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*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden



Amica je známým evropským výrobcem domácích spotřebičů, působícím ve více než 50 zemích. Téměř 70 let zkušeností nám 
umožnilo vytvořit širokou a pestrou škálu spotřebičů, které jsou vhodné z hlediska designu a technologií pro potřeby milionů 
zákazníků.

Naše výrobky kombinují inteligentní technologie i funkčnost. Výjimečná funkční řešení použitá u našich spotřebičů jsou milníkem, 
který způsobí revoluci v každé kuchyni. Naše výrobky působí elegantně nejen díky vzhledu a unikátní konstrukci, ale především díky 
výběru vysoce kvalitních materiálů, které používáme a také díky smyslu pro detail.

Uznání a důvěra našich zákazníků je pro nás nejdůležitější . Neustále reagujeme na potřeby zákazníků a stále hledáme nová a lepší 
řešení, která ulehčují běžné domácí práce. Díky kombinaci pokročilých technologií, unikátních funkcí a sofistikovanému designu
se nám podařilo vytvořit celou řadu domácích spotřebičů.

PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden
*Nakup minimálně 2 libovolné spotřebiče AMICA 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. Žádejte u prodejce zároveň s nákupem elektrospotřebičů AMICA. Podmínkou je jednorázový nákup spotřebičů AMICA 
společně s vybranými modely PYRAMIS. Následně ani zpětně již nelze uplatnit. 



DOPORUČUJEME

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce.

Příklad: Pokud si vyberete námi doporučenou sestavu, pak můžete využít:
PYRAMIS 1+1=1* – splňujete podmínku minimálně 2 ks AMICA z tohoto letáku. Obdržíte levnější výrobek PYRAMIS ZDARMA (zde 
baterii v hodnotě 3.490Kč). Takže platíte jen 3.990Kč (za dřez společně s baterií). Podmínkou je, že se musí jednat o jednorázový nákup. 
Podmínky a nabídku modelů PYRAMIS naleznete na konci letáku

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce

Multifunkční trouba

- třída A

- objem 65 l

- 11 funkcí trouby včetně grilu a horkého

vzduchu

- super rychlé předehřátí trouby

- teleskopické výsuvy pro větší stabilitu

plechu a větší bezpečnost

- 3 skla ve dvířkách

- provedení: slonová kost

Varná deska plynová

- počet plotýnek 4

- litinové mřížky a pojistka hořáku

- zaoblené hrany, bez rámečku

- povrch smalt

- připojení zemní plyn a PROPAN-BUTAN

- Flame control: přesná regulace plamene

od 1 do 9 stupně výkonu

- rozměry (VxŠxH): 5,1 x 59 x 52cm

- provedení: slonová kost

AKCE:

4.490,-

TR 110 TW DRP 6411 ZBW

AKCE:

7.990,-

OKC 613 RW KGCR 387100 B

Digestoř komínová šíře 60 cm

- energetická třída D

- hlučnost od 64dB
3- max. výkon odsávání 403 m /hod

- počet stupňů výkonu 3

- průměr horního vývodu 150 mm

- LED osvětlení

- možnost recirkulace

- provedení: slonová kost

Kombinovaná chladnička - 181 cm

- energetická třída A++

- objem chladničky 181 l

- objem mrazničky 63 l, mrazák dole

- hlučnost od 43 dB

- klimatická třída N a ST

- počet polic lednice 4

- počet přihrádek mrazáku 3

- LED osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 181 x 55 x 61,5 cm

- provedení: béžová (B)

AKCE:

12.990,-
AKCE:

3.990,-

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

NEXT 62x44 1B1D + FESTIVO

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

Běžná cena: 7.480,-

MI 638 CEBLD

Plně integrovaná vestavná myčka

šíře 60cm

- třída A+++

- 14 sad nádobí

- 8 programů

- LED displej, odložený start

- turbo aktivní sušení

- 3-tí příborová zásuvka

- Blue dot - paprsek světla na podlaze

- AquaSpray 3 nezávisle sprchující

ramena, AquaStop

- vnitřní osvětlení 

AKCE:

11.490,-



SIROS 47x51,5 1B + SILVIO NEXT 62x44 1B1D + FESTIVO

Multifunkční trouba

- třída A

- objem 65 l

- 11 funkcí trouby včetně grilu a horkého

vzduchu

- super rychlé předehřátí trouby

- teleskopické výsuvy pro větší stabilitu

plechu a větší bezpečnost

- 3 skla ve dvířkách

- provedení: antracit

AKCE:

7.990,-

TR 110 TB

DRP 6411 ZBB

Varná deska plynová

- počet plotýnek 4

- litinové mřížky a pojistka hořáku

- zaoblené hrany, bez rámečku

- povrch smalt

- připojení zemní plyn a PROPAN-BUTAN

- Flame control: přesná regulace plamene

od 1 do 9 stupně výkonu

- rozměry (VxŠxH): 5,1 x 59 x 52cm

- provedení: antracit

AKCE:

4.490,-

OKC 613 RB

Digestoř komínová šíře 60 cm

- energetická třída D

- hlučnost od 64dB
3- max. výkon odsávání 403 m /hod

- počet stupňů výkonu 3

- průměr horního vývodu 150 mm

- LED osvětlení

- možnost recirkulace

- provedení: antracit

AKCE:

3.990,-

OKC 613 RW

Digestoř komínová šíře 60 cm

- energetická třída D

- hlučnost od 64dB
3- max. výkon odsávání 403 m /hod

- počet stupňů výkonu 3

- průměr horního vývodu 150 mm

- LED osvětlení

- možnost recirkulace

- provedení: slonová kost

AKCE:

3.990,-

TR 110 TW

AKCE:

7.990,-

AKCE:

4.490,-

DRP 6411 ZBW

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

Cena PYRAMIS 1+1=1* platí pokud splňujete podmínku současného nákupu minimálně 2 ks AMICA z tohoto letáku. V tom případě obdržíte levnější výrobek PYRAMIS ZDARMA (zde 

baterii SILVIO v hodnotě 2.490Kč nebo FESTIVO  v hodnotě 3.590Kč). Takže platíte jen 3.990Kč (za dřez společně s baterií). Podmínkou je, že se musí jednat o jednorázový nákup. 

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

Běžná cena: 6.480,-

Materiál dřez: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 470 x 515 mm
Baterie s keramickými disky
Provedení: vanilla + možnost dalších barev

Multifunkční trouba

- třída A

- objem 65 l

- 11 funkcí trouby včetně grilu a horkého

vzduchu

- super rychlé předehřátí trouby

- teleskopické výsuvy pro větší stabilitu

plechu a větší bezpečnost

- 3 skla ve dvířkách

- provedení: slonová kost

Varná deska plynová

- počet plotýnek 4

- litinové mřížky a pojistka hořáku

- zaoblené hrany, bez rámečku

- povrch smalt

- připojení zemní plyn a PROPAN-BUTAN

- Flame control: přesná regulace plamene

od 1 do 9 stupně výkonu

- rozměry (VxŠxH): 5,1 x 59 x 52cm

- provedení: slonová kost



Mono chladnička výška 144 cm

- třída A++

- čistý objem 229 l

- hlučnost od 42 dB

- mechanické ovládání termostatu

- automatické odmrazování chladící části

- LED osvětlení

- police z bezpečnostního skla

- rozměry (VxŠxH): 144 x 55 x 61,5 cm

- barva: červená (R) / modrá (L) /

béžová (M)

AKCE:

8.990,-

VJ 1442 R / L / M

Retro lednice výška 86 cm

- energetická třída A++

- objem chladničky 93 l

- objem mrazničky 13 l, mrazák nahoře

- hlučnost od 41 dB

- klimatická třída ST

- počet polic lednice 2

- počet přihrádek mrazáku 1

- LED osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 86 x 55 x 61,5 cm

- barva : červená (R) / modrá (L) /

černá (B) / béžová (M)

AKCE:

5.990,-

Dvoudveřová chladnička

s mrazákem nahoře výška 144 cm

- energetická třída A++

- objem chladničky 164 l

- objem mrazničky 44 l, mrazák nahoře

- hlučnost od 40 dB

- klimatická třída N a ST

- počet polic lednice 4

- LED osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 144 x 55 x 61,5 cm

- barva : červená (R) / modrá (L) /

černá (B) / béžová (M) /  žlutá (Y)

AKCE:

8.990,-

Kombi. chladnička výška 181 cm

- energetická třída A++

- objem chladničky 181 l

- objem mrazničky 63 l, mrazák dole

- hlučnost od 43 dB

- klimatická třída N a ST

- počet polic lednice 4

- počet přihrádek mrazáku 3

- LED osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 181 x 55 x 61,5 cm

- barva : červená (R) / modrá (L) /

béžová (B)

AKCE:

12.990,-

KGCR 387100 R / L / B  

VT 862 AR / AL / AB / AM

VD 1442 AR / AL / AB / AM / AY



VIDEO funkce Open Up! - https://www.amica-group.cz/trouby

Open Up – automatické otevírání dvířek trouby pouhým dotykem

Zaneprázdněné ruce jsou v kuchyni častý problém. Když držíte v rukou těžký plech s pečínkou nebo dva plechy plné muffinů, hodil by 
se někdo, kdo by vám otevřel troubu. AMICA zná každodenní potřeby spotřebitelů, takže vytvořila troubu, která se otevírá sama! Stačí, 
že se jemně dotknete úchytu - loktem, zápěstím, bokem - a dveře trouby se automaticky otevřou! OpenUp! je nezvykle pohodlné a na 
trhu unikátní řešení, které vám opravdu usnadní práci v kuchyni. Tuto novou pokročilou funkci nabízí pouze několik prémiových 
značek.

https://www.amica-group.cz/trouby


DOPORUČUJEME

Varná deska indukční

- počet plotýnek 4

- časovač, dětská pojistka

- dotykové posuvné ovládání Slider

- 2x flexi zóna - propojení varných zón

v jednu velkou

- booster a ukazatel zbytkového tepla

- zkosená přední hrana

- provedení: černé sklo

- připojení 400 V

- automatické programy: 42 / 70 / 94°C

- rozměry (VxŠxH): 5,5 x 57,6 x 51,8cm

AKCE:

7.990,-

DI 6421 B

Horkovzdušná trouba, OPEN UP!

- energetická třída A+

- objem 77 l

- horní ohřev, spodní ohřev, gril, ventilátor,

pravý horký vzduch

- teleskopické výsuvy pro větší stabilitu

- 3-vrstvé sklo dvířek

- časovač, dětská pojistka

- dotykové ovládání, ochlazovací systém

- katalytické čištění trouby

- rozměry: (VxŠ×xH) 59,5 x 59,5 x 57,5 cm

- provedení: nerez + černé sklo

TXB 118 TCKGX

AKCE:

9.990,-

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce.

Příklad: Pokud si vyberete námi doporučenou sestavu, pak můžete využít:
PYRAMIS 1+1=1* – splňujete podmínku minimálně 2 ks AMICA z tohoto letáku. Obdržíte levnější výrobek PYRAMIS ZDARMA (zde 
dřez v hodnotě 2.490Kč). Takže platíte jen 2.990Kč (za dřez společně s baterií). Podmínkou je, že se musí jednat o jednorázový nákup. 
Podmínky a nabídku modelů PYRAMIS naleznete na konci letáku

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce

TMI 25 AXX

Vestavná mikrovlnná trouba

s grilem

- objem 25 l

- mikrovlnny/gril: 900/1000 W

- LED displej, dotykové ovládání,

- 8 programů, rozmrazování

- dotykové otevírání dvířek

- provedení: nerez interiér

- rozměry (VxŠxH): 38,2 x 59,4 x 40,3 cm

AKCE:

6.590,-

Komínová digestoř šíře 60 cm

- energetická třída A

- hlučnost od 68dB
3- max. výkon odsávání 700 m /hod

- počet stupňů výkonu 4

- počet filtrů 2, typ filtru tukový

- uhlíkový filtr k dokoupení

- průměr horního vývodu 150 mm

- LED osvětlení, LED displej

- bezdotykové ovládání gesty, díky

kterému zůstane sklo čisté

- provedení: sklo

AKCE:

7.990,-

SKZ 67 XBG

BC 1771 AF

Vestavná kombinovaná chladnička

výšky 177,6 cm

- třída A+

- čistý objem 190 + 56 l

- hlučnost od 41 dB

- elektronické ovládání termostatu

- NO FROST, LED osvětlení

- držák na lahve

- montáž dveří SLIDE - posuvný systém

- rozměry (VxŠxH): 177,6 x 54 x 54 cm

AKCE:

12.490,-

ATHENA 79x50 + ESPRESSIVO

2.990,-
CENA PYRAMIS 1+1=1*:

Běžná cena: 5.480,-
Materiál dřez: Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 790 x 500 mm
Baterie s keramickými disky
Provedení: hladký povrch



Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce.

Komínová digestoř šíře 60 / 90 cm

- energetická třída A

- hlučnost od 68dB
3

- max. výkon odsávání 700 / 711 m /hod

- počet stupňů výkonu 4

- počet filtrů 2, typ filtru tukový

- uhlíkový filtr k dokoupení

- průměr horního vývodu 150 mm

- LED osvětlení, LED displej

- bezdotykové ovládání gesty, díky

kterému zůstane sklo čisté

- provedení: sklo

Teleskopický výsuvný odsavač par
3

- pro šířku 60cm, max. odtah 475m /h

- 3 stupně výkonu,

- průměr odtahu 150 mm

- LED osvětlení 2 x 4 W

- tlačítkové ovládání

- hlučnost od 59dB

- tukové filtry součástí balení s možností

mytí v myčce

- uhlíkový filtr není součástí balení

- provedení: nerez

AKCE:

2.490,-

SKZ 67 XBG / SKZ 97 XBG ST 62 AX

AKCE:

8.990,-

DS 6423 B

Sklokeramická varná deska

šíře 57,6 cm

- 4 varné zóny

- kruhová duální zóna, oválná duo zóna

- senzorové ovládání

- časovač, dětská pojistka

- max. příkon 6,8kW

- provedení: přední zkosená hrana

- rozměry (VxŠxH): 5,5 x 57,6 x 51,8cm

AKCE:

5.290,-

DP 6413 LZBG

Plynová varná deska 

- počet plotýnek 4

- litinové mřížky

- pojistka zhasnutí plamene

- hořák WOK a elektrické zapalování

- Flame control: přesná regulace plamene

od 1 do 9 stupně výkonu

- rozměry (VxŠxH): 5,2 x 59 x 52cm

- provedení: plyn na skle 

AKCE:

4.990,-

Parní horkovzdušná trouba,

OPEN UP!

- energetická třída A+, objem 77 l

- parní pečení, horní ohřev, spodní ohřev,

gril, ventilátor, pravý horký vzduch

- teleskopické výsuvy, 3-vrstvé sklo dvířek

- časovač, dětská pojistka

- dotykové ovládání, ochlazovací systém

- katalytické čištění trouby

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

- provedení: nerez + černé sklo

TXB 121 NTCRBGKX

AKCE:

10.490,-

TMI 25 AXX

Vestavná mikrovlnná trouba

s grilem

- objem 25 l

- mikrovlnny/gril: 900/1000 W

- LED displej, dotykové ovládání,

- 8 programů, rozmrazování

- dotykové otevírání dvířek

- provedení: nerez interiér

- rozměry (VxŠxH): 38,2 x 59,4 x 40,3 cm

AKCE:

6.590,-

Horkovzdušná trouba, OPEN UP!

- energetická třída A+

- objem 77 l

- horní ohřev, spodní ohřev, gril, ventilátor,

pravý horký vzduch

- teleskopické výsuvy pro větší stabilitu

- 3-vrstvé sklo dvířek

- časovač, dětská pojistka

- dotykové ovládání, ochlazovací systém

- katalytické čištění trouby

- rozměry: (VxŠ×xH) 59,5 x 59,5 x 57,5 cm

- provedení: nerez + černé sklo

TXB 118 TCKGX

AKCE:

9.990,-

Varná deska indukční

- počet plotýnek 4

- časovač, dětská pojistka

- dotykové posuvné ovládání Slider

- 2x flexi zóna - propojení varných zón

v jednu velkou

- booster a ukazatel zbytkového tepla

- zkosená přední hrana

- provedení: černé sklo

- připojení 400 V

- automatické programy: 42 / 70 / 94°C

- rozměry (VxŠxH): 5,5 x 57,6 x 51,8cm

AKCE:

7.990,-

DI 6421 B

AKCE:

7.990,-



Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce.

Varná deska sklokeramická

- šíře 30 cm

- počet plotýnek 2

- časovač, dětská pojistka

- dotykové ovládání

- ukazatel zbytkového tepla

- rozměry (VxŠxH): 4,8 x 30 x 52cm

- provedení: rovné hrany

Varná deska plyn na skle

- šíře 30 cm

- piesoelektrické zapalování

- pojistka zhasnutí plamene

- Flame control: přesná regulace plamene

od 1 do 9 stupně výkonu

- litinové stabilní rošty

- rozměry (VxŠxH): 5,2 x 30 x 52cm

- provedení: černé sklo 

AKCE:

2.990,-

DDS 3201 B DDPS 3201 LZBG

AKCE:

2.790,-

UKS 16148

Podstavná chladnička s mrazákem

- třída A+

- čistý objem 95 + 16 l

- hlučnost od 41 dB

- mechanické ovládání termostatu

- automatické odmrazování chladící části

- LED osvětlení

- police z bezpečnostního skla

- montáž dveří FIX

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

AKCE:

6.990,-

DDI 3201 B

Varná deska indukční

- šíře 30 cm

- počet plotýnek 2

- časovač, dětská pojistka

- dotykové ovládání

- booster a ukazatel zbytkového tepla

- připojení 220 - 240 V

- rozměry (VxŠxH): 4,8 x 30 x 52cm

- provedení: černé sklo

AKCE:

3.990,-

Plně integrovaná vestavná myčka

šíře 45 cm

- třída A++

- 10 sad nádobí

- 7 programů

- LED displej

- odložený start

- Systém sušení Hot Air

- 3-tí příborová zásuvka

- Blue dot - paprsek světla na podlaze

- AquaSpray 3 nezávisle sprchující

ramena, AquaStop 

MI 427 CD

AKCE:

9.790,-

Podstavná monoklimatická

chladnička

- třída A+

- čistý objem 135 l

- hlučnost od 41 dB

- mechanické ovládání termostatu

- automatické odmrazování chladící části

- LED osvětlení

- police z bezpečnostního skla

- montáž dveří FIX

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

AKCE:

6.490,-

UVKS 16149

BC 1771 AF

Vestavná kombinovaná chladnička

výšky 177,6 cm

- třída A+

- čistý objem 190 + 56 l

- hlučnost od 41 dB

- elektronické ovládání termostatu

- NO FROST, LED osvětlení

- držák na lahve

- montáž dveří SLIDE - posuvný systém

- rozměry (VxŠxH): 177,6 x 54 x 54 cm

AKCE:

12.490,-

MI 638 CEBLD

Plně integrovaná vestavná myčka

šíře 60cm

- třída A+++

- 14 sad nádobí

- 8 programů

- LED displej, odložený start

- turbo aktivní sušení

- 3-tí příborová zásuvka

- Blue dot - paprsek světla na podlaze

- AquaSpray 3 nezávisle sprchující

ramena, AquaStop

- vnitřní osvětlení 

AKCE:

11.490,-



1+1=1* kup dva, plať jeden 

*Nakup 2 libovolné spotřebiče AMICA 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. Žádejte u prodejce zároveň s nákupem elektrospotřebičů AMICA. Podmínkou
je jednorázový nákup spotřebičů AMICA společně s vybranými modely PYRAMIS. Následně ani zpětně již nelze 
uplatnit.

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 PYRAMIS



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:
Aktuálně platné

akce naleznete na:
www.PaletaZnacek.cz

Ověřte si, zda je tato akce stále platná.


