údaje o prodejích konečnému spotřebiteli ze stálého repre-
zentativního vzorku maloobchodních prodejen. Více na www.gfk.com/cz, případně kontaktujte Zdeňka Bártu, Market Insights Directora 
CZ&SK (zdenek.barta@gfk.com).

VESTAVBY NA ČESKÉM TRHU 
PODLE GfK
PŘÍRŮSTEK OBRATU ZA 
DEVĚT SLEDOVANÝCH 
SKUPIN1 SE ZA LOŇSKÝ ROK2 
U VESTAVNÉHO PROVEDENÍ 
PŘIBLÍŽIL K 1 %, ZATÍMCO 
VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE 
SI VE SLEDOVANÝCH 
ODBYTOVÝCH CESTÁCH3 
PŘIPSALY NÁRŮST VE VÝŠI  
7 %. Z VESTAVEB SE DOSTALY 
DO ZTRÁTY VARNÉ DESKY  
A ODSAVAČE PAR.

Z celkového loňského obratu za devět skupin bílého zboží 
pokryly vestavné spotřebiče 28 % – tedy o procentní bod 
méně než před rokem. Vestavný sortiment byl z pohledu 
tempa růstu úspěšný ve skupině chladniček a kombinací  
a dále u myček – obě kategorie získaly v hodnotě oproti roku 
2017 mezi 6 až 7 %. Na celkovém obratu vestaveb nadále 
vedly myčky se čtvrtinovým podílem. 
 Z volně stojících elektrospotřebičů zaznamenaly dvou-
ciferný růst kromě sušiček i chladničky a kombinace a dále 
mrazáky, naopak do červených čísel se dostaly volně stojící 
sporáky a mikrovlnné trouby.

Vestavný sortiment „vaření“
V minulém roce zajistily produktové skupiny určené pro va-
ření z obratu vestaveb necelé dvě třetiny. Vestavné trouby 
obratově stagnovaly, na celkových tržbách za vestavby se 
podílely 24 %, o dva procentní body méně získaly varné 
desky. Přes desetinu hodnoty vygenerovaly odsavače par,  
o necelých 7 % se postaraly vestavné mikrovlnné trouby, kte-
ré jako jediné z výčtu skupin vaření skončily v meziročním 
srovnání mírně v plusu.

Vestavné trouby
Poptávka po vestavných troubách za rok 2018 sice mírně 
klesla, ale s prodejem dražšího sortimentu se srovnání tržeb 
nedostalo do červených čísel. Průměrná cena4 meziročně 
stoupla na částku 8 900 korun, dařilo se například mode-

lům v ceně od 15 tisíc korun, u nichž se objem prodeje zvýšil  
v dvouciferném řádu. Na druhé straně cenového spektra me-
ziročně poklesla poptávka po sortimentu do 6 tisíc korun. 
Zájem o koupi zřetelně poklesl u výrobků bez samočištění –  
v kusech o 14 %, nižší prodej zaznamenal i v průměru levnější 
typ vestavných trub s hydrolytickým samočištěním. Přírůstku 
se naopak těšily trouby s pyrolýzou i katalýzou – oba segmen-
ty rostly v objemu i hodnotě dvouciferně.

Varné desky
Za varné desky kupující v průměru zaplatili 7 tisíc korun –  
v rostoucí míře si vybírali elektrické indukční desky. Ten-
to typ se nedostal do ztrát – v objemu narostl meziročně  
o 2 %, v hodnotě stagnoval. Z celkového obratu skupiny 
odpovídal již za 63 %. Elektrické sklokeramické desky bez 
indukce zajistily 23 % tržeb, zbývající část trhu už patřila 
„plynu“. Sklokeramické plynové desky v meziročním srovná-
ní získaly v obratu procentní bod, zatímco nerezové klesly  
o necelou pětinu.

Odsavače par
Objem i hodnota se meziročně snížily o 5 až 6 %, průměrná 
prodejní cena se udržela zhruba na stejné výši jako před ro-
kem – na částce 3 700 korun. K nejprodávanějším patřilo 
standardní provedení, které odpovídalo za více než 40 % ob-
jemu trhu, s podílem ho následovaly teleskopické a komínové 
odsavače par.

1 Sledované skupiny: pračky, sušičky, sporáky a vestavné trouby, varné desky, odsavače par, myčky nádobí, chladničky a kombinace, 
 mrazničky a mikrovlnné trouby.
2 Srovnání 2018 vs. 2017.
3 Elektroprodejny, nespecializované prodejny (hypermarkety, Cash & Carry, obchodní domy, nespecializované čistě internetové prodejny 
 a IT prodejny), kuchyňská studia a prodejny nábytku.
4 Vážena počtem prodaných kusů, zaokrouhlena na stovky korun.

Zdroj: 
Zdeněk Bárta

Market Insights Director CZ&SK, GfK Czech
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WHIRLPOOL PŘEDSTAVUJE 
NOVOU ŘADU MYČEK 
W COLLECTION 
SUPREME CLEAN 45 CM

www.whirlpool.cz

Úzké provedení 
a žádné kompromisy

Dlouhé roky platilo, že nejpokročilejší 
technologie, mycí systémy i konstrukční 
inovace zůstávají v hlavní kategorii 60 cm 
širokých myček. Whirlpool chce ale nabídnout 
to nejlepší také těm, kdo nemají na velkou 
myčku dostatek prostoru. Už před časem 
zařadil do nabídky 45cm volně stojící modely  
s příborovými zásuvkami či funkcí PowerClean. 
Postupně přišly na trh také vestavné varianty. 
Nabídka 60cm myček s plnou výbavou  
a nejmodernějšími funkcemi zůstává  
v platnosti.

W COLLECTION 
SUPREME CLEAN 45 CM
Při výběru myčky, stejně jako dalších spotřebičů už dnes nehraje 
spotřeba energie, popřípadě vody, takovou roli jako před pár lety. 
Zákazníci chtějí ve stále větší míře kvalitnější a vybavenější spotře-
biče, které nabídnou především praktické technologie a inovace, 
zajistí nejvyšší kvalitu práce v co nejkratším čase a poskytují  
uživatelský komfort. To vše samozřejmě při optimální spotřebě. 
Přesně takové jsou myčky Supreme Clean značky Whirlpool.  
Stávající 60cm modely jsou však nyní doplněny o užší 45cm, které 
od nynějška nemusejí svým větším kolegyním v oblasti výbavy  
a provedení závidět.

ZAPOMEŇTE NA PŘEDMÝVÁNÍ
POWERCLEAN PRO SI PORADÍ 
I S PŘIPÁLENOU PÁNVÍ
Speciální vysokotlaké přídavné trysky PowerClean Pro slouží  
k mytí silně špinavého nádobí, zejména pánví a hrnců se zbytky 
jídla. Umístěné jsou v zadní části myčky pod spodním košem  
a umožňují navíc skládat nádobí ve vertikální pozici, což výrazně 
šetří místo. Konkrétně získá uživatel přibližně 30 % prostoru navíc. 

PowerClean Pro najdete nyní také u 45 cm širokých volně sto-
jících i vestavných myček Whirlpool v rámci řady W Collection 
SupremeClean.
 Optimalizace mycího cyklu pomocí technologie 6. smysl
Pomocí chytrých senzorů dokáže myčka zjistit stupeň zašpinění 
nádobí i jeho množství a optimalizovat nastavení, délku  
a spotřebu (vody i energie) u automatického programu.  
Není tedy ani potřeba čekat, až bude myčka zcela zaplněna. 
Efektivně a úsporně lze mýt kdykoliv.

EXTRA NÍZKÁ SPOTŘEBA V TŘÍDĚ A+++
NATURALDRY SYSTEM
I u 45cm modelů nyní naleznete tuto funkci, která automaticky 
pootevře dvířka myčky v sušicí fázi programu. Nádobí dosychá 
přirozeně bez další spotřeby elektřiny. I úzké modely tak dosahují 
nejvyšší energetické třídy A+++.

SAMOSTATNÁ PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA
Nové myčky nepostrádají ani samostatné příborové zásuvky, díky 
kterým již není nutné používat ve spodním koši tradiční košík na 
příbory. Ušetřené místo poslouží dalšímu nádobí – celkem se ho 
do těchto myček vejde až 10 sad. 

PRÉMIOVÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Už na první pohled působí dotykové ovládací panely u nových 
volně stojících a vestavných myček velmi elegantně a pokrokově. 
Nabízejí přímý přístup k programové nabídce. Díky dotykovému 
provedení se navíc snadno udržují čisté.

NEOTVÍREJTE ZBYTEČNĚ MYČKU
SVĚTELNÝ BOD NA PODLAZE PROZRADÍ FÁZI MYTÍ
U plně integrovaných myček bylo dříve nutné pozastavit program 
a otevřít dvířka, aby uživatel zjistil, kdy bude program končit. 
Nové plně integrované modely Whirlpool včetně těch 45cm  
nabízejí nyní funkci světelného bodu indikujícího vizuálně  
jednotlivé fáze programu.

Už původní technologie PowerClean přinesla revoluci v mytí nádobí, 
protože dokázala poskytnout v zadní části spodního koše dostatečný 
výkon a účinnost, aby odstranila i připálené jídlo bez nutnosti 
manuálního drhnutí. Přídavný modul s tryskami se ale ve verzi „Pro“ 
zmenšil a zlepšil svůj design, zatímco došlo k výraznému zvětšení plochy, 
kterou proud vody pokrývá. S tím se ještě zvýšila efektivita mytí.

Funkce 
automatického 
otevření dvířek 
o 10 cm pro fázi 
sušení šetří energii.

Všimněte si 
jednoduchého 
a čistého 
dotykového 
ovládání bez 
hardwarových 
tlačítek.



JEDNODUŠŠÍ INSTALACE 
I U ÚZKÝCH VESTAVNÝCH MYČEK
Systém automatického vycentrování myčky a jednoduché 
upevnění ve výklenku, u něhož lze volit ve 4 krocích mezi 59,8 cm 
až 60,6 cm. Nehrozí ani žádná deformace myčky. Jednoduché je 

také nastavení výšky zadních nožiček, a to pomocí šroubováku 
na přední straně myčky. Dvířka při otevření nesnižují svůj rotační 
bod, takže není potřeba jakkoliv upravovat sokl.

MODELY S ŠÍŘKOU 60 CM 
TAKÉ S FUNKCÍ POWERDRY
Výbava úzkých a standardně širokých myček Whirlpool se díky 
příchodu řady W Collection Supreme Clean 45 cm prakticky 
srovnala. Přesto mají větší myčky nadále jednu zásadní techno-
logii navíc, je jí aktivní sušení PowerDry pomocí ventilátoru  
a teplého vzduchu, na který se váže vlhkost, a je odváděna  
z mycího prostoru pryč. Aktivní sušení je samozřejmě výrazně 
efektivnější a rychlejší – jednak nezůstávají kapky vody ani na 
plastovém nádobí a jednak jsou tyto myčky schopné plnohod-
notně umýt oba plné koše i obsah příborové zásuvky za pouhou 
hodinu.

Jednoduchá 
světelná indikace 
prozradí, jaká část 
programu právě 
probíhá. Uživatel 
tak nemusí 
během mytí plně 
integrovaný model 
otevírat jako dřív.

Pro více informací a kompletní nabídku modelů kontaktujte české zastoupení společnosti Whirlpool.

ÚZKÉ MYČKY – 45 CM

Whirlpool WSIO 3O34 PFE X
• plně integrovaná
• 8 programů
• 6. smysl – senzorické mytí
• PowerClean Pro
• NaturalDry System
• kapacita: 10 sad nádobí
• energetická třída: A+++
• roční spotřeba energie/vody: 189 kWh / 2520 l
• spotřeba vody za cyklus: 9 l
• hlučnost: 44 dB(A)
• Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
• třetí příborová zásuvka
• světelný bod na podlaze – indikace činnosti myčky
• odložený start 1–12 h
• rozměry: 82 × 44,8 × 57 cm

Whirlpool WSBO 3O23 PF X
• vestavná s panelem
• 7 programů
• 6. smysl – senzorické mytí
• PowerClean Pro
• NaturalDry System
• kapacita: 10 sad nádobí
• energetická třída: A++
• roční spotřeba energie/vody: 212 kWh / 2520 l
• spotřeba vody za cyklus: 9 l
• hlučnost: 43 dB(A)
• Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
• třetí příborová zásuvka
• odložený start 1–12 h
• rozměry: 82 × 44,8 × 57 cm

Whirlpool WSFO 3O34 PF X
• volně stojící
• 8 programů
• 6. smysl – senzorické mytí
• PowerClean Pro
• kapacita: 10 sad nádobí
• energetická třída: A+++
• roční spotřeba energie/vody: 189 kWh / 2520 l
• spotřeba vody za cyklus: 9 l
• hlučnost: 44 dB(A)
• Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
• třetí příborová zásuvka
• odložený start 1–12 h
• nerezové provedení
• rozměry: 85 × 45 × 59 cm

STANDARDNÍ ŠÍŘKA – 60 CM

Whirlpool WFF 4O33 DLTG X @
• volně stojící s konektivitou
• 8 programů
• 6. smysl – senzorické mytí
• PowerClean Pro
• aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
• vnitřní osvětlení – 4 LED světla
• MySmart – 4,5palcový barevný a dotykový displej s češtinou
• 11 programů
• kapacita: 14 sad nádobí
• energetická třída: A+++
• roční spotřeba energie/vody: 238 kWh / 2660 l
• spotřeba vody za cyklus: 9 l
• hlučnost: 43 dB(A)
• Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
• třetí příborová zásuvka
• odložený start 1–24 h
• nerezové provedení
• rozměry: 85 × 60 × 60 cm

Whirlpool WIO 3T133 DEL
• plně integrovaná
• 6. smysl – senzorické mytí
• PowerClean Pro
• aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
• 11 programů
• kapacita: 14 sad nádobí
• energetická třída: A+++
• roční spotřeba energie/vody: 237 kWh / 2660 l
• spotřeba vody za cyklus: 9,5 l
• hlučnost: 43 dB(A)
• Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
• třetí příborová zásuvka
• odložený start 1–12 h
• rozměry: 82 × 59,5 × 57 cm

Whirlpool WBO 3O33 DL X
• vestavná s panelem
• 6. smysl – senzorické mytí
• PowerClean Pro
• aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
• 11 programů
• kapacita: 14 sad nádobí
• energetická třída: A+++
• roční spotřeba energie/vody: 237 kWh / 2660 l
• spotřeba vody za cyklus: 9,5 l
• hlučnost: 43 dB(A)
• Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
• třetí příborová zásuvka
• odložený start 1–12 h
• rozměry: 82 × 59,5 × 57 cm



     ABSOLUTE JE TU
Dosud nejlepší akumulátorový vysavač  
z dílny britského vynálezce dorazil na český trh

Dosud nejvýkonnější digitálně 
řízený motor Dyson V11TM 

Digitálně řízený motor vysavače Dyson 
V11 se otáčí rychlostí 125 000 otáček  
za minutu, což je stejná hodnota jako  
v případě modelu Cyclone V10. Dyson 
však upravil lopatky a zlepšil průchod 
vzduchu, takže inovovaný motor poskytu-
je ještě lepší výkon. Motor proto zajišťuje 
vyšší sací sílu než většina klasických  
vysavačů napájených ze sítě.

Nový, větší a zdokonalený 
akumulátor
Nejvýkonnější sedmičlánkový Li-Iontový 
akumulátor Dyson má větší velkokapa-
citní nikl-kobalt-hliníkové katody, které 

umožňují vytvářet o 20 % větší výkon 
pro vysávání než vysavač Dyson Cyclone 
V10TM. Unikátní systém řízení výkonu 
monitoruje akumulátor 8000× za vteřinu 
proto, aby zaručil optimální výkon  
a kondici baterie. 

Informuje v reálném čase
Na zadní straně vysavače najdete nově 
LCD displej, který zobrazuje aktuální 
výkon včetně zvoleného režimu, zbývající 
doby chodu, upozornění na údržbu a hlá-
šení o ucpání. Díky přesnému zobrazení 
informuje o zbývající kapacitě v jednotli-
vých režimech a poskytuje lepší kontrolu 
nad vysáváním. Ikona filtru a stupnice 
připomíná i nutnost vyčištění filtrů, aby 

byl zaručen optimální výkon, a informuje  
o jakýchkoli usazených nečistotách, včetně 
postupu jejich odstranění. 

Nepřetržité snímání povrchu
Systém dynamického snímání DLSTM 
(Dynamic Load Sensing) propracovaně-
detekuje 360× za vteřinu odpor, jakým 
působí rotační kartáč na vysávaný povrch, 
a automaticky tak mění otáčky motoru při 

V druhé polovině března představila společnost Dyson na prezentační akci v New 
Yorku nový model, který přichází s dalšími vylepšeními a navýšením výkonu ve srovnání  
s dosavadní vlajkovou lodí Cyclone V10. Novinka lépe pracuje s energií v baterii, dokáže 
sama upravit sílu sání dle typu povrchu a v reálném čase informuje o svém stavu, nastavení 
a výkonu na přehledném LCD displeji.

1 V porovnání s akumulátorovým vysavačem Dyson V8TM Absolute.



přechodech mezi koberci a tvrdými podla-
hami. Zaručuje důkladné a hloubkové 
vysávání všech typů podlah. Zároveň měří 
4× za vteřinu nadmořskou výšku, podle 
které optimalizuje sací výkon.

Inteligentní vysávání
Tři režimy činnosti vysavače Dyson V11 
jsou určeny pro širokou škálu prací. Proto 
máte k dispozici ten správný výkon, kdy-
koliv vysáváte. 

• Režim Auto – v kombinaci 
s hubicí High Torque roz-
poznává vysavač povrch, 
který je právě uklízen,  

a přizpůsobuje mu výkon motoru. Sací 
síla se tedy dynamicky mění – vždy je ale 
zajištěn perfektní výsledek. Tento režim 
optimálně vyvažuje výkon a dobu chodu.

• Režim Boost – aktivací 
tohoto módu získáte  
dvakrát větší sací výkon, 
než jakým disponuje  

jakýkoliv jiný akumulátorový vysavač.  
Sací výkon je měřen v hubici, a to dle 
norem EN 60312-1 CL 5.8 a 5.9 při plné 
odpadní nádobě.

• Režim Eco – úsporný 
režim, ve kterém dokáže 
Dyson V11 vysávat po 
dobu až 60 minut. Uvede-

ná doba se týká úklidu pevných podlah.

Vyprazdňování odpadní nádoby
Dyson V11 má až o 40 % větší odpadní 
zásobník1, což znamená méně časté přeru-
šování práce. Systém vyprázdnění nádoby 
„namířit a stisknout“ znamená jednodušší 
a hygieničtější vysypávání nečistot jedním 
pohybem rovnou do odpadkového koše. 

Nabíjecí stanice
Nejen pro nabíjení, ale také pro úhledné 
uložení slouží nabíjecí stanice v úchytu na 
stěně. Vysavač Dyson V11 do ní jednodu-
še zavěsíte. Díky inteligentnímu systému 
dobíjení baterie pak bude vždy připraven 
k použití.

Kompletní 
výbava modelu 
Dyson V11 
Absolute
• Hubice HighTorque 
– zaručuje perfekt-
ní vysávání podlah 
a koberců. Dosud 
nejvýkonnější hubice 
akumulátorových 
vysavačů Dyson. Tuhé 
nylonové štětiny kar-
táče pronikají hluboko 
do koberce a odstra-
ňují ve vláknech usa-
zené nečistoty. Měkká 
antistatická karbonová 
vlákna odstraňují 
jemný prach z tvrdých 
podlah a štěrbin. 

• Hubice s měkkým 
válečkem – navržená 
pro vysávání tvrdých 
podlah. Vysává jemný 
prach i větší nečistoty 
současně.

• Mini hubice s rotačním 
kartáčem – rotační 
kartáč sbírá vlasy 
a hluboko usazené 
nečistoty v těsných 
prostorách, například 
na schodech,  
na čalounění nebo  
v automobilu.

• Štěrbinová hubice – 
vysává prach a alerge-
ny z těžko přístupných 
míst, například ze 
škvír a rohů. 

• Kombinovaná hubice – 
dva nástroje v jednom 
pro univerzální pou-
žití. Nylonové štětiny 
jsou dostatečně tuhé, 
aby odstranily hluboko 
usazené nečistoty.  
Měkká karbonová 
vlákna zachytí jemný 
prach. 

• Jemná hubice na prach 
– určena pro stírání 
prachu s pomocí 
vysavače. Jemná 
vlákna odstraňují 
prach a alergeny  
z choulostivých 
povrchů.

www.dyson.cz

http://www.dyson.cz


Hisense plánuje rozšíření 
výroby ve Valjevu i Velenje
Čínský výrobce, který loni koupil slovinské 
Gorenje, oznámil, že chce v příštích dvou le-
tech vybudovat nové výrobní linky. Ve Velenje 
půjde o zcela novou továrnu na televizory a ve 
Valjevu se má rozšířit výrobní kapacita, aby se 
tato průmyslová zóna stala střediskem Hisense 
Group pro výrobu chladniček v Evropě.
 Hisense počítá, že bude ve Velenje produko-
vat zhruba 4 miliony televizorů ročně, přičemž 
tohoto čísla chce dosáhnout do roku 2023. Na 
místě by mělo vzniknout něco mezi 300 až 400 novými pracovními místy hned v první fázi projektu. Později by měla  
továrna zaměstnat až 1000 lidí. Pokud jde o Valjevo, tak zde měla být v průběhu dubna dokončena relokace výroby 
chlazení z Velenje. Výrobní kapacita by se tím měla zvýšit z dosavadních 672 tisíc kusů ročně na 822 tisíc. Na místě se 
počítá v delším horizontu ještě s další továrnou na chlazení, která by sama měla produkovat 750 tisíc spotřebičů a dát 
práci zhruba tisícovce lidí.

GfK a MediaMartkSaturn spustily 
na 14 trzích novou zajímavou 
službu. V Česku se jí zatím 
nedočkáme

Začátkem dubna oznámila společnost GfK 
spuštění nové služby ve spolupráci s velkým 
evropským prodejcem technického spotřební-
ho zboží MediaMarktSaturn. Výrobci tech-
nického zboží nakupující od GfK data budou 
mít nyní přístup také k maloobchodním da-
tům poskytnutým ze strany zmíněného řetěz-
ce. Výrobci si díky tomu budou moci vytvořit 
ještě lepší obrázek o trendech na trhu a vývoji 
v jednotlivých produktových kategoriích. Data budou ale samozřejmě k dispozici pouze z trhů, kde MediaMarktSaturn 
působí, což Česko ani Slovensko nejsou. Konkrétně se jedná o následující země: Belgie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

BSH si pochvaluje rok 2018, zaznamenala druhé nejvyšší tržby v historii

Německý výrobce a lídr evropského trhu s domácími spotřebiči vydal v dubnu zprávu o svých výsledcích za fiskální rok 
2018, během něhož dokázal celosvětově prodat výrobky v hodnotě 13,4 miliard eur. Jedná se o druhý nejlepší výsle-
dek v historii firmy. Po započtení vlivu kurzových změn jde o meziroční nárůst o necelé 1 %. Výdaje na vývoj vzrostly  
o 8,2 % na 673 milionů eur. Firma také intenzivně pracuje na tom, aby se transformovala do takzvané „hardware+ spo-
lečnosti“, takže dále posílila svou spolupráci s různými startupy. 
BSH upozorňuje na změny v byznysu s domácími spotřebiči, kde 
je potřeba dodávat nejen kvalitní hardware, ale také nabízet služ-
by, softwarová řešení a smart koncepce. Spojení výroby a vývoje 
těchto nových funkcí a prvků označuje BSH jako „hardware+“.
 Z regionů vykázala firma největší růst v asijsko-pacifické 
oblasti (+11,3 %) a Severní Americe (+2,5 %). Politická situa-
ce a zhoršující se mezinárodní vztahy na mnoha frontách ovšem 
měly negativní dopady na byznys v Rusku, Turecku, Blízkém 
východě a Číně. V Evropě udržela firma pozici lídra – zatímco  
v mnoha východoevropských zemích rostla, na Západě se prodeje 
mírně propadly.
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Dózy Tefal jsou samozřejmě ideální také k přenášení jídel a po
travin a v nabídce nechybějí ani modely, v nichž můžete obsah 
ohřívat v mikrovlnné troubě, aniž byste museli sundávat víko.

100% těsnící, 100% hygienické
Řada Tefal Master Seal Fresh staví především na 
speciálním těsnění, které zajišťuje hermetické 
uzavření nádob a ochranu obsahu. Co dělá těsně
ní Tefal Freshness Seal výjimečným? Běžné nádo
by pro uchování potravin mívají vložené těsnění, 
za kterým se mohou usazovat nečistoty a tvořit 
bakterie. V nich pak kvůli tomu ztrácí jídlo čers
tvost. Nádoby Tefal mají jedinečné, pevně vliso
vané těsnění bez mezer. Bakterie se nemají kde 
tvořit a jídlo zůstává déle čerstvé. Nejde o mar
ketingovou frázi, ale vědecky ověřený fakt.* Přes 
těsnění Tefal Freshness Seal se zkrátka nic nedo
stane – žádné kapaliny ani žádné pachy. 

Kvalita a záruka
Výroba v Německu a přísná kvalita kontroly jsou zárukou dlou
hé trvanlivosti a nezávadnosti dóz značky Tefal. Dokonce i dět
ská strava zůstává čerstvá a výživná. Nádoby Tefal jsou 100% 
bez BPA a jako jedny z mála splňují i přísné normy pro ukládání 
potravin pro děti. Mimo to poskytuje Tefal výjimečně prodlou
ženou záruku 30 let.

Do mikrovlnky i do mrazáku
Samozřejmostí je možnost uložit dózy do chladničky nebo do 
mrazáku, ohřívat v nich jídlo v mikrovlnné troubě (bez víka; řada 
Micro dokonce s víkem díky otevíratelnému ventilu) a umývat  
v myčce na nádobí.

Dokonale sbalené (nejen) na cestu
Dózy Tefal Master Seal Fresh udrží vaše 
potraviny čerstvé déle, než si myslíte
Přestože dochází nadále k rozšiřování chladniček s oddělenými chladicími okruhy, které jsou 
schopné uchovávat potraviny v mikroklimatu nejen s optimalizovanou teplotou, ale i vlhkostí, 
naprostá většina spotřebitelů má doma starší typ lednice. Zejména klasické modely No Frost  
s průchodkou mezi mrazákem a chladicím oddílem způsobují značné vysušování potravin a ztrátu 
jejich čerstvosti. Výsledkem jsou až desítky kilogramů (zbytečně) vyhozených potravin za rok.  
Vaši zákazníci přitom nemusejí hned kupovat novou lednici, aby tento problém vyřešili. Stačí pořídit 
dózy značky Tefal, které potraviny ochrání. Vybírat lze z několika typů a provedení.

Dlouhotrvající svěžest není náhoda
Výsledek testu provedeného prof. Dr. Fritzem Titgemeyerem, 
expertem na bezpečnost potravin a hygienu na Univerzitě 
aplikovaných věd v Münsteru, Německo: Nádoby MASTER 
SEAL FRESH pro skladování potravin jsou naprosto bez mik
robů – což je rozhodující faktor pro udržení čerstvosti.**

www.tefal.cz
* Srovnávací studie nádob pro uložení potravin provedená prof. Dr. Fritzem Z. Titgemeyerem, profesorem mikrobiolo
gie potravin na Univerzitě aplikovaných věd v Münsteru, oddělení Oecotrophology, září–prosinec 2012. 
** Test provedený Institutem pro udržitelnou výživu a nutriční vědy (ISMM) na Univerzitě aplikovaných věd  
v Münsteru, červenec–prosinec 2014.

Jiří Klimša
Senior product manager
Tefal
Málokdo si uvědomuje, jak málo stačí  
k tomu, aby se trvanlivost běžných potravin 
prodloužila. Koupenou zeleninu či ovoce, 
které jsme si právě přinesli domů v běžném 
obchodním balení a často i bez něj, stačí 
vložit a uzavřít do vhodného obalu a uložit 
třeba právě do lednice. Správný obal doká
že prodloužit čerstvost některých potravin 
i 2×. Přínos je zřejmý: dobře uchovanou potravinu můžeme zkon
zumovat později a její kvalita, chuť a čerstvost budou v době kon
zumace vyšší. K tomu navíc finanční úspora, která plyne z omezení 
zbytečného vyhazování potravin. Studie uvádějí až desítky kilogramů 
vyhozených potravin na hlavu za rok. V případě čtyřčlenné rodiny se 
jedná o vyhozené potraviny v hodnotě mnoha tisíc, či dokonce desítek 
tisíc korun ročně. A přitom část z vyhozených potravin by bylo možné 
ještě zkonzumovat, jen kdybychom prodloužili jejich trvanlivost. Tefal 
přináší na trh komplexní řešení pro skladování a uchovávání potravin, 
ať už je potřeba je uložit doma, nebo vzít s sebou na cestu. Obaly jsou 
vhodné do jakéhokoliv typu chladničky bez ohledu na to, zda dispo
nuje technologiemi pro optimalizaci vlhkosti, či nikoliv. Dózy Tefal tak 
prodlouží čerstvost uskladněných potravin i v úplně obyčejných static
kých chladničkách.



PROMĚŇTE VYSNĚNOU KUCHYNI VAŠICH 
ZÁKAZNÍKŮ VE SKUTEČNOST.
Nové spotřebiče Beko ji doplní, ať už má váš zákazník jakýkoliv styl.

Širokou nabídku vestavných domácích spotřebičů Beko 
letos doplnilo několik novinek. Největší inovace se 
objevily zejména u trub, jejichž nabídku rozšířují atraktivní 
parní trouby.

Prvním uvedeným modelem parní trouby byla 
BIDM 15500 XDS, na kterou nyní navazuje 
BIDM 19700 XDS, model z úplně nové designové řady, 
který se liší zejména inovovaným displejem a způsobem 
ovládání, ale také Wifi připojením pro ovládání spotřebiče 
přes telefon či tablet. Stejně jako předchozí model je 
trouba vybavená teplotní sondou MeatProbe, díky které 
se upravuje teplota pečení dle aktuální teploty uvnitř 
jídla, a kromě parních programů pečení má i programy 
jako Kynutí těsta, Sušení potravin či Výroba jogurtu.

Flexibilní varná zóna IndyFlex®, kterou lze použít jako 
jednu velkou, nebo rozdělit na menší, už je u varných desek 
Beko dobře známá. Pro ještě lepší a zejména pohodlnější 

ovládání je nová deska IndyFlex® HII 64800 FHT 
vybavená přímým ovládáním DirectAccessTM, se kterým 
lze upravit nastavení napřímo pro každou varnou zónu 
zvlášť bez zdržujícího překlikávání.

Novinkou v chlazení je vestavná lednice BCNA 306 E2S. 
Ta má oproti předchozím vestavným modelům výšku 
193,5 cm, což znamená zase více prostoru pro potraviny. 
Navíc má uvnitř prostoru kovová záda. Ty nejen vypadají 
dobře, ale také zlepšují stabilizaci teploty uvnitř 
chladničky a přispívají k nižší spotřebě. 

Poslední novinkou letošního roku je myčka DIN 59530 AD, 
která v sobě kombinuje hned několik chytrých technologií 
pro snadný úklid nádobí. Pohodlnou obsluhu i na dálku 
zaručuje WiFi připojení, dokonalou čistotu nádobí 
zajistí speciální dolní rameno CornerWash s dosahem 
do každého rohu myčky a přesné dávkování mycího 
prostředku bez plýtvání zase pořeší AutoDosing.

Otevřete a zjistěte, co můžete 
nabídnout do vysněné kuchyně



Prémiová parní trouba s teplotní sondou
BIDM 19700 XDS

• 17 programů včetně Parní pečení, Parní pečení 
s ventilátorem, Kynutí těsta a Sušení potravin

• Možnost nastavení úrovně páry
• Teplotní sonda MeatProbe
• Parní čištění SteamShine+
• Připojení na WiFi
• Odvápňovací program

Chytrá myčka s Wifi a automatickým dávkováním
DIN 59530 AD

• Speciální dolní rameno CornerWash pro mytí v rozích
• Automatické dávkování mycího prostředku AutoDosing
• Připojení WiFi pro ovládání na dálku a stahování programů
• Přímá volba programů DirectAccess
• Automatické otevírání dvířek po skončení mytí
• 9 mycích programů + 4 další ke stáhnutí
• Příborová přihrádka s šířkou přes celou myčku
• Samonastavovací panty a kluzné uložení dveří SlideFit
• Energetická třída A+++

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

Teplotní sonda MeatProbe
změří teplotu uvnitř jídla 
a upraví teplotu pečení

Automatické dávkování AutoDosing 

nadávkuje vždy ideální množství prostředku, 
takže šetří čas a omezuje plýtvání.

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

Rameno CornerWash 
poctivě umyje uložené nádobí 
v každém místě myčky.

Díky WiFi připojení lze myčku 
ovládat třeba z práce na dálku nebo 
stáhnout nové mycí programy.



Indukce s přímým ovládáním a flexi zónou
HII 64800 FHT

• Přímé ovládání varných zón DirectAccessTM s elegantním 
podsvícením Luminous

• Flexibilní varná zóna IndyFlex®
• Funkce Udržování teploty jídla a Pozastavení ohřevu
• Paměť pro uložení oblíbeného nastavení
• Senzorové posuvné ovládání
• Dětský zámek ovládání

Kovová záda a dlouho čerstvé potraviny
BCNA 306 E2S

• Kovová záda MetalFresh
• Technologie Aktivní modré světlo
• Systém chlazení NeoFrostTM pro ideální teplotu 

v chladničce a mrazničce bez míchání pachů a namrzání
• Výška 193,5 cm a tím větší prostor pro uložení potravin
• Kluzné panty dveří
• Energetická třída A+

Zónu IndyFlex®lze použít 
jako jednu velkou zónu, nebo 
rozdělit na dvě menší

Kovová záda MetalFresh 
udržují stabilní teplotu uvnitř 
chladničky a dobře vypadají

Paměť nastavení vám 
zjednoduší přípravu jídel, 
která vaříte často. 

Aktivní modré světlo 
uchová vitamíny, chuť 
a čerstvost ovoce a zeleniny

Ovládání Direct AccessTM 
umožňuje rychlé a pohodlné 
nastavení bez překlikávání



VYSNĚNÁ KUCHYNĚ 
už nemusí být jen 
ve snech zákazníků

Díky široké nabídce spotřebičů 
Beko proměníte vysněnou kuchyni 
Vašeho zákazníka ve skutečnost, 
ať už si zvolí jakýkoliv styl.

vysnenakuchyne.cz



DATART ZTRÁCÍ SVOU 
NĚKDEJŠÍ VÝSADNÍ POZICI 

PRÉMIOVÉHO ŘETĚZCE. 
NOVÝ MAJITEL ZAČAL PO 
ÚPLNÉM PŘEVZETÍ FIRMY 

ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM 
MĚNIT DISPLAY PRODEJEN 

I ZPŮSOB KOMUNIKACE 
V REKLAMĚ, COŽ SPOLU 

S POKULHÁVAJÍCÍ 
LOGISTIKOU MĚLO  
A MÁ NEGATIVNÍ 

DOPADY NA REÁLNÉ 
VÝSLEDKY. ZEJMÉNA 

DRAŽŠÍ ZNAČKY ZE SVĚTA 
ČERNÉ I BÍLÉ TECHNIKY 

MI V SOUKROMÝCH 
ROZHOVORECH 

POTVRDILY, ŽE VNÍMAJÍ 
CITELNÝ PROPAD PRODEJŮ 
SVÉHO ZBOŽÍ V DATARTU.
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Lubor Jarkovský

Personální zemětřes, 
ztráta pozic i oslabení 
značky, to je Datart
rok od akvizice

jaké byli dosud zvyklí. Není velkým tajemstvím, že v původ-
ním Datartu brali někteří lidé až astronomické platy vysoko 
nad běžným průměrem v branži. A to říkám jako Pražák žijící 
od narození v tomto předraženém cirkusu pro turisty. Optikou 
lidí žijících v regionu, kde je průměrná mzda o více než 10 tisíc 
nižší než v Praze, to musely být platby až šokující.
 Koupit značku velmi odlišnou od lokálního pojetí Euronicsu 
včetně jejích nablýskaných prodejen přesto vyžaduje jistou finesu 
v mnoha krocích včetně přístupu k lidem a jejich zkušenostem. 
Překotné personální veletoče nejsou v takovém případě většinou 
ku prospěchu věci. Stačí se podívat na akvizici Indesitu ze stra-
ny Whirlpoolu. Naopak čínské firmy Haier a Hisense ve svých 
nových evropských hradech žádné radikální změny neiniciovaly 
a Candy a Gorenje fungují bez problému dál.

Přešlapy
Přestože personální změny měly na aktuální stav Datartu vý-
znamný vliv, podíl na něm má vícero věcí. Například i to, že 
začal HP Tronic měnit skladbu zboží na prodejnách a dávat 
větší prostor svým privátním značkám, které často spadají do 
nižšího cenového segmentu. Přitom Datart si právě zakládal 
na tom, že dokáže prodat na rozdíl od mnoha jiných řetězců 
dražší výrobek. Mám ze dvou nezávislých zdrojů potvrzeno, 
že na celorepublikovém obratu původních prodejen Datartu se 
z 53 % podílely ty pražské. To je poměrně zásadní číslo, se 
kterým měl HP Tronic velmi citlivě pracovat. Jenže ve Zlíně 
přesto zvolili komunikační strategii, která funguje hlavně v re-
gionech. Jeden z bývalých zaměstnanců Datartu to komentoval 
v soukromém rozhovoru slovy: „Ve Zlíně nechápou, že Praha 
má víc peněz a chce jiný druh prodejen a jinou komunikaci, 
než jsou letáky ve schránkách a bannery na lampách.“ Jméno si 
samozřejmě nepřál zveřejnit. Na mě to celé trochu působí, jako 
kdyby probíhala formálně proměna Euronicsu na Datart, ale 
obsahově tomu bylo přesně a naopak.
 Nový majitel Datartu dle mého názoru nebral a nebere 
zřetel na to, kam se podařilo dnes už bývalému managemen-
tu značku postupně dostat. Když připočítám zejména loňské 
dlouho trvající problémy s logistikou a další vlnu personálních 
změn letos v dubnu, kdy odešlo několik zkušených šéfů pro-
dejen, jak až emotivně informovali na síti LinkedIn někteří 
bývalí zaměstnanci, nelze se určité frustraci ze strany mnoha 
obchodních partnerů divit. A ano, chápu, že byli tito lidé „dra-
zí“, přesto jejich odchod v současné situaci k obratu kurzu spíše 
nepřispěje, naopak.

Těžké časy
Datart samozřejmě v oficiálních číslech vyrostl, ale na papíře 
roste kdekdo – stačí když přebarvíte prodejny z jedné znač-
ky na druhou a je jasné, že objemově ta druhá naroste. Re-
álné výsledky jsou však něco jiného. Ještě dodám, že odchod 
z Heuréky, slabší televizní kampaně i celkově 
jakési vytrácení se Datartu z masové reklamy 
se nutně musely na kondici tohoto tradičního 
řetězce projevit. A to tak, že ho pocítil celý 
trh. Pojem „Datart“ se tak trochu rozplývá  
a rozmělňuje před očima a výrazně z toho těží 
konkurence – jednoznačně na jeho oslabení vy-
rostla marketingově agresivní a všudypřítomná 
Alza a pozvolnějším způsobem Electro World. 
Někteří top manažeři výrobců domácích spo-
třebičů hledí s jistou nadějí na aktuální návrat 
Pavla Schwarze do HP Tronicu, kde vede od 
dubna marketing. Doufají hlavně v to, že na-
staví nový, nebo možná spíš staronový směr.  
Za redakci SELLu mu přeji hodně štěstí a vytr-
valost. Značka Datart si je nepochybně zaslouží.

Dovolím si tvrdit, že se Datart na trhu do loňska vymykal. 
Přitom hledíce dále do minulosti jsme tu měli řetězec bojující 
tak trochu sám se sebou a svou úlohou v rychle se transformu-
jícím světě, kde „online“ hraje výraznější a výraznější roli. Pak 
přišla změna strategie, která ho postupně vytáhla do černých 
čísel. Šlo o těžce vydobytý návrat na výsluní, za nímž stáli lidé, 
kteří firmu po akvizici ze strany HP Tronicu postupně opustili. 
Chápu, že byli nákladní a že řada z nich dostala nyní po roce 
nabídku nové smlouvy, která obsahovala zcela jiné číslo, než na 



DIRT DEVIL BLADE 2 MAX 40V – 
VE JMÉNU MAXIMÁLNÍHO VÝKONU

dirtdevil.basys.cz

Dosud nejvýkonnější akumulátorový vysavač Dirt Devil, který nabízí v běžném 
režimu sání stejný výkon jako nižší modely s aktivovanou funkcí BOOST a díky 
40V Li-Ion baterii vydrží v provozu až 45 minut. Volitelně může uživatel aktivovat 
ještě silnější, například pro důkladné čištění koberců. Nechybí technologie 
DIRECT HELIX s duální cyklonovou jednotkou a bezkartáčovým motorem, který 
se vyznačuje 3× lepší účinností, 2,5× vyšší rychlostí chodu a 8× delší životností 
ve srovnání s běžnými motory. Nečistoty zachycuje 3stupňový fi ltrační systém 
DUSTVAULT a s jejich sběrem samozřejmě pomáhá motorizovaný kartáč 
v hubici. Mezi další důležité parametry patří LED osvětlení a příslušenství, které 
tvoří příslušenství 2 v 1 (štěrbinový a čalounický nástavec), držák na stěnu 
a adaptér. Nádobka na prach je nově kompletně odnímatelná a má objem 0,6 l. 
Vysavače je dodáván v černo-stříbrném provedení. DMOC: 10 490 Kč

Dirt Devil Blade 2 32V
V nabídce samozřejmě nadále zůstává cenově dostupnější varianta s 32V   Li-Ion 
akumulátorem, která také používá technologii DIRECT HELIX, fi ltrační systém 
DUSTVAULT, motorizovaný kartáč v hubici nebo odnímatelnou nádobu na prach. 
Pracovní doba je u tohoto modelu také 45 minut. Vysavač je dodáván v modro-
stříbrném provedení.  DMOC: 8 490 Kč

DIRT-DEVIL-INZERCE-SELL-2019-04-duben.indd   1 09.04.2019   16:02:17
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SKUPINA VÝROBKŮ • VESTAVNÉ CHLADNIČKY S MRAZÁKEM DOLE

Přestože se pozornost firem i zákazníků v případě chladniček 
upírá hlavně na volně stojící řešení, vestavba má na trhu 
rozhodně své místo. V posledních letech bohužel z hlediska 
technologií mírně zaostávala, minimálně u mainstreamových 
značek, což se začíná měnit. Přesně řízené nulové zóny, 
oddělené chladicí okruhy či přinejmenším zcela beznámrazový 
provoz začínají být běžnějšími prvky.

Vestavné chlazení konečně  
získává nejnovější technologie

Vestavné lednice kromě určitého techno-
logického manka trpí také svým užším 
provedením, které se neprojevuje pouze 
v celkovém objemu, ale i v (pro mnohé 
nedostatečné) šířce polic a boxů v mra-
záku. Na tento téměř věčný problém re-
agovala loni společnost Whirlpool, když 
uvedla jako první mainstreamová značka 
vestavné chladničky s šířkou 69 cm. I po 
roce je zatím jediná, kdo toto řešení má, 
a tak doufáme, že nastane změna. Chá-
peme, že jde o objemově malý trh a že 
pro kuchyňské řetězce, které nedodávají 
kuchyně na míru, je tento „nestandard-
ní“ rozměr problém, ale stačí se podívat 
na trh 70 cm širokých volně stojících led-
nic. Patří jednoznačně k těm s největší 
dynamikou a především potenciálem.  
U vestaveb to platí, pokud jde o potenci-
ál, dvojnásob, protože standardní lednice 
jsou opravdu úzké…
 Další oblastí, kde zabudované chla-
zení zaostávalo, byl systém chlazení. 
Statické modely bez No Frostu byly ještě 
nedávno samozřejmým standardem. To 
se postupně mění a přichází jak klasic-
ký No Frost, tak vyspělejší konstrukce 
s oddělenými chladicími okruhy, díky 
kterým jsou čerstvé potraviny uchovává-
ny v mnohem lepších podmínkách, ne-
vysušují se a zůstávají dlouho čerstvé.

• Zásuvka s regulovanou  
 vlhkostí

• A++
• No Frost

• 190 l / 52 l
• 41 dB(A)

Loni uvedla značka Amica na trh nové modely vestavných chladniček. Tento model používá klasic-
ký systém No Frost. Lednice obsahuje 2 šuplíky na ovoce a zeleninu, přičemž jeden z nich se nazývá 
VitControl a lze v něm regulovat úroveň vlhkosti. S rozvodem chladného vzduchu v lednici pomáhá 
ventilátor a o osvětlení se starají LED žárovky. V případě nedovřených dvířek se ozve akustický signál. 
Řízení chodu spotřebiče je elektronické. Mrazicí kapacita spotřebiče je 3 kg / 24 h a akumulační doba 
24 h. Spadá do klimatické třídy T. Roční spotřeba je 233 kWh. Rozměry: 177,6 × 54 × 54 cm (v × š × h).

Amica 
BC 1772 BF

AEG 
Beko 
BCNA 306 E2S
• Kovová zadní stěna lednice
• A+

• Oddělené chladicí okruhy  
 s No Frost

• 215 l / 69 l
• 40 dB(A)

V průběhu posledních týdnů dorazila na trh nová vestavná lednice vyrobená na platformě Ne-
oFrost, tedy s oddělenými chladicími okruhy a zcela beznámrazovým provozem, což je kon-
strukce, která není u vestavných lednic nadále příliš rozšířená. Novinka je také první vestavbou 
Beko s kovovou zadní stěnou MetalFresh pro rychlejší obnovu teploty. Dále v ní najdete zásuvku 
na ovoce a zeleninu s technologií Aktivního modrého světla pro prodloužení jejich čerstvosti. 
Zajímavá je i volitelná funkce Eco, která po aktivaci a v případě, že neotevřete dvířka lednice po 
dobu 6 hodin, přepne spotřebič do energeticky úspornějšího režimu. Elektronicky řízený model 
dokáže zamrazit 3,5 kg potravin za 24 h a jeho akumulační doba je 13 h. Řazen je do klimatické 
třídy SN-T a ročně spotřebuje 334 kWh energie. Rozměry: 193,5 × 54 × 54,5 cm (v × š × h).

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: novinka již 
v prodeji
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Detaily a další informace o produktech najdete na www.my-concept.cz

NOVÉ KOMBINOVANÉ 
CHLADNIČKY SINFONIA

70 cm

60 cm

60 cm

Objem 
416 l

Objem 
316 l

Objem 
295 l

188 cm

188 cm

201 cm

LK5460ss

LK5470ss

TOTAL NO FROST | METAL COOLING | 2 NEZÁVISLÉ CHLADÍCÍ OKRUHY

LK5660ss



• Možnost propojení 
 s telefonem přes NFC

• A+
• No Frost

• 206 l / 50 l
• 43 dB(A)

Elektronicky řízená beznámrazová lednice Candy nabízí distribuci chladného vzduchu pomocí venti-
látoru, držák na lahve, chladnější zásuvku Fresh Zone na maso a ryby, samostatnou zásuvku na ovoce 
a zeleninu. Kromě toho je chladnička vybavena technologií NFC – pokud k určenému místu přiložíte 
chytrý telefon podporující NFC, můžete s ním spotřebič propojit. V aplikaci Simply-Fi pak lze velmi 
přesně nastavit teplotu, aktivovat rychlé chlazení, režim Eco a sledovat statistiky používání spotřebiče. 
Chladnička je řazena do klimatické třídy N-ST-T. Roční spotřeba činí 278 kWh. Mrazicí kapacita je  
3 kg / 24 h a doba skladování při poruše 12 h. Rozměry: 185 × 54 × 54 cm (v × š × h).

Candy 
BCBF 182 N

AEG 
Concept 
LKV5260
• Zásuvka s nastavením 
 vlhkosti

• A+
• No Frost

• 182 l / 59 l
• 41 dB(A)

177 cm vysoká vestavná chladnička Concept přichází v beznámrazovém provedení a s chladicím 
prostorem rozděleným 3 skleněnými policemi, takzvanou Fresh zónou s nastavením vlhkosti  
a klasickými poličkami ve dveřích. Pod zásuvkou na zeleninu se navíc nachází ještě skrytý pro-
stor, kam se vejde například 5 plechovek piva. Mrazák obsahuje šuplíky a výsuvnou zásuvku. 
O osvětlení chladicí části se stará stropní LED pás. Concept také upozorňuje na jednoduchou 
instalaci. Roční spotřeba tohoto modelu je 285 kWh a mrazicí kapacita 3,5 kg / 24 h. V případě 
výpadku proudu udrží potraviny v bezpečí po dobu 11,7 h. Spadá do klimatické třídy N-ST-T  
a její rozměry jsou: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h).

• Konstrukčně oddělená 
 nulová zóna

• A++
• No Frost

• 156 l / 67 l
• 36 dB(A)

Dalším aktuálně uvedeným výrobkem na trh je tento model prémiové vestavné lednice Bosch  
s plochými panty a jednoduchou instalací. Chladicí prostor je v jejím případě rozdělen na dvě zcela 
oddělené části, byť se nacházejí za jedněmi dvířky. Horní část se 2 skleněnými policemi slouží pro 
běžné potraviny, spodní tvořená 2 šuplíky je nulovou zónou VitaFresh Pro 0°C. Jedna ze zásuvek je 
určena pro maso a ryby, zatímco druhá s regulovatelnou vlhkostí pro ovoce a zeleninu. Celkový objem 
nulové zóny je nadstandardních 55 l. Samozřejmostí je potom prémiové LED osvětlení celého chla-
dicího oddílu. Z další výbavy jmenujme VarioShelf s úpravou pro uložení lahví a 1 extra velký box  
v mrazáku. Lednice se senzorovou technologií pro optimalizaci teploty má mrazicí kapacitu  
13 kg / 24 h a akumulační dobu 13 h. Její roční spotřeba je 232 kWh a klimatická třída SN-ST.  
Rozměry: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm (v × š × h).

Bosch 
Serie 8 KIF86PF30

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)Francouzská značka Brandt výrazně zredukovala svou nabídku některých produktových kategorií včet-

ně chladniček. Do přehledu zařazujeme model lednice klasické konstrukce s jednoduchým elektronic-
kým ovládáním pomocí panelu, nacházejícího se uvnitř chladicího oddílu. Chladnička je vybavena LED 
osvětlením, zásuvkou Fresh (chladnější zóna), zásuvkou na zeleninu, 3 skleněnými policemi a přihrád-
kami ve dveřích. Volitelně lze aktivovat režimy Super chlazení a Super mražení. Roční spotřeba lednice 
činí 208 kWh. Její mrazicí kapacita je 3 kg / 24 h a výdrž bez proudu 17 h. Nese také označení klimatické 
třídy ST a její rozměry jsou: 178,5 × 54 × 54 cm (v × š × h).

Brandt 
BIC674ES
• Chlazená zásuvka
• A++

• Statické chlazení
• 181 l / 64 l

• 43 dB(A)
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Při vaření v páře se v potravinách zacho
vají důležité vitaminy, minerály i anti
oxidanty. Přesto si vaření v páře oblíbili 
nejen vyznavači zdravé výživy, ale i gur
máni. V páře můžete šetrně připravit jak 
zeleninu, tak dokonale šťavnaté maso  
s křupavou kůrčičkou. 

Trouby se 100% párou i připařováním
Jedná se o nejvyspělejší trouby na trhu, 
které umožňují klasické pečení, vaření  
v páře i pečení s přídavkem páry. K tvorbě 
páry používají výkonný parní generátor, 
který páru dávkuje velmi přesně a ve zvo
lené teplotě.

K čemu všemu lze kombinovanou 
parní troubu Bosch využít? 
 Možnosti jsou opravdu široké:
• Šetrné a rovnoměrné rozmrazování 
• Ohřívání hotových pokrmů
• Vaření ve 100% páře (vhodné pro zeleni
nu, ryby, brambory, rýži)
• Klasické pečení různými způsoby včet
ně horkého vzduchu (například cukroví,  
koláčů nebo nákypů)
• Pečení s přidanou párou (ideální pro  
listové těsto, maso, drůbež)
• Kynutí těsta (teplota 35 °C až 45 °C;  
vlhkost 60 %)
• Sterilizace (např. kojenecké nádobí nebo 
lahve na marmeládu; 100 °C; vlhkost  
100 %)

Trouby s přídavnou párou
Kromě multifunkčních trub s funkcí 100% 
páry má Bosch v nabídce cenově do
stupnější modely, které umožňují přidat 
páru k vybranému způsobu pečení. Páru 
lze tedy kombinovat například s horkým 
vzduchem nebo grilem. U těchto vestav
ných trub Bosch lze přídavnou páru regu
lovat ve 3 stupních intenzity – od zhru

ba 30% po zhruba 80% nasycenost.Ani  
v jejich případě se nelije voda do spod
ní části pečicího prostoru, používají také 
parní generátor. Kromě vaření v páře  
a sterilizace je možné tyto trouby využít 
pro všechny výše uvedené metody pří
pravy pokrmů (rozmrazování, ohřívání, 
pečení i kynutí). Nikoliv však pro vaření 
ve 100% páře.

 
Parní funkce v posledních letech stále častěji pronikají i do 
multifunkčních pečicích trub, které jsou díky nim schopné připravit 
ještě chutnější, šťavnatější a vláčnější pokrmy, jakož i vařit ve 100% 
páře, zdravě a bez přidaného tuku. Pára dokonce může posloužit pro 
kynutí těsta, přípravu houskových knedlíků či sterilizaci nádobí.

Kombinované 
parní trouby Bosch
Dokonalá pečeně, nadýchaný 
chléb i zdravé pokrmy

www.bosch-home.com/cz

Produktový tip 
Kombinovaná pečicí parní trouba 
Bosch Serie | 8 HSG656XS1
Tento model umožňuje připravovat 
pokrmy několika různými metodami – 
pomocí klasického ohřevu, kombinací 
páry s klasickým ohřevem nebo se 100% 
párou. Páru lze využít i pro ohřev jídla, 
kynutí těsta nebo pozvolné rozmra
zování. V troubě je možné i zavařovat 
ovoce nebo zeleninu či připravit domácí 
jogurty. S teplotní sondou PerfectRoast 
navíc jednoduše upečete dokonalé kýty 
i steaky a senzor PerfectBake za vás 
zase ohlídá průběh přípravy koláčů a bábovek a upozorní vás, až budou hotové.  
I začátečník zvládne nachystat dokonalou hostinu – díky funkci Assist, která automa
ticky nastaví optimální druh ohřevu, teplotu a délku přípravy pro velké množství po
krmů – od koláčů a drobného pečiva přes nákypy a lasagne až po různé druhy masa 
a příloh. Ani s čištěním trouby si nemusíte dělat žádné starosti, a to díky EcoClean 
Direct: speciálnímu povrchu stropu, bočních stěn i zadní stěny, na kterém dochází  
k oxidaci tuků, takže se povrch částečně sám čistí.



• Optimalizovaná vlhkost 
 v chladicí části

• A++
• Low Frost

• 195 l / 80 l
• 35 dB(A)

Tato lednice spadající do kategorie cenově dostupných výrobků je jednoduchým řešením se 4 policemi 
z bezpečnostního skla s přihrádkami ve dveřích. Jelikož se jedná o model s mechanickým ovládáním  
a statickým chlazením, není jeho mrazák typu No Frost. Je však Low Frost, tedy v provedení s hladký-
mi stěnami a skleněnými poličkami, aby bylo minimalizováno množství usazování námrazy. Mrazák je 
navíc v provedení Open Space, kdy lze horní dva šuplíky vyjmout a získat tak prostor pro uskladnění ex-
tra velkých a objemných potravin. V chladicí části je udržována vyšší vlhkost vzduchu pro prodloužení 
čerstvosti potravin. Lednice klimatické třídy SN-T spotřebuje ročně 235 kWh energie, zamrazí 3,5 kg 
potravin za 24 h, při poruše je udrží v bezpeční 19 h a její rozměry jsou: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h).

Indesit 
B 18 A2 D/I

AEG 
Liebherr 
ICBN 3376
• Konstrukčně oddělená 
 nulová zóna
• A++

• Oddělené chladicí 
 okruhy s No Frost

• 176 l / 62 l
• 38 dB(A)

Německý specialista na chladicí a mrazicí techniku má nejširší nabídku těchto výrobků na trhu.  
Do přehledu jsme z ní vybrali prémiový model lednice s oddělenými chladicími okruhy, op-
timalizovanou vlhkostí v oddíle pro čerstvé potraviny a konstrukčně oddělenou nulovou zó-
nou, již nazývá Liebherr jako BioFresh. Teplota se zde nastavuje nezávisle na standardní 
chladicí části a je udržována elektronicky těsně nad bodem mrazu. Jedna ze zásuvek je typu 
HydroSafe a udržuje vlhkost na úrovni cca 90 %, takže je ideální pro skladování zeleniny. 
Nechybí LED osvětlení včetně světelných pásů v bočních stěnách, aktivní rozvod vzduchu  
a nadstandardní vnitřní výbava. Lednice spotřebuje za rok 236 kWh energie a poskytuje vy-
sokou mrazicí kapacitu 10 kg / 24 h. Akumulační doba je u ní 15 h a klimatická třída SN-ST.  
Rozměry: 177 × 55,9 × 54,5 cm (v × š × h).

• Ionizátor vzduchu
• A++

• Oddělené chladicí 
 okruhy s No Frost

• 180 l / 68 l
• 39 dB(A)

Tento model slovinské značky patří do velmi omezené skupiny vestavných lednic s oddělený-
mi chladicími okruhy, což je konstrukce, která zatím primárně opanuje volně stojící segment. 
Marketingový název pro tento systém je u Gorenje NoFrost DualAdvance. Kromě toho používá 
technologii IonAir (ionizátor) eliminující pachy a bakterie a DynamiCooling, což je aktivní dis-
tribuce chladného vzduchu v prostoru pro čerstvé potraviny. Ve výbavě nechybí držák na lahve, hlu-
boká police na lahve ve dveřích a jedna extra velká zásuvka v mrazničce, do níž se vejde i krocan.  
Zásuvka na ovoce a zeleninu CrispZone má kromě automatické regulace vlhkosti i speciální světlo 
VitaLight udržující v chodu přirozený proces zrání. Další zásuvka FreshZone nabízí nižší teplotu, 
než je ve zbytku lednice, a je vhodná hlavně pro čerstvé maso. Roční spotřeba tohoto modelu je  
230 kWh a klimatické třídy SN-N-ST-T. Mrazicí kapacita činí 8 kg / 24 h a akumulační doba 12 h.  
Rozměry: 177,2 × 55,5 × 54,5 cm (v × š × h).

Gorenje 
NRKI5182A1

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)Dostupnost: novinka již v prodeji

Od značky Hoover zařazujeme do přehledu novou beznámrazovou lednici, která sice nemá wi-fi pro 
kompletní integraci do chytré domácnosti, ale disponuje NFC. Na určené místo stačí přiložit kompati-
bilní chytrý telefon a chladnička se s ním spojí bez jakéhokoliv nastavování přes Bluetooth. Spotřebič lze 
takto kontrolovat, pohodlně nastavovat či v základu diagnostikovat. Lednice dále nabízí 2 transparentní 
zásuvky s teleskopickými výsuvy a chladnějším mikroklimatem. S aktivním rozvodem vzduchu pomáhá 
ventilátor. Roční spotřeba dosahuje 264 kWh, mrazicí výkon 3,5 kg / 24 h a akumulační doba 19 h. Roz-
měry spotřebiče jsou: 177 × 54 × 54 cm (v × š × h).

Hoover 
BHBF 172 N
• Možnost propojení 
 s telefonem přes NFC

• A+
• No Frost

• 190 l / 60 l
• 40 dB(A)
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Seznamte se zblízka: řada vestavných 
spotřebičů iQ700 s dokonalým designem   
a špičkovými technologiemi. 

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Objevte dokonalý 
vestavný design.



• Konstrukčně oddělená  
 nulová zóna

• A++
• Low Frost

• 176 l / 62 l
• 34 dB(A)

Tato novinka z dílny německé společnosti BSH staví především na své koncepci s oddělenou nulovou 
zónou hyperFresh Premium 0 °C, kterou tvoří 2 samostatné zásuvky o celkovém objemu 56 l. Jedna  
s regulací vlhkosti slouží pro ovoce a zeleninu a druhá pro maso a ryby. BSH deklaruje, že potraviny  
v této zóně vydrží až 3× déle čerstvé. Za pozornost také stojí dělitelná police varioShelf pro flexibilnější 
využití prostoru či senzorová technologie freshSense, která neustále monitoruje teplotu a upravuje chod 
kompresoru. Mraznička je u tohoto modelu typu lowFrost, takže se v ní usazuje minimum námrazy. 
Vedle standardního boxu na běžné potraviny v ní je i jeden extra velký box. Roční spotřeba dosahuje 
226 kWh. Upozornit musíme také na extra nízkou hlučnost 34 dB(A), mrazicí výkon 8 kg / 24 h a aku-
mulační dobu 26 h. Klimatická třída je SN-ST a rozměr: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm (v × š × h).

Siemens 
iQ700 KI87FPF30 

AEG 
Whirlpool 
SP40 802 EU
• Vestavná lednice 
 s šířkou 69 cm

• A++
• StopFrost

• 294 l / 101 l
• 35 dB(A)

Když pomineme extra široké vestavné modely amerického typu či nestandardní monoklimatické řešení Miele, 
v kategorii klasických kombinovaných lednic určených k vestavbě zůstává Whirlpool nadále jediným výrob-
cem, který nabízí 69 cm široké řešení. Jedním z největších nedostatků vestavných „kombinací s mrazákem 
dole“ je jejich malá šířka cca 54 cm, a tím daný menší vnitřní prostor. Naproti tomu 69cm modely Whirlpool 
mají celkem až 400 l a extra široké police. Prezentovaný typ používá technologii 6. smysl Fresh Control za-
jišťující optimální teplotu v chladicí části. S rozvodem chladného vzduchu pomáhá ventilátor. Mrazák není  
v tomto případě beznámrazový – používá takzvaný systém StopFrost s kovovým kolektorem (deskou) v horní 
části mrazničky. Na desce ulpívá většina námrazy, již stačí jednou za čas odstranit opláchnutím této desky. 
Lednice nese označení klimatické třídy SN-T, ročně spotřebuje 274 kWh energie a za 24 h zamrazí až 12 kg 
 potravin. Má dlouhou akumulační dobu 28 h a zdůraznit u ní musíme velmi nízkou hlučnost 35 dB(A).  
Rozměry: 193,5 × 69 × 54,5 cm (v × š × h).

• Zásuvka s nastavením 
 vlhkosti

• A++
• No Frost

• 147 l / 86 l
• 43 dB(A)

Beznámrazová novinka značky Philco obsahuje ve svém chladicím prostoru police z bezpečnostního 
skla, držák na lahve, ventilátor, pohlcovač pachů a zásuvku na ovoce a zeleninu s možností regulace 
vlhkosti. Ovládání je řešeno elektronicky a osvětlení vnitřního prostoru pomocí LED žárovek. Led-
nice zaujme provedením s extra velkým mrazákem se 3 šuplíky a 1 přihrádkou s výklopnými dvířky. 
Klimatická třída spotřebiče je T-N, mrazicí kapacita 3 kg / 24 h a akumulační doba 13 h. Roční spo-
třeba činí 235 kWh energie. Rozměry: 177 × 54 × 54 cm (v × š × h).

Philco 
PCN 17742 Bi

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Loni na jaře uvedla na trh společnost Samsung velmi zajímavé modely vestavných kombinovaných lednic s nejpokro-
čilejší konstrukcí s oddělenými chladicími okruhy (Twin Cooling Plus) a navíc s unikátní funkcí pro změnu režimu 
mrazničky, kterou můžete používat jako klasický mrazák s volbou teploty mezi −23 °C a −15 °C, pro mírné mražení 
při −5 °C, jemné mražení při −1 °C a konečně pro chlazení při 2 °C. Samsung tuto funkci nazývá jako CoolSelect Plus 
a nově ji nabízí také v právě uváděných volně stojících chladničkách, o nichž jste se mohli dočíst v minulém vydání 
na stranách 44 a 45. Ale zpět k prezentovanému vestavnému modelu – ten dále nabízí kovovou zadní stěnu Metal  
Cooling pro rychlejší obnovu teploty, používá kompresor s invertorem a najdete v něm například vyjímatelnou při-
hrádku v chladicí části či výsuvnou poličku Easy Slide v mrazáku. Volitelně lze k lednici dokoupit komunikační mo-
dul pro její monitoring na dálku pomocí chytrého telefonu. Chladnička má roční spotřebu 154 kWh, mrazicí výkon  
9 kg / 24 h a klimatickou třídu SN-N-ST-T. Její akumulační doba je 18 h. Rozměry: 177,5 × 54 × 55 cm (v × š × h).

Samsung 
BRB260089WW/EF
• 4 režimy mrazáku – 
 mražení, mírné mražení,  
 jemné mražení a chlazení

• A+++
• Oddělené chladicí 
 okruhy s No Frost

• 191 l / 65 l
• 38 dB(A)

SKUPINA VÝROBKŮ • VESTAVNÉ CHLADNIČKY S MRAZÁKEM DOLE56
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Model Typ 
spotřebiče Kapacita Energetická 

třída

Max. 
otáčky 

odstřeďo-
vání

Auto-
matické 

dávkování 
detergentu

QuickDrive AddWash
Aktivní 
pěna 

(EcoBubble)

Parní 
program

Smart 
funkce Hlučnost Rozměry 

(v × š × h)

WW10M86INOA/LE pračka 10 kg A+++ 1600 ot./
min. ano ano ano ano ano ano 49/72 

dB(A)
85 × 60 × 

69 cm

WD10N84INOA/EE pračkosu-
šička 10/6 kg A 1400 ot./

min. ano ano ano ano ano ano 49/72/62 
dB(A)

85 × 60 × 
69 cm

WW10N644RPW/LE pračka 10 kg A+++ 1400 ot./
min. ne ne ano ano ne ano 49/73 

dB(A)
85 × 60 × 
67,5 cm

WD10N644R2W/LE pračkosu-
šička 10/6 kg A 1400 ot./

min. ne ne ano ano ne ano 49/73/62 
dB(A)

85 × 60 × 
67,5 cm

VELKÁ PRAČKA NENÍ JEN PRO VELKÉ PRÁDLO
SAMSUNG PŘEDSTAVUJE ČTVEŘICI NOVINEK S KAPACITOU 10 KG
Korejský výrobce uvádí na český trh nové modely praček a pračkosušiček, které se pyšní nadstandardně 
velkými bubny. Neocení je ale pouze mnohačlenné rodiny. Díky souboru inovativních a chytrých technologií 
vyperou úsporně i menší várky prádla. Dvě z novinek jsou navíc typu QuickDrive, takže dokážou prát při 
zachování stejně kvalitního výsledku v polovičním čase.

AKTUÁLNĚ PŘICHÁZEJÍ NA ČESKÝ TRH 4 ZAJÍMAVÉ NOVINKY 
S KAPACITOU NA 10 KG PRÁDLA. KONKRÉTNĚ JSOU TO TYTO MODELY:

www.samsung.com/cz

Mýty, že velká pračka s velkou kapacitou 
poslouží dobře pouze velké rodině nebo 
že je potřeba buben vždy zcela naplnit, 
se daří postupně vyvracet. Velká pračka 
znamená především flexibilitu, protože 
umožní vašim zákazníkům prát i velké  
přikrývky, polštáře nebo velkou várku 
prádla po delší dovolené, aniž by bylo po-
třeba ho rozdělovat na několik menších 
částí. Současně ale perou úsporně  
a efektivně i menší objemy, což byste měli 
při prezentaci velkokapacitního modelu 
vždy zdůraznit. Dále staví pračky Samsung 
na následujících technologiích a funkcích, 
které z nich činí špičku na trhu.

Auto OptimalWash
Za použití 4 senzorů optimalizuje pračka 
celý proces praní a zajišťuje i automa-
tické dávkování detergentu na základě 
množství vloženého prádla. Zjišťuje 

dokonce míru zašpinění a v případě 
potřeby přidá další prací prostředek  
a upraví délku celého programu.  
Zásobníky na detergenty jsou vyjímatel-
né, takže se snadno doplňují i čistí.

QuickDrive
Unikátní techno-
logie společnosti 
Samsung s nezá-
visle se otáčející 
zadní stěnou 
bubnu,  
a to i v protismě-
ru. Pračka tímto 
způsobem zvyšuje 
vířivý efekt  
a celkovou 
účinnost praní. Výsledkem je zkrácení 
programů až o polovinu, což také snižuje 
spotřebu energie a zvyšuje životnost 
prádla, jehož vlákna nejsou v bubnu tak 
dlouho namáhána.

AddWash
Dvojitá dvířka praček Samsung dovolí  
u většiny programů přihodit zapomenuté 
prádlo kdykoliv po jejich spuštění. Otevřít 
je lze kdykoliv, pokud je teplota v bubnu 
nižší než 50 °C.

Aktivní pěna (EcoBubble)
Smísení detergentu, vody a vzduchu ve 
speciální komoře dává vzniknout aktivní 
pěně, která dokáže účinně zbavit prádlo 
nečistot, a to i při nižších pracích tep-
lotách. V případě extra odolných skvrn 
doporučte aktivaci funkce Bubble Soak, 
kdy se nechá aktivní pěna na prádlo půso-
bit delší dobu.

Parní program
Jemnost a síla páry pomohou s hygie-
nickou péčí o prádlo, které je současně 
načechranější a méně pomačkané.

Digitální invertorový motor
Tichý, účinný a spolehlivý motor je 
základem praček Samsung už několik let. 
Výrobce na něj poskytuje 10letou záruku.

Konektivita a smart funkce
Ať už jde o základní systém Smart Check 
pro diagnostiku spotřebiče pomocí 
chytrého telefonu, nebo sofistikovanější 
aplikaci Smart Control a funkci  
Q-Rator, Samsung je nadále jedním z lídrů 
v oblasti rozvoje 
koncepce chytré 
domácnosti.



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

„Doba jde rychle dopředu a potřeby 
zákazníků neustále rostou. S mini-
mem vloženého úsilí se od domácích 
spotřebičů očekává maximální výkon 
a užitek. A inteligentní technologie 
jsou v současné době v kurzu a velmi 
žádané. Proto jsme se vydali právě 
touto cestou a sortiment chceme do 
budoucna rozšiřovat tak, aby spotře-
biče české značky Concept smyslupl-
ně zapadly do každé chytré domác-
nosti,“ uvedla obchodní ředitelka SDA 
Ing. Kamila Trávníčková z Conceptu.

Inteligentní robotické vysavače 2 v 1 
VR3000 a VR2000 značky Concept 
jsou dokonalou ukázkou tohoto smě-
ru. Dokáží si poradit jak se suchým, 

tak s mokrým úklidem. Pyšní se 
nejúčinnějším BLDC motorem, který 
je zárukou extrémně vysokého sacího 
výkonu. Jedná se o nově používaný 
digitální bezkartáčový stejnosměrný 
motor, který disponuje řadou výhod. 
Je tišší, spolehlivější, energeticky 
úspornější a má delší životnost než 
běžné motory.

DOKONALE UKLIZENO
Roboty jsou vybaveny gyroskopickou 
navigací pro dokonalý úklid. U modelu 
VR3000 je tato navigace doplněna 
mapovací funkcí, která dosahuje až 
98% pokrytí uklizených podlah. Zajiš-
ťuje výbornou orientaci v prostoru pro 
rychlejší a efektivnější úklid. Vysavače 

nabízí 5 režimů úklidu. Režim TURBO 
u modelu VR3000 s ohromujícím 
sacím výkonem, režim FULL GO u mo-
delu VR2000 vyšle robota uklízet 
hned po jeho nabití. Ostatní režimy 
jsou pro oba modely shodné: AUTO 
SMART uklidí efektivně celý prostor, 
obvodový režim zajistí úklid podél zdi, 
bodový režim uklidí v kruzích pouze 
tam, kde je zrovna potřeba a nako-
nec rychlý 30 minutový úklid. Roboty 
můžete vyslat do práce také pomocí 
odloženého startu.

NIC JE NEZASTAVÍ
Vysají a vytřou jakékoliv podlahy, po-
radí si i s kobercem s chlupem až 1 cm 
dlouhým. Dva hlavní rotující kartáče 

ROBOTICKÝ VYSAVAČ
VR3000

Novinka na českém trhu. 
Concept představuje robotické 
vysavače ovládané HLASEM.

Společnost Jindřich Valenta – Concept, představuje novinku ve svém sortimentu 
a cílí tak do nové kategorie úklidu. Jedná se o moderní robotické vysavače 
vybavené Smart technologií. Není to však první spotřebič z řady Smart, kterým 
se může společnost pochlubit. V minulosti již představila „chytrý“ teplovzdušný 
ventilátor VT5000.

Hlučnost

55 dB
Výška

7,5 cm

Nádoba na prach

600 ml

Filtr

HEPA

Nádoba na vodu

370 ml

Akumulátor

Li-Ion 14,4 V
Sací síla

1 800 Pa

Dobíjení

automatické

Shlédněte video
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mapovací funkcí, která dosahuje až 
98% pokrytí uklizených podlah. Zajiš-
ťuje výbornou orientaci v prostoru pro 
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nabízí 5 režimů úklidu. Režim TURBO 
u modelu VR3000 s ohromujícím 
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delu VR2000 vyšle robota uklízet 
hned po jeho nabití. Ostatní režimy 
jsou pro oba modely shodné: AUTO 
SMART uklidí efektivně celý prostor, 
obvodový režim zajistí úklid podél zdi, 
bodový režim uklidí v kruzích pouze 
tam, kde je zrovna potřeba a nako-
nec rychlý 30 minutový úklid. Roboty 
můžete vyslat do práce také pomocí 
odloženého startu.

NIC JE NEZASTAVÍ
Vysají a vytřou jakékoliv podlahy, po-
radí si i s kobercem s chlupem až 1 cm 
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VR3000

Novinka na českém trhu. 
Concept představuje robotické 
vysavače ovládané HLASEM.

Společnost Jindřich Valenta – Concept, představuje novinku ve svém sortimentu 
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ventilátor VT5000.

Hlučnost

55 dB
Výška

7,5 cm

Nádoba na prach

600 ml

Filtr

HEPA

Nádoba na vodu

370 ml

Akumulátor

Li-Ion 14,4 V
Sací síla

1 800 Pa

Dobíjení
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Shlédněte video
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ
VR2000

seberou chlupy i jemný prach. Spolu 
s bočními kartáčky perfektně vysají 
i rohy místnosti. Model VR3000 si při 
vytírání automaticky dávkuje vodu. 
Je zařazen do skupiny eco-friendly, 
jelikož sám rozpozná, kdy je uklizeno 
a automaticky se přepne do pohoto-
vostního režimu, čímž šetří svou bate-
rii a prodlužuje její životnost. Robotic-
ké vysavače Concept se nemusíte bát 
vypustit do blízkosti schodů či jiných 
překážek. Poradí si s překážkou vy-
sokou a 1,5 cm, takže je nezastaví ani 
práh mezi místnostmi. Disponují funkcí 
proti nárazu i proti pádu ze scho-
dů. Jsou vybaveny výkonným Li-Ion 
akumulátorem, který zajistí úklid až po 
dobu 150 minut a díky extra velkým 
zásobníkům se nemusíte během úkli-
du trápit vysýpáním prachu nebo do-
léváním vody. Při detekci nízké baterie 
si automaticky najdou nabíjecí stanici, 

kde se sami dobijí a vyčkají do dalšího 
úklidu. Součástí vybavení je také mag-
netický pásek, který slouží jako virtu-
ální zeď. Využijete ho pro plochy, které 
nechcete uklízet. Robotické vysavače 
mají velmi praktické rozměry, model 
VR3000 se díky své minimální výšce 
7,5 cm snadno dostane pod skříň či 
pohovku. 

OVLÁDNETE HO
Roboty je možné ovládat přes SMART 
aplikace (Concept Home pro VR2000 
a WeBack pro VR3000), které jsou 
zdarma dostupné pro iOS i Android. 
Máte tak neustálý přehled o tom, na 
kterých místech váš pomocník zrovna 
uklízí. Vyslat do služby je můžete 
kdykoliv a odkudkoliv, stačí zvolit 
program, který potřebujete. Roboty 
lze také jednoduše ovládat přes LED 
dispej nebo dálkový ovladač.

POSLECHNE VÁS NA SLOVO
A v čem se robotické vysavače značky 
Concept liší od své konkurence? 
„Přes domácího asistenta Alexu nebo 
Google Home můžete robotický 
vysavač ovládat hlasem, což je velmi 
unikátní, protože na českém trhu 
zatím není robotický vysavač, mimo 
našich, které jsou pro suché vysávání 
i mopování, a zároveň je lze propojit 
s hlasovým ovládáním ve své cenové 
kategorii“ dodává Ing. Kamila 
Trávníčková. 

Robotické vysavače Concept vás 
dostanou do světa inteligentních 
domácností. Sami se postarají 
o dokonalý úklid, zatímco vy budete 
relaxovat a odpočívat. Více informací 
k jednotlivým modelům naleznete na 
www.my-concept.cz.

Hlučnost

60 dB
Výška

8,5 cm

Nádoba na prach

600 ml

Filtr

pěnový

Nádoba na vodu

330 ml

Akumulátor

Li-Ion 14,4 V
Sací síla

1 500 Pa

Dobíjení

automatické

OVLÁDÁNÍ HLASEM

Robotické vysavače Concept 
můžete snadno ovládat i hlasem. 
Stačí vašeho nového pomocníka 
spárovat s domácím asistentem 
Alexou nebo Google home 
a poslechne vás na slovo.

Shlédněte video
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INTERVIEW • MIROSLAV VRBA • FABER

Odsavače par tvoří velmi specifický trh. 
Působí na něm mnoho značek, většina 
z nich ale nabízí daleko širší sortiment 
zboží. Značka FABER se jako jedna  
z mála zaměřila pouze na úzký seg
ment. Co můžete zákazníkům nabíd
nout ve srovnání s mainstreamem?
Specializace na jeden obor nese řadu  
výhod ověřených praxí. Produkce více 
než 3 000 000 výrobků ročně dává výrob-
ciprostor pro intenzivní výzkum a vývoj, 
může spolupracovat se špičkovými tech-
niky a designéry, má předpoklad návrat-
nosti investic do automatizace a roboti-
zace. Celosvětový prodej přináší dostatek 
poznatků o potřebách trhu. Výsledkem 
jsou výrobky, které patří technickými 
parametry i designem k absolutní špič-
ce. Nám, jako výhradnímu distributorovi 
značky FABER v ČR, dává specializace 
mimo jiné možnost nabídnout k okamži-
tému odběru přes 200 modelů a modifi-
kací odsavačů.

Digestoř bývá často opomíjeným spo
třebičem z hlediska toho, kolik je jí vě
nováno pozornosti při výběru nové ku
chyně. Spotřebitelé na odsavači navíc 

mnohdy šetří a raději investují peníze 
do lepší trouby nebo myčky. Dá se vů
bec pořídit cenově dostupná digestoř, 
která bude opravdu kvalitně odsávat 
bez přílišné hlučnosti?
Ano, i vestřední cenové třídě najdete  
v naší nabídce mnoho odsavačů se špič-
kovými parametry. Kromě vynikající 
energetické účinnosti disponují výkon-
nými ventilačními jednotkami, které při 
běžném použití zvládají svoji práci již na 
první nebo druhý rychlostní stupeň, při 
nízkých otáčkách a velmi tiše.

V čem jsou podle vás současné energe
tické štítky odsavačů přínosem? A jaké 
jsou jejich slabiny?
Největším přínosem je posun ke sjed-
nocení metodiky měření parametrů.  
U řady značek jsme díky tomu zazna-
menali výraznou změnu prezentovaných 
parametrů směrem ke skutečným hodno-
tám. Parametry uváděné na štítku zahr-
nují i důležité údaje, které dříve nebyly 
nikde uváděny. Nevýhodou je technicky 
přesné, ale dle mého názoru pro běžného 
spotřebitele ne zcela srozumitelné vyjád-
ření naměřených hodnot.

Jaká řešení nabízí společnost FABER? 
V čem mají navrch ve srovnání s konku
renty? Proč by měl prodejce doporučit 
tyto výrobky?
FABER je celosvětový výrobce s více 
než šedesátiletou tradicí a je všeobecně 
uznávaný jako nositel pokroku v tomto 
oboru. Z pozice výhradního distributo-
ra umíme jako specialisté kvalifikovaně 
poradit spotřebitelům s optimálním vý-
běrem z nejširšího portfolia výrobků ve 
všech cenových úrovních a v nejrůzněj-
ších provedeních. Velké množství odsa-
vačů jsme navíc schopni před dodáním 
upravit dle přání zákazníka. Jako příklad 
mohu uvést úpravu, kdy lze instalovat 
motor standardního odsavače mimo ku-
chyni pro zcela tichý chod, nebo úpravu 
pro napojení odsavače do rekuperačního 
systému pro splnění podmínek ener-
geticky úsporného domu. Novinkou je 
doplňková sada, pomocí které může od-
savač FABER komunikovat s inteligent-
ním ovládáním domácnosti LOXONE. 
Potvrzením kvality je bezplatný tříletý 
servis po ukončení zákonné záruky, který 
poskytujeme pro všechny námi dodané 
výrobky FABER zdarma.

Miroslav Vrba: 
Specializace je největší 
devízou značky FABER. 

Její odsavače patří 
k absolutní špičce

Společnost Promtinvest působí na českém 
trhu již 20 let jako distributor slavné italské 
značky FABER, která se zaměřuje na vývoj  

a výrobu odsavačů par. O produktové 
nabídce, specifických možnostech instalací 
i jedinečné úrovni služeb pro obchodníky, 

kteří mají prakticky všechny digestoře FABER 
ihned k odběru, s námi hovořil Miroslav Vrba, 

spolumajitel české distribuce.



Přestože většina digestoří na trhu žádnými smart funkcemi 
nedisponuje, což ostatně dokládá i následující produktový 
přehled, začínají mainstreamové značky plíživě získávat jednu 
zásadní výhodu – disponují technologiemi pro propojení všech 
kuchyňských spotřebičů a nabízejí pro ně jeden určitý systém. 
Specialisté na digestoře budou muset reagovat. 

Odsavače par – nástup konektivity 
je pro tradiční výrobce výzvou

Můžete mít sebelepší odsavač, ale mar-
ketingový ohňostroj v podobě bezdrá-
tové komunikace mezi varnou deskou 
a odsavačem, popřípadě možnost vyu-
žít odsavač na dálku coby požární hlá-
sič může mnoho zákazníků přitáhnout  
k nabídce mainstreamové značky. Prav-
dou je, že skutečně kvalitní odsavač ne-
stojí málo a že jde o asi nejpodceňovaněj-
ší spotřebič, na kterém většina lidí šetří 
(a následně lituje), ale co už je jednou 
doma nainstalované, se hned tak měnit 
nebude. Tradiční výrobci mohou bojovat 
s velkými značkami dodávajícími další 
typy spotřebičů jednak kvalitou, jednak 
schopností nabídnout individuálnější 
provedení, jako je kupříkladu instalace 
s externím motorem, ale neměli by nad 
novými technologiemi ohrnovat nos. 
Přestože není posléze v praxi spojení 
odsavače s varnou deskou nijak zásadní 
funkcí, dobře se s ní pracuje v reklamě 
a zákazníka s ní lze příjemně překvapit, 
leckterého nadšence do nových techno-
logií dokonce nadchnout. Pro výběr kva-
litního odsavače bez ohledu na to nadále 
platí, že by si měl nechat uživatel před 
instalací spočítat odpor vzduchu, aby 
zjistil, zda vybraný model a jeho mo-
tor budou v konkrétním případě stačit. 
A teprve pak se zabývat konektivitou  
a dalšími výstřelky, které potěší, kvalitní 
odsávání však nezajistí.

• Komínový odsavač
• Energetická třída D
• Šířka 60 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 336 m³/h

• Min./max. hlučnost ve  
 standardním režimu: 
 63 dB(A) / 67 dB(A)

Na trh aktuálně uvedená digestoř značky Amica spadá do kategorie cenově nejdostupnějších modelů. 
Nabízí senzorické ovládání bez hardwarových tlačítek, což usnadňuje údržbu černého skla, z něhož je 
vyrobena čelní zkosená část. Vybírat lze ze 3 stupňů výkonu, přičemž výkon odtahu začíná na 216 m³/h 
a jde až k 336 m³/h. Nechybí časovač s možností nastavení automatického vypnutí. Osvětlení tvoří  
2 LED žárovky. Odtah má průměr 120 mm.

Amica 
SKZ 65 BB

AEG 
Beko 
HCA 63640 Z
• Komínový odsavač
• Energetická třída A
• Šířka 60 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 632 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 46 dB(A) / 67 dB(A)

Značka Beko přichází na český trh se zcela novou designovou řadou vestavných spotřebičů Zara 
Grey. Z portfolia jsme vybrali tento odsavač s dotykovým ovládáním a 3 rychlostmi chodu – 
258 m³/h, 465 m³/h nebo 632 m³/h. Součástí jsou 2 LED světla, kovový filtr, klapka i redukce. 
Instalovat lze k potrubí s průměrem 120 mm i 150 mm. K odsavači jsou dostupné designově 
sladěné trouby i varné desky.

Dostupnost: novinka již 
v prodeji

Dostupnost: novinka již 
v prodeji
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• Komínový odsavač
• Energetická třída A+
• Šířka 90 cm

•Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 700 m³/h

Min./max. hlučnost  
ve standardním režimu: 
39 dB(A) / 59 dB(A)

První odsavač v přehledu, který je z dílny specialisty na tuto techniku, spadá do vyšší cenové kategorie 
a najdete u něj 9 rychlostních stupňů plus režim TURBO. Osazen je bezkartáčovým motorem, díky 
němuž je tišší a energeticky efektivnější. Dokládá to i nepříliš obvyklá energetická třída A+. Odsavač se 
ovládá pomocí dotykových ploch a disponuje 3 LED světly, jejichž intenzitu lze regulovat. Vyroben je 
z kombinace skla a nerezu. Průměr odtahu je 150 mm.

CATA 
Dalia Glass TC LED 900

AEG 
Concept 
OPO5890
• Komínový odsavač
• Energetická třída B
• Šířka 90 cm

• Max. sací výkon vč. 
režimu boost: 765 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 neuvádí / 65 dB(A)

V rámci nabídky značky Concept patří tento odsavač k dražším řešením, které je dodáváno  
v nerezu s jednoduchým dotykovým ovládáním na čelní straně a hned 4 LED světly, zajišťují-
cími přehled o všem na varné desce i obsahu hrnců. Odsavač je dodáván se 3 tukovými filtry, 
které lze mýt v myčce nádobí, a zpětnou klapkou. Připojuje se na odtah s průměrem 150 mm.

• Komínový odsavač
• Energetická třída A
• Šířka 89 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 840 m³/h

Min./max. hlučnost 
ve standardním režimu: 
41 dB(A) / 54 dB(A)

Velmi čistý design a maximální německá jednoduchost a přímočarost, to je odsavač vyšší cenové kate-
gorie z dílny BSH. K jeho ovládání slouží senzorové ovládání DirectSelect s LED ukazateli a ikona-
mi. Odsavač lze připojit k wi-fi a integrovat do systému Home Connect. Jeho součástí je také senzor 
PerfectAir pro automatickou regulaci výkonu dle množství detekovaných par. Uvedená maximální 
hlučnost se týká standardního maximálního výkonu, který činí 500 m³/h. Při intenzivním odsávání 
840 m³/h je hlučnost 75 dB(A).

Bosch 
Serie 8 DWK98PR60

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Na nástěnném komínovém odsavači italské značky v provedení „černé sklo“ naleznete tlačíkové ovládání 
s volbou 3 úrovní výkonu. Osvětlení řeší Candy pomocí dvojice LED žárovek. Odsavač používá perimet-
rické odsávání a jeho sací potrubí má průměr 150 mm. Pomocí redukce lze samozřejmě použít i 120mm.

Candy 
CVMAD60/1N
• Komínový odsavač
• Energetická třída C
• Šířka 60 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 463,3 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 54 dB(A) / 65 dB(A)

SKUPINA VÝROBKŮ • ODSAVAČE PAR62

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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Proč Faber? 
Značka Faber vznikla v italském městě Fabriano 11. června 1955, 
kdy Abramo Galassi založil Faber Plast, společnost specializující se 
na plasty a syntetické pryskyřice. Právě on vyrobil první digestoř 
na světě. Od té doby dosáhla značka Faber mnoha prvenství 
a představila své výrobky celému světu. V současnosti působí 
na čtyřech kontinentech se sedmi továrnami v sedmi různých 
zemích. Ve svém oboru je specialistou a uznávaným nositelem 
pokroku. Je držitelem mnoha prestižních ocenění a také  
mnoha patentů na revoluční technická řešení.
 Velkou výhodou značky Faber je stabilní zázemí jejího českého 
distributora se skladovými zásobami téměř všech nabízených mo
delů, které mohou obchodní partneři obdržet už příští pracovní 
den po objednávce. Svým výrobkům navíc značka Faber natolik 
věří, že na ně poskytuje pětiletou záruku – ke standardním dvou 
letům přidává ještě tři roky na bezchybnou funkci, a to formou 
bezplatného servisu.

Pestrá nabídka
Portfolio digestoří Faber je na českém trhu skutečně velmi široké. 
Kromě dnes již klasických provedení digestoří, jako jsou komíno
vé, vestavné nebo podvěsné, nabízí řešení i pro náročnější prosto
ry, například rohové, ostrůvkové nebo lustrové (FLight) modely. 
Velkou popularitu získávají v posledních letech také stropní diges
toře, výsuvné digestoře vestavěné do pracovní desky a zejména 
digestoře integrované přímo do indukční varné desky. K dispozici 
je také široká paleta příslušenství včetně již zmíněných externích 
ventilačních jednotek, rámů a potrubí s různým průměrem. 

Výhradním distributorem značky Faber pro Českou republiku je už 
od roku 1999 společnost Promtinvest, spol. s r.o. se sídlem ve  
Žďáru nad Sázavou. Více informací vám ochotně poskytne  
zkušený tým obchodního oddělení značky.

Digestoře Faber
Mimořádná kvalita a tradice výroby již více než 60 let
Italský specialista na odsávání s celosvětovou působností překročil v roce 2017 hranici 3 milionů digestoří vyrobených ročně. Na českém 
trhu letos slaví Faber vstup už do třetí dekády. Kromě luxusního designu, který vzešel ze spolupráce se světově uznávaným designérem 
Carlem Colombem, se může se pyšnit i velmi širokou nabídkou technických řešení včetně možnosti speciálních instalací. Jako jediný na 
českém trhu nabízí napojení digestoře na rekuperační systémy.

Milníky značky Faber
• 1955 – založení společnosti
• 1958 – první digestoř – je bez motoru a z plexiskla
• 1963 –100 zaměstnanců, první motorová digestoř
• 1982 – je založena dceřiná společnost Flaminia Deutschland
• 1987 – budování dceřiných společností ve Velké Británii, USA a Kanadě
• 1990 – nové výrobní závody ve Španělsku, Argentině a Turecku
• 1996 – výrobní závody v Číně a Indii
• 1998 – akvizice francouzské společnosti Roblin
• 2000 – výrobní závod Futurum ve Švédsku a Luki v Rusku
• 2000 – zahájení prodeje v České republice
• 2002 – zakladatel společnosti pan Abramo Galassi je zvolen 
 podnikatelem roku 2002
• 2005 – Faber se stává součástí SwissFranke Group. Díky svému 
 knowhow představuje v této skupině celosvětovou autoritu 
 v oblasti kuchyňských odsavačů par
• 2017 – Faber dosahuje výroby 3 000 000 kusů digestoří za rok

www.digestore-faber.cz



• Ostrůvkový závěsný
• Energetická třída A
• Šířka 70 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 640 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu:  
 51 dB(A) / 68 dB(A)

Druhý designově mimořádný výrobek, ale nejen designově. Při instalaci pro odtah k němu lze dokoupit 
motor Airlain instalovaný do sádrokartonového podhledu. Samotná digestoř nasává nad varnou plo-
chou páry vznikající při vaření a odvádí je přes mřížku v horní části, přičemž vytváří kuželovitý proud 
vzduchu, který nasává zmíněný druhý motor Airlain v podhledu. Na odsavač není díky tomu potřeba 
připojovat potrubí a zůstává zachována designová čistota a jednoduchost. Sekundární motor používá 
odtahové potrubí s průměrem 150 mm.

FABER 
Belle Gold

AEG 
Kastell 
KA90R
• Komínový odsavač
• Energetická třída E
• Šířka 90 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 355 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 49 dB(A) / 63 dB(A)

Z nabídky méně známé značky jsme vybrali model retro odsavače, který je v prodeji hned ve  
3 barevných provedeních. Vedle prezentované měděné jsou černá a krémová. Jde o jednoduchý  
a cenově dostupný model s 3 stupni výkonu, výkonným osvětlením (2× 28 W). Kapacita odsává-
ní je při nejnižším výkonu 212 m³/h, při volbě středního stupně 275 m³/h a nejvyššího 355 m³/h. 
Připojit lze k potrubí s průměrem 120 mm nebo 150 mm.

• Komínový odsavač
• Energetická třída D
• Šířka 90 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 420 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 53 dB(A) / 66 dB(A)

Zástupce nové řady Intuit od Electroluxu z kategorie odsavačů je na trhu opravdu čerstvou novinkou. 
Jedná se o cenově dostupný výrobek pro širší masu zákazníků. Odsavač má celkem tradiční design, 
tlačítkové ovládání a 2 LED světla. Nabízí 3 rychlosti – v základní odsává 235 m³/h a v nejvyšší  
420 m³/h. Průměr odtahového potrubí je 150 mm.

Electrolux 
Intuit LFC319X

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Designový šperk od italského specialisty na výrobu digestoří, které dodává i spoustě mainstreamových 
značek, je určen pro instalaci nad ostrůvek. Zavěšuje se nenápadnými ocelovými lanky a na první pohled 
vypadá jako lampa – obzvlášť při instalaci pro recirkulaci. S odtahovým potrubím vně domu se jeho „so-
litérní“ pojetí trochu vytrácí. K ovládání slouží podsvětlená tlačítka. Průměr odtahu je 150 mm.

ELICA 
JUNO IX/F 50
• Ostrůvkový závěsný
• Energetická třída B
• Šířka 50 cm

• Max. sací výkon vč.
  režimu boost: 603 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 47 dB(A) / 67 dB(A)

SKUPINA VÝROBKŮ • ODSAVAČE PAR64

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: novinka již 
v prodeji

Dostupnost: novinka již 
v prodeji
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SKUPINA VÝROBKŮ • ODSAVAČE PAR 65

• Komínový odsavač
• Energetická třída C
• Šířka 90 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 735 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu:  
 50 dB(A) / 66 dB(A)

Z nabídky značky Philco jsme vybrali model střední cenové třídy, který má skleněný design v bílém 
provedení. Varianta Roma 90 Bl je dodávána v barvě černé. Využít lze 4 rychlosti včetně intenzivního 
chodu, ve kterém vydává odsavač hluk na úrovni 69 dB(A). K ovládání slouží dotykový panel. Osvětlení 
tvoří dvojice halogenových žárovek, každá s příkonem 20 W. Odtahové potrubí má průměr 150 mm.

Philco 
Roma 90

AEG 
Whirlpool 
W Collection WHVS 90F LT C K
• Komínový odsavač
• Energetická třída A++
• Šířka 90 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 801 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 40 dB(A) / 55 dB(A)

Značka Whirlpool už od loňska velmi aktivně rozšiřuje svou novou řadu nejen vestavných spo-
třebičů W Collection. Tento odsavač se chlubí technologiemi 6. smysl CookSense a SenseAir, 
díky kterým dokáže velmi účinně přizpůsobovat svůj chod množství par vznikajících při vaře-
ní. Využívá takzvané štěrbinové neboli perimetrické odsávání, které zvyšuje účinnost a snižuje 
hlučnost. Jde o odsavač s nejlepší energetickou třídou v přehledu – A++. Uživatel má na výběr  
10 stupňů výkonu a může upravit také intenzitu osvětlení či aktivovat režim nočního světla. 
Ovládání je dotykové, osvětlení typu LED a průměr odtahu 150 mm. Na závěr je nutné ještě 
dodat, že při nastavení intenzivního odtahu vydává digestoř hluk 70 dB(A).

• Komínový odsavač
• Energetická třída A+
• Šířka 90 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 715 m³/h

• Min./max. hlučnost
  ve standardním režimu: 
 48 dB(A) / 59 dB(A)

Designový odsavač ve velmi úsporné energetické třídě A+ kombinuje nerez a černé sklo. Pro zacho-
vání designové jednolitosti používá dotykové ovládání s displejem. Osvětlení řeší výrobce zajímavě 
a originálně pomocí výklopné LED lišty. Nechybí funkce Boost či odložené vypnutí. V základní 
rychlosti odtahu nasává digestoř 375 m³/h a při maximálním nastavení 613 m³/h. V režimu Boost je 
to potom 715 m³/h. Průměr odtahu je 150 mm.

Kluge 
Flash Black KOS9080BLG

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Tento zcela jedinečný odsavač nezapadá do základních škatulek, a tak u něj ani nehledejte energetický 
štítek. Designový model je určen výhradně k instalaci pro recirkulaci s použitím uhlíkového filtru s dlou-
hou životností. Výrobce udává, že ho lze až 12× regenerovat v troubě. Využít můžete 4 rychlostí odtahu 
od 235 m³/h až po 445 m³/h, případně intenzivní stupeň 571 m³/h. Výrobce zdůrazňuje protihlukovou 
konstrukci a doporučuje tento model hlavně pro instalace v místnostech s extra vysokými nebo naopak 
nízkými stropy. Případně do míst se šikmým stropem. 

NOVY 
Premium Mood 7552
• Ostrůvkový závěsný
• Energetická třída – není
• Šířka 50 cm

• Max. sací výkon vč. 
 režimu boost: 571 m³/h

• Min./max. hlučnost 
 ve standardním režimu: 
 48 dB(A) / 59 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: novinka již 
v prodeji

Dostupnost: novinka již 
v prodeji
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V příštím čísle SELL:
Za zhruba měsíc můžete 
očekávat na svých 
stolech či v e-mailových 
schránkách další vydání 
SELLu, v němž budou 
hlavním tématem 
americké lednice  
a rozličné typy mixérů.



DINAMICA PLUS
ECAM 370.95.T/S

DINAMICA
ECAM 350.55.B/SB

DINAMICA
ECAM 350.75.S

ECAM 353.75.W/B

DINAMICA
ECAM 350.35.W

DINAMICA
ECAM 350.15.B
ECAM 353.15.B
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Nová ENA 8, jednošálkový plně automatický kávovar extra třídy. Malý, krásný, jednoduchý – je imperativem pro všechny, kdo milují kávu a estetický 
vzhled, jako například Roger Federer. Moderní displej TFT zajišťuje jednoduché ovládání na čelní straně. Jediným stisknutím tlačítka je na výběr 
deset různých specialit v dokonalé kvalitě. Působivým akcentem celkového designu je kulatá nádržka na vodu, která připomíná ušlechtilé křišťálové 
karafy. Nový kávovar ENA 8 je k dostání ve třech atraktivních barvách a v provedení Signature Line v masivním hliníku. JURA – If you love coffee.
 www.jura.com

Roger Federer
Největší tenisový šampion 
všech dob

    Maximální potěšení z kávy – 

čerstvě namletá,
               nikoli z kapsle.
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JEDINÝ ČESKÝ B2B MAGAZÍN O TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI – 10  LET NA TRHU 
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68STRAN!

BUILT-IN SPECIÁL

Samsung prochází 
nečekanými změnami
JIŘÍ BLÁHA OPOUŠTÍ OBCHODNÍ TÝM  
A DIVIZE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
MÍŘÍ POD KŘÍDLA ŠÉFA TELEVIZORŮ

NOVÁ VESTAVNÁ
ŘADA HOOVER

CHYSTÁ SE I TROUBA, KTERÁ 
UCHOVÁ JÍDLO 14 DNÍ JAKO 

ČERSTVĚ UVAŘENÉ

Exkluzivní interview
JIŘÍ RADA Z CANDY HOOVER 
O AKVIZICI FIRMOU HAIER, 
STRATEGII V ČESKU  
A CHYSTANÝCH NOVINKÁCH

Datart ztrácí
svou identitu
NADĚJE NA ZMĚNU 
KURZU ALE STÁLE ŽIJE

Kuchyňské trendy 
pro rok 2019
O DESIGNU, VÝBAVĚ  
I SMYSLU PRO DETAIL

Skupina výrobků
VESTAVNÉ LEDNICE 
S MRAZÁKEM DOLE

VESTAVNÉ MYČKY – 60 CM

ODSAVAČE PAR




