
AKČNÍ NABÍDKA 2020/2

*5 let ZÁRUKA

*DÁREK - sada nožů

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*4x kuchařská kniha receptů online

*Podmínky a informace uvnitř letáku. Akce dárků a prodloužených záruk se řídí podmínkami společnosti WHIRLPOOL CR. Platnost akcí Vám doporučujeme
ověřit na stránkách www.whirlpool.cz

Platí od 10. 6. 2020
Platnost si ověřte na www.PaletaZnacek.cz

*TROUBA  za půlku



Firma byla založena v roce 1911 v americkém městě St. Joseph ve státě Michigan, kde bratři Uptonovi založili malý rodinný podnik na 
výrobu elektrických praček se ždímačkou. Společnost WHIRLPOOL CORPORATION je jeden z nejvýznamnějších a největších prodejců 
bílé techniky a elektroniky na světě. Do většiny své elektroniky Whirlpool zavedl funkci 6. smysl, která má za úkol dosáhnout co 
nejmenší spotřeby energie a času při dosažení maximálních výsledků. Funkce je vždy specificky přizpůsobena k jednotlivým 
výrobkům, ať už jde o trouby, chladničky, či myčky.

BENEFITY WHIRLPOOL

Závisí to na aktuálním zájmu zákazníků o využití této akce. Zpravidla to je 14 dnů. V sezóně kdy je enormní zájem se však může stát,
že se doba dodáni prodlouží až na 3 týdny. Tuto akci řeší zákazník přímo se společností WHIRLPOOL výhradně prostřednictvím adresy 
www.whirlpool.cz/promo-akce/. Zde je nutný unikátní kód + doklad o nákupu, který poskytuje prodejce na základě nákupu spotřebičů.

Jak dlouho trvá než mi Dárek SET PROFESIONÁLNÍCH JAPONSKÝCH NOŽŮ bude doručen?

Zákazník, který nakoupí libovolné 4ks spotřebičů WHIRLPOOL z tohoto letáku, má možnost u prodejce využít akci a následně získat 
vybranou/označenou troubu za poloviční akční cenu. Výběr z 15 modelů. Tuto akci LZE kombinovat s akcí na zvýhodněný nákup 
PYRAMIS 1+1=1*. Podmínkou je jednorázový nákup vybraných spotřebičů WHIRLPOOL (tzn 4+1ks). Následně ani zpětně již nelze 
uplatnit. Tuto akci žádejte přímo u prodejce.

*TROUBA za půlku

Do 14-ti dnů od registrace Vám musí do Vámi uvedeného emailu přijít CERTIFIKÁT PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY. Tento Certifikát je jediným 
dokladem k uplatnění prodloužené záruky. Pokud Vám Certifikát do 14 dní od registrace nedorazí, tak se obraťte přímo na společnost 
WHIRLPOOL a sice na email . Bez Certifikátu je prodloužená záruka neplatná a na pozdější reklamace Prague_Recepce@whirlpool.com
již není možné brát zřetel.

Jak zjistím, že jsem správně zaregistroval 5 let záruky?

Plná záruka 5 let na spotřebiče platí na spotřebiče označené logem 5let a zároveň musí být uskutečněna registrace do 14 dnů
od nákupu. Tato akce je časově omezena a registraci je nutné provést na . Zde najdete podrobné podmínky www.whirlpool-zaruka.cz
akce a info o platnosti akce. Tuto akci řeší zákazník přímo se společností WHIRLPOOL výhradně prostřednictvím výše uvedené webové 
adresy. Zde je nutný unikátní kód + doklad o nákupu, který poskytuje prodejce na základě nákupu spotřebičů.

Ke kterým spotřebičům WHIRLPOOL získám 5let plné záruky a mohu tuto akci kombinovat s dalšími akcemi?

PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden
*Nakup minimálně 2 libovolné spotřebiče WHIRLPOOL z tohoto letáku. Zároveň si vyber 2 libovolné modely PYRAMIS (dřez, baterie 
nebo nádobí). Platí se jen dražší vybraný model PYRAMIS, protože ten druhý model PYRAMIS je ZDARMA. To vše při zachování plné 
záruky na 2 roky a NAVÍC LZE tuto akci PYRAMIS kombinovat s akcí „TROUBA za půlku“. Žádejte u prodejce zároveň s nákupem 
elektrospotřebičů WHIRLPOOL. Podmínkou je jednorázový nákup spotřebičů WHIRLPOOL společně s vybranými modely PYRAMIS. 
Následně ani zpětně již nelze uplatnit. Tuto akci žádejte přímo u prodejce.

Mohu využít akcí na 5let prodlouženou záruku, dárek nože, akce *TROUBA za půlku a PYRAMIS 1+1=1* u některého
internetového prodejce?
Pokud budete zvažovat tento typ nákupu, pak Vás musíme upozornit na obezřetnost. Vždy si ověřte zda Vám tyto výhody eshop skutečně 
poskytne. Tyto akce totiž nenabízí „každý“ prodejce, ale je to vázáno (chráněno) unikátním kódem, kterým disponují jen vybraní prodejci. 
Proč? Cílem je, aby spotřebiče WHIRLPOOL byly nabízený odborníky a znalci ve svém oboru. Tzn. jsou určeny zejména truhlářům, výrobcům 
nábytku a kuchyňským studiím. Tito jsou pečlivě vybírání, mají možnost proškolení produktů WHIRLPOOL a zejména je kladen důraz na 
jejich šikovnost, spolehlivost, odbornost a kvalitu odváděné řemeslné práce. Na základě smluvních podmínek pak takový prodejce obdrží 
unikátní Kód, který je Vám při nákupu předán. Bez tohoto unikátního kódu není možné zadat registraci prodloužené záruky nebo čerpat 
dárky. Viz Podmínky akcí na .www.whirlpool.cz

http://www.whirlpool.cz/promo-akce/
mailto:Prague_Recepce@whirlpool.com
http://www.whirlpool-zaruka.cz
http://www.whirlpool.cz


DOPORUČUJEME

Příklad: Pokud si vyberete námi doporučenou sestavu, pak můžete využít: 
1. Trouba za půlku – splňujete podmínku 4+1 spotřebič. Zde ušetříte skoro šest tisíc. A zároveň můžete využít

2. PYRAMIS 1+1=1* – splňujete podmínku minimálně 2ks WHIRLPOOL. Obdržíte levnější výrobek PYRAMIS ZDARMA (zde baterii v hodnotě   
    3.490Kč). Takže platíte jen 3.990Kč (za dřez společně s baterií). A zároveň můžete využít

3. Dárek SET PROFESIONÁLNÍCH JAPONSKÝCH NOŽŮ v hodnotě 6.190Kč. Protože splňujete podmínku minimálně 3 výrobky WHIRLPOOL 
    označené logem dárek. A zároveň můžete využít

4. Bezplatnou 5letou prodlouženou záruku na multifunkční troubu s mikrovlnkou AMW 730 IX. Označeno logem 5 let. A zároveň můžete využít

5. Bezplatně stáhnout 3 x ONLINE kuchařku (30 + 11 + 4 recepty speciálně pro WHIRLPOOL). Plus čerpat z dalších 219 receptů ONLINE.

6. O DÁREK NOŽE A 5LET ZÁRUKU si žádáte dle podmínek akce č. 2 a č.3. Ostatní benefity získáte přímo u prodejce. Připomínáme,  že se musí 
    jednat o jednorázový nákup. Podmínky zmíněných akcí naleznete na konci letáku.

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce.

AKZ9 6220 IX

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej
TM

- Smart Clean  čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

proti otiskům

- příslušenství: rošt, 2 plechy, teleskopické

 výsuvy (1 úroveň)

5.995,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 11.990,-

WF S9365 BF/IXL

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 65 cm

- 6. smysl

- 4 varné zóny

- zóna FlexiSide (2 postranní plotny)

- dotykové ovládání - 4x Slider

- PowerManagement - možnost příkonu

desky včetně připojení na 230 V

- PowerBooster - maximální ohřev

- nízkoteplotní funkce: uvedení do varu,

dušení, udržování v teple, rozpouštění

- provedení: přední zkosená hrana

AKCE:

12.990,-
AMW 730 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp

- display, přednastavené recepty

- centrální knoflík, dotykový displej

- dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů

- 8 úrovní výkonu

- objem: 31 litrů

- nerezový interiér

- výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

 proti otiskům prstů

12.490,-
AKCE:

AKR 749/1 IX

Výsuvný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 115 W)

- 3 stupně výkonu odsávání
3

- kapacita odsávání: 125/304 m /hod

- hladina hluku: 46/62 dB

- osvětlení 2 LED žárovkami

- provedení: nerez

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKB000/1 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 18 x 59,9 x 30 cm

3.790,-
AKCE:

WIO 3T133 DL E S

Plně vestavná myčka nádobí

s aktivním sušením – 60 cm
- technologie 6. SMYSL PowerClean

- aktivní sušení PowerDry

- kapacita: 14 sad nádobí, 11 programů

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- třetí příborová zásuvka

- Aquastop, Multizone

- SlidingSystem - instalační prvky pro

posuv nábytkové desky

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

18.490,-
AKCE:

NEXT 62x44 1B1D + FESTIVO

3.990,-
CENA PYRAMIS 1+1=1*:

Běžná cena: 7.480,-Materiál dřez: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 620 x 440 mm
Baterie s výsuvnou sprchou
Provedení: black + možnost dalších barev
Více informací uvnitř letáku



W7 OS4 4S1 P

Horkovzdušná parní trouba

-SteamSense: pečení v kombinaci s párou

- display v CZ jazyce, dotykové ovládání

- auto recepty + Pečení s párou

- 6 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple,

Kynutí, Pečení zmrazených jídel

- Pyrolýza čištění vnitřku za vysoké teploty

- 4 skla, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- příslušenství: hluboký, mělký plech,

2 rošty, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

W9 OP2 4S2 H

Horkovzdušná parní trouba

- SteamSense+ jídlo na páře 100°

- pečení v kombinaci s párou

- barevný 3,5” MySmartDisplay v CZ jazyce 
+ LiveApp, dotykové ovládání

- Auto recepty + Vaření a Pečení s párou

- 7 základních funkcí + přednastavené

- udržování v teple, Kynutí, Maxi, pečení,

Pečení zmrazených jídel

- HydroClean - snadné čištění párou

- 3 skla, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo + iXeliumTM 
nerezový rám a rukojeť

- příslušenství: hluboký, mělký plech, pařák, 
rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně)

Samostaná horkovzdušná trouba

- display v CZ jazyce, ovládání Push knoflíky

- auto recepty

- 6 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple,

Kynutí, Pečení zmrazených jídel

- Pyrolýza čištění trouby za vysoké teploty

- 4 skla, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- příslušenství: hluboký, mělký plech,

2 rošty

W11I OM1 4MS2 H

Samostatná horkovzdušná trouba

- Barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce 
+ LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty + Teplotní sonda Multisense

- 6 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple, 
Kynutí, Maxi pečení, Pečení zmrazených 
jídel

- HydroClean - snadné čištění vnitřního

prostoru párou

- 3 skla, SoftClosing tlumené dovírání dveří

- příslušenství: hluboký, mělký plech, 

2 rošty, 4 bodová masová sonda, 

teleskopické výsuvy (2 úrovně)

W7 OM5 4S P

TROUBY Cena „Trouba za půlku” platí pouze při splnění podmínek akce. Více na zadní straně letáku.

12.495,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 24.990,-

10.745,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 21.490,-

9.245,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 18.490,-

7.495,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 14.990,-



6.995,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 13.990,-

AKZ9 6220 IX

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej
TM

- Smart Clean  čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

proti otiskům

- příslušenství: rošt, 2 plechy, teleskopické

 výsuvy (1 úroveň)

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej
TM

- Smart Clean  čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo

- příslušenství: rošt, 2 plechy, teleskopické

výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6230 NB

AKZ9 6220 WH

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej
TM

- Smart Clean  čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: bílé sklo

- příslušenství: rošt, 2 plechy, teleskopické

výsuvy (1 úroveň)

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej

- Smart CleanTM čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

proti otiskům prstů

- příslušenství: 1 rošt, 2 plechy na pečení

OAKZ9 6200 CS IX

AKZM 8480 IX / NB / WH

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních

+ přednastavené kategorie

- doplňkové funkce: rychlý předohřev, maxi

pečení, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej

- pyrolytické čištění vnitřního prostoru

- 4 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: nerez / černá / bílá

- příslušenství: teleskopické výsuvy

(2 úrovně), rošt, 2 plechy na pečení

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*TROUBA za půlku

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*DÁREK - sada nožů

*4x kuchařská kniha receptů online

W9 OM2 4MS2 H

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- barevný MySmartDisplay v CZ jazyce

+ LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty + Teplotní sonda Multisense

- 5 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple, 

Kynutí, Pečení zmrazených jídel

- HydroClean - snadné čištění vnitřního

prostoru párou, 3 skla

- SoftClosing - tlumené dovírání dveří

- příslušenství: 1 hluboký, mělký plech,

2 rošty, 4-bodová masová sonda,

teleskopické výsuvy (2 úrovně)

AKP 745 IX / NB / WH

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí

- elektronické ovládání + nastavení funkcí

pomocí zápustných knoflíků a displeje

- černobílý grafický displej

- SmartClean™ - čištění vnitřního

prostoru pomocí páry, 2 skla, vnější šedé

- vnitřní objem: 65 l

- provedení: nerez / černá / bílá

- příslušenství: teleskopické výsuvy

(1 úroveň), rošt, 2 plechy na pečení

8.745,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 17.490,-

4.495,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 8.990,-

5.995,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 11.990,-

5.995,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 11.990,-

5.995,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 11.990,-

5.495,-
CENA *TROUBA za půlku:

Běžná akční cena: 10.990,-





KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE
A MIKROVLNKY

Dokonalé vaření širokého sortimentu jídel bez programování mikrovlnné trouby už není jen sen. Díky inteligentní 
funkci Whirlpool 6. SMYSL mikrovlnná trouba automaticky vybere úroveň výkonu, který se neustále přizpůsobuje 
aktuálním potřebám pro získání dokonalých výsledků bez ohledu na typ jídla nebo jeho původní teplotu. Pro perfektní 
výsledky stačí dotyk jediného tlačítka.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PRO KAŽDÝ RECEPT

Bez ohledu na to, co má být připravené, unikátní funkce AssistedChef ví, jak to provést. Mikrovlnná trouba s unikátním textovým displejem, 
dokonale doplňuje vestavnou troubu ve stejném designu, je vybavená recepty pro potraviny v 11 potravinových třídách. Textový LCD 
displej používá snadno čitelné symboly a texty, aby uživatel získal dokonalý přehled o procesu vaření.

Plněautomatický kávovar

- barevný 4,5” MySmartDisplay

- dotykové ovládání, termoblok: 15 bar

- vyjímatelný zásobník mléka a vody,

zásobník kávových zrn, samočištění

- příprava: Espresso, Cappuccino, horká

voda, pára, mléčná pěna

- nastavení: jemnost mletí, množství kávy,

 velikost šálku, automat. zapnutí a vypnutí

- provedení: černé sklo

- příslušenství: nádoba na mléko,

vodní  tryska, odměrka pro mletou kávu

47.490,-
AKCE:

W11 CM145

Ohřevná zásuvka

- nízkoteplotní vaření, příprava jogurtů

kynutí těsta, udržování teploty, nahřívání

nádobí

- kapacita ohřevné zásuvky : 6 souprav

- maximální nosnost: 25 kg

- provedení:
TM

WD 142/IXL - iXelium

W1114 - černá

10.290,-
AKCE:

WD 142/IXL, W1114



W9 MN840 IXL

Multifunkční mikrovlnná trouba

- černobílý displej

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- lakovaný interiér

- boční otevírání - levé závěsy

- objem: 22 litrů

- provedení: černé sklo + iXeliumTM

nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 750/700 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp

talíře

- vhodná pro montáž do horní skříňky

11.990,-
AKCE:

W11I MS180

Parní trouba s horkovzdušným 

pečením

- barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce 
+ LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty + Masová sonda

- funkce: Vaření v páře, Horký vzduch,

Horký vzduch + Pára, Rozmrazování párou,

Ohřev párou

- speciální funkce - Kynutí, Příprava

jogurtů, Dezinfekce, Konzervování

- čištění párou, Odvápňování

- trojité celoskleněné dveře, otevírání dolů

- provedení: černé sklo

- příslušenství: pařák + odkapávací

 nerezový plech, rošt

26.990,-
AKCE:

Multifunkční mikrovlnná trouba

- barevný MySmartDisplay v CZ jazyce

LiveApp, dotykové ovládání, auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký

vzduch, Crisp, CrispFry

- speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple

- nerezový interiér, objem: 31 litrů

- provedení: černé sklo + iXeliumTM

nerezový rám a rukojeť

- výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu:

1000/800/1400 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp

W11I MW161

Multifunkční mikrovlnná trouba

- barevný 4,5” display v CZ jazyce

- LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký

vzduch, Vaření v páře (v parní nádobě),

Crisp, CrispFry

- speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple

- nerezový interiér, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp

talíře, grilovací rošt, plech na pečení, parní

nádoba

21.490,-
AKCE:

15.990,-
AKCE:

W9 MD260 IXL

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE A MIKROVLNKY

W7 MD540

Multifunkční mikrovlnná trouba

- display, dotykové ovládání, Push knoflíky

- auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- nerezový interiér

- objem: 31 litrů

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 1000/800 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť talíře

Crisp, grilovací rošt

14.990,-
AKCE:

Multifunkční mikrovlnná trouba

- display, dotykové ovládání

- auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- nerezový interiér

- objem: 31 litrů

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 1000/800 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť talíře

Crisp, grilovací rošt

14.990,-
AKCE:

W7 MD440



AMW 730 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp

- display, přednastavené recepty

- centrální knoflík, dotykový displej

- dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů

- 8 úrovní výkonu

- objem: 31 litrů

- nerezový interiér

- výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

 proti otiskům prstů

12.490,-
AKCE:

AMW 423 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: Jet Start, Jet Defrost,

Mikrovlnný ohřev, gril, Crisp

- ČB grafický displej, ovládání tlačítky

- dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva

- 4 úrovně výkonu

- objem: 22 litrů

- lakovaný interiér

- výkon mikrovln/grilu: 750/700W

- provedení: nerez s úpravou proti otiskům 
prstů (IX)

- vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

(stačí hloubka skříňky 30 cm)

7.490,-
AKCE:

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp

- display, přednastavené recepty

- centrální knoflík, dotykový displej

- dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů

- 8 úrovní výkonu

- objem: 31 litrů

- nerezový interiér

- výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

- provedení: černé sklo

AMW 439 NB

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: Jet Start, Jet Defrost,

Mikrovlnný ohřev, gril, Crisp

- ČB grafický displej, ovládání tlačítky

- dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva

- 4 úrovně výkonu

- objem: 22 litrů

- lakovaný interiér

- výkon mikrovln/grilu: 750/700W

- provedení: černá (NB)

- vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

(stačí hloubka skříňky 30 cm)

9.790,-
AKCE:

12.490,-
AKCE:

AMW 730 NB

AMW 439 WH

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: Jet Start, Jet Defrost,

Mikrovlnný ohřev, gril, Crisp

- ČB grafický displej, ovládání tlačítky

- dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva

- 4 úrovně výkonu

- objem: 22 litrů

- lakovaný interiér

- výkon mikrovln/grilu: 750/700W

- provedení: bílá (WH)

- vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

(stačí hloubka skříňky 30 cm)

9.790,-
AKCE:

AMW 730 WH

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp

- display, přednastavené recepty

- centrální knoflík, dotykový displej

- dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů

- 8 úrovní výkonu

- objem: 31 litrů

- nerezový interiér

- výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

- provedení: bílé sklo

AKCE:

12.490,-

Multifunkční mikrovlnná trouba

- černobílý displej

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- lakovaný interiér

- boční otevírání - levé závěsy

- objem: 22 litrů
TM

- provedení: černé sklo + iXelium

nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 750/700 W

- příslušenství: Crisp talíř

- vhodná pro montáž do horní skříňky

do hloubky 32 cm

10.990,-
AKCE:

W7 MN840

AMW 439 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: Jet Start, Jet Defrost,

Mikrovlnný ohřev 

- displej: černobílý grafický 

- ovládání: tlačítka 

- dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva 

- 4 úrovně výkonu , Objem: 22 litrů 

- lakovaný interiér 

- výkon mikrovln: 750 W 

- provedení: nerez s úpravou proti otiskům

prstů 

- vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

(stačí hloubka skříňky 30 cm)

9.790,-
AKCE:







SMO 654 OF/BT/IXL

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 65 cm

- dotykové ovládání + 4 slidery 

- nastavení výkonu posunem prstu

- 4 indukční varné plotny

- FlexiMax zóna

- 6. SMYSL SmartSense – přednastavené

funkce řízené senzorem

- PowerManagement – možnost volby

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

- funkce rozpouštění, Moka, Grilování
TM- provedení: iXelium , zkosená přední

i zadní hrana

15.990,-
AKCE:

VARNÉ DESKY

WF S9365 BF/IXL

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 65 cm

- 6. smysl

- 4 varné zóny

- zóna FlexiSide (2 postranní plotny)

- dotykové ovládání - 4x Slider

- PowerManagement - možnost příkonu

desky včetně připojení na 230 V

- PowerBooster - maximální ohřev

- nízkoteplotní funkce: uvedení do varu,

dušení, udržování v teple, rozpouštění

- provedení: přední zkosená hrana

12.990,-
AKCE:

8.490,-

WS Q2760/BF

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 59 cm

- 6. smysl

- 4 varné zóny

- dotykové ovládání

- PowerManagement - možnost příkonu

desky včetně připojení na 230 V

- PowerBooster - maximální ohřev

- nízkoteplotní funkce: uvedení do varu,

dušení, udržování v teple, rozpouštění

- provedení: přední hrana zkosená

AKCE:

AKT 8601 IX

Samostatná sklokeramická varná 

deska v šířce 58 cm

- příkon: 6,2 kW

- dotykové ovládání

- 4 rychlovarné plotny (1 dvojitá zóna)

- časovač, dětská pojistka

- kontrolky zbytkového tepla

- provedení: nerez rámeček po celém

obvodu desky

- rozměry (V x Š x H): 4,6 x 58 x 51 cm

7.490,-
AKCE:

MŮŽE SE HODIT - ROCK STONE

Pánev s nepřilnavým kameninovým 

povlakem o průměru 28 cm

- kámen jako revoluční materiál mezi 
nepřilnavými povrchy
- povlak bez PFOA vyztužený částicemi 

kamene pro vyšší tvrdost a odolnost
- vhodné pro použití na všech typech
desek: plynových, elektrických,

sklokeramických i indukčních

- plná Indukce: Inovativní difuzní dno
s feritovým diskem, které poskytuje lepší
kontaktní plochu pro lepší přenos teploty
- ergonomické madlo se sametově 
hladkým povrchem

AKCE:

950,-

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 59 cm

- 6. smysl

- 4 varné zóny, zóna FlexiCook

- dotykové ovládání - 4x Slider

- PowerManagement - možnost příkonu

desky včetně připojení na 230 V

- PowerBooster - maximální ohřev

- nízkoteplotní funkce: uvedení do varu,

dušení, udržování v teple, rozpouštění

- provedení: přední zkosená hrana, bílá

12.990,-
AKCE:

WL S5360 BF/W

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 59 cm

- 6. smysl

- 4 varné zóny, konektivní zóna

- dotykové ovládání - 4x Slider

- PowerManagement - možnost příkonu

desky včetně připojení na 230 V

- PowerBooster - maximální ohřev

- nízkoteplotní funkce: uvedení do varu,

dušení, udržování v teple, rozpouštění

9.790,-
AKCE:

WB S2560 NE

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*TROUBA za půlku

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*DÁREK - sada nožů

*4x kuchařská kniha receptů online



GMW 6422/IXL EE

GOA 6425 WH

Plynová varná deska v šířce 59 cm

s povrchem z tvrzeného skla

- výhřevný výkon hořáků: 8 kW

- výkonný dvojkorunkový hořák

- integrované elektrické zapalování

- bezpečnostní ventily hořáků

- 2 litinové mřížky

- provedení: bílé tvrzené sklo

- příslušenství: trysky na propan - butan

- rozměry (V x Š x H): 4,9 x 59 x 51 cm

8.490,-
AKCE:

AKT 8900 BA

Sklokeramická varná deska – šířka 

58 cm

- 4 varné zóny - 1x triplezóna

- časovač

- dětská pojistka

- kontrolky zbytkového tepla

- příkon: 6,4 kW

- provedení: zkosené hrany po celém

obvodu

- rozměry (V x Š x H): 4,6 x 58 x 51 cm

7.990,-
AKCE:

Plynová varná deska v šířce 59 cm

s povrchem z tvrzeného skla

- výhřevný výkon hořáků: 8 kW

- výkonný dvojkorunkový hořák

- integrované elektrické zapalování

- bezpečnostní ventily hořáků

- 2 litinové mřížky

- provedení: černé tvrzené sklo

- příslušenství: trysky na propan - butan

- rozměry (V x Š x H): 4,9 x 59 x 51 cm

Plynová varná deska s kovovým 

povrchem v šířce 59 cm

- 4 plynových hořák

- výkonný dvojkorunkový hořák

- výhřevný výkon hořáků: 8 kW

- integrované elektrické zapalování

hořáků

- bezpečnostní ventily hořáků

- 2 litinové mřížky
TM

- provedení: nerez iXelium , nerezové

knoflíky

- rozměry (V x Š x H): 4,1 x 59 x 51 cm

- příslušenství: trysky na propan - butan

7.490,-
AKCE:

8.490,-
AKCE:

GOA 6425 NB

AKT 8090 NE

Sklokeramická varná deska – šířka 

58 cm

- 4 rychlovarné plotny

- dotykové ovládání

- příkon: 6,2 kW

- provedení: bez rámečku

- rozměry (V x Š x H): 4,6 x 58 x 51 cm

- doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

5.490,-
AKCE:

GMF 6410/IX

Plynová varná deska v šířce 56 cm

s povrchem z tvrzeného skla

- 4 plynové hořáky

- integrované elektrické zapalování

- bezpečnostní ventily

- provedení: nerez, ocelové mřížky

- rozměry (V x Š x H): 3 x 56 x 48 cm

4.990,-
AKCE:





AKR 749/1 WH

AKR 039 G BL

Nástěnný odsavač par

- šířka: 80 cm

- 1 motor (příkon 270 W)

- 3 stupně výkonu odsávání

- odsávání pomocí technologie Perimeter
3

- kapacita odsávání: 464/713 m /hod

- hladina hluku: 62/70 dB

- osvětlení 2 LED žárovky

- provedení: černé sklo

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF 57 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 36 x 79,8 x 32,6 cm

9.790,-
AKCE:

Nástěnný odsavač par

- šířka 60 cm

- 1 motor (příkon 270 W)

- 3 stupně výkonu odsávání

- odsávání pomocí technologie Perimeter
3

- kapacita odsávání: 465/709 m /hod

- hladina hluku min/max: 58/66 dB

- provedení: bílé sklo

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF 57 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 36 x 59,8 x 32,6 cm

Výsuvný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 115 W)

- 3 stupně výkonu odsávání
3

- kapacita odsávání: 125/304 m /hod

- hladina hluku: 46/62 dB

- osvětlení 2 LED žárovkami

- provedení: bílá

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKB000/1 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 18 x 59,9 x 30 cm

3.790,-
AKCE:

8.490,-
AKCE:

WHVP 63 LT W

ODSAVAČE PAR

AKR 749/1 NB

Výsuvný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 115 W)

- 3 stupně výkonu odsávání
3

- kapacita odsávání: 125/304 m /hod

- hladina hluku: 46/62 dB

- osvětlení 2 LED žárovkami

- provedení: černá

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKB000/1 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 18 x 59,9 x 30 cm

3.790,-
AKCE:

AKR 749/1 IX

Výsuvný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 115 W)

- 3 stupně výkonu odsávání
3

- kapacita odsávání: 125/304 m /hod

- hladina hluku: 46/62 dB

- osvětlení 2 LED žárovkami

- provedení: nerez

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKB000/1 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 18 x 59,9 x 30 cm

3.790,-
AKCE:

WIFG 103 F LE X

Ostrůvkový odsavač par

- šířka: 100 cm

- 1 motor (příkon 250 W)

- 4 stupně rychlosti odsávání

- osvětlení 2 LED žárovkami
3

- kapacita odsávání: 105/713 m /hod

- hladina hluku: 35/67 dB

- provedení: nerez + čiré sklo

- příslušenství: hliníkový tukový filtr

- lze dokoupit: uhlíkový filtr

- rozměry (V x Š x H): 100,3 (s komínem) x 
99,8 x 50 cm

11.990,-
AKCE:

AKR 037 G BL

Nástěnný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 260 W)

- 3 stupně výkonu odsávání

- odsávání pomocí technologie Perimeter
3- kapacita odsávání: 400/647 m /hod

- hladina hluku: 59/70 dB

- provedení: černé sklo

• Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF 57 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 36 x 59,8 x 32,6 cm

7.490,-
AKCE:

Komínový odsavač par

- šířka: 60 cm / 90 cm

- 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání

- osvětlení 2 LED žárovkami
3

- kapacita odsávání 105/713 m /hod

- příkon motoru: 250 W

- provedení: nerez

- příslušenství: hliníkový tukový filtr (3ks)

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF15/1 (1 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H):

114,8 x 59,8 / 89,8 x 45 cm

8.490,- / 8.990,-
AKCE:

WHBS 63 FLEX / WHBS 93 FLEX



MYČKY NÁDOBÍ
Nová technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje úroveň 
znečištění vody díky inteligentním senzorům a přizpůsobuje 
cyklus mytí zjištěnému stavu. Výsledkem je vždy dokonale 
čisté nádobí až s 50% úsporou vody a času

PowerClean Pro Dokonalé umytí 
bez předmývání

PowerClean Pro
Nejlepší řešení pro odstranění odolných připálených nečistot při současném 
zvětšení kapacity myčky. Silně znečištěné pánve s připálenými zbytky jídla se 
teď mohou bezpečně mýt s ostaním bežně znečištěným nádobím při 
standardní teplotě. Stačí pánve umístit do zóny PowerClean Pro a zadní trysky 
vysokým tlakem vody odstraní zbytky jídla z hrnců a pánví. Hrnce a pánve není 
potřeba před mytím v myčce ručně predmývat!

SUPREME ŘEŠENÍ PRO MYTÍ, AŽ O 30 % VĚTŠÍ PROSTOR

Jedinečný program s aktivním sušením pro mytí a sušení
i plastového nádobí. Aktivní sušení PowerDry zabezpečuje 
dokonalé výsledky sušení díky inovativnímu 3D systému 
proudění vzduchu v uzavřeném prostoru myčky nádobí, 
který odvádí horkou páru z myčky a zpět fouká chladný 
vzduch. Po otevření dveří je nádobí a vnitřní myčka bez páry
a vlhkosti.

SUPREME MYJE A SUŠÍ UŽ ZA 1 HODINU

Vysoká flexibilita pro každou situaci díky sklápěcím držákům výsuvných košů.

KAPACITA AŽ PRO 14 OBĚDOVÝCH SOUPRAV

Pouze u vybraných modelů.



WKIO 3T123 6.5P

WIC 3C24 PS F E

Plně vestavná myčka nádobí - 60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 44 dB - tiché provedení

- 8 programů

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- Aquastop

- Multizone, třetí příborová zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 55,5 cm

13.490,-
AKCE:

Plně vestavná myčka nádobí – 60 cm

- technologie 6. SMYSL

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 46 dB - tiché provedení

- 8 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- Multizone, třetí příborová zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

Plně vestavná myčka nádobí – 60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- 10 programů

- zvuková signalizace na konci programu

- Aquastop, Multizone, NaturalDry

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

12.990,-
AKCE:

WEIC 3C26 F

MYČKY

WIO 3T133 DL E S

Plně vestavná myčka nádobí

s aktivním sušením – 60 cm
- technologie 6. SMYSL PowerClean

- aktivní sušení PowerDry

- kapacita: 14 sad nádobí, 11 programů

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- třetí příborová zásuvka

- Aquastop, Multizone

- SlidingSystem - instalační prvky pro

posuv nábytkové desky

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

18.490,-
AKCE:

WIF 4O43 DLGT E

Plně vestavná myčka nádobí

s aktivním sušením – 60 cm
- technologie 6. SMYSL PowerClean

- aktivní sušení PowerDry

- kapacita: 14 sad nádobí

- ČB textový displej, dotykové ovládání

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- zvuková signalizace na konci cyklu

- třetí příborová zásuvka, Aquastop,

Multizone, 11 programů

- LED osvětlení vnitřního prostoru

- rozměry (VxŠxH): 82 x 59,7 x 55,5 cm

20.490,-
AKCE:

11.990,-
AKCE:

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*TROUBA za půlku

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*DÁREK - sada nožů

*4x kuchařská kniha receptů online



WSIO 3O34 PFE X

WSBO 3O34 PF X

Vestavná myčka nádobí s panelem – 

45 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 10 sad nádobí

- hladina hluku: 44 dB - tiché provedení

- 8 programů

- zvuková signalizce na konci cyklu

- Aquastop, Multizone, třetí příborová

zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 44,8 x 55,5 cm

14.990,-
AKCE:

WBO 3T333 DF I

Vestavná myčka nádobí s panelem – 

60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- aktivní sušení PowerDry

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- 11 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- třetí příborová zásuvka, Aquastop,

Multizone

- funkce odloženého startu

- provedení panelu: nerez

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

18.490,-
AKCE:

Plně vestavná myčka nádobí – 45 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- NaturalDry System - automat. otevření

dveří po skončení programu pro rychlé

dosušení nádobí

- kapacita: 10 sad nádobí, 8 programů

- hladina hluku: 44 dB - tiché provedení

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- Aquastop, Multizone, třetí příborová

zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 44,8 x 55,5 cm

14.990,-
AKCE:

MYČKY, PRAČKY

WBC 3C26 PF X

Vestavná myčka nádobí s panelem – 

60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 46 dB - tiché provedení

- 8 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- Aquastop, Multizone, NaturalDry

- funkce odloženého startu

- třetí příborová zásuvka

- rozměry: 82 x 59,8 x 55,5 cm

11.990,-
AKCE:

Vestavná pračka

- kapacita praní: 8 kg

- max. otáčky odstřeďování 1400 ot/min

- tichý BPM motor

- 14 programů praní

- ovládání otočným knoflíkem

- digitální display

- program Colours 15° - šetrné a úsporné 
- FreshCare+ - svěží prádlo díky síle páry

- rozměry (V x Š x H): 82 x 59,5 x 54,5 cm

14.990,-
AKCE:

BI WMWG 81484E EU

WSIC 3M27 C

Plně vestavná myčka nádobí – 45 cm

- technologie 6. SMYSL

- kapacita: 10 sad nádobí

- hladina hluku: 47 dB - tiché provedení

- 6 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- Aquastop, Multizone

- posuvná odkládací plocha na příbory

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 44,8 x 55,5 cm

10.490,-
AKCE:

Vestavná pračka se sušičkou

- kapacita praní/sušení: 9/6 kg

- max. otáčky odstřeďování 1400 ot/min

- tichý BPM motor

- 14 programů praní a sušení

- ovládání otočným knoflíkem

- digitální display

- program Colours 15° - šetrné a úsporné 
- FreshCare+ - svěží prádlo díky síle páry

- nastavení sušení na ramínko/do skříně/

k žehlení

- rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,5 x 54 cm

17.490,-
AKCE:

BI WDWG 961484 EU

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*TROUBA za půlku

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*DÁREK - sada nožů

*4x kuchařská kniha receptů online



CHLAZENÍ
Technologie 6. SMYSL, extra výkon

pro perfektní skladování
My ve Whirlpool rozumíme potřebám zákazníků a víme, jak 
jim záleží na kvalitě života, speciálně když jde o skladování 
potravin. Díky naší technologii 6. SMYSL vytváříme také 
prostředí, abychom pro každé jídlo poskytli ideální 
podmínky skladování.

FreshControl – dlouhodobá čerstvost, zachovaná chuť a barva Patentovaná technologie 6. SMYSL FreshControl 
zaručuje, že jídla zůstávají déle čerstvá a vždy si zachovávají originální chuť, barvu a vzhled. Senzory 6. SMYSL 
neustále monitorují vlhkost a teplotu v prostoru, zaznamenávají každou změnu z důvodu otevírání dveří nebo 
přidáním nových potravin do chladničky a zabezpečují okamžitou obnovu původního nastavení. Moderní 
technologie udržuje vnitřní vlhkost na úrovni 85 %, která je ideální pro všechny potraviny.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 6. SMYSL

Technologie 6. SMYSL FreezeControl v mrazničce minimalizuje výkyvy vnitřní teploty a zároveň chrání skladované 
zmražené potraviny před povrchovým částečným rozmrazením, aby si zachovaly původní kvalitu i po celkovém 
rozmrazení.

MIMOŘÁDNĚ

PROSTORNÁ

CHLADNIČKA

S EXTRA

VELKÝM

OBJEMEM

400 LITRŮ!

Vestavná kombinovaná chladnička s extra velkým vnitřním objemem

- technologie 6. SMYSL FreshControl, FreezeControl, FreshBox -zásuvka s 0°C

(19 litrů)

- StopFrost - odmrazení mrazničky v 1 minutě

- funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, superchlazení, supermrazení,

prázdninový režim

- využitelný objem chlad/mraz.: 294/101l

- roční spotřeba energie: 274 kWh

- hladina hluku: 35 dB - tiché provedení

- LED osvětlení

- rozměry (V x Š x H): 193,5 x 69 x 54,5 cm

28.990,-
AKCE:

SP40 802 EU - Vestavná chladnička šíře 70 cm



Vestavný jednodvéřový mrazák
- technologie 6. SMYSL NoFrost 

- roční spotřeba energie 237 kWh

- využitelný objem: 203 l

- hladina hluku: 38 dB - tiché provedení

- elektronické ovládání + displej

- Shock Freeze - super rychlé zmrazení až

2 kg čerstvých potravin

- výška: 177 cm

26.990,-
AKCE:

AFB 1842 A++ SHOCK F

Vestavná kombinovaná chladnička

s extra velkým vnitřním objemem
- technologie 6. SMYSL FreshControl,

udržuje ideální vlhkost a teplotu

- roční spotřeba energie: 246 kWh

- využitelný objem chlad./mraz.: 228/80l

- LessFrost - snadné odmrazení mrazničky

- hladina hluku: 35 dB

- dotykové ovládání, digitální display

- polička na pizzu, XXL zásuvka

- osvětlení StarLight - 4 LED

- výška 193,5 cm

15.990,-
AKCE:

ART 9810/A+

Vestavná kombinovaná chladnička

- technologie 6. SMYSL udržuje potraviny

déle čerstvé

- roční spotřeba energie: 235 kWh

- využitelný objem chlad./mraz.: 195/80 l

- LessFrost - technologie pro méně časté

odmrazování

- elektronické ovládání

- antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor

- polička na pizzu, XXL zásuvka

- osvětlení StarLight - 4 LED

- výška 177 cm

14.990,-
AKCE:

ART 6611/A++

Vestavná jednodvéřová chladnička
- technologie 6. SMYSL Fresh Control 

- roční spotřeba energie: 115 kWh

- využitelný objem: 318 l

- hladina hluku: 34 dB - tiché provedení

- elektronické ovládání + displej

- antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor

- výška: 177 cm

18.490,-
AKCE:

ARG 18081 A++

Vestavná kombinovaná chladnička

s extra velkým vnitřním objemem
- digitální displej, dotykové ovládání

chladničky a mrazničky

- technologie 6. SMYSL NoFrost 

- funkce: nastavení teploty chladničky

a mrazničky, supermrazení

- LED osvětlení

- využitelný objem chlad/mraz.: 235 / 63 l

- kapacita mrazení: 6,0 kg/24 hod.

- odolnost při výpadku proudu: 16 hodin

- klimatická třída: SN-T

- hlučnost: 38 dB - tiché provedení

- rozměry (v x š x h): 193,5 x 54 x 54,5 cm

22.490,-
AKCE:

ART 9620 A++ NF

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

S EXTRA VELKÝM OBJEMEM

Vestavná kombinovaná chladnička

- technologie 6. SMYSL udržuje potraviny

déle čerstvé

- roční spotřeba energie: 299 kWh

- využitelný objem chlad./mraz.:195/80l

- hladina hluku: 35dB - tiché provedení

- LessFrost - technologie pro méně časté

odmrazování

- polička na pizzu, XXL zásuvka

- výška: 177 cm

12.990,-
AKCE:

ART 6503 A+

CHLAZENÍ

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

S EXTRA VELKÝM OBJEMEM



Vestavná jednodvéřová

monoklimatická chladnička pod

pracovní desku

- využitelný objem chlad.: 146 l

- hladina hluku: 37 dB - tiché provedení

- výška: 82 cm

10.490,-
AKCE:

ARZ 005/A+

Kombinovaná chladnička
- objem chladničky / mrazničky: 384 / 207 l

- energetická třída A++

- hlučnost: 37 dB - tiché provedení

- 6. SMYSL - FreshLock, FreezeLock

- externí displej, elektronické ovládání

- provedení: nerez

- Flexi Freeze - variabilní nastavení teploty

v mrazničce

- rozměry (VxŠxH): 187,4 x 90,9 x 69,8 cm

34.990,-
AKCE:

WQ9 B2L

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

Vestavná jednodvéřová chladnička

pod pracovní desku s výparníkem

- využitelný objem chlad/mraz.: 111/18 l

- hladina hluku: 38 dB - tiché provedení

- výška: 82 cm

10.290,-
AKCE:

ARG 913/A+

Kombinovaná chladnička
- objem chladničky / mrazničky: 251 / 97 l

- energetická třída A++

- hlučnost: 39 dB - tiché provedení

- 6. SMYSL

- Dual NoFrost- beznámrazový systém

v chladničce i mrazniče

- externí displej, elektronické ovládání
o - FreshBox 0 - nízkoteplotní zásuvka pro

skladování lahůdkových potravin

- dva termostaty

- provedení: nerez

- rozměry (VxŠxH): 201,1 x 59,5 x 65,5 cm

19.990,-
AKCE:

W9 931 D IX

Kombinovaná chladnička
- objem chladničky / mrazničky: 234 / 104 l

- energetická třída A++

- hlučnost: 40 dB - tiché provedení

- 6. SMYSL

- Total NoFrost- beznámrazový systém

v chladničce i mrazniče
o 

- FreshBox 0 - nízkoteplotní zásuvka pro

skladování lahůdkových potravin

- digitální display

- osvětlení StarLight - 4x LED

- provedení: černá

- rozměry (VxŠxH): 189 x 59,6 x 67,7 cm

14.990,-
AKCE:

W7 8210 K







1+1=1* kup dva, plať jeden 

*Nakup 2 libovolné spotřebiče WHIRLPOOL z tohoto letáku. Zároveň si vyber 2 libovolné modely PYRAMIS (dřez, 
baterie nebo nádobí). Platí se jen dražší vybraný model PYRAMIS, protože ten druhý model PYRAMIS je ZDARMA. To 
vše při zachování plné záruky na 2 roky a NAVÍC LZE tuto akci PYRAMIS kombinovat s akcí č.5 „TROUBA ZA PŮLKU“. 
Žádejte u prodejce zároveň s nákupem elektrospotřebičů WHIRLPOOL. Podmínkou je jednorázový nákup spotřebičů 
WHIRLPOOL společně s vybranými modely PYRAMIS. Následně ani zpětně již nelze uplatnit. Platnost akce si předem 
ověřte na www.PaletaZnacek.cz

Platí od 10. 6. 2020
Platnost si ověřte na www.PaletaZnacek.cz

AURORA 62 x 50 1B1D

1.890,-

Materiál:Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 620 x 400 mm
Rozměr dřez. nádoby: 340 x 400 mm
Rozměr výřezu: 600 x 480 mm
Hloubka vaničky: 150 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

ALAZIA 86 x 50 1B1D
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 860 x 500 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 mm
Rozměr výřezu: 840 x 480 mm
Hloubka vaničky: 200 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení:  iron grey, chocolate, beige,
mocha, carbon, snow

6.990,-

CR PR92

1.390,-

Materiál: Nerezová ocel
Průměr dřezu: 450 mm
Průměr dřez. nádoby:385 mm
Rozměr výřezu:průměr 430 mm
Hloubka vaničky:150 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu:92 mm
Pozn.: Montáž horní nebo v rovině
Provedení: Hladký povrch

NEXT 62 x 44 1B1D
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 620 x 440 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 360 mm
Rozměr výřezu: 610 x 430 mm
Hloubka vaničky: 180 mm
Šířka skříňky od: 450 mm 
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: včetně lankového ovládání
v hodnotě 700 Kč
Provedení:black, beige, vanilla,
grey, carbon, snow

3.990,-

VANILLA

GREY

BLACK

CA1 PR92

1.490,-

Materiál:Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 860 x 435 mm
Rozměr dřez. nádoby: 365 x 335 mm
Rozměr výřezu: 840 x 415 mm
Hloubka vaničky: 150 mm
Šířka skříňky od: 500 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

NEXT 76 x 44 1B1D
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 760 x 440 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 360 mm
Rozměr výřezu: 750 x 430 mm
Hloubka vaničky: 180 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: včetně lankového ovládání
v hodnotě 700 Kč
Provedení: black, beige, vanilla,
grey, carbon, snow

4.290,-

VANILLA

GREY

BLACK

E33 PR92

1.490,-

Materiál:Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 465 x 435 mm
Rozměr dřez. nádoby: 365 x 335 mm
Rozměr výřezu: 455 x 425 mm
Hloubka vaničky: 150 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

SIROS 47 x 51,5 1B
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 470 x 515 mm
Rozměr dřezové nádoby: 400 x 400 mm
Rozměr výřezu: 460 x 505 mm
Hloubka vaničky: 190 mm
Šířka skříňky od: 500 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž, včetně lankového 
ovládání v hodnotě 700 Kč
Provedení: black, beige, vanilla,
grey, carbon, snow

3.990,-

VANILLA

GREY

BLACK

Součástí dřezu je vždy sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku, těsnění a montážní kování.

AKCE č. 1



Bližší informace k modelům vám podá prodejce. V uvedených cenách není zahrnut recyklační poplatek, účtovaný v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter. 
Vyobrazené příslušenství nemusí být součástí dodávky. Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Uvedené modely jsou určeny k použití v domácnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob.

ATHENA 79 X 50 1B1D LUME 40 x 40 1B

2.490,-

Materiál: Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 790 x 500 mm
Rozměr dřez. nádoby: 340 x 400 mm
Rozměr výřezu: 780 x 490 mm
Hloubka vaničky: 180 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

4.990,-

Materiál: Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 440 x 440 mm
Rozměr dřez. nádoby: 400 x 400 mm
Hloubka vaničky: 200 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Montáž horní nebo spodní
Provedení: Hladký povrch

MEZZO FESTIVO ESPRESSIVO

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 258 mm
Průměr stojánku: 42 mm
Pozn: Otočná
Provedení: Chrom

2.990,-1.990,- 2.990,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Vnější rozměr: 185 x 205 mm
Průměr stojánku: 54,6 mm
Pozn: Výsuvná sprcha
Provedení: Chrom

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 265mm
Pozn: Otočná
Provedení: Chrom

SADA OPTIMUM PLUS 2+2
Materiál: Nerezová ocel
Hrnec 8 l
Průměr 250 mm
Hrnec 4,5 l
Průměr 250 mm
Pozn.: Sada tlakových hrnců
Ohřev: Indukční, elektrický,
plyn, sklokeramika

GOURMET SADA 5+3

3.790,-4.990,-

Materiál:Nerezová ocel
Hrnec průměr 240 mm
Hrnec průměr 200 mm
Hrnec průměr 160 mm
Rendlík průměr 160 mm
Pánev průměr 240 mm
Ohřev: Indukční, elektrický, 
plyn,sklokeramika

VANILLAGREY BLACK

SATINCHROMNEREZ

ACCEL MICRO ESSENTIAL TAURUS ROCK STONE 28

950,-999,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Vnější rozměr: 150 x 255 mm
Průměr stojánku: 40 mm
Pozn: Otočná
Provedení: Chrom

Pánev s nepřilnavým kameninovým povlakem - průměr 28 cm

- kámen jako revoluční materiál mezi nepřilnavými povrchy
- povlak bez PFOA vyztužený částicemi kamene pro vyšší

tvrdost a odolnost
- vhodné pro použití na všech typechdesek: plynových, 

elektrických,

sklokeramických i indukčních

- plná Indukce: Inovativní difuzní dno s feritovým diskem,
které poskytuje lepší kontaktní plochu pro přenos teploty

MEZZO FESTIVO SILVIO

2.490,-3.390,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 320mm
Pozn: Otočná
Provedení: black, beige,
vanilla, grey, carbon, snow

3.590,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Vnější rozměr: 185 x 205 mm
Průměr stojánku: 54,6 mm
Pozn: Výsuvná sprcha
Provedení: satin, iron grey,
chocolate, mocha, beige,
carbon, snow

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 265mm
Pozn: Otočná
Provedení: iron grey, beige,
chocolate, mocha, carbon,
snow

VANILLA

GREY BLACK



VÝHODY - DÁRKY - AKCE
AKCE č. 2

AKCE č. 3

ZÁRUKA



AKCE č. 4
KUCHAŘKA ONLINE - 30 receptů pečení v troubě

VEPŘOVÉ KOLENO
Příprava: 10 min
Doba pečení*: 90-110 min
Doporučovaná nádoba: odkapávací plech 

Pro 4 až 6 osob 
2 až 4 vepřová kolena (cca 500 g každé) 
600 ml bílého vína 
4 až 5 lžic olivového oleje 
sůl, pepř 

Potřete maso solí a pepřem a uložte na odkapávací plech. 
Polijte bílým vínem a pokapte olejem. 
Vyberte "MASO" z menu "RECEPTY", potom recept "VEPŘOVÉ KOLENO" a potvrďte. 

Tipy a obměny: 
• Před pečením musí mít maso pokojovou teplotu. 
• Před pečením potřete celé maso solí a pepřem. 
• Šťávu z pečení je možné procedit, dochutit kořením
a ochutit rozmarýnem, budete-li ji chtít servírovat
s masem.

Optimální dobu pečení automaticky stanoví zvolená
funkce (RECEPTY 6. SMYSL)  

Recepty ke stažení na www.PaletaZnacek.cz

KUCHAŘKA ONLINE - 11 receptů vaření v páře
MARINOVANÝ LOSOS S KOPREM
2 porce
Přísady:
2 lososové filety po 130-140 G (2 cm silné, bez kůže)
Citrónová šťáva z 1 citrónu
50 ml extra panenského olivového oleje
Kopr
Pažitka
Čerstvá tymián, růžový pepř
Sůl a pepř
Hlávkový nebo polní salát (30 g)

Lososa osolte, pepřete, vložte do pařáku a vařte s parním
programem pro 250 g rybích filetů se 150ml vody.
Připravte marinádu s nakrájenými bylinkami, růžovým
pepřem, citrónovou šťávou a olivovým olejem. Po dovaření
ponořte lososa do marinády a nechte vychladnout.
Na podávací mísu rozložte salát a nakrájejte lososa na
plátky. Ryba by měla být uvnitř růžová. Můžete ještě
okapat extra panenským olivovým olejem. 
Vaření: Program 4, čas 5 minut

KUCHAŘKA ONLINE - 4 recepty CRISP
CUKETOVÝ KOLÁČ
Přísady:
250 g čerstvého nebo mrazeného lístkového těsta
100 g šalotky
400 g cukety
100 g ementálu
200 ml smetany
100 ml mléka
2 vejce
olej
sůl a pepř

Talíř crisp na 2 minuty předehřejte.

Šalotku a cukety nakrájené na kolečka položte na talíř
s olejem, solí a pepřem a pečte 7-8 minut pomocí funkce
crisp, občas zeleninu zamíchejte. Sejměte jídlo z talíře.
Na talíř crisp rozetřete těsto a propíchejte ho vidličkou.
Na těsto poklad'te zeleninu, polijte vejci uslehanými se
smetanou, posypte nastrouhaným ementálem, vše posolte
a popepřete. Na koláč nalijte mléko. Pečte 12 minut
pomocí funkce crisp.

KUCHAŘKA ONLINE - 219 receptů
219 receptů
CHUŤOVKY
DEZERTY
HLAVNÍ CHODY
POLÉVKY
PŘEDKRMY
PŘÍLOHY
SALÁTY
SVAČINKY

Další recepty na

www.whirlpool.cz/recepty/

Kuchařka s recepty

pro pečení v troubě

Recepty ke stažení na www.PaletaZnacek.cz

Recepty ke stažení na www.PaletaZnacek.cz



Bližší informace k modelům vám podá prodejce. V uvedených cenách není zahrnut recyklační poplatek, účtovaný v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter. 
Vyobrazené příslušenství nemusí být součástí dodávky. Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Uvedené modely jsou určeny k použití v domácnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Milady Horákové 4, SVITAVY
tel.: 461 531 080, 461 540 131
e-mail: obchod@tauergroup.cz
www.tauergroup.cz

Prodejce:

*TROUBA ZA PŮLKU

AKCE č. 5
Podmínky akce:

Zákazník, který nakoupí libovolné 4ks spotřebičů WHIRLPOOL z tohoto letáku, má možnost
u prodejce využít akci a následně získat vybranou/označenou troubu za poloviční akční cenu.
Tuto akci LZE kombinovat s akcí č. 1 na zvýhodněný nákup PYRAMIS 1+1=1*. Podmínkou
je jednorázový nákup vybraných spotřebičů WHIRLPOOL (tzn 4+1ks). Následně ani zpětně již nelze 
uplatnit.

Aktuálně platné
akce naleznete na:

www.PaletaZnacek.cz
Ověřte si, zda je tato akce stále platná.

za půlkuTROUBA

W9 OP2 4S2 H

12.495,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
24.990,-

W7 OS4 4S1 PW11I OM1 4MS2 H

10.745,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
21.490,-

9.245,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
18.490,-

7.495,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
14.990,-

8.745,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
17.490,-

5.495,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
10.990,-

6.995,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
13.990,-

4.495,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
8.990,-

W7 OM5 4S P W9 OM2 4MS2 H OAKZ9 6200 CS IX

AKP 745 IX AKP 745 NB AKP 745 WH

4.495,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
8.990,-

4.495,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
8.990,-

AKZM 8480 IX/NB/WH

5.995,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
11.990,-

5.995,-

CENA *TROUBA
za půlku:

Běžná akční cena:
11.990,-

AKZ9 6230 NB AKZ9 6220 IX/WH

*Cena „Trouba za půlku” platí pouze při splnění podmínek akce.


