
AKCE ELECTROLUX
Nabídka 2020/2

*Myčka za „čtyři sedmičky”

*Kurz vaření v parní troubě v hodnotě 2.500 Kč

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

*Prodloužená záruka 10 let na invertorový motor

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

*Originální kuchařská kniha ELECTROLUX - ZDARMA

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden



BENEFITY ELECTROLUX

Zákazník, který nakoupí libovolné 4ks spotřebičů ELECTROLUX z tohoto letáku, má možnost u prodejce využít akci a následně získat 
myčku ELECTROLUX EEM48210L s doplatkem pouze 7777 Kč. Tuto akci LZE kombinovat s akcí na zvýhodněný nákup PYRAMIS 1+1=1*. 
Podmínkou je jednorázový nákup vybraných spotřebičů ELECTROLUX (tzn 4+1ks). Následně ani zpětně již nelze uplatnit.

Myčka za „čtyři sedmičky“

Společnost Electrolux byla založena ve Švédsku v roce 1919. Už celých 100let přináší domácí spotřebiče a s nimi i zážitky, které formují 

životní styl domácností. Electrolux patří celosvětově mezi nejvýznamnější výrobce elektroniky pro domácnost i pro firmy. Skupina 

The Electrolux Group (sídlo Stockholm) zahrnuje mimo jiné značky AEG, ELECTROLUX a ZANUSSI. Aktuálně obchoduje v 150 zemích 

po celém světě a ročně prodá přes 50 milionů produktů.

Při nákupu vybrané multifunkční parní trouby. Modely trub označeny v letáku. Od ELECTROLUX získáte milou a praktickou pozornost – 
voucher na kuchařský kurz pro 1 osobu v hodnotě 2 500 Kč. Využít ho můžete na návštěvu speciálního kurzu, kde se naučíte, jak v nové 
troubě vykouzlit lahodná jídla.

ZDARMA kurz vaření v hodnotě 2.500 Kč 

Úplné znění podmínek a pravidel na : https://www.electrolux.cz/local/cooking-club/

Inspirace není v kuchyni nikdy dost. Proto jsme pro vás ve spolupráci se zkušenými profíky připravili praktickou kuchařku. Desítky 
receptů přímo od ELECTROLUX na hlavní chody, rychlé večeře, deserty, smoothies, pečivo, saláty,…a další.

Originální kuchařka ZDARMA

Ke stažení na: https://www.electrolux.cz/local/recipes/

10let záruka na invertorový motor - vybrané modely
Podmínkou je včasná registrace spotřebiče dle podmínek společnosti ELECTROLUX. 

Prodloužená záruka 10 let na invertorový motor

Více info na: www.electrolux.cz

*Nakup 2 libovolné spotřebiče ELECTROLUX 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 „Myčka za čtyři sedmičky“. Žádejte u prodejce zároveň s nákupem elektrospotřebičů 
ELECTROLUX. Podmínkou je jednorázový nákup spotřebičů ELECTROLUX společně s vybranými modely PYRAMIS. Následně ani zpětně 
již nelze uplatnit.

PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden



Materiál dřez: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 620 x 440 mm
Baterie s výsuvnou sprchou
Provedení: beige + možnost dalších barev
Více informací uvnitř letáku

DOPORUČUJEME

Příklad: Pokud si vyberete námi doporučenou sestavu, pak můžete využít: 
1. „Myčka za čtyři sedmičky“ - splňujete podmínku 4+1 spotřebič. Zde ušetříte přes šest tisíc. A zároveň můžete využít

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

3. Pokud byste změnili výběr trouby a vybrali si parní troubu model KOBBS31X, tak ZDARMA získáte Kurs vaření v hodnotě 2.500Kč.
A zároveň můžete využít

3. Bezplatně stáhnout originální online kuchařku. Recepty speciálně pro ELECTROLUX.

4. Připomínáme, že se musí jednat o jednorázový nákup. Podmínky zmíněných akcí naleznete na konci letáku.

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce.

EOF4P74X

Multifunkční trouba 

- třída A+

- objem 72 l

- kruhové topné těleso a ventilátor

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- zasunovací otočné ovladače

- pyrolytické samočištení - 2 cykly

- elektronický zámek dveří, minutka

- ukazatel teploty, vnitřní osvětlení

- 9 druhů ohřevu

- 1x teleskopické výsuvy, 1 rošt

- 2 pečicí smaltované plechy

- max. příkon: 3480 W 

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,4 x 56,9 cm 

CIR60430CB 

Indukční deska

- černá - bez rámečku

- 4 indukční zóny se zvýšením výkonu

- propojení s odsavačem Hob2Hood

- dotykové, vpředu vpravo, detekce hrnců

- podsvícené ukazatele, zvukový signál

- digitální ukazatel pro každou zónu

- automat. rychlé zahřání, funkce Pausa

- blokování ovládání, dětská pojistka

- zabezpečení desky: automatické vypnutí
TM

- přičítání časoměr CountUp, EcoTimer
TM

- indikátory zbytkového tepla CleverHeat

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm

AKCE:

10.990,-
LFP216S 

Výsuvný odsavač
- třída D

- způsob ovládání: mechanická tlačítka

- počet rychlostí: 3 
3- sací výkon max. / min.: 240 / 145 m /h

- hlučnost max. / min.: 57 / 46 dB

- osvětlení: 2x LED žárovka

- typ filtrace: 1 hliníková kazeta

- uhlíkový filtr k dokoupení: ECFB03

- barva: stříbrná

- rozměry (VxŠxH): 17,9 x 59,8 x 28,4 cm

2.590,-
AKCE:

EEM48210L

Vestavná myčka - šíře 60 cm
- třída A++AA, LCD displej 

- 6 programů / 4 teploty: AutoFlex

- zásuvka MaxiFlex, odložený start

- světlený indikátor na podlaze

- funkce XtraDry, TimeManager

- možnost otevření dvířek po domytí

- technologie AirDry Satellite Clean

- horní košík má skládací poličky

- invertorový motor (10 let záruka)

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

ENN2841AOW 

Vestavná kombinovaná chladnička
- chlazení mrazničky: FrostFree, třída A+

- integrovatelná se spřaženými dveřmi

- čistý objem chladničky 192 l

- čistý objem mrazničky 61 l

- automatické odmrazování chladničky

i mrazničky

- dotykové ovládání

- funkce Rychlé zmrazení

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu

- flexibilní poloviční polička

- zaměnitelné otevírání

- LED osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 177,2 x 54 x 54,9 cm

16.990,-
AKCE:

NEXT 62x44 1B1D + FESTIVO

AKCE:

11.990,-

7.777,-
CENA *MYČKA za čtyři sedmičky:

Běžná cena: 14.106,-

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

Běžná cena: 7.480,-



INSPIRACE



INSPIRACE



KODDP71X 

Multifunkční trouba 

- třída A+, objem 75 l

- kruhové topné těleso a ventilátor

- černá a nerez s úpravou proti otiskům

- funkce Steambake, pyrolytické čištění

- LED displej, zasunovací otočné ovladače

- 9 druhů ohřevu, funkce rychlého zahřátí

- elektronický zámek dveří, teplotní sonda

- časové funkce, extra velký ventilátor

- tlumené zavírání VelvetClosing

- 1x teleskopické výsuvy, 1 rošt, 2 plechy,

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,6 x 56,9 cm 

15.990,-
AKCE:

KOFGH70TX 

Multifunkční trouba 

- třída A

- kruhové topné těleso a ventilátor

- černá a nerez s úpravou proti otiskům

- hladký smalt pro snadné čištění

- LED displej, zasunovací otočné ovladače

- 8 druhů ohřevu

- extra velký ventilátor

- tlumené dovírání dveří, zvukový signál,

trvání, konec, minutka, čas

- jednoduché čištění dvířek

- 1x teleskopické výsuvy, 1 rošt

- 2 pečicí plechy

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,6 x 56,9 cm 

9.990,-
AKCE:

Kompaktní multifunkční trouba 

- kruhové topné těleso a ventilátor

- LCD dotykový displej s popisky a ikonami

- 10 způsobů ohřevu + MW

- mikrovlnný výkon: 1000 W

- výkon grilu: 1900 W

- nerez ocel a úprava proti otiskům

- 90 receptů / auto programů

- dětský zámek, běžící čas, použití

zbytkového tepla, rychlé předehřátí,

minutka, osvětlení trouby, rošt, plech

- rozměry (VxŠxH): 45,5 x 59,5 x 56,7 cm 

KOF3C70X

Multifunkční trouba 

- třída A, objem 72 l

- kruhové topné těleso a ventilátor

- nerez s úpravou proti otiskům

- katalytické čištění

- LED displej, zasunovací ovladače

- 8 druhů ohřevu

- extra velký ventilátor

- zvukový signál, trvání, konec, minutka, čas

- jednoduché čištění dvířek

- tlumené dovírání dvířek SoftClosing

- 1 rošt, 2 pečicí plechy 

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,4 x 56,8 cm 

9.490,-
AKCE:

19.490,-
AKCE:

KVLBE00X 

KOBBS31X 

Parní trouba 

- třída A+, tlumené zavírání VelvetClosing

- trouba SteamBoost s parním systémem

FullTaste, parní čištění, dětská pojistka

- černá a nerez s úpravou proti otiskům 

- LED displej, dotyková nabídka, objem 70 l

- 180 automat. programů VarioGuide

- pečící speciální funkce, funkce rychlého

zahřátí, rozšířené časové funkce

- 1x teleskop. výsuvy, sada parních nádob

- 2 pečicí plechy, teplotní sonda

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,5 x 56,7 cm 

30.490,-
AKCE:

KOF3H70X

Multifunkční trouba 

- třída A

- kruhové topné těleso a ventilátor

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- hladký smalt pro snadné čištění

- LED displej, zasunovací otočné ovladače

- funkce SurroundCook, 8 druhů ohřevu

- extra velký ventilátor

- zvukový signál, trvání, konec, minutka, čas

- tlumené dovírání dvířek SoftClosing

- samočištění AquaCleaning

- 1x teleskopické výsuvy, 1 rošt, 2 plechy

- jednoduché čištění dvířek

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,4 x 56,8 cm 

9.990,-
AKCE:

Vestavná mikrovlnná trouba 

- černá a nerez úprava proti otiskům

- objem: 20 l, průměr talíře: 24,5 cm

- mikrovlnný výkon: 700 W, 5 úřovní

- LED displej, otočný ovladač

- vnitřní osvětlení

- automatické programy rozmrazování

podle váhy

- automatické programy vaření podle váhy

- signál při ukončení ohřevu

- rozměry (VxŠxH): 38,8 x 59,5 x 37,7 cm 

KODEC75X 

Multifunkční trouba 

- třída A+, objem 71 l

- kruhové topné těleso a ventilátor

- černá a nerez s úpravou proti otiskům

- katalytické čištění

- LED displej, otočné ovladače

- funkce Steambake, 9 druhů ohřebu

- extra velký ventilátor, chladící ventilátor

- tlumené zavírání VelvetClosing

- 1x teleskopické výsuvy, 1 rošt

- 2 pečicí plechy, teplotní sonda

- jednoduché čištění dvířek

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,5 x 56,7 cm 

12.990,-
AKCE:

6.890,-
AKCE:

LMS2203EMX 

TROUBY



LIR60433B 

Indukční deska 

- černá se zkosenou hranou, detekce hrnců

- 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu

- dotykové ovládání vpravo vpředu 

- podsvícené ukazatele, zvukový signál

- automat. rychlé zahřátí, funkce Pause

- blokování ovládání, dětská pojistka

- zabezpečení desky: atutomatické vypnutí

- časové funkce, ukazatel zbytkového tepla

- připojení na jednofázový proud, 230 V

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm 

7.990,-
AKCE:

LMS4253TMK 

Vestavná mikrovlnná trouba 

- černá 

- vnitřní objem: 25 l 

- mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

- výkon grilu: 1000 W

- LED displej, dotykové ovládání, vnitřní

osvětlení, elektronické hodiny

- funkce Rychlý start s plným výkonem

- automatické programy rozmrazování

podle váhy

- automatické programy vaření podle váhy

- signál při ukončení ohřevu

- dětská pojistka

- rozměry (VxŠxH): 38,8 x 59,5 x 37,7 cm 

9.990,-
AKCE:

Indukční deska 

- černá s nerez rámem

- 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu

- dotykové „posuvné” ovládání

DirectAccess vpravo vpředu

- Eco časovač a přičítací časovač

- blokování ovládání, dětská pojistka

- minutka, zvukový signál, funkce Pausa

- časové funkce, auto zahřátí

- připojení na jednofázový proud, 230 V

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- rozměry (ŠxH): 57,6 x 51,6 cm 

KMFE172TEX 

Vestavná mikrovlnná trouba 

- černá a nerez s úpravou proti otiskům 

- objem: 16,8 l, průměr talíře 27 cm

- mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

- LED displej, dotykové ovládání, vnitřní

osvětlení, elektronické hodiny

- funkce Rychlý start s plným výkonem

- možnost naprogramovat 3 funkce za 

sebou, dětská pojistka

- automatické programy rozmrazování

podle váhy, signál při ukončení ohřevu

- automatické programy vaření podle váhy

- rozměry (VxŠxH): 37,1 x 59,4 x 29,6 cm 

10.990,-
AKCE:

11.990,-
AKCE:

EIT60443X 

EIT61443B 

Indukční deska 

- černá se zkosenou hranou

- 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu

- dotykové „posuvné” ovládání

DirectAccess vpravo vpředu

- Eco časovač a přičítací časovač

- blokování ovládání, dětská pojistka

- minutka, zvukový signál, funkce Pausa

- časové funkce, auto zahřátí

- připojení na jednofázový proud, 230 V

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm 

11.990,-
AKCE:

LMS4253TMX 

Vestavná mikrovlnná trouba 

- černá a nerez s úpravou proti otiskům 

- vnitřní objem: 25 l 

- mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

- výkon grilu: 1000 W

- LED displej, dotykové ovládání, vnitřní

osvětlení, elektronické hodiny

- funkce Rychlý start s plným výkonem

- automatické programy rozmrazování

podle váhy

- automatické programy vaření podle váhy

- signál při ukončení ohřevu

- dětská pojistka

- rozměry (VxŠxH): 38,8 x 59,5 x 37,7 cm 

9.990,-
AKCE:

Indukční deska 

- černá se zkosenými hranami

- 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu

- dotykové „posuvné” ovládání

DirectAccess vpravo vpředu

- spojení levých zón v jednu velkou

- Eco časovač a přičítací časovač

- blokování ovládání, dětská pojistka

- minutka, funkce Pausa, ukazatel času

- auto zahřátí

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm 

LIR60433 

Indukční deska 

- černá se zkosenou hranou

- 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu

- dotykové ovládání vpravo vpředu

- detekce hrnců

- podsvícené ukazatele, zvukový signál

- automat. rychlé zahřátí, funkce Pause

- blokování ovládání, dětská pojistka

- zabezpečení desky: atutomatické vypnutí

- časové funkce

- indikátory zbytkového tepla

- připojení na jednofázový proud, 230 V

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm 

8.490,-
AKCE:

12.990,-
AKCE:

EIV634 

MIKROVLNKY a VARNÉ DESKY



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

950,-

EHF3920BOK 

Sklokeramická deska 

- černá 

- otočné knoflíky, vpředu vlevo a vpravo

- varné zóny:

1200 W / 14,5 cm

1700 W / 18 cm

- rozměry (ŠxH): 29 x 52 cm 

4.690,-
AKCE:

EIV744 

Indukční deska 

- černá se zkosenou hranou

- 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu

- dotykové „posuvné”ovládání

DirectAccess vlevo a vpravo

- 2x funkce Bridge (propojení varných zón)

- podsvícené ukazatele, zvukový signál

- digitální ukazatel pro každou zónu

- automatické rychlé zahřátí, funkce Pausa

- blokování ovládání, dětská pojistka

- zabezpečení desky: automatické vypnutí
TM

- přičítací časomer CountUp, EcoTimer

- indikátory zbytkového tepla CleverHeat

- rozměry (ŠxH): 71 x 52 cm 

14.990,-
AKCE:

Plynová deska 

- nerez, nízký profil, zešikmený rám

- 4 hořáky

- velký hořák WOK

- otočné knoflíky vpravo vpředu

- integrované elektrické zapalování

ovladačem

- bezpečnostní termopojistka

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- litinové podpěry

- souprava pro připojení k plynu

- rozměry (ŠxH): 59,5 x 51 cm 

EHF6343FOK 

Sklokeramická deska

- černá se zkosenými hranami

- dotykové ovládání vpravo vpředu

- podsvícené ukazatele

- automatické rychlé zahřátí, funkce Pausa

- blokování ovládání

- dětská pojistka

- zabezpečení desky: automatické vypnutí

- zvukový signál

- časoé funkce

- indikátory zbytkového tepla

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm 

6.490,-
AKCE:

5.990,-
AKCE:

KGS6436SX 

KBC65X, KBC65Z, KBC65T 

Plně automatický vestavný kávovar

- dotykové ovládání s LCD displejem

- podsvícení, volba množství a síly kávy

- možnost přípravy dvou šálků najednou

- auto. funkce pro espresso a Cappuccino,

dlouhou kávu, horkou vodu a páru

- funkce Automatický start, nastavení

hrubosti mlýnku, dva oddělené ohřívače

na kávu a horkou vodu, tlak 15 Bar

- černá X / černá s nerez úpravou Z /

matně černá T

- rozměry (VxŠxH): 45 x 56 x 55 cm 

43.490,-
AKCE:

Plynová deska 

- černý plyn na skle

- 4 hořáky

- otočné knoflíky vpravo vpředu

- integrované elektrické zapalování

ovladačem

- bezpečnostní termopojistka

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- litinové podpěry

- souprava pro připojení k plynu

- rozměry (ŠxH): 59,5 x 51 cm 

EHF6346XOK 

Sklokeramická deska

- černá, nerezový rám

- dotykové ovládání vpravo vpředu

- podsvícené ukazatele

- automatické rychlé zahřátí, funkce Pausa

- blokování ovládání

- dětská pojistka

- zabezpečení desky: automatické vypnutí

- zvukový signál

- časoé funkce

- indikátory zbytkového tepla

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

- rozměry (ŠxH): 57,6 x 51,6 cm 

7.490,-
AKCE:

7.990,-
AKCE:

KGG6426K 

VARNÉ DESKY a KÁVOVAR

AKCE:



ERW0273AOA 

Vinotéka

- třída A

- podstavná, otevírání dveří vpravo

- čistí objem chladničky: 20 l

- elektronické ovládání teploty

s digitálními ukazateli

- kapacita 7 lahví typu Bordeaux

- poličky: 6, plná šířka, dřevěné

- osvětlení chladničky: interní LED

- nastavitelné nožičky

- hlučnost: 41 dB -tiché provedení

- rozměry (VxŠxH): 87 x 14,8 x 52,6 cm 

12.990,-
AKCE:

LFC316X / LFC319X  

Komínový odsavač

- šířka 60 / 90 cm

- barva: nerez

- způsob ovládání: mechanická tlačítka

- počet rychlostí: 3
3- výkon max./min.: 420 / 235 m /h

- hlučnost max./min.: 66 / 53 dB

- osvětlení: 2x LED žárovka

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- k dokoupení uhlíkový filtr ECFB02

- rozměry (VxŠxH): 69 x 59,8 / 89,8 x 45 cm

Výsuvný odsavač
- třída D

- způsob ovládání: mechanická tlačítka

- počet rychlostí: 3 
3

- sací výkon max. / min.: 240 / 145 m /h

- hlučnost max. / min.: 57 / 46 dB

- osvětlení: 2x LED žárovka

- typ filtrace: 1 hliníková kazeta

- uhlíkový filtr k dokoupení: ECFB03

- barva: stříbrná

- rozměry (VxŠxH): 17,9 x 59,8 x 28,4 cm

2.590,-
AKCE:

EFV60657OK / EFV90657OK  

Komínový odsavač

- šířka 60 / 90 cm

- barva: černá, černý komínek součástí

balení

- způsob ovládání: elektronické dotykové

ovládání na skle, počet rychlostí: 3
3- výkon max./min.: 550 / 290 m /h

- hlučnost max./min.: 69 / 56 dB

- osvětlení: 2x LED žárovka

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- k dokoupení uhlíkový filtr EFF62

- rozměry (VxŠxH):

91,2 x 59,8 / 89,8 x 37,9 cm

11.990,-
AKCE:

ODSAVAČE a VINOTÉKY

LFT426X / LFT429X   

Komínový odsavač

- šířka 60 / 90 cm, barva: nerez

- způsob ovládání: integrovaná mechanická

tlačítka, počet rychlostí: 3
3- výkon max./min.: 600 / 295 m /h

- hlučnost max./min.: 68 / 51 dB

- výkon recirkulace max./min.:
3

445 / 245 m /h

- hlučnost recirk. max./min.: 72 / 60 dB

- osvětlení: 2x LED žárovka

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- k dokoupení uhlíkový filtr MCFB33

- rozměry (VxŠxH):

64,5 x 59,8 / 89,8 x 50 cm

6.490,-
AKCE:

5.990,-
AKCE:

4.290,-
AKCE:

3.990,-
AKCE:

10.990,-
AKCE:

Vinotéka

- třída A

- podstavná, zaměnitelné otevírání dveří

- čistí objem chladničky: 138 l

- elektronické ovládání teploty

s digitálními ukazateli

- kapacita 52 lahví typu Bordeaux

- poličky: 6, plná šířka, dřevěné

- osvětlení chladničky: interní LED

- nastavitelné nožičky

- hlučnost: 42 dB -tiché provedení

- rozměry (VxŠxH): 82 x 59,5 x 56,5 cm 

22.490,-
AKCE:

ERW1573AOA ERW0673AOA 

Vinotéka

- třída A

- podstavná, zaměnitelné otevírání dveří

- čistí objem chladničky: 56 l

- elektronické ovládání teploty

s digitálními ukazateli

- kapacita 20 lahví typu Bordeaux

- poličky: 6, plná šířka, dřevěné

- osvětlení chladničky: interní LED

- nastavitelné nožičky

- hlučnost: 44 dB -tiché provedení

- rozměry (VxŠxH): 82 x 29,4 x 57,1 cm 

16.990,-
AKCE:

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*MYČKA za „čtyři sedmičky”

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*Prodloužená záruka 10 let na invertorový motor

*Kurz vaření v parní troubě v hodnotě 2.500 Kč

*Originální kuchařská kniha ELECTROLUX ZDARMA

LFP216S 



Kombinovaná chladnička

- třída A+

- chlazení mrazničky: statické LowFrost 

- čistý objem chladničky 209 l

- čistý objem mrazničky 50 l

- odmrazování chladničky / mrazničky:

automatické / manuální

- mechanické ovládání teploty

- LED osvětlení chladničky 

- provedení: bílá

- škrabka na led, zaměnitelné otevírání

- rozměry (VxŠxH): 159 x 54,5 x 60,4 cm

8.390,-
AKCE:

Kombinovaná chladnička

- třída A+

- chlazení mrazničky: statické LowFrost 

- čistý objem chladničky 209 l

- čistý objem mrazničky 50 l

- odmrazování chladničky / mrazničky:

automatické / manuální

- mechanické ovládání teploty

- LED osvětlení chladničky 

- provedení: nerez

- škrabka na led, zaměnitelné otevírání

- rozměry (VxŠxH): 159 x 54,5 x 60,4 cm

9.390,-
AKCE:

EJ2801AOW2 

ENN2800AJW 

Kombinovaná chladnička

- třída A++

- chlazení mrazničky: statické LowFrost 

- čistý objem chladničky 220 l

- čistý objem mrazničky 109 l

- odmrazování chladničky / mrazničky:

automatické / manuální

- funkce Rychlé zmrazení

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu

- LED osvětlení, zaměnitelné otevírání

- provedení: bílá

- rozměry (VxŠxH): 184,5 x 59,5 x 63 cm

ENN2854C0W

9.990,-
AKCE:

EN3601MOW 

EJ2801AOX2 

Kombinovaná chladnička

- třída A++

- chlazení mrazničky: statické LowFrost 

- čistý objem chladničky 220 l

- čistý objem mrazničky 109 l

- odmrazování chladničky / mrazničky:

automatické / manuální

- funkce Rychlé zmrazení

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu

- LED osvětlení, zaměnitelné otevírání

- provedení: nerez s úpravou proti otiskům

- rozměry (VxŠxH): 184,5 x 59,5 x 63 cm

ERN1300AOW 

10.990,-
AKCE:

EN3601MOX 

CHLADNIČKY

ENN2841AOW 

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

Vestavná kombinovaná chladnička

- třída A++

- chlazení mrazničky: NoFrost 

- integrovatelná se spřaženými dveřmi

- čistý objem chladničky 192 l

- čistý objem mrazničky 61 l

- automatické odmrazování

- elektronické ovládání teploty s LCD

displejem, funkce Rychlé zmrazení

- nízkoteplotní zásuvka

- LED osvětlení chladničky

- rozměry (VxŠxH): 178 x 54 x 54,9 cm

22.490,-
AKCE:

Vestavná monoklimatická chladnička

- třída A+

- integrovatelná se spřaženými dveřmi

- čisttý objem chladničky 127 l

- automatické odmrazování chladničky

- mechanické ovládání teploty

- 1 žárovka

- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček

- 3 poličky, plná šířka, skleněné s lištou

- zaměnitelné otevírání

- flexibilní dveřní police

- rozměry (VxŠxH): 81,5 x 56 x 55 cm

9.990,-
AKCE:

Vestavná kombinovaná chladnička

- třída A+

- chlazení mrazničky: statické LowFrost 

- integrovatelná se spřaženými dveřmi

- čistý objem chladničky 202 l

- čistý objem mrazničky 75 l

- odmrazování chladničky / mrazničky:

automatické / manuální

- osvětlení chladničky LED

- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček

- škrabka na led, zaměnitelné otevírání

- rozměry (VxŠxH): 177,2 x 54 x 54,7 cm

12.990,-
AKCE:

Vestavná kombinovaná chladnička

- třída A+

- chlazení mrazničky: FrostFree 

- integrovatelná se spřaženými dveřmi

- čistý objem chladničky 200 l

- čistý objem mrazničky 63 l

- automatické odmrazování chladničky

i mrazničky, funkce Rychlé zmrazení

- dotykové ovládání

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu

- zaměnitelné otevírání, LED osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 177,2 x 54 x 54,9 cm

16.990,-
AKCE:



EN3853MOW 

EAL6140WOU 

CHLADNIČKY a PRAČKY

EN3853MOX 

Kombinovaná chladnička

- třída A+

- chlazení mrazničky: NoFrost 

- dávkovač vody a ledu

- objem chladničky / mrazničky 370 l / 179 l

- odmrazování chladničky / mrazničky: automatické / manuální

- funkce Rychlé zmrazení, zchlazení

- FreeStore- vnitřní ventilátor

- elektronické dotykové ovládání

- LED osvětlení

- provedení: nerez s úpravou proti otiskům

- rozměry (VxŠxH): 178 x 91,2 x 73,8 cm

35.990,-
AKCE:

Kombinovaná chladnička

- třída A++

- chlazení mrazničky: NoFrost 

- čistý objem chladničky 258 l

- čistý objem mrazničky 91 l

- funkce Rychlé zmrazení, zchlazení

- FreeStore - vnitřní ventilátor

- elektronické dotykové ovládání

- LED osvětlení, zaměnitelné otevírání

- provedení: bílá

- rozměry (VxŠxH): 200,5 x 59,5 x 63 cm

13.490,-
AKCE:

Kombinovaná chladnička

- třída A++

- chlazení mrazničky: NoFrost 

- čistý objem chladničky 258 l

- čistý objem mrazničky 91 l

- funkce Rychlé zmrazení, zchlazení

- FreeStore - vnitřní ventilátor

- elektronické dotykové ovládání

- LED osvětlení, zaměnitelné otevírání

- provedení: nerez

- rozměry (VxŠxH): 200,5 x 59,5 x 63 cm

13.990,-
AKCE:

Dávkovač vody a ledu

Vestavná integrovaná pračka

- třída A+++, kapacita: 7 kg prádla

- technologie: Sensicare, SteamCare

- max. rychlost odstřeďování: 1400 ot./min

- funkce Timer manager

- technologie Fuzzi logic reaguje na velikost

náplně, malý LED displej, dětský zámek

- antialergický program, rychlý program

14 min./1,5 kg, parní programy, programy

pro ruční praní, vlnu a hedvábí, Outdoor

- protipěnící systém, funkce Odložený start

- rozměry (VxŠxH): 82 x 59,6 x 54 cm

16.490,-
AKCE:

EW7F447WI

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*MYČKA za „čtyři sedmičky”

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*Prodloužená záruka 10 let na invertorový motor

*Kurz vaření v parní troubě v hodnotě 2.500 Kč

*Originální kuchařská kniha ELECTROLUX ZDARMA



MYČKY NÁDOBÍ

EEQ47215L

Vestavná myčka šíře 60 cm

- třída A++AA

- 13 jídelních sad

- LCD displej Quickselect

- 8 programů / 3 teplot: 160 / 90 / 60 min.,

30 minut, AutoSense, ECO, Machine Care,

Opláchnutí a čekání

- dvoubarevný paprsek na podlaze

- funkce AutoOff, XtraDry, AirDry

- funkce odložený start

- horní košík se systémem FlexiLift

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

11.990,-
AKCE:

EEM48320L

Vestavná myčka šíře 60 cm

- třída A+++AA

- 14 jídelních sad

- LCD displej Quickselect

- 8 programů / 3 teplot: 160 / 90 / 60 min.,

30 minut, AutoSense, ECO, Machine Care,

Opláchnutí a čekání

- satelitní sprchovací rameno

- dvoubarevný paprsek na podlaze

- AutoOff, XtraHygiene, odložený start

- technologie AirDry

- horní košík se systémem FlexiLift

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

14.990,-
AKCE:

Vestavná myčka šíře 60 cm

- třída A++AA

- 15 jídelních sad, LCD displej Quickselect

- 8 programů / 4 teploty: 160/90/60 min.,

30 minut, AutoSense, ECO, Machine Care

- vyjmutelná horní příborová zásuvka

- AutoOff, XtraDry, AirDry, odložený start

- zvuková signalizace, dvoubarevný

paprsek na podlaze

- SensorControl, systém WaterStop

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

15.990,-
AKCE:

KESC9200L EES69310L

Vestavná myčka šíře 60 cm

- třída A+++AA

- 15 jídelních sad, LCD displej Quickselect

- 8 programů / 4 teploty: 160/90/60 min.,

30 minut, AutoSense, ECO, Machine Care,

Opláchnutí a čekání

- vyjmutelná horní příborová zásuvka

- AutoOff, AirDry, MyTime, Xtrapower,

XtraHygiene, odložený start

- dvoubarevný paprsek na podlaze

- satelitní mycí rameno FlexySpray

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

16.990,-
AKCE:

EEC67300L

Vestavná myčka šíře 60 cm

- třída A+++AA, 13 jídelních sad

- LCD displej Quickselect

- ComfortLift - spodní koš do výše horního

- 8 programů / 4 teploty: 160/90/60 min.,

30 minut, AutoSense, ECO, Machine Care

- dvoubarevný paprsek na podlaze

- funkce AutoOff, AirDry, Xtrapower,

XtraHygiene, MyTime, odložený start

- vnitřní osvětlení, satelitní mycí rameno

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

21.990,-
AKCE:

ESI5525LAX

Vestavná myčka šíře 60 cm

- třída A++AA

- 13 jídelních sad
o

- 6 programů / 4 teploty: AutoFlex 45-70 C
o o

Eco 50 C, Ochrana skla 45 C, Intenzivní
o o

70 C, Rychlu Plus 60 C, Opláchnutí

- funkce AutoOff, XtraDry, AirDry

- funkce odložený start

- TimeManager, SensorControl, WaterStop

- horní košík se systémem FlexiLift

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 57,5 cm

12.990,-
AKCE:

Vestavná myčka šíře 45 cm

- třída A+AA, 9 jídelních sad
o- 5 programů / 4 teploty: AutoFlex 45-70 C

o o
Eco 50 C, Ochrana skla 45 C, Intenzivní

o o
70 C, Rychlu Plus 60 C, Opláchnutí, Čekání, 
Extra sušení

- dvoubarevný paprsek na podlaze

- funkce AutoOff, XtraDry, AirDry

- odložený start, TimeManager

- horní košík se systémem FlexiLift

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 44,6 x 55 cm

11.490,-
AKCE:

ESL4510LO

Vestavná myčka šíře 45 cm

- třída A+AA

- 9 jídelních sad
o

- 6 programů / 4 teploty: AutoFlex 45-70 C
o o

Eco 50 C, Ochrana skla 45 C, Intenzivní
o o

70 C, Rychlu Plus 60 C, Opláchnutí

- funkce AutoOff, XtraDry, AirDry

- funkce odložený start

- SensorControl, WaterStop

- horní košík se systémem FlexiLift

- invertorový motor (10 let záruka) 

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 44,6 x 57,6 cm

12.990,-
AKCE:

ESI4501LOX



DESIGN NABÍDKA

9.490,-
AKCE:

EOF3H70V LMS4253TMW 

Vestavná mikrovlnná trouba 

- vnitřní objem: 25 l, průměr talíře 27 cm

- mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

- výkon girlu: 1000 W

- digitální LED displej, elektronické hodiny

- vnitřní osvětlení, dotykové ovládání

- funkce Rychlý start s plným výkonem

- dětská pojistka

- automatické programy rozmrazování

podle váhy, signál při ukončení ohřevu

- automatické programy vaření podle váhy

- rozměry (VxŠxH): 38,8 x 59,5 x 37,7 cm 

9.990,-
AKCE:

EIV63440BW 

Indukční deska 

- bílá se zkosenou hranou

- automatické rychlé zahřátí

- 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu

- posuvné ovládání vpředu vpravo

- detekce hrnců, funkce Bridge, Pausa

- podsvícené ukazatele, zvukový signál

- digitální ukazatel pro každou zónu

- blokování ovládání, dětská pojistka

- zabezpečení desky: automatické vypnutí
TM- přičítácí časomer CountUp, EcoTimer

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm 

13.990,-
AKCE:

LFV316W 

Komínový odsavač

- šířka 60 cm, počet rychlostí: 3

- barva: bílá, balení včetně komínku

- způsob ovládání: mechanická tlačítka
3- výkon max./min.: 600 / 290 m /h

- hlučnost max./min.: 66 / 49 dB

 výkon recirkulace max./min.:
3

385 / 240 m /h

- hlučnost recirk. max./min.: 73/ 61 dB

- osvětlení: 2x LED žárovka

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- rozměry (VxŠxH): 95 x 59,8 x 15,2 cm

9.990,-
AKCE:

ČISTÁ BÍLÁ KRÁSA

Multifunkční trouba

- třída A, objem: 72 l

- kruhové topné těleso a ventilátor

- LED displej, zasunovací otočné ovladače

- 7 druhů ohřevu, extra velký ventilátor

- zvukový signál, trvání, konec, minutka, čas

- tlumené dovírání dvířek SoftClosing

- samočištění AquaCleaning

- 1 rošt, 2 pečící plechy

- 1 teleskopický výsuv

- barva: bílá

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,4 x 56,8 cm 

ZDARMA kurs vaření v hodnotě 2500Kč při nákupu multifunkční parní 

trouby. Modely označeny v letáku. Od ELECTROLUX získáte milou
a praktickou pozornost – voucher na kuchařský kurz pro 1 osobu v hodnotě
2 500 Kč. Využít ho můžete na návštěvu speciálního kurzu, kde se naučíte,
jak v nové troubě vykouzlit lahodná jídla. Nutná včasná registrace.

Úplné znění podmínek a pravidel na:
www.electrolux.cz/local/cooking-club/

AKCE č. 3

Originální online kuchařka ZDARMA - Inspirace není v kuchyni nikdy dost. Proto jsme pro vás

ve spolupráci se zkušenými profíky připravili praktickou kuchařku. Desítky receptů přímo
od ELECTROLUX na hlavní chody, rychlé večeře, deserty, smoothies, pečivo, saláty,…a další.

Ke stažení na: www.electrolux.cz/local/recipes/

AKCE č. 2

10let záruka na invertorový motor - vybrané modely
Podmínkou je registrace spotřebiče dle podmínek společnosti ELECTROLUX.

Více info na: www.electrolux.cz

AKCE č. 1



1+1=1* kup dva, plať jeden 

*Nakup 2 libovolné spotřebiče ELECTROLUX 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 „Myčka za čtyři 
sedmičky“. Žádejte u prodejce zároveň s nákupem elektrospotřebičů ELECTROLUX. Podmínkou je jednorázový nákup 
spotřebičů ELECTROLUX společně s vybranými modely PYRAMIS. Následně ani zpětně již nelze uplatnit.

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. 4



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



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:

ELECTROLUX EEM48210L

Vestavná myčka - šíře 60 cm
- třída A++AA

- LCD displej 

- 6 programů / 4 teploty: AutoFlex 45°-70°, péče o sklo

45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání

- zásuvka MaxiFlex

- dvoubarevný světlený indikátor na podlaze

- funkce XtraDry, TimeManager

- funkce odložený start 1-24hod

- možnost automatického otevření dvířek po domytí

- technologie AirDry Satellite Clean

- horní košík má skládací poličky na šálky

- invertorový motor (10 let záruka)

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

AKCE č. 5
Podmínky akce:

Zákazník, který nakoupí libovolné 4ks spotřebičů ELECTROLUX z tohoto letáku, má možnost
u prodejce využít akci a následně získat myčku ELECTROLUX EEM48210L s doplatkem pouze
7777Kč. Tuto akci LZE kombinovat s akcí č. 4 na zvýhodněný nákup PYRAMIS 1+1=1*. Podmínkou
je jednorázový nákup vybraných spotřebičů ELECTROLUX (tzn 4+1ks). Následně ani zpětně již nelze 
uplatnit.

MYČKA
za čtyři sedmičky

*7.777,-
MOC: 14.106,-

Aktuálně platné
akce naleznete na:

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


