
Jedinečný systém pro uchování 
vitamínů, který jinde nenajdete

Přihrádka                                   lednic Beko

Proč je jedinečná?

Uchová mnohem déle vitamíny 
v ovoci a zelenině, udrží je déle 
šťavnaté, omezí jejich předčasné 
zkažení a prodlouží dobu skladování.

V čem je jedinečná?

Střídá 3 barvy světla a tmu podobně 
jako se mění světlo v přírodě. Tím udrží 
v chodu přirozené procesy, které jsou 
při běžném skladování omezené.

Jak přihrádku poznám?

Otevřete lednici a na přihrádce je 
logo HarvestFreshTM. Pokud je lednice 
zapojená do zásuvky, přihrádka svítí 
modře, červeně nebo zeleně.
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SELL 4/2022 DEGRADACI ZNAČEK A  LIKVIDACI MARŽÍ  

MÁ NA SVĚDOMÍ JEN NĚKOLIK PRODEJCŮ

BioFresh 
odměňuje  
zákazníky
Liebherr spustil 

cashbackovou akci 
a prezentuje  

nejnovější generaci 
svých speciálních 

zásuvek

PROBLÉM JMÉNEM PROBLÉM JMÉNEM 
„CENOVÁ EROZE“„CENOVÁ EROZE“

REKORDNÍCH 

88 STRAN

BUILT-IN
SPECIÁL

JEDINÝ ČESKÝ B2B MAGAZÍN O TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI – 14 LET NA TRHU

BUILT-IN
SPECIÁL

Branislav Nemčko

EUROCUCINA  
2022
6 stran informací i video 
reportáž z milánského 
veletrhu

CONCEPT SPOUŠTÍ 
NOVOU STRATEGII
Je otevírání vlastních 
prodejen geniálním 
tahem, nebo cestou 
do záhuby?

DALŠÍ TESLA NA TRHU?
Nová značka má velké 
plány a bude postupně 
rozšiřovat portfolio

SKUPINY VÝROBKŮ
Vestavné kombinované 
chladničky

Vestavné myčky

Varné desky s odsavačem

JARNÍ FAST DAY 2022
Návrat k „face to face“ 
byznysu se vydařil

ZMĚNA 
DISTRIBUČNÍHO 
MODELU BYLA 
NUTNÁ. ROK 
2021 PRO NÁS 
BYL HISTORICKY 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
Exkluzivní rozhovor 
s šéfem obchodního 
týmu Liebherr CZ&SK
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M10
Akumulátorový 
vysavač

RI-S1E

Lehký jako pírko se silným 
sacím výkonem.

Doba chodu 
35 /17/10 min

Extra lehký 
1,35 kg

kg

Sací výkon
69 AW

Kompletní nabídku aku vysavačů pro vaše potřeby najdete na www.roidmi-cz.cz

RI-S1 SPECIALRI-S1 SPECIAL RI-X20 RI-X30 PRO RI-X30 VX RI-X3000RI-X20 RI-X30 PRO RI-X30 VX

Concept 
LO7090

Concept 
LO7091

Concept 
LO7092

Vertikální lis 
na ovoce a zeleninu

Chytře 
vymyšleno 
pro zdravý 
životní styl

Protiodkapový 
uzávěr Antidrip

2 filtrační 
mikrosíta na 
měkké i tvrdé 
plody

Ještě více 
vlákniny

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



letos v červnu je to přesně 14 let od chvíle, kdy vyšel v Česku první SELL. Ohlédnutí za historií časopisu 
jsme ale přinesli už v loňském roce, takže letos nechme výročí uplynout bez větší pompy. Není potřeba čpět 
každých 12 měsíců patetickou samochválou za to, že celý projekt dál funguje. Přinášet informace z branže, 
komentovat nešvary, vyjíždět na veletrhy, dělat rozhovory a další spoustu běžných novinářských činností je 
přece naše práce bez ohledu na to, jaký časový milník má SELL za sebou…
 Prostor v úvodníku bych proto raději věnoval osobnímu komentáři k důležitějším tématům součas-
nosti. Na výběr je jich aktuálně nebývale mnoho. Ať už je to řada negativních trendů doléhajících na trh 
včetně nepříliš pozitivních vyhlídek na další měsíce, či nadále rezonující „kauza Electrolux“, ke které se lidé 
z oboru domácích spotřebičů nepřestávají vracet, protože firma do naší uzávěrky v polovině června neměla 
stále ještě obchodního ani generálního ředitele. 
 Trhem otřásá také zásadní změna ve strategii společnosti Alza.cz. V žebříčku témat, jež zástupci fi-
rem při rozhovorech s námi otevřeli, byla na jedné z předních pozic. Po Vladimíru Troníčkovi a Jaroslavu 
Hrubém odešli z Alzy v poslední době další lidé, na což měla mít vliv dle mně dostupných informací právě 
změna strategie. A odchody by ještě měly pokračovat – někteří o opuštění mimozemšťanova štábu prý silně 
uvažují. 
 V kontextu s tím si logicky musím položit otázku, proč začíná Alza výrazněji tlačit na ceny. Je důvo-
dem pouze vyprazdňování přecpaných skladů? Nesouvisí s tím i snaha za každou cenu dosáhnout znovu 
rekordního obratu, kterého se nechce firma navzdory nepříznivé situaci na trhu vzdát? Oficiálně pochopi-
telně nikdo nic takového nepotvrdí. V branži se o tom v každém případě živě diskutuje.
 Bez ohledu na změny, k nimž v Alze dochází, je lídr českého e-commerce finančně zdravý a svou ex-
panzi na nové trhy realizuje velmi promyšleně a rozumně. To konkurenční Mall Group se něčím takovým 
pochlubit nemůže a s nedávno ohlášenou ztrátou cca půl miliardy korun (Mall Group a WeDo) zůstává 
takovým enfant terrible české „online komerce“. Loni se sice dostal Mall do černých čísel, ale pořádně je 
nekonkretizoval a hovořil pouze o drobném provozním zisku. Člověk se musí ptát, zda výrazné seškrtání 
některých nákladů a účetně vykázaný zisk nesouvisely s tím, že v té době jednalo o koupi Mallu polské 
Allegro. K obchodu nakonec došlo. Rok nato je firma zase v obrovské ztrátě, což je i přes rostoucí náklady 
způsobené v loňském roce pandemií covidu fascinující. Poslední dva roky měly přece e-shopy v mnohých 
lockdownových měsících v podstatě zajištěný prodejní monopol, protože stát kvůli covidu zavřel retailové 
provozy… 
 Každopádně to, že v půlce června Mall Group oznámil odchod Jana Hanuše ze svého čela, překvapilo 
asi málokoho. Dovolím si proto na závěr trochu nadsázky. Připadá mi totiž, že personální změny na čelných 
pozicích v Mallu připomínají řadu let tak trochu provoz hokejové střídačky, což není pro stabilitu a rozvoj 
žádné firmy optimální. V důsledku pak chybí dlouhodobé vize, které konkurenti jako Alza nebo HP Tronic 
jednoznačně mají, a tak ze svého jasného tahu na branku (i na úkor Mallu) těží.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Lubor Jarkovský 
šéfredaktor



Distinta Moments Icona Metallics Icona Vintage

Snídaňové kolekce De'Longhi - Esence  stylu a designu

Objevte snídaňové kolekce De'Longhi 
v Italském stylu, inspirující k prožití 
krásných chvil. Promyšlený design 
a honosné zpracování, to jsou jedny 
ze symbolů Itálie, které změní tvář 
vaší kuchyně.

Pro nadčasovou eleganci
Jak vytvořit dokonalou kuchyni? Doplňte ji 

bezkonkurenčním italským designem.

Pro minimalistickou modernu
Krásná kuchyně v industriálním stylu? Vytvořte 
si ji s pomocí kolekce s italským charakterem.

Retro tradice v moderní verzi
Minulost ožívá v exkluzivní řade Icona Vintage. 

Obohaťte vaší kuchyni kultovním designem.
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Ballerina Brillante

Snídaňové kolekce De'Longhi - Esence  stylu a designu

delonghi.com

Základní vlastnosti  
konvic a topinkovačů

360° otočná základna
Díky 360° otočné základně je používání rychlovarné konvice 
skutečně pohodlné. Otočná základna a stočený napájecí kabel  
v ní zajišťují plné pohodlí a svobodu při používání.

Ukazatel hladiny vody
Esteticky integrovaný ukazatel hladiny vody vám umožní plně 
kontrolovat množství vody v konvici.

Vyjímatelný a omyvatelný filtr
Vyjímatelný a omyvatelný filtr proti vodnímu kameni usnadňuje 
čištění konvice a přispívá ke zlepšení kvality vody ve vašem šálku. 

3stupňová bezpečností ochrana
Rychlovarná konvice je vybavena 3stupňovým bezpečnostním 
systémem, který ji chrání před spuštěním bez vody. Při sejmutí  
ze základny a po převaření vody se konvice automaticky vypne.

4 funkce opékání
Topinkovač vám umožní všestranné opékání, opékání pouze  
z jedné strany, ohřívání a rozmrazování různých druhů pečiva.

Funkce extra vysunutí
Dvouplátkový topinkovač disponuje funkcí extra vysunutí, která 
usnadňuje vyjmutí malých plátků pečiva. 

Mřížka na opékáni
V balení naleznete odnímatelnou mřížku na opékání,  
která vám umožní připravit teplé a křupavé housky, croissanty, 
krajíce chleba nebo bagety. 

OTOČNÁ
ZÁKLADNA

UKAZATEL
HLADINY

VYJÍMATELNÝ
FILTR

STUPŇOVÁ
OCHRANA3

FUNKCE
OPÉKANÍ4

EXTRA
VYSUNUTÍ

MŘÍŽKA
NA OPÉKÁNÍ

Probuďte v sobě kreativitu
Probuďte v sobě kreativitu a inspirujte se 

italskou vášní pro krásu.

Objevte v sobě umělce
Objevte v sobě umělce a dodejte své 

kuchyni loftový nádech.
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1000 W
LET
5

ZÁRUKA NA

MOTOR*

1000 W

Komapktní
design

Planetární
systém míchání

Kovové
metly

3 výstupy připojení
příslušenství

32

1

Variabilní
rychlost ovládání

Great British
Design

Planetární
systém míchání

Kovové
metly

3 výstupy připojení
příslušenství

32

1

Variabilní
rychlost ovládání

*Zdroj: nezávislá výzkumná organizace –
  prodeje v hodnotě za rok 2021.

1000 W
LET
5

ZÁRUKA NA

MOTOR

PROSPERO+

Kompaktní 
řešení do vaší 
kuchyně

kMix

n Celokovové tělo
n Výkonný 1000W motor
n 5l nerezová mísa s robustním držadlem
n 3 kovové metly: šlehací metla, K-metla, hnětací hák
n Variabilní elektronická rychlost + speciální rychlost pro jemné 

zapracování surovin
n Výstup na příslušenství pomalé rychlosti pro připojení dalších 

až deseti nástavců
n Bezpečnostní pojistka vypne robot, pokud je rameno zdvižené
n Unikátní systém planetárního míchání

KMX750 kMix / VÝBAVA V CENĚ: 
5l nerezová mísa s robustním držadlem

Svěží design 
a funkčnost 
do každé kuchyně

KHC29.WOSI Prospero+ / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér
Food processor
Citrusovač
Mlýnek na maso
Odstředivý odšťavňovač
Mlýnek na bylinky a koření

KHC29.JOWH Prospero+ / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér
Food processor
Citrusovač

Všechny modely kuchyňských robotů Kenwood  jsou 
dostupné na www.kenwoodworld.cz

n Výkonný motor
n Tři výstupy rychlosti pro maximální využití
n Planetární systém míchání
n Variabilní ovládání rychlosti
n Nadčasový britský design
n Příslušenství součástí výbavy
n Kompaktní tvar hodící se do každé kuchyně
n Dostupné ve stříbrné a bílé variantě

Objevte 
všestrannost

Srovnání kuchyňských robotů Kenwood

KNW Vklad Sell Porovnani Robotu 08 .indd   1-2KNW Vklad Sell Porovnani Robotu 08 .indd   1-2 10. 6. 2022   14:52:2910. 6. 2022   14:52:29



1500 W

1200 W

LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*

LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*

PopTop kryty

Funkce
indukčního vaření

13 přednastavených 
funkcí SimpleTouch™

Připojitelné
zařízení

   Lehké zvednutí
ramene

4,3" dotyková obra-
zovka CookAssist™

Funkce
ohřívání

6 přednastavených 
funkcí SimpleTouch™

Váha
EasyWeigh

   Lehké zvednutí
ramene

2,4" dotyková obra-
zovka BakeAssist™

7 l + 5 l pracovní 
mísy DuoBowl

Planetární
systém míchání

Váha
EasyWeigh

   Lehké zvednutí
ramene

100+ Receptů
krok po kroku

APP

Výkonný
motor

Planetární
systém míchání

Kovové
metly

3 výstupy připojení
příslušenství

32

1

Variabilní
rychlost ovládání

1400 W
LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*

1200 W LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*
*Po registraci

6x 3x

6x 3x

6x

5x5x 3x

3x

6x

COOKING 
CHEF XL

TITANIUM CHEF
BAKER XL

Vaří a míchá 
zároveň, váží

Chef, 
který váží

n Vestavěná váha EasyWeigh, váží přímo 
v pracovní míse nebo separátně

n Nerezová mísa o objemu 7 l EasyWarm™ pro 
práci s teplotou

n Do sebe zapadající pracovní mísy DuoBowl™ 
n Unikátní planetární systém míchání
n 3 nerezové metly (šlehací balónová, K-metla, 

hnětací hák) + Flexi metla
n Elektronicky řízený ovladač rychlosti 
n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 

otáček + puls
n Robustní celokovové tělo včetně převodů
n Snadno ovladatelné rameno LightLift™
n Bezpečnostní pojistka zdviženého ramene
n 1200W digitálně řízený ChefMotor™

KCL95.424SI Cooking Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL 
Food processor KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
Napařovací košík, horkuvzdorná podložka, stěrky

KVL85.704SI Titanium Chef Baker XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL 
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý 
Food processor, KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
Lis na citrusy AT312, Mlýnek na bylinky a koření AT320
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 7 l EasyWarm™ pro ohřívání

KCL95.004SI Cooking Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
Napařovací košík, horkuvzdorná podložka, stěrky

KVC85.594SI Titanium Chef Baker / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý 
Food processor KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 3,5 l EasyWarm™ pro ohřívání

KCL95.424BK Cooking Chef XL
Exkluzivně na webu také v černé variantě

TITANIUM CHEF
PATISSIER XL

Chef, který 
váží a ohřívá

n Patentované osvětlení pracovní mísy 
BowlBright™

n Vestavěná váha EasyWeigh, váží přímo 
v pracovní míse nebo separátně

n Nerezová mísa o objemu 7 l EasyWarm™ pro 
práci s teplotou

n Do sebe zapadající pracovní mísy DuoBowl™ 
o objemu 7 l a 5 l

n Unikátní planetární systém míchání
n Dotykový displej 2,4’ BakeAssist™

s 6 přednastavenými programy SimpleTouch™ 
n 3 nerezové metly (šlehací balónová, K-metla, 

hnětací hák) + Flexi metla
n Osvětlený elektronický ovladač rychlosti
n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 

otáček + puls
n Robustní celokovové tělo včetně převodů
n Bezpečnostní pojistka zdviženého ramene

KWL90.244SI Titanium Chef Patissier XL / VÝBAVA V CENĚ: 
Food processor KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 7 l EasyWarm™ pro ohřívání

KWL90.124SI Titanium Chef Patissier / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 7 l EasyWarm™ pro ohřívání

CHEF XL

Odolný 
pomocník

n 6,7l nerezová pracovní mísa
n Unikátní planetární systém míchání
n 3 kovové metly

(šlehací balónová, K-metla, hnětací hák)
n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 

otáček + puls
n Možnost připojení více než 20 příslušenství
n Celokovový robot
n Stříbrná barva

KVL4220S Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý
Bubínková struhadla KAX643ME -  5 různých struhadel: pro jemné 
a hrubé strouhání

KVL4170W Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý

n Vestavěná váha EasyWeigh, váží přímo v pracovní 
míse nebo separátně

n Zabudovaná funkce indukčního vaření
n Nastavení teploty od 20 °C do 180 °C, 

s přesností na 1 °C
n Dotykový displej CookAssist™
n 24 přednastavených programů, které 

automaticky nastaví teplotu, interval míchání, 
čas a výkon

n Nastavení času až na 8 hodin
n 10 intervalových rychlostí
n 6,7l nerezová pracovní mísa s držadly
n Unikátní planetární systém míchání
n 3 nerezové metly (šlehací balónová, K-metla, 

hnětací hák) 
+ 2 speciální metly (vařící a fl exi metla)

n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 
otáček + puls

n Robustní celokovové tělo včetně převodů
n Snadno ovladatelné rameno LightLift

KNW Vklad Sell Porovnani Robotu 08 .indd   3-4KNW Vklad Sell Porovnani Robotu 08 .indd   3-4 10. 6. 2022   14:53:1610. 6. 2022   14:53:16



1500 W

1200 W

LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*

LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*

PopTop kryty

Funkce
indukčního vaření

13 přednastavených 
funkcí SimpleTouch™

Připojitelné
zařízení

   Lehké zvednutí
ramene

4,3" dotyková obra-
zovka CookAssist™

Funkce
ohřívání

6 přednastavených 
funkcí SimpleTouch™

Váha
EasyWeigh

   Lehké zvednutí
ramene

2,4" dotyková obra-
zovka BakeAssist™

7 l + 5 l pracovní 
mísy DuoBowl

Planetární
systém míchání

Váha
EasyWeigh

   Lehké zvednutí
ramene

100+ Receptů
krok po kroku

APP

Výkonný
motor

Planetární
systém míchání

Kovové
metly

3 výstupy připojení
příslušenství

32

1

Variabilní
rychlost ovládání

1400 W
LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*

1200 W LET
10

ZÁRUKA NA

MOTOR*
*Po registraci

6x 3x

6x 3x

6x

5x5x 3x

3x

6x

COOKING 
CHEF XL

TITANIUM CHEF
BAKER XL

Vaří a míchá 
zároveň, váží

Chef, 
který váží

n Vestavěná váha EasyWeigh, váží přímo 
v pracovní míse nebo separátně

n Nerezová mísa o objemu 7 l EasyWarm™ pro 
práci s teplotou

n Do sebe zapadající pracovní mísy DuoBowl™ 
n Unikátní planetární systém míchání
n 3 nerezové metly (šlehací balónová, K-metla, 

hnětací hák) + Flexi metla
n Elektronicky řízený ovladač rychlosti 
n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 

otáček + puls
n Robustní celokovové tělo včetně převodů
n Snadno ovladatelné rameno LightLift™
n Bezpečnostní pojistka zdviženého ramene
n 1200W digitálně řízený ChefMotor™

KCL95.424SI Cooking Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL 
Food processor KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
Napařovací košík, horkuvzdorná podložka, stěrky

KVL85.704SI Titanium Chef Baker XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL 
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý 
Food processor, KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
Lis na citrusy AT312, Mlýnek na bylinky a koření AT320
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 7 l EasyWarm™ pro ohřívání

KCL95.004SI Cooking Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
Napařovací košík, horkuvzdorná podložka, stěrky

KVC85.594SI Titanium Chef Baker / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý 
Food processor KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 3,5 l EasyWarm™ pro ohřívání

KCL95.424BK Cooking Chef XL
Exkluzivně na webu také v černé variantě

TITANIUM CHEF
PATISSIER XL

Chef, který 
váží a ohřívá

n Patentované osvětlení pracovní mísy 
BowlBright™

n Vestavěná váha EasyWeigh, váží přímo 
v pracovní míse nebo separátně

n Nerezová mísa o objemu 7 l EasyWarm™ pro 
práci s teplotou

n Do sebe zapadající pracovní mísy DuoBowl™ 
o objemu 7 l a 5 l

n Unikátní planetární systém míchání
n Dotykový displej 2,4’ BakeAssist™

s 6 přednastavenými programy SimpleTouch™ 
n 3 nerezové metly (šlehací balónová, K-metla, 

hnětací hák) + Flexi metla
n Osvětlený elektronický ovladač rychlosti
n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 

otáček + puls
n Robustní celokovové tělo včetně převodů
n Bezpečnostní pojistka zdviženého ramene

KWL90.244SI Titanium Chef Patissier XL / VÝBAVA V CENĚ: 
Food processor KAH647PL - 6 precizních strouhacích disků
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 7 l EasyWarm™ pro ohřívání

KWL90.124SI Titanium Chef Patissier / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
DuoBowl™ pracovní mísy o objemu 5 l a 7 l EasyWarm™ pro ohřívání

CHEF XL

Odolný 
pomocník

n 6,7l nerezová pracovní mísa
n Unikátní planetární systém míchání
n 3 kovové metly

(šlehací balónová, K-metla, hnětací hák)
n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 

otáček + puls
n Možnost připojení více než 20 příslušenství
n Celokovový robot
n Stříbrná barva

KVL4220S Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý
Bubínková struhadla KAX643ME -  5 různých struhadel: pro jemné 
a hrubé strouhání

KVL4170W Chef XL / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér KAH359GL
Mlýnek na maso KAX950ME - 3 mlecí disky: jemný, střední, hrubý

n Vestavěná váha EasyWeigh, váží přímo v pracovní 
míse nebo separátně

n Zabudovaná funkce indukčního vaření
n Nastavení teploty od 20 °C do 180 °C, 

s přesností na 1 °C
n Dotykový displej CookAssist™
n 24 přednastavených programů, které 

automaticky nastaví teplotu, interval míchání, 
čas a výkon

n Nastavení času až na 8 hodin
n 10 intervalových rychlostí
n 6,7l nerezová pracovní mísa s držadly
n Unikátní planetární systém míchání
n 3 nerezové metly (šlehací balónová, K-metla, 

hnětací hák) 
+ 2 speciální metly (vařící a fl exi metla)

n Variabilní rychlost s pozvolným nástupem 
otáček + puls

n Robustní celokovové tělo včetně převodů
n Snadno ovladatelné rameno LightLift
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1000 W
LET
5

ZÁRUKA NA

MOTOR*

1000 W

Komapktní
design

Planetární
systém míchání

Kovové
metly

3 výstupy připojení
příslušenství

32

1

Variabilní
rychlost ovládání

Great British
Design

Planetární
systém míchání

Kovové
metly

3 výstupy připojení
příslušenství

32

1

Variabilní
rychlost ovládání

*Zdroj: nezávislá výzkumná organizace –
  prodeje v hodnotě za rok 2021.

1000 W
LET
5

ZÁRUKA NA

MOTOR

PROSPERO+

Kompaktní 
řešení do vaší 
kuchyně

kMix

n Celokovové tělo
n Výkonný 1000W motor
n 5l nerezová mísa s robustním držadlem
n 3 kovové metly: šlehací metla, K-metla, hnětací hák
n Variabilní elektronická rychlost + speciální rychlost pro jemné 

zapracování surovin
n Výstup na příslušenství pomalé rychlosti pro připojení dalších 

až deseti nástavců
n Bezpečnostní pojistka vypne robot, pokud je rameno zdvižené
n Unikátní systém planetárního míchání

KMX750 kMix / VÝBAVA V CENĚ: 
5l nerezová mísa s robustním držadlem

Svěží design 
a funkčnost 
do každé kuchyně

KHC29.WOSI Prospero+ / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér
Food processor
Citrusovač
Mlýnek na maso
Odstředivý odšťavňovač
Mlýnek na bylinky a koření

KHC29.JOWH Prospero+ / VÝBAVA V CENĚ: 
1,6l skleněný Thermoresist mixér
Food processor
Citrusovač

Všechny modely kuchyňských robotů Kenwood  jsou 
dostupné na www.kenwoodworld.cz

n Výkonný motor
n Tři výstupy rychlosti pro maximální využití
n Planetární systém míchání
n Variabilní ovládání rychlosti
n Nadčasový britský design
n Příslušenství součástí výbavy
n Kompaktní tvar hodící se do každé kuchyně
n Dostupné ve stříbrné a bílé variantě

Objevte 
všestrannost

Srovnání kuchyňských robotů Kenwood
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pro SNADNOU přípravu domácích šťáv

Pomalé 
odšťavňovače

Pure Juice XL JMP85.000SI

Kenwood PureJuice XL JMP85.00SI je navržen 
tak, aby vytěžil každý kousek dobroty i  z  toho 
nejvláknitějšího ovoce a  zeleniny. Každá živina 
se uvolní a uchová v džusu, takže šťáva na první 
pohled vypadá lépe, déle vydrží a chutná skvěle. 
Plnící trubice XL je ideální pro přidávání celých 
plodů nebo větších kusů ovoce a  zeleniny, což 
znamená méně času na přípravu přísad a  více 
času na vychutnávání oblíbené kombinace.

Optimální výkonná síla 
Motor o síle 230 W bez námahy rozdrtí a vymačká ze surovin 
každou poslední kapku. Motor má dostatek výkonu k přípravě 
výživných šťáv, smoothies a sorbetů. Přístroj pracuje velmi tiše 
a  při přípravě šťávy nebudete nikoho rušit. Silným výkonem 
zpracuje i tvrdší a větší kousky plodů.  Nádoba na dužinu pro 
sběr vlákniny a suché dužiny má kapacitu až 1000 ml. Nádobu 
na šťávu naplníte do maximální kapacity 600 ml.

Velký výnos šťávy
Díky pomalému lisování je množství získané 
šťávy vyšší, než při tradiční metodě odstředivého 
odšťavňování. Nový odšťavňovač od Kenwood 
v  kompaktním designu je vyroben v  elegantní 
kombinaci nerezu s černým plastovými doplňky. 

Velký plnicí otvor XL
Pomalý odšťavňovač zkrátí dobu přípravy díky 
dvěma plnícím otvorům pro různé velikosti ovoce 
a zeleniny. Velký plnící otvor o průměru 74 mm 
urychlí přípravu celých plodů ovoce. Pro rychlejší 
přidávání drobného ovoce a zeleniny slouží menší 
vstup o průměru 43 mm. 

Jednoduchá manipulace a skladování
Upravená výška přístroje 44,57 cm zajišťuje, že je možné přístroj 
uschovat ve skříňce, bez zbytečného rozkládání. Zátka proti 
odkapávání je praktická funkce pro snadné otevření/zavření 
a hodí se při přenášení mísy na odšťavňování. Slouží také pro 
lepší čistění při aktivní funkci zpětný chod, který uvolní případ-
né zbytky z šneku. Samozřejmostí je úložný prostor pro kabel, 
který eliminuje jeho poškození.
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pro SNADNOU přípravu domácích šťáv

Pomalé 
odšťavňovače

Pure Juice XL JMP85.000SI

Kenwood PureJuice XL JMP85.00SI je navržen 
tak, aby vytěžil každý kousek dobroty i  z  toho 
nejvláknitějšího ovoce a  zeleniny. Každá živina 
se uvolní a uchová v džusu, takže šťáva na první 
pohled vypadá lépe, déle vydrží a chutná skvěle. 
Plnící trubice XL je ideální pro přidávání celých 
plodů nebo větších kusů ovoce a  zeleniny, což 
znamená méně času na přípravu přísad a  více 
času na vychutnávání oblíbené kombinace.

Optimální výkonná síla 
Motor o síle 230 W bez námahy rozdrtí a vymačká ze surovin 
každou poslední kapku. Motor má dostatek výkonu k přípravě 
výživných šťáv, smoothies a sorbetů. Přístroj pracuje velmi tiše 
a  při přípravě šťávy nebudete nikoho rušit. Silným výkonem 
zpracuje i tvrdší a větší kousky plodů.  Nádoba na dužinu pro 
sběr vlákniny a suché dužiny má kapacitu až 1000 ml. Nádobu 
na šťávu naplníte do maximální kapacity 600 ml.

Velký výnos šťávy
Díky pomalému lisování je množství získané 
šťávy vyšší, než při tradiční metodě odstředivého 
odšťavňování. Nový odšťavňovač od Kenwood 
v  kompaktním designu je vyroben v  elegantní 
kombinaci nerezu s černým plastovými doplňky. 

Velký plnicí otvor XL
Pomalý odšťavňovač zkrátí dobu přípravy díky 
dvěma plnícím otvorům pro různé velikosti ovoce 
a zeleniny. Velký plnící otvor o průměru 74 mm 
urychlí přípravu celých plodů ovoce. Pro rychlejší 
přidávání drobného ovoce a zeleniny slouží menší 
vstup o průměru 43 mm. 

Jednoduchá manipulace a skladování
Upravená výška přístroje 44,57 cm zajišťuje, že je možné přístroj 
uschovat ve skříňce, bez zbytečného rozkládání. Zátka proti 
odkapávání je praktická funkce pro snadné otevření/zavření 
a hodí se při přenášení mísy na odšťavňování. Slouží také pro 
lepší čistění při aktivní funkci zpětný chod, který uvolní případ-
né zbytky z šneku. Samozřejmostí je úložný prostor pro kabel, 
který eliminuje jeho poškození.
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Nápady na recepty naleznete 
v aplikace Kenwood World, 
nebo na webu na webu 
www.kenwoodworld.cz

Dostupné modely Pure Juice:

JMP40
PureJuice One

v bílé provedení

JMP60
Pure Juice

bílé a stříbrné provedení 

JMP80
Pure Juice Pro

stříbrné provedení 

NOVINKA

Kenwood 2PR Odstavnovac JMP 2022 210x297 03 .indd   2Kenwood 2PR Odstavnovac JMP 2022 210x297 03 .indd   2 3. 6. 2022   16:02:263. 6. 2022   16:02:26



10

10 • Sell • 4/2022

VIDEO A NOVINKY

VIDEO

https://bit.ly/3xIvnou

NOVY kupuje holandského výrobce 
designových světel Jansen & de Bont
Na loňském veletrhu Area30 jsme v expozici belgického 
výrobce odsavačů NOVY narazili i na několik zajímavých 
světel. Jednalo se o výrobky nadějné firmy Jansen  
& de Bont a už tehdy jsme na místě zaslechli zvěsti o užší 
spolupráci obou společností. V polovině června pak přišla 
poměrně nepřekvapivá zpráva, že NOVY nakonec holand-
ského producenta osvětlení přímo kupuje. Belgičanům to 
umožní dále vylepšit světla svých prémiových odsavačů  
i nabídnout samostatné světelné prvky, které se budou 
hodit zejména jako doplněk k odsavačům integrovaným 
do pracovní plochy nebo varné desky. V posledním čtvrt-
letí roku začnou být světla dodávána na trh pod značkou 
NOVY. Výroba bude přesunuta do belgické továrny, kde 
už vznikají všechny odsavače NOVY.
 Osvětlení Jansen & de Bont zaujme především čistým  
a minimalistickým designem a ovládáním pomocí gest.  
Pod hlavičkou NOVY bude vznikat navíc v dokonalé de-
signové harmonii s odsavači par. Portfolio světel nabídne sa-
mozřejmě i český distributor belgické značky, firma Applia.

Kuvings vylepšil úspěšný odšťavňovač. 
Novinku přiveze na veletrh IFA
Specialista na pomalé odšťavňovače si pro letošní rok při-
pravil model REVO 830, který chce navázat na prodejní 
úspěchy dosavadního modelu EVO 820. Nový šnekový 
odšťavňovač přináší několik zásadních vylepšení. Nabízí 
dva typy plnicích otvorů – 88mm je určen na celé kusy 
ovoce a 45mm na podlouhlou či listovou zeleninu, jako 
jsou mrkve, celer, máta a podobně. Druhý jmenovaný otvor 
disponuje sekáčkem, který zeleninu naseká, aby ji posléze 
šnek lépe a účinněji odšťavnil. Když už jsme zmínili šnek, 
i ten je nový – konkrétně má vylepšený design a splňuje 
parametry, jaké mají šneky v profesionálních odšťavňova-
čích. Kuvings pak přidává ještě inovovaný tišší a současně 
výkonnější motor. Novinka bude fyzicky prezentována na 
zářijovém veletrhu IFA. Na českém trhu ji můžete očeká-
vat do konce roku.

Liebherr, specialista na chladicí 
a mrazicí techniku, pozval letos 
v květnu naši redakci do svého 
vídeňského showroomu, kde 
probíhalo školení obchodníků. 
Při té příležitosti nám šéf 
obchodního týmu pro Česko 
a Slovensko Branislav Nemčko 
představil nové modely 
chladniček s inovovaným 
systémem BioFresh ve verzi 
Professional. Co nabízí? A jak 
funguje, se dozvíte ve videu.



Inovativní spotřebiče s prodlouženým servisem

Více o značce na www.philco.cz

Velká výbava i pro malé prostory
v nové generaci vestavného praní
Značka Philco každoročně posiluje na trhu vestavných spotřebičů díky výrobkům s mimořádnou výbavou. 
Po nedávném uvedení vestavných trub a myček v mnoha různých konfiguracích přichází na řadu nová série 
péče o prádlo. Konkrétně se jedná o dvě pračky a jeden kombinovaný model pračky se sušičkou. 

Místo není limit 
Jedním z rozhodujících faktorů pro výběr 
domácího spotřebiče je stále jeho umístění. 
Vzhledem k nedostatku prostoru v bytových 
jednotkách i trendu, kterým se ubírá trh, 
je dnes zcela běžné zabudování pračky 
do kuchyňské linky. Pro tyto účely jsme 
vytvořili produktovou kategorii vestavné 
péče o prádlo s ohledem na maximální 
komfort uživatele. Všechny nové pračky mají 
ovládací panel v českém jazyce, širokou 
škálu programů a intuitivní ovládání. Jsou 
osazeny unikátním bubnem Crystal se 
speciální strukturou povrchu, konstrukcí 
unašeče a tvarování vnitřního skla dvířek. 
Soubor těchto vlastností má zásadní vliv na 
úroveň mechanického poškození prádla při 
praní. V bubnu Crystal prádlo lehce klouže 
po jemném vodním filmu, po skle dvířek a je 
otáčeno ergonomicky tvarovaným unašečem, 
který nezatrhává. Na každý spotřebič 
poskytuje značka Philco po registraci záruku 
36+ měsíců. V praxi to znamená, že vestavný 
spotřebič zapadne dokonale do vašeho 
interiéru a navíc se 5 let nemusíte starat 
o jeho servis.

Vynikající výbava 
Vrcholem naší nabídky je vestavná pračka 
PLDI 148 BBI s kapacitou prádla 8 kg. 
Podstatnou výhodou tohoto přístroje 
je energetická třída B. Díky BLDC 
invertorovému motoru je spotřebič 
mimořádně úsporný, což dnes nepochybně 
ocení každý uživatel. Další výhodou této 
technologie je 10 let záruky na motor.  

Do výbavy je zařazeno 16 programů.  
Za zmínku stojí zejména extra rychlé  
praní na 15 minut. Pokud potřebujete 
„přemáchnout“ košili na zítřejší jednání, 
tento program jistě oceníte. Další výhodou je 
možnost volby vlastního programu  
Můj program. Samozřejmostí je také 
možnost odloženého startu až o 24 hodin. 
Dalším modelem je pračka PLD 126 EBI. 
V případě, že žijete pouze s partnerem/
partnerkou, nebo jste singles, nepotřebujete 
přístroj s tak velkou kapacitou prádla. 6 kg 
vám bohatě postačí. Programové vybavení je 
totožné jako u prémiového modelu výše, ale 
tento model potěší zejména svou pořizovací 

cenou. Pokud hledáte nejlepší poměr cena/
výkon, pak bude PLD 126 EBI jasnou volbou. 
Samostatnou kategorií je model PLWDI 
1486 BBI. Vestavná pračka se sušičkou 
s kapacitou praní 8 kg a sušení 6 kg, navíc 
s invertorovým motorem BLDC. Na motor 
rovněž poskytujeme záruku 10 let. Jeden 
přístroj zastane práci za dva. Má  
16 programů včetně oblíbeného Můj 
program a vynikající je možnost volby 
kombinovaného hodinového programu 
„z pračky rovnou do skříně“. Náhlá nehoda 
před schůzkou už vás nezaskočí - za  
58 minut si džíny nebo tričko vyperete 
i vysušíte.

PLD 126 EBI
Vestavná pračka 

6 kg

Můj
program

PLWDI 1486 BBI
Vestavná pračka  
se sušičkou 

INVERTOR

8 kg
6 kg

Můj
program Crystal 

buben

PLDI 148 BBI
Vestavná pračka 

INVERTOR

8 kg

Můj
program Crystal 

buben

SAP 40045112
DMOC: 16 990 Kč 

SAP 40045115 
DMOC: 13 490 Kč

SAP 40045114 
DMOC: 10 990 Kč 

Crystal 
buben
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Běžný kuchyňský robot je beze vších pochybností 
skvělý pomocník už několik desítek let a do důchodu 
se určitě nechystá. Gastronomičtí nadšenci, ama-
térští i profesionální kuchaři na něj nedají dopustit. 
Multifunkční varný robot ale není jeho konkuren-
tem nebo náhradou. Jde o přístroj, jehož hlavním 
úkolem je ulehčit přípravu každodenních obědů či 
večeří. Usnadnit práci maminkám či tatínkům, kteří 
se mohou místo zápolení u kuchyňské linky věnovat 
svým dětem nebo si díky schopnostem robotu ušetřit 
nějaký čas pro sebe.

A na co si kliknete dnes?
Jednoduchost použití robotu Tefal Click & Cook je 
až překvapující. Na 7palcovém dotykovém LCD stačí 
vybrat požadované jídlo a nechat se vést návodem 
typu „krok za krokem“. Robot vás prakticky nenechá 
nic zkazit. Na výběr je přitom neuvěřitelných  
600 receptů jídel z celého světa včetně velmi jedno-
duchých a rychlých pokrmů, které se hodí na rychlou 
večeři. Předpřipravená jídla do mikrovlnky a konzervy 
můžete snadno vyměnit za čerstvé suroviny a dopřát 
rodině nutričně hodnotnější stravu.

„Stačí kliknout“
Tefal Click & Cook vaří za vás

Zase jsme o krůček blíž době, kdy robotická technika připraví celou večeři za nás.  
Pravda, k plné automatizaci povede ještě dlouhá a náročná cesta. Přesto posouvají 
moderní technologie naše kuchyně vpřed a zbavují nás mnoha činností, které 
bylo ještě nedávno nutné vykonávat manuálně. Mezi nejinovativnější pomocníky 
současnosti řadíme i nový multifunkční varný robot Tefal Click & Cook s šesti stovkami 
přednastavených receptů, celkem 32 funkcemi a 10 plně automatickými programy. 
Příprava rodinné večeře nebyla nikdy jednodušší.



Přehledná nabídka
Dotyková obrazovka poskytuje obdobnou logiku 
ovládání, na jakou jsme zvyklí z chytrých telefonů 
nebo tabletů. V hlavní nabídce tak stačí kliknout na 
ikonu kategorie jídel a následně se už jen pohybovat 
v seznamu receptů. Pochopitelně lze používat robot 
také v manuálním režimu. Recepty obsahují přesný 
postup včetně výpisu surovin a indikace kroků, které 
je potřeba provést. Ať už za použití robotu, nebo 
jiných spotřebičů, jako je například trouba.

Nejen pro přípravu jídel
Přestože 600 receptům dominují celé pokrmy včetně 
předkrmů, zdravých jídel, vegetariánské stravy nebo 
dezertů, najdete v menu i různé dipy, přílohy  
a podobně. Chcete si připravit vlastní majonézu? 
Žádný problém. Tefal Click & Cook vám s postupem 
poradí a majonézu vyrobí.

32 funkcí a 10 automatických programů
Varný robot disponuje neuvěřitelnými 32 funkcemi. 
Vedle vaření je to kupříkladu mixování, mísení,  
hnětení, šlehání, mletí nebo vaření v páře.  
Současně v něm najdete 10 automatických  
programů pro vaření při nízké teplotě, rizoto, 
intenzivní vaření v páře, dort, chléb, pečené 
dezerty, omáčku a polévku.

7 všestranných doplňků
Kromě nerezové nádoby o objemu 3,6 litru 
je k varnému robotu dodáváno následující 
příslušenství:
• Čepele
• Mixér
• Šlehač
• Vnitřní a vnější napařovací košík
• Špachtle
• Odměrka

Přesná integrovaná váha
Napravo vedle nádobí si všimněte nerezové plochy. 
Nejde o žádný designový prvek, nýbrž integrovanou 
váhu s přesností na 1 gram. Použít ji lze pro vážení 
surovin až do 5 kg. Na kuchyňské lince díky tomu ne-
potřebujete žádné další zařízení – ani váhu, ani mixér, 
ani parní hrnec… Naprostou většinu kroků receptů 
zvládnete s Tefal Click & Cook.

Bezpečnost na prvním místě
Použití robotu je nejen jednoduché, ale též zcela 
bezpečné. Za chodu nelze otevřít víko, takže nehrozí 
opaření nebo jiné zranění. Plastové části jsou navíc 
vyrobeny z materiálu bez BPA.

Snadné čištění
V menu robotu je vedle stovek receptů také automa-
tický program čištění. Jeho aktivací provedete rychlé 
a důkladné čištění. Vhod přijde také mezi některými 
kroky receptu nebo při vaření více jídel najednou – 
například hlavního chodu a receptu. Veškeré  
odnímatelné příslušenství lze samozřejmě mýt  
v myčce nádobí.

www.tefal.cz
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VIDEO

https://bit.ly/39MAkVp Gorenje vstupuje do „pizza klubu“. 
Její nové trouby OptiBake neopomíjejí ani páru či konektivitu
Trouby s poměrně velkým pečicím prostorem o objemu 77 litrů, který má patentovaný tvar 
HomeMade, inspirovaný klasickými klenutými pecemi, se nebojí zabrousit do specializo-
vaných funkcí při zachování všestrannosti a multifunkčnosti. Novinky dosahují teploty až 
300 °C a jsou vybaveny speciálem programem pro pizzu. Ideální je k nim tedy dokoupit  
i pizza kámen, který Gorenje nabízí. Konkurenty pro Gorenje jsou v tomto segmentu 
hlavně Beko a Teka. První jmenovaná firma má v nabídce modely s teplotou až 320 °C 
a druhá dokonce 340 °C. Alternativou vestavných modelů je potom volně stojící pizza 
trouba Sage Pizzaiolo, která umožňuje nastavit až 400 °C.
 Vraťme se ale ke Gorenje OptiBake. Uživatel má u těchto trub k dispozici i další prak-
tické technologie a funkce, jako je vaření s přidanou párou nebo pečení masa s přesnou 
kontrolou teploty pomocí teplotní sondy. V případě páry jsou v nabídce jak modely se 
zásobníkem na vodu, tak cenově dostupnější varianty, kde nalijete vodu do pekáče.  
Vítaná je také nadále se rozšiřující funkce AirFry, s níž přišla loni Teka a letos se přidává  
Samsung. I vybrané novinky Gorenje dokážou nahradit samostatnou horkovzdušnou frité-
zu a dostanete k nim perforovaný plech. Slovinská značka nezapomíná ani na své tradiční 
prvky v čele se StepBake – tato funkce vám umožní nastavit dva nebo tři kroky pečení 
dopředu. Dle nastavení se pak automaticky změní teplota, takže nemusíte k troubě chodit. 
Pokud StepBake nenastavíte, můžete upravit pečení na dálku z chytrého telefonu, protože 
vyšší modely mají konektivitu.

VIDEO A NOVINKY

Šéfkuchař Ondřej Slanina nám 
představil nový multifunkční varný 
robot Tefal Click & Cook, který 
odvede skoro všechnu práci za vás. 
Co umí? A jak funguje? Dozvíte 
se ve videu včetně receptu na 
lahodnou rajčatovou omáčku  
s masovými kuličkami. Jako dezert 
následovaly čokoládové brownies.





66 let zkušeností a kvalita „Made in Italy“
Italský výrobce domácích spotřebičů Lofra staví celá desetiletí na jednoduchých 
základech – kvalitních materiálech a mimořádně precizním dílenském 
zpracování. A samozřejmě na poctivé italské výrobě. Lofra je jednoduše řečeno 
symbolem pro spotřebiče, které se na trhu skutečně vymykají. Svou výrobou, 
použitými materiály i designem.

Lofra se v domácí Itálii a později na dalších trzích proslavila 
především díky svým sporákům. Přestože jde o její ikonický 
produkt, nabízí samozřejmě další kategorie kuchyňských 
spotřebičů včetně těch vestavných. Začněme ale u sporáků, 
protože Lofra je jasným důkazem toho, že v otřepané frázi 
„není sporák jako sporák“ může být hluboká pravda. 

Oblé tvary a jedinečný design
Nerez je velmi tradiční materiál, přesto nemusí být použit 
jen k tradičně pojatým spotřebičům. Modely z řady Curva 
se vyznačují oblou a do prostoru vystupující čelní stranou, 
která z nich učiní designový středobod kuchyně. Kvalitní 
plynové hořáky včetně jednoho trojitého se nachází na 
leštěné zrcadlové desce. Trouba je na výběr v elektrické  
i plynové verzi. Modely sporáků začínají na klasické šířce  
60 cm, ale jdou až k 70 cm, 90 cm a dokonce 120 cm.  
Poslední jmenovaný rozměr přinese do kuchyně vašeho  
zákazníka sporák s varnou deskou, která je osazena  
7 hořáky, a s 2 troubami (101 litrů + 35 litrů).

7 řad sporáků pro různé typy zákazníků
Celkem najdete v katalogu značky Lofra 7 řad sporáků. 
Vedle prezentovaných modelů Curva je to Dolcevita s rus-
tikálnějším stylem a šířkou až 150 cm pro ty nejnáročnější 
nadšené kuchaře a kuchařky. Tato řada umožňuje kompletní 
customizaci včetně volby mezi indukční a plynovou deskou, 
typem a barvou madel a knoflíků. Samozřejmě si může zá-
jemce vybírat z několika barev včetně nerezu, matné černé, 
slonovinové bílé, burgundské červené, levandulové či perlo-
vě bílé s mosaznými, chromovými či bronzovými detaily.
 S řadou Dolcevita zcela kontrastuje moderní řada  
Maxima s velmi čistým designem stavícím na ostřejších ry-
sech a nerezu. Těm, kdo si chtějí doma vytvořit profesionál-
ní kuchyň, je určena řada Professional s modely v různých 
rozměrech a konfiguracích. Dáte přednost jedné, dvěma 
nebo třem troubám? Je libo ohřevnou zásuvku?
 Milovníky barev a lehké extravagance nepochybně zau-
jmou sporáky Rainbow v několika barvách. Na první pohled 
také upoutají nablýskané knoflíky a madlo. Řada Venezia pak 
cílí na zákazníky preferující modernější vzhled a inovativnější 
pojetí sporáku. Řada Italia naproti tomu sází na masivnější 
pojetí s velkými madly, knoflíky a dominantním čistým nere-
zem. Trouby v těchto modelech jsou schopné dosáhnout až 
300 °C, takže jsou ideální pro přípravu italské pizzy.

Spotřebiče můžete objednávat u společnosti Elettromec, dovozce značky Lofra pro ČR a SR.
E-mail: porubska@elettromec.cz 

Tel.: +420 725 445 260 



Varné desky a odsavače
Lofra pochopitelně disponuje také velmi širokou a 
pestrou nabídkou varných desek v různých designech 
a provedeních. Dominantní jsou plynové modely s ro-
bustními mřížkami. Chybět ovšem nemohou ani desky 
indukční či klasické sklokeramické. K vybrané desce lze 
vždy zvolit designově sladěný odsavač. 

Vestavné trouby
V segmentu trub můžete volit mezi modely v rustikál-
ním i moderním designu. V nabídce jsou nejen modely 
s klasickou výškou a šířkou 60 cm, ale i varianty široké 
90 cm a vysoké 48 cm nebo 60 cm. Trouby mají objem 
až 101 litrů. V rustikální řadě Dolcevita jsou na výběr 
vedle nerezu či matné černé také barvy písková, perle-
ťově bílá či krémová.

Další spotřebiče
Lofra dodává i kombinované mikrovlnné trouby, vinoté-
ky, chladničky, ale nejen to. V jejím katalogu najdete také 
speciality, jako jsou varné desky v podobě vrchní části 
sporáku – do linky je tak vsazena deska s ovládáním, 
na jaké jsme zvyklí na samostatném sporáku. Zajímavé 
jsou také nerezové desky určené k instalaci na stěnu za 
varnou deskou – snadno se udržují, nevadí jim prskající 
omastek, a navíc dodají kuchyni profesionálnější vzhled. 
Katalog Lofra obsahuje vestavné kávovary a myčky, 
takže lze od legendární značky vybavit opravdu celou 
kuchyň.

Nerezová deska z řady Professional vhodná k instalaci za 
varnou desku s cílem usnadnit údržbu kuchyně a zamezit 
znečištění zdi. Dostupná v šířkách 90 cm a 120 cm.

www.lofra.it
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Firma Liebherr začala před pár lety 
měnit svůj distribuční model. A to na-
příč trhy. Česko a Slovensko přišly na 
řadu zkraje loňského roku, kdy o exklu-
zivní distribuci přišla firma McTREE  
a obchod začal být řízen přímo  
z Liebherru, konkrétně z Rakouska. 
Jaká je nyní v regionu struktura? A jaké 
byly důvody k této zásadní změně?
V první řadě byla důvodem udržitelnost 
našeho byznysu. Ať už jde o pohled do 
budoucnosti a nějakou perspektivu, tak  
z hlediska tehdejších ekonomických uka-
zatelů a logistiky. Liebherr je velká firma, 
ale svým způsobem také malá, jelikož je 
zaměřena v segmentu spotřebičů pouze 
na chladicí a mrazicí techniku. Stačí se 
podívat na zmíněnou logistiku. V době, 
kdy značku zastupovali na jednotlivých 
trzích distributoři, každý měl svůj vlastní 
sklad s „xy“ kusy zboží. My nyní máme 
sklad pod rakouskou pobočkou, z něhož 
míří zboží na český, slovenský, maďar-
ský, slovinský a polský trh. Netřeba snad 
vysvětlovat, že jde o efektivnější struk-
turu, v jejímž rámci máme dokonalý 
přehled o skladových zásobách a potře-
bách jednotlivých trhů v regionu. Mezi 
další benefity řadím výměnu informací  
a zkušeností, a tedy i flexibilnější komu-
nikaci. Navíc je toto nastavení byznysově 
bezpečnější. Pokud dojde na jednom trhu  
k poklesu, další země mohou odbyt zbo-
ží „podržet“. Struktura regionu se sklá-
dá z trhů, které jsem jmenoval. Centrála  

se všemi odděleními sídlí ve Vídni, od-
kud mají jednotlivé obchodní týmy pod-
poru pro svou činnost.

Máte za sebou skoro rok a půl v novém 
systému fungování. Jak toto období 
poznamenané pandemií hodnotíte?  
A co přinesla změna struktury z hledis-
ka obchodu?
Česko-slovenský trh byl jedním z nejlé-
pe připravených na změnu distribučního 
modelu. Pandemie každopádně učinila 
celou věc, řekněme s trochou nadsázky, 
„zajímavější“. Vždyť přišla jen krátce po 
tom, co ke změnám ve struktuře došlo. 
Díky stabilnímu a silnému jádru lidí, 
kteří pro Liebherr pracují celé roky, jsme 
ale tuto výzvu zvládli. Roli v tom sehrálo 
také dobré pokrytí trhu a správně nastave-
né „price pointy“. Současně jsme neustále 
řešili kusové výpadky některých modelů. 
Ve výrobních závodech docházelo k si-
tuacím, že určité modely nebylo možné 
dokončit, protože chyběla nějaká kom-
ponenta. Vezměte prosím v potaz, že náš 
sortiment je velmi široký a nikdo na svě-
tě nevyrábí tolik chladniček a mrazniček 
jako Liebherr. Udržet portfolio „funkční“ 
stálo firmu velké úsilí. V pandemické kri-
zi jsme navíc museli sladit naše představy 
o fungování obchodního týmu a strategii 
s těmi rakouskými. Na psychiku obchod-
níků souběžně dopadal nekončící řetězec 
negativních telefonátů, kdy museli po-
slouchat nebo naopak vysvětlovat, že něco 

nemáme a nejsme schopni dodat. Přes  
to všechno mohu konstatovat, že pro nás 
byl loňský rok historicky nejúspěšnější – 
jak z hlediska obratu, tak prodaných kusů. 
Myslím, že náš česko-slovenský tým  
v této nelehké zkoušce obstál, a díky patří 
všem jeho členům. 

Zmínil jste problémy v logistice  
i dodávkách komponent. Jak si stojí 
Liebherr, pokud jde o výrobu a dodáv-
ky zboží na trh?
Abych byl upřímný, zjišťovat vše, co ak-
tuálně nemáme k dispozici, nemá smy-
sl… Nejvíce nás trápí nedostatek čipů. 
Oproti velkým výrobcům spotřebičů 
jsme poměrně malí. Oni mají větší sílu 
některé komponenty získat. Nejvíc do-
padá situace na náš segment vestavných 
lednic. Má to ale i pozitivní rovinu – 
zlepšily se naše obchodní vztahy s part-
nery. Společná snaha řešit nějaký pro-
blém zkrátka sbližuje. Jsem proto vděčný, 
že většina obchodních partnerů nemá po 
dvou letech s koronavirem přístup typu 
„je to váš problém, nás vaše komplikace 
ve výrobě nezajímají“.

Kde se chladničky a mrazničky 
Liebherr vyrábějí?
Výroba probíhá v Německu, Rakousku  
a Bulharsku. V Asii máme továrnu  
v Malajsii, kde produkujeme výhradně 
truhlicové mrazničky. Rád bych zdůraz-
nil, že s výjimkou laboratorních hluboko 

Po více než dvou dekádách změnila na začátku roku 2021 firma Liebherr v regionu střední Evropy včetně Česka svou strukturu. 
Jak se tento krok projevil na prodejích? A jak přechod na nový systém obchodu a logistiky ovlivnila pandemie? O těchto a dalších 

otázkách si s námi ve vídeňském showroomu Liebherr povídal Branislav Nemčko, šéf obchodního týmu pro Česko a Slovensko.

Branislav Nemčko: 
Změna distribučního modelu byla nutná. 

Rok 2021 pro nás byl historicky nejúspěšnější

INTERVIEW • BRANISLAV NEMČKO • LIEBHERR



19

Sell • 4/2022 • 19

mrazicích přístrojů si nenecháváme nic 
vyrábět. Všechny chladničky a mraz-
ničky jsou skutečně z našich výrobních 
závodů a můžeme stoprocentně zaručit 
jejich kvalitu i technologickou vyspělost.

Letos jste představili novou generaci 
volně stojících chladniček. Jaké jsou je-
jich klíčové inovace? V čem se liší opro-
ti starším modelům?
Stavíme na opravdu funkčních a prově-
řených technologiích, jako je Duo Coo-
ling v podobě oddělených chladicích 
okruhů, No Frost, a do detailu promyš-
lené výbavě lednic. Vylepšili jsme i naše 
speciální zóny BioFresh, které se od 
běžných nulových zón liší tím, že jsou 
konstrukčně oddělené od zbytku chla-
dicího prostoru a je v nich elektronicky 
řízena teplota mezi 0,1 °C až 0,5 °C.  
A stejně tak vzdušná vlhkost mezi  
90 % a 100 %. Jsme proto schopni přesně 
deklarovat, jak dlouho určité potraviny  
v těchto zásuvkách vydrží. 
 U nových modelů máme takzvaný 
BioFresh Professional s funkcí Hyd-
roBreeze, kde se navíc vytváří jemná 
vodní mlha přispívající k maximální 
čerstvosti a svěžesti uskladněného ovo-
ce a zeleniny. BioFresh Professional Fish  
& Seafood je pak speciálně navržena 
pro ryby a mořské plody. V ní je naopak 
udržována velmi nízká vlhkost vzduchu 
a teplota −2 °C. Případně můžete tuto 
zónu rozdělit na dvě části a v jedné mít 

−2 °C a ve druhé 0 °C, což je teplota 
vhodná pro čerstvé maso. Případně v celé 
zásuvce nastavit nulu. Jak vidíte, i fun-
gující a skvěle navržené věci lze nadále 
vylepšovat. BioFresh je toho důkazem. 

A klasická nulová zóna bez přesně  
řízené teploty nestačí? Neprodlouží 
čerstvost?
Obě řešení jsou v pořádku a jsou přínos-
ná pro zákazníka. A to i nulová zóna bez 
řízené teploty, ale je důležité zákazní-
kovi vysvětlit, v čem se liší. Není to jed-
noduché, protože běžný laik vidí v obou 
případech zásuvky, ale nerozumí tomu,  
že za naším systémem BioFresh se skrý-
vá pokročilejší konstrukce a vyspělá 
technologie, zatímco za nulovou zónou 
jen vhánění vzduchu do zásuvky, kde je 
potom o něco nižší teplota než ve zbytku 
chladicího oddílu. Náš systém se senzory 
a přesně řízenou teplotou nabízí pocho-
pitelně úplně jinou úroveň uchovávání 
potravin.

Společnost Whirlpool před pár lety 
rozvířila vcelku nehybné vody trhu 
vestavných lednic, když představila 
69 cm široký model. Nyní se přidalo  
s tímto typem chladničky i Beko  
a Haier. Neplánuje Liebherr také vstup 
do 70cm segmentu vestaveb?
Ve vestavbě máme modely s šířkou 75 cm, 
které spadají do prémiového segmentu  
a obsahují všechny pokročilé technolo-

gie z dílny Liebherr. Vestavné modely  
s šířkou 70 cm nemáme a zatím ani jejich 
výrobu nechystáme. Uvidíme, co způsobí 
vstup dalších dvou firem do této katego-
rie a jak se bude do budoucna vyvíjet.

Velkým tématem jsou v segmentu chla-
zení energetické štítky. Kromě vás mají 
lednice ve třídě A zatím pouze korejští 
výrobci. Jak lze takové účinnosti do-
sáhnout?
Máme už několik modelů, které postup-
ně míří na trh. Jedná se o kombinaci vy-
spělejší izolace a kvalitního kompresoru 
s nízkou spotřebou energie. Konkrétní 
detaily nemohu prozradit.

Co Liebherr a konektivita? Jak k ní při-
stupujete?
Řekl bych, že velmi rozumně, protože 
téměř všechny naše lednice lze o ko-
nektivitu rozšířit, a to včetně cenově 
nejdostupnějších modelů. Zákazníko-
vi ovšem smart funkce nevnucujeme.  
Pokud o ně má zájem, zakoupí si takzva-
ný Smart Device, volitelné příslušen-
ství, které stačí zasunout do lednice.  
Po připojení k domácí wi-fi získá přístup 
k ovládání a dalším funkcím přes naši 
aplikaci. Nespornou výhodou našeho ře-
šení je možnost Smart Device aktualizo-
vat a dokonce mu přidávat nové funkce. 
Každý se může svobodně rozhodnout, 
zda už nastal čas konektivitu do chlad-
ničky přidat, či nikoliv.
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Pokročilá technologie BioFresh od společnosti Liebherr přispívá k omezení plýtvání 
potravinami. Díky přesně řízené teplotě a optimalizovanému mikroklimatu dokáže 
prodloužit čerstvost nejen ovoce a zeleniny, ale také čerstvého masa, ryb nebo sýrů. 
Majitelé chladniček s BioFresh tak pomáhají snížit alarmující evropský průměr 
v podobě 179 kg vyhozeného ovoce, zeleniny, masa a dalšího jídla, které připadá na 
každého občana EU ročně. Nyní mají navíc možnost získat při koupi modelu s BioFresh 
zpět až 5 500 Kč.

BioFresh
odměňuje 
zákazníky. 
Nejen delší 
čerstvostí 
potravin, ale nyní 
i cashbackovou akcí

BioFresh. Naše všestranná funkce
S osvědčenou technologií BioFresh lze 
potraviny skladovat při teplotě těsně nad 0 °C, 
tedy v mnohem chladnějším prostředí, než jaké 
je ve zbytku spotřebiče. Díky ideální vlhkosti 
vzduchu vydrží ovoce a zelenina ve 
vzduchotěsné přihrádce na ovoce a zeleninu 
ještě déle čerstvé. Pro maso, ryby a mléčné 
výrobky je určena přihrádka Meat & Dairy, která 
poskytuje ty nejvhodnější skladovací podmínky 
právě pro tyto typy potravin.

BioFresh Professional s Hydro Breeze
Novinkou u vybraných modelů je inovovaná 
zásuvka BioFresh ve verzi Professional. 
Varianta se systémem Hydro Breeze vytváří 
studenou mlhu, která se na ovoce a zeleninu 
snáší jako balzám. Stará se tak o vynikající 
čerstvost a vylepšení struktury uložených 
potravin. Ovoce a zelenina uložené v přihrádce 
BioFresh Professional vás nepřestanou 
překvapovat svou svěžestí, křupavostí 
i vzhledem.

BioFresh Professional s přihrádkou 
na ryby a mořské plody Fish & Seafood
Zvláště citlivé potraviny, jako jsou ryby 
a mořské plody, se nejlépe skladují při 
teplotě pod bodem mrazu. Na rozdíl od 
zeleniny vyžadují mimo jiné nízkou 
vlhkost. Konstantní teplota –2 °C 
a minimální vzdušná vlhkost 
v přihrádce na ryby a mořské plody 
Fish & Seafood je proto ideální pro 
jejich dlouhotrvající čerstvou chuť.

Velkou výhodou této zásuvky je 
možnost jejího rozdělení na dvě 
poloviny, v nichž lze nastavit odlišnou 
teplotu. V případě potřeby můžete mít 
v jedné polovině teplotu těsně nad 
0 °C, která je vhodná pro čerstvé maso. 
Ve druhé polovině může být nadále 
teplota –2 °C. Samozřejmě je možné 
nastavit 0 °C v celé zásuvce bez jejího 
rozdělování. Uživatel si vždy vybere 
takové parametry, jaké právě potřebuje 
pro skladování aktuálního nákupu.

+40 dnů

+11 dnů

+40 dnů

+48 dnů

+12 dnů

Denní údaje jsou porovnávány 
s běžnou chladicí částí. 
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Naše akce na spotřebiče BioFresh:
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Kombinované chladničky a mrazničky Chladničky

Snadný postup vrácení peněz:

1.  Váš zákazník si koupí některý model BioFresh z našeho 
akčního programu v období od 1. 6. do 31. 8. 2022.

2.  Po zakoupení si zaregistruje online 
sériové číslo svého spotřebiče na stránce
home.liebherr.com/promotions, 
a to nejpozději do 30. 11. 2022.

3.  Prémie bude vyplacena do 3 týdnů od potvrzení registrace 
prostřednictvím našeho poskytovatele služeb.

Podstavné
chladničky

*  Popis a podrobné informace 
o rozsáhlém programu 
BioFresh naleznete 
v aktuálních katalozích 
volně stojících a vestavných 
spotřebičů. Nebo na stránkách 
home.liebherr.com

5.500Kč
CASHBACK

4.000Kč
CASHBACK

5.500Kč
CASHBACK

4.000Kč
CASHBACK

2.500Kč
CASHBACK

1.250Kč
CASHBACK

2.500Kč
CASHBACK

SUIB 1550

2.500Kč
CASHBACK

4.000Kč
CASHBACK

Vestavné kombinované chladničky a mrazničky Vestavné chladničky

ECBN 6256
ECBN 6156
ECBN 5066

ICBNdi 5183 
ICBdi 5182
ICBc 5182
ICBNd 5173

ICBNd 5163 
ICBNd 5153
ICBNei 5123
ICBb 5152

ICBdi 5122
ICBNe 5123
ICBSd 5122
ICBd 5122

IRBdi 5180 
IRBPdi 5170 
IRBdi 5171
IRBci 5170
IRBd 5181

IRBdi 5151
IRBd 5151
IRBd 5150
IRCBf 5121
IRBdi 5150

IRBSe 5121 
IRBSe 5120
IRBe 5121 
IRBe 5120

IRBe 4851 
IRBd 4571
IRBd 4570
IRBd 4551 
IRBd 4550 
IRBd 4171 
IRBb 4170
IRBd 4151

IRBd 4521
IRBd 4520
IRBd 4150
IRBSe 4121
IRBSe 4120
IRBd 4121
IRBd 4120
IRBd 4050
IRBd 4020
SIBa 3950

5.500Kč
CASHBACK

4.000Kč
CASHBACK

5.500Kč
CASHBACK

2.500Kč
CASHBACK

5.500Kč
CASHBACK

4.000Kč
CASHBACK

4.000Kč
CASHBACK

2.500Kč
CASHBACK

2.500Kč
CASHBACK

Side-by-Side kombinace 

Až do

5.500Kč*

CASHBACK

Peníze nazpět

KGBNsfd 52Z23 
KGBNsfd 57Z33

RBe 5220
RBsfe 5220
RBe 5221
RBsfe 5221
RBa 4250
RBsdd 5250
RBbsc 5250

2.500Kč
CASHBACK

SBSes 8496
XRFst 5295
XRFbs 5295
XRCsd 5255

XRFsf 5245
SKBes 4380
SRBbsd 529i
SRBstd 529i
SBNsdd 5264

SRBsfe 5220
jako samostatný spotřebič CBNes 6256 

CBNbe 5778
CBNstd 579i

CBNes 5778 
CBNbsd 576i
CBNes 5775
CBNef 5735

CBNsfc 522i
CBNsfd 5723
CBNsdc 5753
CBNsdb 5753

Denní údaje jsou porovnávány 
s běžnou chladicí částí. 
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Cenotvorba je v  současnosti jedním 
z nejdiskutovanějších témat v sektoru do-
mácích spotřebičů. Důvodem je zejména 
„Kauza Electrolux“, jíž jsme se věnovali 
v posledním vydání časopisu. Důsledkem 
celého zásahu ÚOHS je pochopitelně jis-
tá „cenová anarchie“, jak celou věc trefně 
nazval jeden z matadorů branže, s nímž 
jsme už na začátku února o  celé věci 
hovořili. Přestože na sektor domácích 
spotřebičů ve světle vyšetřování ze stra-
ny antimonopolního úřadu dolehl určitý 
strach, jsme toho názoru, že trh v  rám-
ci současné legislativy nefunguje úplně 
dobře. Nepovažujeme za normální a pro 
další technologický vývoj žádoucí, aby 
automatická pračka stála 5 tisíc korun. 
Zkuste si představit, že Škoda Auto uve-
de nový model Superbu, nacení ho s ur-
čitou výbavou na 1,5 milionu. Přijde vám 
realistické, že pár měsíců po uvedení, a to 
i v době hojnosti a vcelku bezproblémové 

výroby, by takový vůz nějaký autosalon 
nabízel za 800 tisíc? Těžko. Ve světě spo-
třebičů není ale taková cenová eroze nijak 
výjimečná. 
 Svým způsobem by se dalo říct, že 
výrobcům a  dovozcům může být jed-
no, za kolik se jejich zboží prodává.  
To, že někdo nabízí automatický kávo-
var, který má doporučenou cenu 30 tisíc, 
za 19 tisíc, přičemž si smrskne marži 
třeba na tisícovku, je přece jeho problém.  
Je a  není, že? Spoustě prodejců takový 
zisk nemůže stačit. Obzvlášť když oni 
jsou většinou ti, kteří nabízejí vyšší úro-
veň služeb a podílejí se na celkové kulti-
vaci trhu. Je to zapeklitý problém, s nímž 
celá branže v rámci mezí zákona sysifov-
sky bojuje celé roky.

Problém se nachází na severní Moravě
Pojmenovat zdroj erozních patálií trhu 
přitom není vůbec složité. Všichni se sho-

dují, že jádro pudla je především v Mo-
ravskoslezském kraji, kde působí hned 
několik prodejců stavějících svůj byznys 
na minimálních investicích do svého 
rozvoje a prakticky nulových investicích 
do marketingu. Při velmi úsporném pro-
vozu firmy a částečném dovozu výrobků 
z  jiných unijních trhů, hlavně z  Polska, 
dokážou u  mnoha výrobků „podsek-
nout“ cenu, jak se v  tržní hantýrce říká, 
až o desítky procent. Pro tyto prodejce je 
alfou a omegou to, aby na cenových srov-
návačích dosahovali výrazně nižších cen, 
než jaké mají u  daných produktů velké 
e-shopy.
 O  situaci jsme hovořili s  několika 
lidmi z branže. Stejně jako u dalších po-
dobně citlivých textů, které v SELLu pra-
videlně vycházejí, si všichni přáli zůstat 
v anonymitě. Jeden z nich během našeho 
rozhovoru komentoval celou věc slovy: 
„Většina firem na trhu pracuje s  cenami ro-

Trh trápí cenová eroze. Vedle aktuálních kauz 
a vyprazdňování skladů ji dlouhodobě způsobuje  
jen několik prodejců
Marže, marže, marže. Každý prodejce ji chce logicky co nejvyšší, ale na trhu domácích spotřebičů to s ní není 
vůbec jednoduché. Marže má totiž tendenci se neustále vytrácet, nebo alespoň zmenšovat na neúnosně nízkou 
úroveň. V současných podmínkách s drahými pohonnými hmotami, energiemi, pokulhávající globální logistikou  
a zvyšujícím se tlakem na růst cen se (nejen) sektor domácích spotřebičů dostává tak trochu do slepé uličky.  
Profesionálové z branže přitom upozorňují, že bez ohledu na covid a ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu mizí  
marže především kvůli několika málo prodejcům, jejichž stabilní strategií je vyčnívat ve webových srovnávačích 
proklatě nízkými cenami. Strhávají s sebou pak k nelibosti naprosté většiny prodejců i značek zbytek trhu.
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zumně, a nebýt několika vybraných subjektů, 
stabilita cen by byla poměrně dobrá. Některé 
poklesy na jejich straně vyvolávají spous-
tu otázek. Jak je možné, že sníží cenu dra-
hé trouby ze 40 tisíc na 32 tisíc? Chápu, že 
nemají výdaje za marketing. Je to ale cena, 
při které pracují s tak malou marží, že prodej 
takového zboží už skoro nedává smysl.“
 Jedinou obranou alespoň proti do-
vozu zboží z  Polska je striktně produk-
ty lokalizovat, nenahrávat do menu více 
jazyků, odlišovat kódy výrobků, mít na 
ovládacích panelech české popisky, zkrát-
ka dělat maximum pro to, aby nedávalo 
smysl polský či jiný model u nás zákazní-
kovi prodat. Ostatně je u těchto prodejců 
jednoznačně vidět, že od značek se strikt-
ním odlišením modelů pro jednotlivé 
trhy mají mnohem méně produktů nebo 
je prodávají za běžné ceny. Nákupní cena 
od lokálního dodavatele jim neumožňuje 
cenu „nezdravě“ snížit.

Sekání cen má dominový efekt
Stále větší míra automatizace, zejména 
u  velkých e-shopů, vede pochopitelně  
k  tomu, že jakmile systémy zaznamena-
jí na některém z  cenových srovnávačů 
pokles u  určitého modelu, ihned reagují  
a  snižují u  sebe cenu také. V  důsledku 
toho pak dochází i  k  takovým excesům, 
že ti největší hráči s obrovskou tržní silou 
se následně neostýchají požadovat kom-
penzaci, jak jsme zmiňovali v posledním 
SELLu. Samozřejmě ne po konkurento-
vi, nýbrž po dodavateli, který ovšem nemá 
s „podseknutím“ ceny většinou vůbec nic 
společného. Popravdě by nebylo vůbec od 
věci, aby se na tyto praktiky také podíval 
státní aparát, protože často důrazné poža-
davky kompenzací takzvaných negativ-
ních marží nelze považovat za nic jiné-
ho než neúměrný nátlak. Určitě by stálo  
za to otevřít diskusi o rozšíření zákona o vý-
znamné tržní síle za hranici potravinář-

ských řetězců. Vždyť přímým důsledkem 
postupující konsolidace prodejních kanálů  
s technickým spotřebním zbožím je přes-
ně to, co nastalo už před lety na trhu po-
travin, kde naprostá většina prodejů při-
padá na velké obchodní řetězce. 
 Nezávislý trh obchodů s  elektrem už 
dávno ztratil svou původní sílu, naopak 
mu dnes dominují největší firmy, přičemž 
se dá čekat, že konsolidace bude v příštích 
letech ještě pokračovat. Ze silných budou 
ještě silnější, schopní tlačit dodavatele do 
nekomfortních pozic.
 Slavná „neviditelná ruka trhu“ není 
všemocnou kouzelnou hůlkou, jak ukázal 
vývoj českého trhu za posledních 30 let. 
Fungovat přestává hlavně tam, kde kon-
kurence slábne a největší síla se soustře-
ďuje v  rukou jen několika firem, které si 
pak troufají dělat věci, o  jakých by před 
deseti lety vůbec neuvažovaly.

Lubor Jarkovský
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Pokud byste se teď probudili po třech 
letech z kryospánku a pohlédli na gra-
fy GfK za duben a květen, nebudete 
nejspíš věřit vlastním očím. Čísla jsou 
samozřejmě naprosto v pořádku a ne-
jde o žádnou chybu. Jsou však důsled-
kem situace v loňském roce, kdy byl do  
10. května zavřený maloobchod a elek-
troniku a spotřebiče mohli lidé nakupo-
vat pouze online. Celkem logicky tak vy-
kázal trh za letošní duben celkový růst. 
Pohádková čísla u kamenných prodejen 
nemá smysl příliš rozebírat – letošní vý-
sledky byly porovnávány s loňskými, kdy 
kamenné prodejny nefungovaly. Ergo 
růsty až ve stovkách procent.
 Celkový růst trhu je podle nás způso-
ben jednoduše tím, že letos v dubnu moh-
li lidé nakupovat všude, vzorce chování 
populace byly úplně jiné než loni. Loni  
v dubnu mohli nakupovat elektro výhrad-
ně online, a tak se celkově prodalo zbo-
ží méně než letos, když bylo k dispozici 
mnohem větší množství prodejních kaná-
lů. Růstová čísla ale neznamenají, že je trh 
v pořádku a pěkně nám roste. Spíš opak je 
pravdou, jak jasně ukazuje květen, během 
něhož byly loni obchody zavřeny jen deset 
dnů. Zbývajících 21 už byly tradiční pro-
dejny v provozu. Dovolíme si odhadnout, 
že kdyby došlo k otevření už na začátku 
května 2021, svítila by na nás v grafu GfK 
čísla ještě horší. Přestože jsou květnová 
data ještě částečně ovlivněna loňským loc-
kdownem, mají mnohem větší vypovídají-
cí hodnotu o současném stavu trhu, který 
zkrátka není dobrý.

Trh opravdu narazil do zdi. 
Ať se vám to líbí, nebo ne…
Když jsme na jaře vydali číslo s poměrně 
drsným titulkem „Trh narazil do zdi“, 
nemálo profesionálů z oboru se k němu 
kriticky vyjadřovalo a někteří mluvili 
o tom, že jsme v analýze situace úplně 
vedle. Nejčastějšími kritiky byli lidé 
z e-shopů, což není překvapivé. V ne-
příznivé či stresové situaci je jedním  
z obranných mechanismů člověka popřít 
realitu. Přání je pak často otcem myš-
lenky. Trh do zdi narazil, i když to ješ-
tě nebylo čitelné z dat mentoringových 
firem, které nemohou za to, že panoval 
ve srovnávacím období lockdown… a že 
měla taková srovnání pak výrazně sníže-
nou výpovědní hodnotu. Květnová data 
GfK už však začínají realitu odhalovat. 

Že by v červnu a dalších měsících na-
stal nějaký obrat v negativním trendu ve 
většině sektorů, nelze očekávat. Inflace, 
ceny energií a benzinu budou dál tvrdě 
dopadat na populaci, která navíc své do-
mácnosti vybavovala a zvelebovala s ab-
normální intenzitou poslední dva roky. 
Kdo má teď peníze nazbyt, spíš jede ně-
kam na dovolenou nebo jde na koncert  
a podobně. Nejvíce odnesou situaci lo-
gicky e-shopy, které díky lockdownům 
velmi netržním mechanismem (zásahem 
státu) uměle vyrostly. Ke všemu je nyní 
tíží jejich loňské investice do logistiky 
a skladů. Ze zastoupení značek k nám 
do redakce pomalu přicházejí informa-
ce o škrtání v rozpočtech či přípravách 

na revizi budgetů. 
Čeká nás zkrátka 
těžší etapa a žádná 
zbožná přání či str-
kání hlavy do písku 
na tom nic nezmění.

Lubor Jarkovský

Data GfK ukazují tvrdou realitu. 
Trh upadl v květnu do červených čísel
„Jak je možné, že zimní a jarní data GfK indikovala silný růst, když podle sdružení APPLiA na tom trh není vůbec 
dobře?“ ptali se naší redakce mnozí zástupci firem v posledních měsících. Výsledky GfK za duben a květen nyní 
odhalují, proč trh matematicky rostl, i když reálně tomu tak vůbec nebylo.

Data GfK za měsíc květen odhalují, že meziroční srovnání měsíců, kde už trh nebyl 
významně ovlivněn lockdownem, má výrazně větší výpovědní hodnotu. Čísla pak jasně 
ukazují postcovidové ochlazení trhu s technickým spotřebním zbožím. 



Rychlovarná konvice Rohnson R-7560
V tradičním nerezovém designu s průhledem a měrkou je dodávána tato konvice, 
na jejíž rukojeti se nachází kruhový displej a ovládání. Nastavit lze teplotu vody 
na 40, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 °C. Pro každou teplotu je přítomna barevná LED 
indikace. Nechybí ani funkce možnosti udržování vybrané teploty. Samozřejmostí 
je otočná základna (360°) a automatické vypnutí při zapnutí bez vody.

Varná konvice na přípravu čaje Rohnson R-7610
Těm, kdo chtějí jednoduše, leč správně připravit různé druhy čajů, můžete 
doporučit tuto speciální konvici vybavenou vyjímatelným nerezovým sítkem. 
Díky němu lze bez velkého úsilí a bez přelévání ohřáté vody do speciálních nádob 
vykouzlit nejen čaje v pravém slova smyslu, ale i horké nápoje ze sušeného ovoce, 
bylin a jiných surovin. Díky průhlednému tělu a LED podsvícení indikujícímu 
jednotlivé teploty (60, 70, 80, 90 a 100 °C) je příprava čajů komfortně jednoduchá. 
Nehledě na to, že konvice doslova rozzáří vaši kuchyňskou linku. Údržbu a čištění 
konve usnadňuje odnímatelné víko.

Rychlovarná konvice Rohnson R-7670
Tento model rychlovarné konvice má modernější skleněnou koncepci. 
Konkrétně je tělo vyrobeno z odolného borosilikátového skla a dno z nerezu 
se zakrytou topnou spirálou. Z nerezu je i horní část výrobku včetně 
automaticky otevíraného víka. Teplotu můžete nastavit na 60, 70, 80, 90 
nebo 100 °C a nechat ji udržovat po dobu až 2 hodin. Ani R-7670 nepostrádá 
barevnou LED indikaci pro každou z teplot a otočnou 360° základnu.

Rychlovarná konvice Rohnson R-7660
Konvice s LCD displejem na boku, který ukazuje aktuální teplotu vody, by ve vaší 
nabídce neměla chybět, protože je zajímavou alternativou modelů s barevným 
LED podsvícením. Navíc má příjemný zaoblený tvar s tradiční kulatou nálevkou 
vody. Najdete u ní 7 nastavení (40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 °C), funkci udržování 
teploty po dobu 2 hodin i zvukovou signalizaci dosažení nastavené hodnoty. 

NOVINKA

NOVINKA

Varná konvice na přípravu čaje Rohnson R-7060
Velmi odlišná, spíše futuristicky pojatá, je tato skleněná konvice s dotykovými ovládacími 
prvky a displejem umístěným ve své základně. Umožňuje nastavit 55, 65, 75, 85, 95 
nebo 100 °C. Displej ukazuje i aktuální teplotu vody. Konvice disponuje modrým LED 
podsvícením, které prosvětluje ohřívanou vodu. Zmínit musíme ještě nerezový filtr 
v odnímatelném víku a vyjímatelný nerezový filtr určený k jednoduché přípravě čaje.

Všechny prezentované konvice mají objem 1,7 l.

www.rohnson.cz

Tajemství lahodného čaje nebo kávy? 
Správně zvolená teplota
Zalít zelený nebo bílý čaj vroucí vodou není v žádném případě správný postup přípravy těchto nápojů. 
Ani kávu byste neměli podrobit teplotnímu šoku 100°C vody, která pomletá zrna ve filtru nebo při 
jiné metodě extrakce jednoduše spálí, takže je pak nápoj nepříjemně hořký. Zapomeňte ovšem na 
teploměry či velmi nepřesné odstávání vody po jejím varu. Nejjednodušší je pořídit si varnou konvici 
s možností nastavení požadované teploty. Značka Rohnson má v nabídce hned několik modelů včetně 
speciálního modelu pro přípravu čaje.



Seznamte se s pokročilými funkcemi 
nových indukčních desek a sporáků Amica

Indukční desky
Vedle v úvodu zmíněných výhod indukčních 
sklokeramických desek můžeme zmínit také snazší 
čištění, chytrou detekci nádob či možnost dočasného 
pozastavení vaření a následného rychlého obnovení 
všech nastavení.

Chytré vaření s chytrými funkcemi
Amica aktuálně zařazuje do nabídky dva nové modely 
indukčních desek ve standardní šířce 60 cm. Obě jsou 
vybaveny senzorovým ovládáním (slider), časovačem  
a dětským zámkem. Z pokročilejších funkcí jsou to potom 
detekce hrnce a automatické zapnutí varné zóny spolu  
s rozpoznáním jeho velikosti. Praktická je také funkce 
Auto Bridge umožňující propojení dvou zón do jedné velké, 
na kterou se vejde celý pekáč nebo kovový gril. Elegantně 
se tak lze na kuchyňské lince zbavit samostatného 
elektrického grilu. 

Technologie ohřevu pomocí indukce je nejen energeticky nejúčinnější, a tudíž nejúspornější, ale jako 
jediná umožňuje u varných desek nabídnout užitečné doplňkové funkce. Nehledě na to, že mohou být 
indukční desky flexibilního typu, což dále rozšiřuje možnosti jejich použití. Například s nimi uživatel 
snadno nahradí elektrický gril. Společnost Amica nyní představuje jak samostatné indukční desky,  
tak sporáky s indukční technologií, které navíc zaujmou i multifunkční troubou s funkcí připařování.



Amica DI 6422 DB

U této desky najdete celkem čtyři varné zóny, přičemž všechny  
jsou flexibilní a disponují funkcí Auto Bridge. Spojovat lze vždy 
přední a zadní varné plochy. Velikost samostatných zón 
je 21 × 19 cm. Po spojení tedy 21 × 38 cm. Celkový maximální 
příkon desky je 7,4 kW.

www.amica-group.cz

Skutečně mimořádným pomocníkem je trojice 
automatických programů s přesně nastavenou teplotou 
na 42 °C pro rozpouštění másla nebo čokolády bez 
použití vodní lázně, 70 °C pro udržování jídla v teplotě 
pro servírování nebo jeho šetrný ohřev a konečně 94 °C. 
Poslední zmíněný program se hodí především pro vaření 
těstovin a rýže.

Rychlý ohřev i dvě možnosti zapojení
Obě novinky samozřejmě nabízejí funkci PowerBooster 
pro dosažení maximálního výkonu a co nejrychlejší 
uvedení vody k varu. Zapojit je lze díky systému Power 
Management jak k jednofázové zásuvce (230 V), tak 
třífázové (400 V). Desky jsou také typu SlimHob a lze je 
instalovat do kuchyňské desky s mocností pouhých 12 mm, 
případně do desky o síle 28 mm přímo nad vestavnou 
troubou. A to bez ohledu na materiál kuchyňské linky.

Indukční sporáky
Přestože se na trhu nadále prosazují především vestavné 
trouby a varné desky, mnoho zákazníků stále preferuje 
klasický volně stojící sporák. I zde však došlo k zajímavému 
technologickému vývoji a zlepšení nejen funkční výbavy. 
Dokladem jsou například dva nové sporáky Amica, které 
nabízejí indukční varné desky i trouby s parními funkcemi.

Pečení s párou a nejen to
Pára je u vestavných trub velkým hitem už několik let, 
tak proč by o ni měli být ochuzeni uživatelé tradičních 
sporáků? Oba nové modely Amica proto nabízejí funkci 
SoftSteam neboli přídavnou páru během pečení. Jídlo 
se méně vysušuje, takže si maso uchovává šťavnatost  
a pečivo vláčnost. Do prohlubně na dně trouby stačí nalít 
trochu vody.
Zmínit musíme i superrychlý předehřev, díky němuž 
dosáhne teplota v troubě 150 °C už za 4 minuty. To je o 20 % 
rychleji, než je standard. Celkem má uživatel na výběr  
12 pečicích funkcí včetně grilu a horkého vzduchu. Objem 
trouby je vždy 65 litrů.

Teleskopy i snadné čištění
Bezpečnost i komfort při přípravě jídla výrazně zvyšuje 
pár teleskopických výsuvů. Údržbu zase usnadňují 
katalytické desky (boční a zadní), které pohlcují nečistoty 
včetně mastnoty. Pro jejich regeneraci stačí troubu 
zapnout na hodinu a nastavit teplotu 250 °C.

Indukční vaření
Oba modely obsahují indukční varnou desku. Nechybí 
funkce PowerBooster či ukazatel zbytkového tepla. 
Sporáky se od sebe liší ovládáním. Model Amica SIS 512 
TCX má tradiční knoflíky jen pro troubu. Varnou desku 
uživatel nastavuje pomocí slideru, přičemž u dvou zón 
nechybí funkce Auto Bridge. Sporák Amica SIS 512 STX se 
drží tradičního knoflíkového ovládání jak pro troubu, tak 
pro desku. Zóny používá klasické bez Auto Bridge. Obě 
novinky spadají do energetické třídy A.

Amica DI 6412 CB

Deska se dvěma tradičními varnými zónami na levé straně  
a dvěma flexibilními napravo má celkový maximální příkon 7,4 kW.  
Plochy v levé části mají průměr 20 cm, respektive 16 cm. Flexi zóny  
v pravé části potom 16 cm – při spojení vytvoří varnou plochu  
o velikosti 16 × 32 cm.
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Milánská EuroCucina 
ve znamení nespočtu novinek  

a náporu návštěvníků
První velký evropský veletrh potvrdil důležitost 

fyzické prezentace výrobků a naznačil, 
že zářijová IFA bude velkolepá

Text: Lubor Jarkovský
Foto: Boleslav Svoboda, archiv SdM

Ačkoliv se svět stále oklepává z dopadů pandemie a zmítají 
jím nemalé geopolitické problémy, přivítal italský veletrh 
Salone del Mobile více než 262 tisíc návštěvníků. Ve srovnání 
s posledním předpandemickým ročníkem 2019 je to sice jen 
necelých 70 %, ale vzhledem k souběhu mnoha negativních 
okolností komplikujících situaci ve světě jde o obrovské číslo. 
Obzvlášť když započítáme, že letos nedorazili do Milána 
prakticky žádní Rusové ani Číňané, kteří tvořili v roce 2019 
skoro 11 % návštěvníků. Hlad světa po cestování, osobních 
setkáních, „face to face“ byznysu a osobním seznámení se 
s produktovými novinkami trvá. A velmi pravděpodobně nikam 
nezmizí, protože věštecké predikce toho, že pandemie zcela 
změní vzorce chování lidí, se ukázaly jako liché. Vidět je to 

nejen na prvních veletrzích, ale i na současných výsledcích 
e-shopů. Připravovaný ročník IFA bude proto pravděpodobně 
jedním z nejlepších v historii – ve srovnání s EuroCucinou 
na něj jede vystavovat mnohem více firem z oboru domácích 
spotřebičů. Přestože byl Milán velkolepý, z pohledu sektoru 
spotřebičů šlo vlastně jen o takový předkrm. Hlavní chod nás 
čeká v září a dle informací, které máme v redakci od mno-
ha značek k dispozici, se na něm můžeme těšit na hotovou 
explozi opravdu zajímavých novinek.

Vraťme se ale nyní do Milána, odkud vám přinášíme jak 
video, tak foto reportáž. Veletrhu jsme se rozhodli věnovat 
nadstandardní prostor, abychom vám všechny zásadní novin-
ky mohli prezentovat.

Domácí spotřebiče byly na veletrhu Salone del Mobile prezentovány v plném měřítku naposledy 
před dlouhými čtyřmi lety. Pak už následovala jen IFA 2019. Od té doby firmy nemohly své novinky 
fyzicky ukázat a navzdory rozličným internetovým streamům a přenosům je evidentní, že si 
nezajímavější inovace schovávaly na první postpandemické akce. EuroCucina, která se koná v rámci 
Salone del Mobile, tak nabídla největší porci nových produktů, jakou jsme na kterémkoliv veletrhu 
kdy viděli.

VIDEO

https://bit.ly/3ycTSM4
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Airforce a venkovní kuchyně
Italský výrobce odsavačů na veletrhu překvapil prezentací vel-
mi komplexní řady modulárních venkovních kuchyní E-Cook. 
Vedle zcela nového kompaktnějšího řešení, které vlastně při-
pomíná svou koncepcí gril, byť obsahuje také fritézu, zde byly 
k vidění i celé pulty s indukčními varnými deskami a dalším 
vybavením. Přípravné pulty jsou vyrobeny ze dřeva (masiv), 
konstrukce je nerezová včetně zásuvek. Nechybí masivní 
kovové poklopy s pojistkami proti nechtěnému zavření.

Asko se chlubí 
rekordní myčkou
Prémiová skandináv-
ská značka, patřící 
nyní již pod Hisense, 
byla jedinou, která  
z této skupiny  
v Milánu vystavovala. 
Gorenje na místě 
nebylo. U Aska jsme 
nenarazili na žádnou 
zásadní novinku. 
Nejčastěji zaměst-

nanci firmy upozorňovali návštěvníky na myčku s nejvyšší 
dostupnou kapacitou 17 sad nádobí, která má 3 kovové koše 
plus příborovou zásuvku. Dodávána je i s klasickými košíky 
na příbory, takže má uživatel na výběr, jakým způsobem bude 
nádobí a kuchyňské náčiní do myčky skládat. Třetí koš nemá 
plnou velikost – nachází se mezi spodním a horním košem, 
určen je hlavně na mytí hrnků, šálků a dalšího nepříliš vysoké-
ho nádobí.

Beko Beyond očekává další přírůstky
Největší novinkou u firmy Beko byla trouba bPRO700 z nové 
řady Beyond, která postupně nabíhá také na český trh. Novin-
ka s inovovaným rozvodem horkého vzduchu AeroPerfect 
a konektivitou HomeWhiz nabízí 13 pečicích funkcí. Součástí 
výbavy je i masová sonda. Ovládání řeší Beko velmi zajímavě 
– kombinuje menší dotykový a barevný LCD displej s otočným 
voličem a dotykovými ikonami. Uživatel může jak ťukat přímo 
na displej, tak potvrzovat kroky a pohybovat se v menu pomo-
cí voliče. Beko tak jde vstříc jak mladším zákazníkům, tak těm 
starším požadujícím tradičnější způsoby ovládání. Trouba by 
na český trh měla dorazit koncem letošního roku.

Bertazzoni – každá jednotlivá trouba je originál
Legendární italská značka, založená už v roce 1882, se na 
veletrhu chlubila množstvím rozličných spotřebičů, jejichž spo-
lečným jmenovatelem byla nekompromisní kvalita dílenského 
zpracování. Na této fotce můžete vidět multifunkční parní 
trouby s jedinečnými povrchovými úpravami. Nejde jen  
o barvy – výroba všech trub je dokončována ručně, takže 
každý jednotlivý kus je originál, mírně se liší odstíny a sytost 
barev. Bertazzoni nabízí ještě další varianty včetně laků použí-
vaných v automobilovém průmyslu. 
 Z novinek této firmy nás 
zaujal ještě prémiový sporák 
s flexi indukční varnou 
deskou a s integrovaným 
odsavačem par. Vzhledem  
k tomu, že stejný typ výrobku 
nedávno ukázal i konkurenč-
ní Steel (dále v reportáži), 
vidíme jednoznačně se 
formující trend v segmentu 
sporáků. Tedy těch superpré-
miových.

BORA oslňovala svou futuristickou troubou
Poměrně mladou německou značku založil Willi Bruckbauer  
z rodiny úspěšných truhlářů jako reakci na to, že mu vadily 
klasické odsavače par, které často překáží ve výhledu v pro-
storu kuchyně. Jako první přišel v roce 2007 s varnými des-
kami s integrovaným odsavačem, čímž dal vzniknout novému 
trendu, který dnes následuje celá branže.
 Vedle varných desek vyrábí BORA nově i trouby, zatím tedy 
jeden model X BO, o který byl v Miláně obrovský zájem.  
V expozici této značky byla kontinuálně největší koncentrace 
lidí. Trouba X BO se vymyká z mnoha důvodů – mezi ty hlavní 
patří 19palcový dotykový displej v celé šířce čelního panelu, 
parní funkce s odsáváním páry před otevřením dvířek a filtrací 
vzduchu přes uhlíkový filtr (do kuchyně neunikají během 
pečení pachy). Samozřejmě jde o smart troubu s množstvím 
receptů a doplňkových funkcí.
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Siemens uvede na podzim novou generaci trub iQ700
Před pár týdny informoval Jiří Müller ze společnosti BSH na 
svém LinkedInu, že můžeme na podzim očekávat novinky  
v prémiové řadě iQ700. A právě ty jsme záhy nato viděli osob-
ně v Miláně, kde byly k vidění i nejvyšší modely studioLine.
 Trouby jsou zajímavé jak designově, tak funkčně. Z hle-
diska vzhledu se drží čistého německého stylu s dominujícím 
černým sklem. Jedinou nevýhodou je, že nelze na veletrhu se 
spoustou světel a odrazů v jakémkoliv úhlu spotřebič vyfotit. 
A nepomůže ani polarizační filtr. Humor stranou. Největší 
novinkou v designu je madlo, který sice standardně vystupuje 
ze dvířek, ale současně vytváří optický klam a není prakticky 
vidět. Co se týče funkcí, deklarací toho, co umožňuje umělá 
inteligence, je schopnost trouby rozpoznat stupeň opečení 
kůrky například na pizze. Na displeji si nastavíte, jak chcete 
okraj pizzy křupavý, a trouba pomocí integrované kamery  
a umělé inteligence pozná, kdy je ho dosaženo. Zajímavé je, 
že se data odesílají do cloudu, kde probíhá samotné vyhodno-
cení. Celý systém se tak bude učit a zdokonalovat na základě 
informací ze všech prodaných a k wi-fi připojených trub 
Siemens s těmito funkcemi. V nabídce funkcí pak nechybí 
množství receptů či možnost využít hlasového asistenta.
 Asi nikoho nepřekvapí, že nejvyšší model HN978GQB1 
obsahuje parní generátor i funkci mikrovln. Je to zkrátka 
nejvyspělejší trouba, jakou firma BSH kdy vyrobila.

Cooking Surface a neviditelná indukční deska
Hned na úvod reportáže zařazujeme jeden z velkých hitů vele-
trhu v podobě indukčního řešení, které není v kuchyňské lince 
vůbec vidět. Induktory jsou totiž přímo pod pracovní plochou, 
která sama o sobě slouží k vaření. Žádné řezání otvoru pro 
varnou desku, jen jednolitý povrch, na kterém můžete krájet 
suroviny i vařit. Za zajímavým řešením stojí značka Cooking 
Surface, která spolupracuje s firmou ABK Stone coby dodava-
telem kuchyňských pracovních desek. Zájemci tedy mají na 
výběr nespočet barevných variant jeho porcelánové kameniny. 
Varné plochy jsou velmi decentně indikovány, takřka nevi-
ditelně. Ovladač je připojen k induktorům kabelem – lze ho 
schovat například do zásuvného pouzdra, které se skryje  
v desce podobně jako například elektrické zásuvky. 

Electrolux ukázal kuchyň budoucnosti a překvapil vstupem 
do segmentu 70cm vestavných lednic
V expozici švédského výrobce byla kromě běžných produkto-
vých novinek ještě futuristická koncepce „kuchyně budouc-
nosti“. Ještě před pár lety se firmy v těchto prezentacích 
zaměřovaly na konektivitu a smart funkce, nyní je ovšem 
hlavním tématem udržitelnost. Kuchyně GRO od Electroluxu 
se soustředí nejen na spotřebiče, ale i na způsob, jakým 
kuchyňský prostor používáme a co v něm vaříme. Důraz byl 
kladen na omezení živočišných potravin a zvýšení konzumace 
rostlinné stravy včetně doposud přehlížených plodin.

Přestože nás zaměstnanci 
Electroluxu upozorňovali 
hlavně na nové varné desky 
včetně modelu s integrovaným 
odsavačem, nám přišla jako 
mnohem důležitější novin-
ka vystavená 69 cm široká 
vestavná chladnička. Electro-
lux se tak přidá jako čtvrtý 
v pořadí mezi firmy s tímto 
typem lednice a dovolíme si 
říct, že doposud velmi speci-
fické řešení tím má definitivně 
nakročeno do mainstreamu. 
Model Electroluxu bude dvouokruhový, takže budou čerstvé 
potraviny uchovávány v optimální teplotě i vlhkosti.

Elica a její hvězda Open Suite
U jednoho z největších evropských producentů odsavačů jevili 
návštěvníci pochopitelně velký zájem hlavně o varné desky 
s integrovaným odsavačem. Nechyběl zde ani model s plynový-
mi hořáky, který v nepřeberné nabídce indukčních desek toho-
to typu, kterou na trhu najdeme, rozhodně vyčníval. Nás si ale 
nejvíc získal prémiový odsavač Open Suite – Elica ho předsta-
vila už v loňském roce. V Miláně byly k vidění různé způsoby 
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instalace, tedy ostrůvkové pojetí či nástěnné. Současně byly 
prezentovány různé varianty polic od dřeva přes sklo až po 
kov. Open Suite totiž není pouze odsavačem, ale i policovým 
systémem. Jedná se o skutečně unikátní pojetí digestoře.

Fabita jde na vše úplně jinak
Italská společnost Fabita láká 
spotřebitele vedle osobitých 
odsavačů par v odvážných tva-
rech a provedení na snad ještě 
odvážnější indukční varné des-
ky integrované do mobilního 
nábytku nebo solitérní vařiče. 
Středobodem prezentace na 
EuroCucině byl ale jídelní stůl 
Mammamia, který má v sobě 
integrované indukční cívky. 
Můžete k němu tedy zased-
nout, povídat si s rodinou nebo 
přáteli a současně vařit. 

Haier a jeho nápor 
novinek včetně 
technologických perel
Čínský obr nevystavoval 
přímo na výstavišti, ale 
relativně v centru Milána 
v multifunkčním a evento-
vém prostoru Superstudio 
Più, kam svezl novinky 
všech svých hlavních 
evropských značek. Jednou 
z dominant byla čtyřdveřo-
vá lednice Cube 90 z řady 
Series 9. Novinka s tradiční 

šířkou 90 cm zaujme jak luxusním provedením v černém skle, 
tak integrovaným tabletem ve dvířkách, přes který lze mimo 
jiné ovládat a řídit další domácí spotřebiče, vyhledávat recepty 
a využívat spoustu dalších funkcí jako na běžném tabletu. 
Uvnitř se nachází 2 samostatné zásuvky na ovoce  
a zeleninu s nastavením úrovně vlhkosti i 2 zásuvky My Zone, 
kde lze upravit teplotu podle vložených potravin. Z českého 

zastoupení firmy máme potvrzeno, že tento model s kódovým 
označením HCW9919FSGB bude uveden i u nás. Objevit by se 
měl na trhu do konce letošního roku.

Neméně technolo-
gickým a moderně 
pojatým spotře-
bičem je trouba 
Chef@Home z řady 
Series 6, která má 
místo skla dvířek vel-
ký dotykový displej. 
Podobnou koncepci 
uvedla na trh  
v minulosti značka Candy, ale varianta od Haieru nabízí vý-
razně lepší odezvu displeje a další pokročilé funkce. Nechybí 
masová sonda či kamera, která neslouží jen k nahlížení 
na jídlo jak na displeji, tak na dálku přes mobil. Trouba je 
schopna vyhodnocovat díky kameře stav pokrmu. Trouba má 
kódové označení HWO60SM6C1BH a na český trh by měla být 
uvedena do konce letošního roku.

V části věnované značce Hoover 
jsme si všimli nového modelu prač-
ky řady H-WASH 700, která má sice 
slim provedení s hloubkou pouhých 
44 cm, ale najdete v ní buben  
s kapacitou na 9 kg prádla. Na trhu, 
kde kvůli válce na Ukrajině nadále 
chybějí úzké pračky, bude nepochyb-
ně vítanou novinkou. Pračka používá 
extra široký buben nazvaný Ultra 
Wide Care Drum, díky němuž nabízí 
vzhledem ke své hloubce onu rekordní kapacitu. Chybět nebu-
dou parní funkce a další várka speciálních programů  
v aplikaci hOn. Očekávaný termín uvedení je říjen 2022.

Zóna Candy obsahovala jednu 
velmi zajímavou perličku v podo-
bě prototypu volně stojící myčky, 
která dokáže umýt a usušit plnou 
náplň za těžko uvěřitelných 35 
minut. Kdy bude uveden na trh 
finální produkt, není známo.

 Naproti myčce pak byla k vidění povedená prezentace 
praček a sušiček Candy RapidÓ Pro, jejíž první vlaštovky  
už dokonce přiletěly na český trh. Zatím tedy pouze jeden 
model pračky, abychom byli přesní. 
Následovat budou další včetně 
pračkosušiček během září. Sušičky 
portfolio doplní v průběhu podzimu. 
Novinky se drží jednoduchého  
a přímočarého ovládání. Nechybí 
ale ani konektivita. Největší devízou 
u praček je jejich rychlost – díky 
invertoru Speed-Drive a systému 
Quick&Clean vyperou plnou náplň 
za 39 minut. Zapomenout nesmíme 
ani na to, že mají parní programy.
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LG bez LG
Firma LG nepřijela do Milána se svou hlavní a stejnojmennou 
značkou. Celou svou expozici věnovala superprémiové značce 
Signature, s níž před pár lety přišla. Dominantou zde byla  
120 cm široká french door lednice, která je podle zástupců 
LG největší svého druhu na světě. Nejde totiž o modulární 
řešení v podobě několika spojených spotřebičů dohromady.  
S ohledem na to, že Signature v Česku vůbec nepůsobí, nelze 
uvedení tohoto modelu očekávat.  
 Nehledě na to, že je určen primárně pro americký trh  
a firma s ním na italském veletrhu pouze oťukávala evropské 
břehy a sbírala názory obchodních partnerů.

Kromě majestátní lednice jsme na místě zaznamenali zajímavé 
vestavné trouby Signature se skleněným povrchem  
a nerezovou barvou. Na první pohled trouby upoutají tím, že 
nemají madlo – otevírají se lehkým stisknutím v pravém horním 
rohu dvířek. 60 cm vysoká trouba napravo je multifunkčního 
typu s parními funkcemi, zatímco 45 cm vysoký model nabízí 
různé metody pečení, které lze kombinovat s mikrovlnami.  
Ve stejném barevném provedení byla na místě i varná deska.

Quooker a jeho baterie s vřící vodou
Mezi opravdu populární značky na veletrzích patří nizozemský  
Quooker se svými systémy kuchyňských baterií, z nichž neteče 
jen běžná voda, ale i filtrovaná chlazená voda, a to dokonce 
sycená, a v neposlední řadě voda vřící. Quooker není bohu-
žel na českém trhu přítomný. Obdobné řešení u nás nabízí 
například Grohe.

Samsung má velké ambice
Korejský výrobce v posledních letech zintenzivňuje své aktivity 
v segmentu domácích spotřebičů i na našem trhu. Dokládá to 
například uvedením zajímavé koncepce chladniček Bespoke, 
které podrobně prezentoval v minulém vydání SELLu. Kromě 
chladniček s výměnnými barevnými panely vyšle na trh také 
novou vestavbu, o níž se firma rozepsala hned na čtyřech stra-
nách v tomto vydání (od str. 68). Na druhé fotce můžete vidět 
kromě lednice i vestavné trouby – jejich barva není černá, jak 
může fotka klamat. Jedná se o tmavě modrou, která bude do 
konce roku v prodeji i v Česku. Na místě jsme si spotřebiče 
podrobně prohlédli, protože na lasvegaské CES byly k vidění 
jen americké varianty. Po osobním seznámení s novinkami 
můžeme konstatovat, že Samsung má jednoznačně našlápnu-
to k výraznému posílení své zdejší pozice v segmentu built-in.
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Nové myčky 
Samsung se pyšní 
spoustou zajíma-
vých technologií 
a funkcí. Nás ale 
nejvíc upoutala zá-
suvka na příbory, 
která má kovové 
provedení jako 
standardní koše. 

Jelikož jsou plastové pořadníky na příbory vyjímatelné, je 
využití tohoto prostoru značně variabilní. Do samotné zásuvky 
bez příborníku se vejdou například menší hrnečky nebo šálky. 

V těchto dnech se už pomalu chystají ke své premiéře na trhu 
nové pračky Samsung s ostřejšími rysy a populárními meta-
lickými panely. Novinky s bílým inverzním displejem, autodo-
singem a umělou inteligencí zamíří během léta do českých 
obchodů. Kromě tohoto tradičního provedení v bílé se můžete 
těšit na modely v černé.

Smeg s novými barvami
Italský výrobce neměl na EuroCucině žádnou zásadní techno-
logickou nebo obecně produktovou novinku. Firma se zaměři-
la hlavně na prezentaci stávajících řad v nových provedeních. 

Na fotce můžete vidět spotřebiče Galileo v provedení Neptune 
Grey. Multifunkční parní trouba má zajímavě řešené doplňová-
ní vody pomocí výsuvného systému, který vodu nasaje přímo  
z nádoby. Evidentní byl z celé expozice určitý odklon Smegu 
od rustikálních spotřebičů směrem k modernímu designu.

Výrobce prémiových sporáků se jako první na trhu pochlu-
bil už během jara svým inovativním modelem s flexi indukč-
ní deskou a integrovaným odsavačem. Novinka doplněná 
o barevný displej a masovou sondu byla jednoznačnou 
hvězdou této značky na EuroCucině. Novinka bude v Česku  
v prodeji. Značku Steel má v distribuci firma Applia.
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Detailnější pravidla a informace o akcích naleznete na www.my-concept.cz

Zaměřeno na samočištění 
vestavných trub 
Samočištění je velice efektivní a jednoduchý způsob odstranění nečistot 
uvnitř trouby bez přítomnosti někoho dalšího. Stávající vestavné trouby 
Concept disponují katalytickými vložkami a nyní značka přichází s novým 
modelem, který je vybavený pyrolytickým čištěním. 
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Pyrolýza 
Nová vestavná trouba ETV8360bc Concept disponuje 
pyrolytickým samočistěním, které funguje tak, že se vnitřek 
trouby zahřeje až na 500 °C a extrémně vysoká teplota spálí 
na popel naprosto veškeré nečistoty a usazeniny, které  
v troubě po pečení zůstanou. Po ukončení čištění si stačí 
vzít mokrý hadřík a popel setřít. Před spuštěním čištění je 
vhodné vyndat ven všechny rošty, plechy a podpěry, aby je 
vysoká teplota nepoškodila. 

Katalytické vložky 
Velká část vestavných trub od Conceptu je vybavená kataly-
tickými vložkami, které jsou opatřeny speciálním porézním 
materiálem, který zabraňuje usazování nečistot na bočních 
stranách trouby. Proces samočistění probíhá rovnou během 
pečení, kdy vložky vzniklé nečistoty absorbují a vypálí. 
Po vychladnutí trouby se dají nečistoty odstranit vlhkým 
hadříkem. Katalytické vložky má například vestavná trouba 
ETV8560wh nebo ETV7560ss. 

Co dál v sobě skrývají vestavné trouby Concept 
Kromě samočisticí funkce jsou konkrétní vestavné trouby 
Concept vybaveny desítkami programů, mezi které patří 
třeba horkovzduch, gril, rozmrazování nebo EKO program 
pro úspornější pečení. Dále jsou dveře trouby opatřeny 
tichým zavíráním a díky ochlazovacímu ventilátoru a troji-
tému sklu si dveře udržují bezpečnou teplotu, aby se o ně 
nikdo nespálil. Součástí trouby je mělký a hluboký plech, 
rošt, teleskopické výsuvy a pečicí sonda, díky které se dá 
jednoduše změřit teplota uvnitř pokrmu. Vestavné trouby 
Concept jsou zařazeny do energetické třídy A, díky které je 
pečení úspornější. 

Padnou do každé kuchyně 
Vestavné trouby jsou tvořeny v designových liniích Black, 
White, Titania a Sinfonia, aby se daly bez problému sladit  
s ostatními spotřebiči do kuchyně, ať je to s lednicí,  
digestoří, varnou deskou, nebo mikrovlnnou troubou. 
 



AEG 
Candy 
CBT7719FW
• 302 kWh/rok
• 285 l / 86 l

• No Frost
• Standardní kompresor

Do segmentu 69 cm širokých vestavných lednic vstoupí po Whirlpoolu a Beku již brzy také 
Haier, který loni spustil svou novou rumunskou výrobu, odkud pochází většina jeho nových 
modelů, a to i pro katalogy Candy a Hoover. A právě od značky Candy je tato žhavá novinka 
s celkovým objemem 371 l. Beznámrazový spotřebič bude disponovat celkem standardní 
vnitřní výbavou s běžnou zásuvkou na ovoce a zeleninu, skleněnými policemi, přihrádkami 
ve dveřích a policí na 6 lahví. Distribuci chladného vzduchu zajistí systémem Circle+, což je 
v podstatě marketingový název Candy pro multiflow. Lednice bude mít i funkce rychlého 
chlazení, rychlého mražení a prázdninový režim. Chybět nebude dokonce ani konektivita. 
Hlučnost nepřekročí 38 dB(A). Mrazicí výkon dosahuje 4 kg / 24 h a odolnost proti výpadku 
proudu nadstandardních 22 h. Klimatická třída ST.
Rozměry: 193,5 × 69 × 54,5 cm (v × š × h)

Až na drobné výjimky vestavné chladničky za volně stojícími modely zaostávaly. 
Přestože vestavba nenabízí takovou variabilitu rozměrů a členění vnitřního prostoru 
až na několik samostatných oddílů, k posunu na trhu došlo. Jednoznačně se nadále 
prosazuje a rozšiřuje nejmodernější konstrukce s oddělenými chladicími okruhy, 
což je ovšem dlouhodobý trend. Velkou a aktuální novinkou je naopak pestřejší 
nabídka vestavných kombinovaných modelů s šířkou 69 cm.

Konečně zlom. Do segmentu 69 cm širokých 
vestavných lednic vstoupil element konkurence
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: Nepříjemným faktem je, že klasická vestavná lednice s šířkou 

cca 54 cm není pro běžnou tří- nebo čtyřčlennou rodinu 
nejpraktičtější volbou. Mnozí architekti a interiéroví designéři 
přesto právě tyto lednice svým klientům do nových kuchyní 
„malují“. Že je velmi úzká vestavná chladnička nepraktická, 
zjistí její noví uživatelé většinou až pár dnů po její instalaci.  
A situaci nezachraňují ani extra vysoké modely, protože 
problém úzkých polic neřeší – pouze jich je v prostoru větší 
množství.
 54cm „kombinace“ vestavnému trhu nadále dominují, 
protože jsou standardem a počítá s nimi i většina sériově 
vyráběného kuchyňského nábytku. Pomalu ovšem dochází 
ke změně, kterou před pár lety odstartovala společnost 
Whirlpool, jejíž 69 cm široké vestavné chladničky byly takovou 
malou revolucí. Firma na ně dlouho měla monopol. Zvolit je 

nejprve mohli pouze ti, kdo si nechali vyrábět kuchyň na míru. 
Nyní už s tímto typem spotřebičů počítají i rozšíření výrobci 
kuchyní, a tak na trh širších vestavných chladniček vstupují 
noví hráči. Nedávno to byla firma Beko a už během pár týdnů 
bude následovat Haier. Technologicky nejvyspělejší jsou 
modely Beko, protože u nich najdete konstrukci s oddělenými 
chladicími okruhy – v chladicí části je tak spolu s teplotou 
optimalizována také vlhkost, tudíž nedochází k vysušování 
potravin. Mrazák je beznámrazový. Haier používá klasickou 
konstrukci Total No Frost s průchodkou, kterou je přiváděn do 
chladicího oddílu suchý vzduch z mrazáku. Whirlpool zůstává 
u varianty s mrazničkou typu Less Frost.
 Aktuální přehled otevíráme tedy 69 cm širokými 
vestavnými modely. Posléze pokračujeme bohatým vzorkem 
trhu v tradiční šířce do 56 cm.

Dostupnost: 
červenec 2022

Vestavné lednice s šířkou 69 cm 
nabízejí o zhruba 35 % větší kapacitu 
než standardní modely  
s šířkou do 56 cm. Pokud zákazník 
trvá na vestavném řešení, jsou 
jednoznačně praktičtější volbou.  
A to nejen pro svůj velký objem. 
Větší šířka znamená také širší police, 
a s nimi spojenou lepší organizaci 
potravin v celém prostoru. Na fotce 
model Whirlpool SP40 802 EU 2,  
který jsme zařadili i do toho přehledu.
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AEG 
Whirlpool 
SP40 802 EU 2
• 248 kWh/rok
• 299 l / 101 l

• StopFrost
• Standardní kompresor

Ještě loni jsme v přehledu lednic psali, že Whirlpool zůstává jedinou firmou s 69cm 
vestavnými lednicemi na trhu. Od loňska se toho tedy dost změnilo a na trhu konečně 
panuje konkurence. Model Whirlpoolu není beznámrazový, ale jeho mraznička je vybavena 
systémem StopFrost s kovovým kolektorem (deskou), na kterém ulpívá většina námrazy, 
již stačí jednou za čas odstranit opláchnutím této desky. SP40 802 EU 2 dále staví na 
technologii 6. SMYSL Control zajišťující optimální teplotu v chladicí části. S rozvodem 
chladného vzduchu pomáhá ventilátor. Lednice nese označení klimatické třídy SN-T a za 
24 h zamrazí až 12 kg potravin. Má dlouhou akumulační dobu 28 h a zdůraznit u ní musíme 
nízkou hlučnost 35 dB(A).
Rozměry: 193,5 × 69 × 54,5 cm (v × š × h)

Aktuálně nejvyspělejší 69 cm široká kombinovaná lednice na trhu pochází od firmy Beko. 
Jedná se totiž o model s oddělenými chladicími okruhy, plně beznámrazovým provozem  
a nadstandardní vnitřní výbavou v podobě metalické zadní stěny, zásuvky EverFresh+  
s nižší teplotou a zvýšenou vlhkostí vzduchu a aktivním rozvodem vzduchu AeroFlow.  
U nové řady Beyond už nevychází vzduch z otvorů v zadní stěně, ale po celém jejím obvodu, 
což zajišťuje ještě rovnoměrnější distribuci chladu. Nechybí systém HarvestFresh se simu-
lací denního světleného cyklu pro ještě delší čerstvost ovoce a zeleninu či speciální zásuvka  
na mléčné produkty. Beko u tohoto modelu nezapomíná ani na konektivitu – spotřebič mů-
žete na dálku kontrolovat a ovládat pomocí aplikace HomeWhiz. Novinkou je pak inciativa 
BioCycle, v jejímž rámci používá Beko nově rozložitelné materiály, například pro těsnění 
dveří, části ventilátorů a podobně. Až spotřebič doslouží, nehrozí, že tyto díly vytvoří nad-
bytečný plastový odpad. Lednice má velmi nízkou hlučnost 35 dB(A). Její mrazicí výkon 
dosahuje 5,2 kg / 24 h a akumulační doba 9 h. Klimatická třída SN-T. 
Rozměry: 194 × 69 × 55 cm (v × š × h)

Beko 
Beyond BCNE400E50SHN
• 198 kWh/rok
• 280 l / 90 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Invertorový kompresor

K uvedení chystaná 69 cm široká lednice značky Haier bude disponovat jak chytrými 
senzory řídícími její chod, tak systémem rovnoměrné distribuce chladného vzduchu  
Air Surround. Z vnitřní výbavy stojí za pozornost zásuvka Fresh Box vhodná díky 
teplotě blízké 0 °C hlavně pro skladování čerstvého masa. Extra velká zásuvka na 
zeleninu Humidity Zone používá takzvaný Humidity Control System pro udržení 
relativní vzdušné vlhkosti na úrovni 90 %. Potraviny v ní neosychají a nevadnou. Vedle 
klasických skleněných polic se v chladicím prostoru nachází i chromovaný držák na víno 
– pojme 7 lahví. Haier v prezentaci zmiňuje ještě integrovaný wi-fi modul a možnost 
spojit spotřebič s aplikací hOn. Hlučnost za chodu činí 37 dB(A). Mrazicí výkon je  
4 kg / 24 h a akumulační doba vysokých 22 h. Klimatická třída ST. 
Rozměry: 193,5 × 69 × 54,5 cm (v × š × h)

Haier 
HBW5719E
• 242 kWh/rok
• 285 l / 86 l

• No Frost
• Invertorový kompresor

Dostupnost: září 2022

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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AEG 
Bosch 
Serie | 4 KIN86VSE0
• 234 kWh/rok
• 184 l / 76 l

• No Frost
• Invertorový kompresor

177cm kombinovaná chladnička Bosch má chladicí prostor rozdělený mezi 3 skleněné police 
a 2 zásuvky VitaFresh <0 °C>. Horní je určena především na maso a čerstvé ryby, zatímco 
spodní ve verzi XXL s možností regulace vlhkosti na ovoce a zeleninu. O aktivní rozvod 
chladného vzduchu se stará systém EcoAirFlow, již ne z otvorů v zadní stěně, ale po jejím 
obvodu. Teplo by měla být v celém oddílu ještě rovnoměrnější. Bosch také zmiňuje novou 
generaci poliček ve dveřích, které mají nabízet větší stabilitu i větší úložný prostor. Osvětlení 
je samozřejmě typu LED a nachází se ve stropě lednice. Horní hrana spotřebiče obsahuje 
i přehledný ovládací panel s jednoduchým nastavením teploty a možností aktivace Super 
mrazení. Lednice má mrazicí kapacitu 4 kg / 24 h a akumulační dobu 10 h. Její hlučnost je 
velmi nízkých 35 dB(A) a klimatická třída SN-ST. 
Rozměry: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm (v × š × h)

Vestavná chladnička se dvěma nezávislými okruhy a beznámrazovou technologií TwinTech 
No Frost zajistí dlouhou čerstvost potravin bez jejich vysušování, jak tomu je u běžných 
lednic typu No Frost. Aktivní rozvod chladného vzduchu DynamicAir také přispívá  
k lepšímu uchování jídla, protože je v celém prostoru udržována stabilní teplota. Z funkcí 
nechybí rychlé chlazení a rychlé mražení. Lednice má 2 samostatné šuplíky na ovoce a na 
zeleninu umístěné vedle sebe. Jedná se o běžné zásuvky. Ve dveřích se nacházejí poličky 
CustomFlex, které mají různé velikosti a lze je variabilně instalovat do mnoha výškových 
pozic. Uživatel si tak sám upraví rozložení poliček dle svých preferencí. Chladnička 
překvapí velmi nízkou hlučností 36 dB(A). Její mrazicí výkon je 5 kg / 24 h a akumulační 
doba 9 h. Patří do klimatické třídy SN-N-ST-T. 
Rozměry: 177,2 × 54 × 54,9 cm (v × š × h)

AEG 
SCE618E5TS
• 214 kWh/rok
• 190 l / 61 l

• Oddělené chladicí okruhy 
 s No Frost
• Invertorový kompresor

Beko patří dlouhodobě mezi firmy prosazující konstrukci lednic s oddělenými chladicími 
okruhy. V segmentu vestaveb byla také jednou z prvních, která je nabídla. Tento model 
s kovovou zadní stěnou pro rychlejší obnovu teploty a aktivní distribucí chladného 
vzduchu nabízí 2 speciální zásuvky. Jedna je určena na uzeniny a sýry, druhá nazvaná 
HarvestFresh pak na ovoce a zeleninu – udrží je déle čerstvé jak díky teplotě těsně nad 
nulou, tak díky systému simulace střídání slunečního světla a tmy. Z funkcí jmenujme 
alarm otevřených dveří, rychlé mražení či prázdninový režim. Hlučnost lednice 
nepřekračuje 37 dB(A). Mrazicí kapacita má hodnotu 3,2 kg / 24 h a akumulační doba 
13 h. Klimatická třída je SN-T. 
Rozměry: 193,5 × 54 × 54,5 cm (v × š × h)

Beko 
BCNA306E4SN
• 223 kWh/rok
• 215 l / 69 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Invertorový kompresor

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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AEG 
Electrolux 
LNT7TE18S
• 214 kWh/rok
• 193 l / 61 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Invertorový kompresor

Moderní vestavná chladnička se dvěma nezávislými okruhy a beznámrazovou technologií 
TwinTech No Frost zajistí dlouhou čerstvost potraviny bez jejich vysušování, jak tomu je 
u běžných lednic typu No Frost. Aktivní rozvod chladného vzduchu DynamicAir také 
přispívá k lepšímu uchování jídla, protože je v celém prostoru udržována stabilní teplota. 
Praktická je potom zasunovací police FlexiShelf, díky níž můžete umístit do chladicího 
prostoru vyšší předměty, jako jsou třeba lahve. Ty můžete ale skladovat i v horizontální 
poloze na dodávaném držáku. Chladnička překvapí velmi nízkou hlučností 35 dB(A). Její 
mrazicí výkon je 5 kg / 24 h a akumulační doba 9,5 h. Patří do klimatické třídy SN-N-ST-T. 
Rozměry: 177,2 × 54,8 × 54,9 cm (v × š × h)

177 cm vysoká vestavná chladnička Concept se chlubí beznámrazovým provedením 
a chladicím prostorem rozděleným 3 skleněnými policemi, takzvanou Fresh zónou  
s nastavením vlhkosti a klasickými poličkami ve dveřích. Pod zásuvkou na zeleninu 
se navíc nachází ještě skrytý prostor, kam se vejde například 5 plechovek piva. Mrazák 
obsahuje šuplíky a výsuvnou zásuvku. O osvětlení chladicí části se stará stropní LED pás. 
Concept také upozorňuje na jednoduchou instalaci. Mrazicí kapacita dosahuje 3,5 kg / 24 h  
a hlučnost 39 dB(A). V případě výpadku proudu udrží potraviny v bezpečí po dobu 6 h. 
Spadá do klimatické třídy N-ST. 
Rozměry: 178,8 × 54 × 55 cm (v × š × h)

Concept 
LKV5260
• 280 kWh/rok
• 180 l / 68 l

• No Frost
• Standardní kompresor

Z katalogu prémiové francouzské značky zařazujeme jediný model kombinované 
chladničky, který aktuálně nabízí. Jedná se o model s vyspělejší konstrukcí s oddělenými 
chladicími okruhy a beznámrazovou mrazničkou. V chladicí části nedochází  
k vysušování potravin. S distribucí chladného vzduchu pomáhá ventilátor pod stropem. 
Uvnitř lednice se nachází standardní police z bezpečnostního skla, přihrádka na ovoce  
a zeleninu a poličky ve dveřích. Nechybí ani nerezový držák na 4 lahve. Vnitřní osvětlení 
je typu LED. Hlučnost spotřebiče je maximálně 41 dB(A). Mrazicí výkon 3,3 kg / 24 h 
a akumulační doba 8 h. Pokud jde o klimatické třídy, nese lednice označení T. 
Rozměry: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h)

De Dietrich 
DRC1775EN
• 218 kWh/rok
• 179 l / 63 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Standardní kompresor

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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Odsavače par
Odsavače par nabízí Haier v elegantním zkoseném 
designu Decor či v klasickém pojetí ve tvaru písmene 
„T“. Vybaveny jsou silnými motory pro bezchybné 
odsávání. Vyšší řada odsavačů navíc disponuje 
propojením s aplikací hOn, přes kterou lze vzdáleně 
ovládat úrovně výkonu, světlo či celkové vypnutí  
a zapnutí . Technologie Preci Synch propojí digestoř 
s chytrou varnou deskou a bude nastavovat úroveň 
výkonu podle aktuální úrovně výkonu desky.  
Trojitý čistí cí systém u modelu „T“ 90 cm je tvořen 
nejen tukovým a uhlíkovým, ale i plazmovým filtrem 
pro nejvyšší účinnost čištění vzduchu.

MYČKY NÁDOBÍ
Vestavné myčky nádobí dosáhnou díky modernímu invertorovému motoru až na energetickou třídu B.  
S šířkou 60 cm disponují jednou z největších kapacit na trhu pro až 16 sad nádobí. Myčky jsou vybaveny  
3 koši, anti bakteriálním filtrem ABT®, ochranou proti přetečení Aquastop, polohovatelným horním košem  
a sklopitelnými držáky talířů ve spodním koši. Intenzivní parní program Steam Plus dosahující až 75 °C nabízí 
vysokou efektivitu při odstraňování zbytků jídla a dalších nečistot bez nutnosti předmytí nádobí. Myčky můžete 
vzdáleně ovládat přes aplikaci hOn, kdy za pomoci technologie Washing Lens dokáže aplikace z vámi pořízené 
fotografie zanalyzovat naplnění myčky, navrhne nejlepší rozložení nádobí a nabídne ideální mycí program.

Přeneste se OD VAŘENÍ K ZÁŽITKU  
s luxusními vestavnými spotřebiči Haier



 #1 na světě

Stáhněte si aplikaci hOn zdarma

www.haier.cz

CHLAZENÍ
Zachovejte chuť potravin s naší kompletní řadou 
vestavných chladniček. Naše chladničky jsou 
vybaveny nejlepšími konzervačními technologiemi, 
jsou také plně propojeny a poháněny technologií 
umělé inteligence Arti fi cial Intelligence Inside™. 
Naše revoluční technologie Fresher Techs® jsou 
technologickými inovacemi, s jediným cílem: udržet 
vaše potraviny chutnější, čerstvější a zdravější po co 
nejdelší dobu.

FRESHER TECHS®

HAIER AIR SURROUND – UCHOVEJTE CHUŤ, KONZISTENCI A ŠŤAVNOST AŽ NA 99%

Zachovejte kvalitu a čerstvost vašich potravin s touto technologií Fresher Techs®, která umožňuje 
vzduchu proudit uvnitř prostoru chladničky tí m nejjemnějším a nejšetrnějším způsobem. 
Díky postranním otvorům se chladný vzduch rozšíří rovnoměrně na každé polici a ochladí vaše potraviny 
homogenním způsobem. Tato funkce prodlouží dobu skladování potravin a zabrání jejich vysušování 
či připálení mrazem.
* Test vydaný nezávislou externí technickou laboratoří, srovnávající technologii AIR SURROUND s technologií DIRECT FLOW 
(modely skupiny Haier: CFE735CSJ a CVBN6184WBF/S1).

HUMIDITY ZONE S HCS (systém řízení vlhkosti )  – UCHOVÁVEJTE ČERSTVÉ POTRAVINY DVAKRÁT DÉLE* 

Prostor Humidity Zone je perfektním místem pro skladování ovoce a zeleniny díky tomu, že udržuje 
vlhkost na správné úrovni 90 % a výrazně snižuje. Tato funkce zajišťuje opti mální podmínky pro uchování 
potravin po co nejdelší dobu a pro minimalizaci plýtvání.
* Certi fi kované VDE N° ID.40046454.

ZÁŽITEK ŠITÝ NA MÍRU DÍKY APLIKACI hOn
PROAKTIVNÍ ZPRÁVA TEPLOTY
Technologie umělé inteligence Arti fi cial Intelligence Inside™ a aplikace hOn rozpoznávají vaše nákupní zvyky 
a proakti vní předvídají vaše potřeby čerstvosti  potravin: inteligentně přizpůsobí teplotu v chladničce 
podle ročního období či denní okolní teploty.

INVENTÁŘ POTRAVIN A VÍNA
Díky spolupráci společností  Haier a Vivino získáte kompletní inventář vín uložených ve vaší chladničce 
či kuchyňské spíži. K dispozici vám budou také relevantní informace o historii vašeho vína a jeho 
vhodné kombinaci s jídlem.

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
Přesuňte ovládací panel chladničky do vaší kapsy pomocí funkce dálkového ovládání, které vám umožní 
ovládat všechny následující funkce na dálku.

* Celosvětová jednička v podílu na trhu s domácími spotřebiči 13 let za sebou. Zdroj: Euromonitor Internati onal Limited 2021

Odsavače par
Odsavače par nabízí Haier v elegantním zkoseném 
designu Decor či v klasickém pojetí ve tvaru písmene 
„T“. Vybaveny jsou silnými motory pro bezchybné 
odsávání. Vyšší řada odsavačů navíc disponuje 
propojením s aplikací hOn, přes kterou lze vzdáleně 
ovládat úrovně výkonu, světlo či celkové vypnutí  
a zapnutí . Technologie Preci Synch propojí digestoř 
s chytrou varnou deskou a bude nastavovat úroveň 
výkonu podle aktuální úrovně výkonu desky.  
Trojitý čistí cí systém u modelu „T“ 90 cm je tvořen 
nejen tukovým a uhlíkovým, ale i plazmovým filtrem 
pro nejvyšší účinnost čištění vzduchu.

MYČKY NÁDOBÍ
Vestavné myčky nádobí dosáhnou díky modernímu invertorovému motoru až na energetickou třídu B.  
S šířkou 60 cm disponují jednou z největších kapacit na trhu pro až 16 sad nádobí. Myčky jsou vybaveny  
3 koši, anti bakteriálním filtrem ABT®, ochranou proti přetečení Aquastop, polohovatelným horním košem  
a sklopitelnými držáky talířů ve spodním koši. Intenzivní parní program Steam Plus dosahující až 75 °C nabízí 
vysokou efektivitu při odstraňování zbytků jídla a dalších nečistot bez nutnosti předmytí nádobí. Myčky můžete 
vzdáleně ovládat přes aplikaci hOn, kdy za pomoci technologie Washing Lens dokáže aplikace z vámi pořízené 
fotografie zanalyzovat naplnění myčky, navrhne nejlepší rozložení nádobí a nabídne ideální mycí program.

Přeneste se OD VAŘENÍ K ZÁŽITKU  
s luxusními vestavnými spotřebiči Haier
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AEG 
Gorenje 
NRKI518EA1
• 224 kWh/rok
• 180 l / 68 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Standardní kompresor

Zástupce slovinské značky patří také mezi lednice s oddělenými chladicími okruhy. Gorenje 
tuto technologii nazývá jako NoFrost DualAdvance. Kromě toho používá technologii 
IonAir (ionizátor) eliminující pachy a bakterie a DynamiCooling, což je aktivní distribuce 
chladného vzduchu v prostoru pro čerstvé potraviny. Zajímavá je také automatická aktivace 
rychlého chlazení SuperCool v případě, že chladnička detekuje zvýšení teploty, například 
vlivem vložení většího množství nově nakoupených potravin. Ve výbavě nechybí držák na 
lahve, hluboká police na lahve ve dveřích a jedna extra velká zásuvka v mrazničce, do níž 
se vejde i krocan. Zásuvka na ovoce a zeleninu CrispZone má kromě automatické regulace 
vlhkosti i speciální světlo VitaLight udržující v chodu přirozený proces zrání. Další 
zásuvka FreshZone nabízí nižší teplotu, než je ve zbytku lednice, a je vhodná hlavně pro 
čerstvé maso. Spotřebič je řazen do klimatické třídy SN-N-ST a jeho hlučnost nepřesahuje  
39 dB(A). Mrazicí kapacita činí 3,1 kg / 24 h a akumulační doba 9 h. 
Rozměry: 177,5 × 55,5 × 54,5 cm (v × š × h)

Značka Fagor se vrací na český trh, a to prostřednictvím firmy Amica, která její koupi 
ohlásila v roce 2019 během konání veletrhu IFA. Téma v podobě návratu Fagoru i jeho 
historie a budoucnosti přineseme v příštím SELLu. Do tohoto přehledu jsme ze zcela 
nového portfolia navracející se značky vybrali model beznámrazové lednice s ventilátorem 
v chladicím prostoru, zásuvkou VitControl s regulací vlhkosti a další zásuvkou bez této 
regulace. Součástí výbavy je i držák lhaví či designové přihrádky ve dveřích. Mrazák 
obsahuje 3 šuplíky. Samozřejmostí je elektronické ovládání. Hlučnost činí maximálně 41 
dB(A). Mrazák dokáže za 24 h zamrazit až 2,6 kg potravin. V případě výpadku proudu je 
udrží v bezpečí po dobu 11 h. Klimatická třída má označení ST. 
Rozměry: 176,9 × 54 × 54 cm (v × š × h)

Fagor 
3FIC-5440
• 208 kWh/rok
• 190 l / 56 l

• No Frost
• Standardní kompresor

Značka ETA pozvolna proniká na trh vestavných spotřebičů. V kategorii kombinovaných 
chladniček má ve své nabídce aktuálně dva zástupce. My jsme do přehledu vybrali 
vybavenější a úspornější model, který už při letmém pohledu do specifikací zaujme 
svou moderní konstrukcí s oddělenými chladicími okruhy. V celém chladicím prostoru 
tak udržuje nejen optimální teplotu, ale i vlhkost. Lednice také obsahuje zásuvku na 
zeleninu s regulací vlhkosti, LED osvětlení ve stropě a v mrazničce výsuvný box na 
pizzu a XXL zásuvku. Kompresor nevydává hluk větší než 41 dB(A). Mrazicí kapacita je  
3,5 kg / 24 h a akumulační doba 6 h. Klimatická třída N-ST. 
Rozměry: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h)

ETA 
2373 90001E
• 223 kWh/rok
• 180 l / 68 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Standardní kompresor

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Značka Haier vstoupila na přelomu loňského a letošního roku do segmentu vestavných 
spotřebičů a postupně rozšiřuje toto portfolio o nové modely ve všech produktových 
segmentech. Chladničky nevyjímaje. Tento chystaný model s výškou 193 cm používá 
technologii AI Inside, což je soubor různých funkcí a prvků včetně senzorů kontrolujících 
teplotu či systému Fresher Techs s rovnoměrnou distribucí chladného vzduchu ze zadní 
stěny lednice. Uvnitř se také nachází zásuvka Fresh Zone s teplotou blízkou 0 °C a Humidity 
Zone udržující vlhkost vzduchu na 90 %, aby zelenina vydržela až 2× déle čerstvá. Díky 
invertorovému kompresoru má tento model hlučnost pouhých 37 dB(A). Mrazicí kapacita 
je 3 kg / 24 h a doba skladování při výpadku proudu 16 h. Klimatická třída ST. 
Rozměry: 193,5 × 54 × 54,5 cm (v × š × h)

Haier 
HBW5519E
• 214 kWh/rok
• 218 l / 61 l

• No Frost
• Invertorový kompresor

V nabídce značky Kluge sice najdete i beznámrazové kombinované lednice, ale aktuální 
novinkou je cenově dostupnější model v LessFrost provedení, tedy s mrazničkou, v níž 
je díky hladkým stěnám a skrytému výparníku minimalizováno usazování námrazy. 
Lednici je potřeba odmrazit zhruba jednou za rok. Novinka patří mezi tradiční statické 
modely s jednoduchým mechanickým ovládáním teploty. Vnitřní prostor si rozdělují  
4 skleněné police a zásuvka na ovoce a zeleninu. Dvířka samozřejmě obsahují poličky. 
Mraznička obsahuje 2 šuplíky a 1 výsuvnou polici. Mrazicí kapacita je 3,3 kg / 24 h  
a akumulační doba 12,5 h. Hlučnost spotřebiče činí 38 dB(A). Klimatická třída N-ST.
Rozměry: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h)

Kluge 
KC2251J
• 217 kWh/rok
• 181 l / 70 l

• Statické chlazení
• Standardní kompresor

Dostupnost: září 2022

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Liebherr 
ICBNdi 5183 Peak BioFresh NoFrost
• 208 kWh/rok
• 175 l / 71 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Invertorový kompresor

S hlučností pouhých 34 dB(A) se jedná o jednu z nejtišších lednic v tomto přehledu. 
Rekordmanem na trhu zůstává nadále Whirlpool s 32 dB(A). Model Liebherr ovšem 
spadá do výrazně vyšší cenové kategorie a najdete u něj jak oddělené chladicí okruhy, 
tak pokročilou výbavu a funkce. Disponuje 2 zásuvkami BioFresh, což jsou konstrukčně 
oddělené nulové zóny s elektronicky řízenou teplotou udržovanou těsně nad 0° C. Jedna 
ze zásuvek je navíc nová BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze, kdy se na ovoce  
a zeleninu v pravidelných intervalech snáší jemná vodní mlha. Druhá zásuvka je standardní 
BioFresh určená hlavně pro čerstvé maso a mléčné výrobky. Ve vnitřní boční stěně se 
také nachází praktický dávkovač filtrované vody InfinitySpring. Zadní stěna v chladicím 
prostoru je kovová, což přispívá k rychlejší obnově teploty po otevření a zavření dvířek.  
U značky Liebherr nemohou chybět ani speciální režimy, jako PartyMode (rychlé chlazení  
i mražení), samostatné rychlé chlazení či mražení nebo prázdninový režim. V tomto modelu 
je již integrovaný SmartDeviceBox pro připojení chladničky k domácí wi-fi. Lednice se řadí 
do klimatické třídy SN-N-ST, má mrazicí kapacitu 6 kg / 24 h a odolnost proti výpadku 
proudu 9 h.
Rozměry: 177 × 55,9 × 54,6 cm (v × š × h)

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Sell • 4/2022 • 44



LET

PŘEDSTAVUJE

Jeden gril a dva způsoby přípravy 
Kontaktní elektrický gril Philco PHGR 7000 F v klasickém nerezovém  

designu s otočnými knoflíky nabízí 2 pracovní polohy - otevřenou  

dostatečně velkou plochu pro barbecue grilování, nebo zavřenou  

polohu panini pro zapékání či grilování z obou stran. Každá grilovací  

deska má navíc nezávislé ovládání teploty, na jedné můžete  

grilovat, zatímco na druhé jen přihříváte. Praktickou  

vychytávkou je i pevné nastavení výšky horní desky i pro  

opravdu velké kusy masa. Grilovací desky jsou potaženy  

nepřilnavou vrstvou Xylan, která zajistí ještě lepší výsledek  

grilování, snadno se čistí a grilovací desky díky tomu můžete dát do myčky. 

• Žebrované grilovací desky • Nepřilnavý povrch Xylan • Nezávislé ovládání teploty každé desky • Poloha panini nebo barbecue (rozložené) • Nastavení 
výšky horní desky • Odkapávací miska na boku • Tepelně izolované držadlo grilu • Vertikální uložení a uzamčení desek k sobě • Maximální teplota  
až 230 °C • Digitální LED displej s časovačem • Možnost mytí vyjímatelných částí v myčce • Příkon 2 000 W • Rozměry (v × š × h): 165 × 360 × 315 mm

is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc.  
and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.
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AEG 
Siemens 
iQ700 KI86FPDD0
• 201 kWh/rok
• 156 l / 67 l

• No Forst
• Invertorový kompresor

Prémiová vestavná lednice německé značky Siemens má chladicí oddíl rozdělen na dvě 
samostatné části. Jednu tvoří standardní prostor s policemi a druhou 2 zásuvky hyperFresh 
Premium 0 °C s elektronicky řízenou teplotou. Horní je určena na ovoce a zeleninu a lze 
v ní upravovat úroveň vlhkosti s ohledem na typ uložených potravin. Ovoce si žádá nižší 
vlhkost, zatímco zelenina vyšší. Spodní je vhodná na maso a čerstvé ryby, protože je v ní 
kromě teploty těsně nad 0 °C udržována také nízká vlhkost, která je naopak pro prodloužení 
čerstvosti těchto potravin důležitá. Siemens upozorňuje v popisu ještě LED osvětlení, jednu 
extra velkou zásuvku bigBox v mrazáku a systém softClose – dvířka lednice se automaticky 
a jemně zavřou od úhlu otevření 20°. Lednice má hlučnost 37 dB(A), mrazicí kapacitu 7 kg 
/ 24 h a akumulační dobu 8 h. Spadá do klimatické třídy SN-T. 
Rozměry: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm (v × š × h)

Vysoce nadstandardní vestavná chladnička Miele nabízí kombinaci nejmodernějších funkcí 
a technologií. Najdete v ní metalickou zadní stěnu pro rychlejší obnovu teploty, aktivní 
rozvod vzduchu, systém oddělených chladicích okruhů a plně beznámrazový provoz. Důraz 
je ale kladen i na detaily – například možnost individuálního nastavení polic. Miele pak 
přidává nadstandardní výbavu v podobě oddělených nulových zón PerfectFresh Active 
nebo připojení na vodu, které slouží k automatické výrobě ledových kostek. Ty padají do 
speciální zásuvky v mrazáku. Lednice jich je schopna vyrobit až 100 kusů denně. V této 
kategorii pak asi nikoho nepřekvapí ani přítomnost konektivity. Pokud jde o základní 
specifikace, je spotřebič řazen do klimatické třídy SN-ST, jeho mrazicí kapacita je  
6 kg / 24 h a akumulační doba 9 h. Hlučnost se drží opravdu nízko, a to na úrovni 34 dB(A).
Rozměry: 177 × 55,9 × 54,6 cm (v × š × h)

Miele 
KFN 7795 D
• 208 kWh/rok
• 175 l / 71 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Invertorový kompresor

Beznámrazová novinka značky Philco nabízí ve své kategorii 177 cm vysokých 
kombinovaných lednic nebývale velký mrazák se 3 šuplíky a 1 poličkou s výklopnými 
dvířky. V chladničce pak najdete 4 police z bezpečnostního skla, kovový držák na lahve  
a standardní zásuvku na ovoce a zeleninu. Poličky ve dvířkách jsou samozřejmostí. 
Philco přidává ještě pohlcovač pachů MaxiFresh. Ovládání je řešeno elektronicky  
a osvětlení vnitřního prostoru pomocí LED žárovek. Klimatická třída spotřebiče je T-N, 
mrazicí kapacita 3,9 kg / 24 h a akumulační doba 9 h. Za chodu vydává spotřebič hluk 
maximálně na úrovni 41 dB(A). 
Rozměry: 177 × 54 × 54 cm (v × š × h)

Philco 
PCN 17742 EBi
• 232 kWh/rok
• 145 l / 85 l

• No Frost
• Standardní kompresor

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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AEG 
Whirlpool 
WHC18 T574 P
• 143 kWh/rok
• 182 l / 68 l

• No Frost
• Invertorový kompresor

Novinka ze závěru loňského roku patří do nové generace vestavných lednic Whirlpool  
s nízkou spotřebou, beznámrazovým provozem a rekordně nízkou hlučností. Tišší lednici 
v téže kategorii na trhu žádná další firma nemá, 32 dB(A) zůstává tedy nadále rekordní 
hodnotou. Z technologií stojí za pozornost systém 6. SMYSL kontrolující neustále teplotu, 
aktivní distribuce chladného vzduchu Multiflow a 2 speciální zásuvky. Multi Fresh Box 
umožňuje úpravu teploty (mechanické ovládání) pro různé druhy potravin od čerstvého 
masa přes sýry až po zeleninu. Na ovoce a zeleninu je ovšem určena především zásuvka 
Fresh Box+ s možností úpravy vzdušné vlhkosti. Zadní stěna v chladicí části je kovová. 
Mrazák obsahuje 2 klasické šuplíky a jednu zásuvky Easy Access pro snadné a rychlé 
vyjímání potravin. Lednice také zaujme systémem „push to open“ bez madla na nábytkové 
desce. K otevření dvířek stačí na dveře jemně zatlačit. Mrazicí výkon činí 7 kg / 24 h  
a akumulační doba 6 h. Klimatická třída SN-T. 
Rozměry: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h)

Z katalogu značky Teka jsme do přehledu vybrali model s oddělenými chladicími okruhy 
a schopností udržet potraviny výrazně déle čerstvé, protože je v chladicí části kromě 
optimalizované teploty také optimalizovaná vlhkost vzduchu. Teka tento systém nazývá 
jako LongLife No Frost. V chladicí části kromě standardních polic najdete i speciální 
zásuvku Zero Box s teplotou blízkou nule a přihrádku Vitacare Box na ovoce a zeleninu 
s regulací vlhkosti. Spotřebič je řízen elektronicky a díky invertorovému kompresoru 
nepřekračuje jeho hlučnost hodnotu 38 dB(A). Akumulační doba činí 13 h a mrazicí výkon 
3,5 kg / 24 h.
Rozměry: 177,6 × 54 × 54,5 cm (v × š × h)

Teka 
CI3 350 NF EU
• 224 kWh/rok
• 193 l / 69 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Invertorový kompresor

V červnu loňského roku dorazila na trh tato vestavná lednice od korejského Samsungu, 
který se řadí mezi ty, kdo i v segmentu vestaveb mají chladničky s oddělenými chladicími 
okruhy (Twin Cooling Plus) a nadstandardní technologickou výbavou. Poměrně 
unikátní je například funkce Cool Select+ pro změnu režimu mrazničky, kterou můžete 
používat jako klasický mrazák s volbou teploty mezi −23 °C a −15 °C, pro mírné mražení 
při −5 °C, jemné mražení při −1 °C a konečně pro chlazení při 2 °C. Prezentovaný 
model dále nabízí kovovou zadní stěnu Metal Cooling pro rychlejší obnovu teploty, 
používá kompresor s invertorem a najdete v něm například výsuvnou poličku Easy Slide  
v mrazáku nebo poličku Rack & Shelf, která je navržena jak pro lahve, tak pro běžné 
potraviny. Mrazicí výkon je 6 kg / 24 h, akumulační doba 7 h a klimatická třída SN-T. 
Hlučnost má hodnotu maximálně 35 dB(A).
Rozměry: 193,5 × 54 × 55 cm (v × š × h)

Samsung 
BRB30705EWW/EF
• 229 kWh/rok
• 224 l / 74 l

• Oddělené chladicí okruhy s No Frost
• Invertorový kompresor

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Řada Beyond se stále rozrůstá 
o nové modely spotřebičů
Řada spotřebičů Beko Beyond je na českém a slovenském trhu již pár měsíců a stále se 
rozrůstá o nové produkty, zejména o ty vestavné. S předchozími modely je spojuje nový 
design a hlavní technologie dané kategorie, ale mají v sobě také něco navíc.

Hlavní technologií trub Beko 
Beyond je foukání vzduchu 
AeroPerfect, které obklopí jídlo 
ze všech stran a zajistí jeho 
rovnoměrné pečení při nižší 
spotřebě. K přírodě jsou šetrné 
svým materiálem některých dílů 
ovládacího panelu, protože jsou 
vyrobené recyklací rybářských 
sítí. Nový model trouby Beyond 
BBIS13400XDDSE má navíc 
možnost pečení s podporou 
páry SteamAid. Stačí nalít vodu 

do zásobníků a parní generátor 
trouby vytvoří páru, když je 
potřeba při pečení, sám.

Vyšší řady myček Beyond spojuje 
mycí rameno CornerIntense, 
které svým tvarem dosáhne až 

do rohů myčky. To je doplněné 
zónou DeepWash, která 
myje láhve a vysoké nádobí. 
Nový model BDIN39640A 
má automatické dávkování 
prostředků AutoDose, které 
použije jen tolik prostředků, kolik 
je opravdu potřeba a omezuje 
jeho plýtvání. Výhodou je 
také aplikace HomeWhiz 
s WiFi, prostřednictvím které 
lze doplnit nekonečně dalších 
mycích programů.

Spotřebiče Beko Beyond se 
zaměřují na nižší spotřebu 

energií, úsporu mycích 
prostředků a využití 

recyklovaných materiálů.



beko.cz

Vestavná myčka Beyond BDIN39640A

Trouba s párou Beyond BBIS13400XDDSE

Aplikace HomeWhiz s WiFi • automatické dávkování prostředků AutoDose • rameno 
CornerIntense • zóna DeepWash • kluzné uložení dveří SlideFit+ • automatické 
otevření dveří po domytí • 16 sad nádobí • 11 programů • příborová přihrádka • 
vnitřní osvětlení • invertorový motor

Nová myčka Beyond má WiFi pro stažení nekonečně dalších programů. 
Je vybavená automatickým dávkováním AutoDose, které šetří spotřebu 
mycích prostředků. Pro pečlivé umytí má rameno CornerIntense 
s dosahem až do rohů myčky a zónu DeepWash pro mytí lahví.

Pečení s podporou páry SteamAid • rovnoměrné proudění vzduchu AeroPerfect 
• části panelu vyrobené recyklací rybářských sítí • možnost dezinfekce věcí 
HygieneShield pomocí páry a teploty • 15 programů • katalytická zadní deska 
a parní čištění • tiché dovření dveří SoftClose

Trouba s pečením s podporou páry SteamAid je vybavená výsuvným 
tankem na vodu a parním generátorem. Stejně jako ostatní trouby 
Beyond má foukání vzduchu AeroPerfect pro rovnoměrné pečení 
a panel je vyrobený z recyklovaných rybářských sítí.
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Jarní Fast Day 2022
Návrat k „face to face“ byznysu se vydařil
Přestože největší kontraktace roku s účastí většiny značek se odehraje až na podzim a červnová 
edice Fast Day se týkala výhradně portfolia samotné firmy FAST ČR, společenské sucho 
posledních dvou let z ní učinilo vítaný životabudič. Do tradiční lokace Tři věžičky nedaleko Jihlavy 
se sjeli obchodníci z celé republiky. Na místě byla k vidění nejen spousta známých tváří branže 
domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, ale také nebývale velký počet produktových novinek.  
A nejen to. FAST získal nově i jednu významnou značku.

Catler prezentoval unikátní řešení
Prémiová značka malých domácích spotřebičů prošla v průběhu 
let velkou proměnou. Původně tvořily její nabídku výrobky 
australské firmy Breville, která ale v Evropě sjednotila své aktivity 
pod značku Sage. Catler tak nyní patří firmě FAST, která s ním 
dál pracuje a mravenčí prací buduje jeho katalog. Nezařazuje 
ovšem kdeco. Pečlivě vybírá spotřebiče, s nimiž se bude na trhu 
vymykat. Dokládají to například loni představený překapávač 
CM 4012 nebo tyčový mixér SB 810, mimochodem oba s Red Dot 
Design Award. Překapávač zaujme nejen jedinečným vzhledem 
se skleněnou nádobou inspirovanou legendárním chemexem, 
ale i integrovanou váhou a přesným nastavením teploty. Mixér 
je zase zajímavý díky svému příslušenství. Catler je po německé 
značce Bosch teprve druhým na trhu, kdo dodává ponorný mixér 
s vakuovací sadou. Navíc je k němu přibalena i sada tří typů nožů, 
které lze snadno vyměnit v hlavní mixovací noze. A opravdové 
unikum je nástavec se silikonovým nástavcem na mytí lahví.
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Z opravdu žhavých novinek jsme na místě zaznamenali nové 
mlýnky na maso včetně chystaného modelu FG 403 Food+, který 
bude díky dodávanému příslušenství sloužit také jako šnekový 
odšťavňovač. Kusově by měl být dostupný od 1. července. V levé 
části fotky můžete také vidět designovou vakuovou svářečku fólií 
VS 812 s komfortním dotykovým ovládáním.

Ecovacs v centru pozornosti
Velkým překvapením na veletrhu byla prezentace značky Ecovacs, 
výrobce vyspělých robotických vysavačů, kterou ještě donedávna 
měla v distribuci firma HP Tronic. Nově ji ale získal právě FAST 
ČR a skutečně na poslední chvíli stihl ještě zařadit její prezentaci 
na FAST Day. A že bylo co ukazovat.
 Ecovacs má totiž hned několik klíčových, a dovolíme si říct 
dokonce revolučních novinek, které posouvají celý trh s robotickou 
technikou o notný kus vpřed. Symbolem náskoku Ecovacsu před 
konkurencí je nový model Deebot X1 Omni schopný zcela 
autonomně vysávat i vytírat minimálně týden. V jeho základně 
se totiž nenachází pouze systém pro odsávání prachu, nýbrž  
i nádržka na čistou vodu a separátní nádoba na špinavou vodu.  
Po skončení úklidu je tak z robotu odsát prach, základna mu 
současně doplní vodu a dokonce vyčistí jeho dva mopy, které 
následně může aktivně usušit ohřátým vzduchem.

 Samotný robot má vysokou sací sílu až 5 000 Pa a je schopen 
rozeznávat předměty – rozliší například židli od povalujícího se 
kabelu, na který nevjede a nenamotá ho. Pokud se někde zasekne, 
dané místo si pamatuje a při příštím úklidu se v něm pohybuje už 
jinak. Jeho mopy jsou rotační a účinně odstraňují i zaschlou špínu. 
Zmiňovat konektivitu a mapování prostoru je snad u výrobku této 
kategorie zbytečné.

Na místě byly k vidění také další modely z řady Deebot i nový 
robotický čistič Winbot 920.

Philco chystá „parní vrchovku“
Klíčovou značkou velkých domácích spotřebičů je pro firmu FAST 
pochopitelně Philco. V její rozsáhlé prezentaci bylo k vidění hned 
několik novinek včetně teprve chystané vrchem plněné pračky  
v opravdu povedeném designu a s nyní tolik populárními parními 
funkcemi. Všimněte si na detailní fotce lokalizovaného ovládacího 
panelu s elegantním stříbrným voličem programů. Pozorným jistě 
neunikne ani označení energetické třídy B. Pračka by měla dorazit 
na trh během letošního podzimu.
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K vidění u Philca byly v SELLu již prezentované mrazničky 
řady Joker, které se na trhu vymykají funkcí přepnutí do 
chladicího režimu, nebo nové vinotéky včetně modelu  
PW 143 GLV s kapacitou 143 lahví. Jednozónová vinotéka  
s invertorovým motorem je vybavena kovovými policemi s velmi 
praktickou instalací – lahve se nezasouvají dovnitř, ale pokládají 
na bok s etiketou směrem ven. Police jsou navíc výsuvné, takže 
má uživatel dokonalý přehled o tom, jaké lahve na dané polici má. 
Najít tu správnou je výrazně jednodušší.

Sage lákal na kávu, zmrzlinu, pizzu i chobotnici na grilu
Prémiová značka malých domácích spotřebičů chystá uvedení 
zajímavé novinky v segmentu kávovarů během letošního podzimu. 
Výrobek ale ještě nebyl k dispozici pro prezentaci. Jakmile se jeho 
uvedení přiblíží, můžete očekávat v SELLu podrobnou prezentaci.
 O návštěvníky nebyla v sekci Sage rozhodně nouze. Mohli se 
osobně přesvědčit, jak tyto spotřebiče pracují. Kromě kávovarů 
na místě pracovaly také zmrzlinovače, pizza trouba Pizzaiolo  
a elektrické grily, z nichž bylo možné ochutnat chobotnici. 

Sencor a plejáda novinek
Černý kůň značek společnosti FAST má nyní tak rozsáhlou 
nabídku, že mu byla opět věnována celá hlavní místnost ve Třech 
věžičkách. Na místě byl vidět nespočet novinek, a to i ze segmentu 
spotřebičů včetně nových designů varných konvic a dalších 
pomocníků do kuchyně. Z celkem logických důvodů byl velký 

prostor věnován prezentaci elektrokoloběžek, z nichž se stává 
postupně nemalý prodejní hit. 
 U Sencoru celkově lze vidět v posledních letech výrazný posun 
směrem k vyspělejším (a dražším) výrobkům. Jedním příkladem za 
všechny budiž segment vysavačů, kde má Sencor velmi povedené 
modely i v moderních kategoriích tyčových a robotických vysavačů. 
To samé platí pro kuchyňské roboty, kde se značka etablovala  
z pozice levnější alternativy na plnohodnotného hráče.

Sharp ve jménu pokročilých technologií
Japonská značka, jejíž spotřebiče produkuje pro Evropu od roku 
2014 turecký Vestel, má velmi širokou nabídku hlavně v segmentech 
praní a chlazení. Hlavně ve druhé jmenované kategorii nabízí 
opravdu unikátní produkty v podobě pětidveřových amerických 
chladniček dostupných v různých barvách včetně béžové, bílého 
skla a černého skla. Pračky zase lákají na parní programy, plně 
lokalizovaný ovládací panel nebo invertorový motor.

SodaStream – maliny v hlavní roli
Letošní léto bude u nejúspěšnějšího výrobníku sody ve znamení 
malin. Na trh míří speciální sada výrobníku Spirit v bílé barvě  
s lahví Fuse v témže provedení a ještě dvěma lahvemi s malinovým 
motivem. Samozřejmě nemůže chybět ani koncentrovaná příchuť 
malina.

SERIES 4 & 5

DOSUD NEJLEPŠÍ 
ČIŠTĚNÍ OD ORAL-B

S REVOLUČNÍ MAGNETICKOU 
TECHNOLOGIÍ

Česká stomatologická komora v roce 2021 
udělila značce Oral-B jako jediné pečeť 
za šetrnost a preciznost magnetické iO 
technologie.

iO je nejlepší technologie čištění zubů od Oral-B. Kombinuje jemnou energii
mikrovibrujících vláken s kulatou kartáčkovou hlavou Oral-B inspirovanou zubními lékaři – 
to vše poháněno tichým magnetickým pohonem.

 Odstraní až o 100 % více zubního plaku než manuální kartáček
  Přispívá k dosažení o 100 % zdravějších dásní už za 1 týden, 
v porovnání s manuálním kartáčkem

  Čištění je velmi tiché a přenos nežádoucích vibrací
mimo kartáček, které lze u jiných kartáčků 
pociťovat v dlani, je díky inovaci 
u iO velmi potlačen

  ŠETRNÁ MAGNETICKÁ 
TECHNOLOGIE
 4 PERSONALIZOVANÉ 
REŽIMY ČIŠTĚNÍ
  BLUETHOOTH PRO 
PŘIPOJENÍ K ORAL-B 
APLIKACI
  PROFESIONÁLNÍ ČASOVAČ
  PŘIPOMÍNKA VÝMĚNY 
HLAVICE

  ŠETRNÁ MAGNETICKÁ TECHNOLOGIE
 5 PERSONALIZOVANÝCH REŽIMŮ 
ČIŠTĚNÍ
  BLUETHOOTH PRO PŘIPOJENÍ 
K ORAL-B APLIKACI
  DETEKCE POLOHY ČIŠTĚNÍ 
V 6 ZÓNÁCH DÍKY UMĚLÉ 
INTELIGENCI
  PROFESIONÁLNÍ ČASOVAČ
  PŘIPOMÍNKA VÝMĚNY HLAVICE

iO Magnetic Drive 
Technology

mbinuje jemnou energii
Oral-B inspirovanou zubními lékaři – 

í kartáček
týden,

iO Magnetic Drive
Technology

brací

Nové magnetické kartáčky iO SERIES 4 & 5, které doplňují rodinu iO.

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE iO

SERIES 4 SERIES 5
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#PURIFY 
H Y G I E N I C K Á  P É Č E  

O  C E L O U  D O M Á C N O S T

Laurastar DMS, neboli suchá jemná pára, je přirozeným řešením 
pro ochranu vašeho zdraví a zdraví vašich blízkých. Sterilizace 
párou snižuje riziko bakteriálních infekcí, virových infekcí a mož-
nost vzniku plísňových infekcí. Zajišťuje rychlou, účinnou steriliza-
ci bez použití jakýchkoliv chemických prostředků. Důkladně 
dezinfikuje všechny tkaniny a povrchy. Dostane se i do těžko pří-
stupných záhybů a míst. Všechny výrobky Laurastar jsou certifiko-
vány vědeckými laboratořemi a působí proti všem mikrobům
a škůdcům: bakteriím, virům, plísním, roztočům a štěnicím.

100% HYGIENICKÁ

až 160 °C

až 129 KM/H

Dokonalé výsledky na všech typech látek, 
předmětů a povrchů.

Zabíjí >99,999 % virů, bakterií, roztočů, 
plísní a štěnic.*

Bez chemických prostředků a s ohledem 
na životní prostředí.

*Certifikováno nezávislými laboratořemi
Přirozený

účinek páry

REDUKUJE 
NEPŘÍJEMNÉ 
PACHY

ŠATNÍCH 
MOLŮ
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a škůdcům: bakteriím, virům, plísním, roztočům a štěnicím.

100% HYGIENICKÁ

až 160 °C

až 129 KM/H

Dokonalé výsledky na všech typech látek, 
předmětů a povrchů.

Zabíjí >99,999 % virů, bakterií, roztočů, 
plísní a štěnic.*

Bez chemických prostředků a s ohledem 
na životní prostředí.

*Certifikováno nezávislými laboratořemi
Přirozený

účinek páry

REDUKUJE 
NEPŘÍJEMNÉ 
PACHY

VŠÍ  
A HNID

ŠATNÍCH 
MOLŮ

BAKTERIÍ

ZVÍŘECÍCH  
ALERGENŮ PLÍSNÍ

(C. albicans)

ROZTOČŮVIRŮ

ŠTĚNIC
(vajíček, larev 
i dospělých)
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#PURIFY 
H Y G I E N I C K Á  P É Č E  

O  C E L O U  D O M Á C N O S T

Laurastar DMS, neboli suchá jemná pára, je přirozeným řešením 
pro ochranu vašeho zdraví a zdraví vašich blízkých. Sterilizace 
párou snižuje riziko bakteriálních infekcí, virových infekcí a mož-
nost vzniku plísňových infekcí. Zajišťuje rychlou, účinnou steriliza-
ci bez použití jakýchkoliv chemických prostředků. Důkladně 
dezinfikuje všechny tkaniny a povrchy. Dostane se i do těžko pří-
stupných záhybů a míst. Všechny výrobky Laurastar jsou certifiko-
vány vědeckými laboratořemi a působí proti všem mikrobům
a škůdcům: bakteriím, virům, plísním, roztočům a štěnicím.

100% HYGIENICKÁ

až 160 °C

až 129 KM/H

Dokonalé výsledky na všech typech látek, 
předmětů a povrchů.

Zabíjí >99,999 % virů, bakterií, roztočů, 
plísní a štěnic.*

Bez chemických prostředků a s ohledem 
na životní prostředí.

*Certifikováno nezávislými laboratořemi
Přirozený

účinek páry

REDUKUJE 
NEPŘÍJEMNÉ 
PACHY

ŠATNÍCH 
MOLŮ
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56 TÉMA • PRODEJNY CONCEPT

Realitou vývoje trhu během posledních 
dvou dekád je jeho postupná 
konsolidace, během níž se silnější 
stávají ještě silnějšími a slabší buď 
končí, nebo jsou pohlceni. Souběžně 

se společnost i obchod dál digitalizují. 
A v neposlední řadě má každý větší 
prodejce vlastní produktové značky, 
které mu zvyšují obrat a zajišťují 
komfortně vysoké marže, protože 

výrobky přímo nakupuje v továrnách. 
Tyto značky mají ještě sekundární roli 
– působí jako určitá páka na nezávislé 
značky bez ohledu na to, zda jde  
o skutečné výrobce produktů, nebo 
obchodní značky, kam spadá i Concept. 
Že musí menší a ryze česká značka 
jednoho podnikatelského nadšence 
na vývoj a změny na trhu reagovat, 
považujeme za přirozené. Je však velmi 
odvážná a riziková investice milionů 
korun do vlastních prodejen rozumná? 
Obzvlášť v době velké nejistoty  
a hrozící recese?

Concept musel reagovat
Když se podíváme na současnou 
strukturu trhu, kde má prakticky  
každý významnější velkoobchod  
a řetězec svou vlastní značku domácích 
spotřebičů, nemohl Concept nehnutě 
přihlížet. Byla by to cesta k pozvolnému 
ústupu ze scény. Jindřich Valenta si 
to evidentně uvědomuje a během 
diskuse s naší redakcí poznamenává: 
„Jsme schopni dobře prodat naše 
zboží v e-tailu, ale potřebujeme posílit 
v retailu, abychom dosáhli zajímavého 
tržního podílu. Změna naší strategie 
není primárně krokem proti privátním 
značkám. Jde nám hlavně o to 
adekvátně prezentovat naše zboží. Jsme 
dlouhodobě mezi profesionály z oboru 
podceňováni. Musíme si proto prostor pro 
odpovídající prezentaci vytvořit sami.“
 Valenta má samozřejmě pravdu.  
Na trhu se dlouhé roky v pravidelných 
cyklech objevují spekulace o možném 
konci Conceptu. Jde přitom pouze  
o řeči nepodložené jakýmikoliv důkazy 
a čísly. Přestože to neměl Concept vždy 
jednoduché, je nyní firmou se skoro 
miliardovým obratem a prokazatelným 
dlouhodobým růstem. Debaty o jeho 
krachu jsou spíš důsledkem toho,  
o čem Valenta hovořil – podceňování 
značky ze strany resellerů a dalších 
profesionálů z oboru. Jde o takový 
začarovaný kruh, z něhož se nyní chce 
Concept proinvestovat otevíráním 
vlastních prodejen.
 „Rozhodli jsme se pro vlastní prodejny, 
protože je to ekonomicky smysluplnější 
a udržitelnější než showroom, který 
negeneruje žádný zisk a musíte ho jen 
dotovat. Hodnota značky díky vlastním 
prodejnám stoupne,“ doplňuje Valenta 
pro SELL.

Olomouc, 8. dubna 2022. Jindřich Valenta přestřihuje pásku během slavnostního 
otevření první značkové prodejny Concept v ČR. Najdete ji v obchodním centru Haná.

Concept spouští novou strategii. 
Je otevírání vlastních prodejen 
geniálním tahem, nebo cestou 
do záhuby?

Česká značka Concept překonala během své 31leté historie 
nejednu situaci, kdy už byla blízko svému konci. Navzdory 
pro ni negativním trendům v podobě konsolidujícího se 
trhu a nástupu privátních značek si ovšem dál razí cestu 
byznysovým oceánem. V posledních letech dokonce 
výrazně rostla, téměř k hranici miliardového obratu. Její 
zakladatel a majitel Jindřich Valenta si po prožitých tvrdých 
pádech uvědomuje, že nemůže usnout na vavřínech a přejít 
do statického režimu. Letos proto Concept přišel s velmi 
ambiciózní strategií otevřít až desítky vlastních prodejen 
napříč republikou.
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Tři prodejny otevřeny. A co dál?
První prodejna přivítala zákazníky 
v Olomouci letos na jaře, následoval 
Zlín a v červnu přibyla Třebíč.  
Zde samozřejmě Concept nekončí.  
Na druhou stranu si firma uvědomuje, 
že nemůže po hlavě vletět do byznysu, 
který doposud neprovozovala a nemá 
v něm zkušenosti. Otevřít desítky 
prodejen a uvázat si na krk obří dluh by 
jí mohlo skutečně zlomit vaz. 
 Jindřich Valenta s námi hovoří 
upřímně a bez obalu. Nechce novou 
strategií ohrozit existenci firmy  
a zmiňuje i nedostatky, jež jeho  
firma má. Například procesní, které jsou 
určitým reliktem minulosti  
a již neodpovídají současné velikosti 
společnosti. Přiznává také, že s retailem 
nemá Concept bohaté zkušenosti:  
„V těchto třech prodejnách se budeme učit 
a vše uvádět do určitých procesů. Jsme 
firma, která si může dovolit pouze to, co 
si sama vydělá. První výsledky z nových 
prodejen nejsou špatné. Je však příliš 
brzy na nějaké zhodnocení. Nejdůležitější 
bude poslední kvartál roku, zejména 
předvánoční období, které ukáže, zda má 
tento projekt potenciál pro další rozvoj.“
 Prodejny Conceptu se drží 
skromnějších ploch okolo 120 m², 
což ovšem stačí k prezentaci většiny 
portfolia. Valenta se snaží vybírat 
místa, kde může být i menší sklad, 
aby si mohli zákazníci zboží objednat 
online a dojít si ho ihned vyzvednout. 
Do budoucna počítá s přidáním 
dalších služeb včetně instalace velkých 
spotřebičů přímo u zákazníka. Případně 
služeb, jaké ještě nikdo na trhu 
nenabízí. Na konkrétní informace je ale 
podle něj zatím brzy.

Stěhování do centrálního skladu
Přestože jsou nové prodejny trhu  
nejvíc na očích a psala o nich  
i některá zpravodajská média, neméně 
důležitým krokem je pro Concept 
zásadní logistická změna v podobě 
stěhování do jednoho centrálního 
skladu. Doposud používala firma šest 
až sedm skladů, což ještě před pár  
lety nevadilo, ale s dalším růstem  
a potřebou nastavit určité řídicí procesy 
toto nastavení snižovalo efektivitu 
celé logistiky. Nový sklad v Týništi nad 
Orlicí proto vnímáme jako významný 
odrazový můstek pro další rozvoj 
Conceptu na českém trhu. 

Uspějí prodejny v současné situaci?
Když loni v Conceptu připravovali 
projekt otevření vlastních obchodů, 
rozhodně nepočítali, že bude letos 
republika v inflační krizi, dál se 
prohloubí krize energetická a bude nad 
námi viset hrozba recese v roce 2023. 
Přesto neztrácí Valenta optimismus.

 „Přežili jsme v naší historii hodně 
věcí. Fungujeme už 31 let a já sám jsem 
nasbíral mnoho zkušeností v krizových 
situacích. Přestože je současný vývoj  
na trhu zase něco zcela nového  
a nečekaného, z předchozích krizí 
jsme si odnesli především jednu věc – 
nepanikařit a zachovat chladnou hlavu. 
Člověk má tendenci ve stresu dělat chyby. 
Naše zkušenosti nám pomáhají je nedělat 
nebo jich dělat alespoň méně,“ přemítá 
Valenta během našeho rozhovoru  
o aktuálním stavu trhu a výhledu na 
další měsíce. A naši diskusi uzavírá slovy: 
„Dneska máme ve firmě lidi, co dřív 
pracovali pro Švýcary, velké e-shopy a jiné 
procesně vyspělé subjekty. Nejsme ve 
stavu, že bychom něco potřebovali přežít. 
Concept je zdravá firma. Otevírání nových 
prodejen není nějaký pokus o záchranu, 
nýbrž příprava na další vývoj na trhu. Zda 
jsme zvolili správný postup, ukáže až čas.  
My samozřejmě věříme, že kráčíme 
správným směrem.“

Lubor Jarkovský



Teka připravuje uvedení nové designové 
řady Infinity G1. Na co se můžete těšit?
Na úspěchy a kladné přijetí populární edice Urban Colors naváže v druhé polovině roku řada 
Infinity G1, při jejímž vývoji se Teka inspirovala nejnovějšími designovými trendy v segmentech 
automobilů, šperků i moderních digitálních pomocníků. Nadčasové pojetí a precizní souhra 
jednotlivých spotřebičů tvořících dokonale funkční celek budou přitahovat pozornost mnoha 
zákazníků.

Nová řada je výsledkem spo-
lupráce firmy Teka a legendár-
ního Italdesignu, společnosti, 
která působí na trhu už víc 
než 50 let a pracovala s mnoha výrobci a dodavateli z automo-
bilového průmyslu. Více než 200 designových ocenění sériově 
vyráběných vozů či jejich prototypů, fotoaparátů, motorek  
a dalších výrobků hovoří samo za sebe.

Základní kameny
Infinity G1 velmi umně 
kombinuje matné 
odstíny s blyštivou 
černou a detaily  
v barvě mědi, která od-
haluje hluboký smysl 
tvůrců řady pro detail. 
Přestože se tento nový 
koncept neuchy-
luje k prvoplánové 
extravaganci a drží se 
tradičních barev, nemá 
strach být osobitý  
a jedinečný. Infinity G1 
je zhmotněním mini-
malismu, intuitivnosti 
a výkonu.

Portfolio produktů
Během třetího kvartálu budou uvedeny první modely z nové 
řady. Chybět nebude multifunkční trouba se systémem Dual 
Clean – čištění pomocí pyrolýzy nebo páry. Novinka bude 
schopná dosáhnout až 340 °C, takže nabídne stejně kvalitní 
přípravu italské pizzy jako model Maestro Pizza. Součástí příslu-
šenství bude i pizza kámen a lopatka. Chybět nebude kompaktní 
trouba s funkcí mikrovln, zkosený komínový odsavač v šířce  
80 cm a několik modelů varných desek (flexi indukce i plyn).

www.teka.cz



Multifunkční trouba 
HLB 85-G1 P BM
• Dual Clean: pyrolýza + Hydroclean Pro
• dotykové ovládání s časovačem
• multifunkční SurroundTemp – 8 funkcí vaření
• automatická funkce 340 °C pro přípravu 
 pravé neapolské pizzy
• 1 teleskopický výsuv Plus-Extension, 
 5 úrovní pečení
• dveře SoftClose se 4 skly
• pizza kámen a nerezová lopatka
• objem 71 litrů
• energetická třída A+

Multifunkční kompaktní trouba 
HLC 84-G1 C BM
• SurroundTemp + mikrovlnná trouba – 11 funkcí
• čisticí systém Hydroclean ECO
• dotykové ovládání
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu (až 1 000 W)
• skleněná vanička a zesílená mřížka
• dveře se 3 skly
• objem 41 litrů

Vestavná mikrovlnka 
ML 82-G1 BIS L
• keramické dno pro homogenní ohřev
• skládací gril (1 200 W)
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu (až 850 W)
• 9 programů s přímým přístupem
• 30‘ rychlý start
• elektronické ovládání s digitálními hodinami
• grilovací talíř a zesílená mřížka
• objem 22 litrů 

Ohřevná zásuvka 
KIT-G1 VS/CP MB
• skleněný přední panel

Komínový odsavač par 
DVI 88-G1 EOS BM
• šířka 80 cm
• obvodové odsávání
• elektronické ovládání
• 3 rychlosti + intenzivní chod
• výkon od 236 m³/h do 692 m³/h
• hlučnost od 46 dB(A) do 56 dB(A)
• funkce Fresh Air
• možnost recirkulace
• energetická třída A+++

Indukční varná deska 
SPACE IBF 64-G1 MSP BM
• dotykové ovládání Multislider s programátorem
• 6 zón: 4 (235 × 189 mm) + 2 Teka Flex kombinované 
 (235 × 395 mm)
• funkce přímého vaření
• funkce Power Plus
• funkce Stop & Go
• výkon 7,2 kW

Plynová varná deska 
GBC 75-G1 GBC BM
• zaoblené sklo
• šířka 70 cm
• integrované zapalování
• bezpečnostní termočlánek v každém hořáku
• trysky pro zemní plyn i propan-butan
• 5 hořáků: 1 dvojitý (3,50 kW) + 1 (2,80 kW)  
 + 1 (1,75 kW) + 1 (1,40 kW) + 1 (1,00 kW)
• jednotlivé litinové rošty

Plynová varná deska 
GBC 64-G1 GBC BM
• zaoblené sklo
• šířka 70 cm
• integrované zapalování
• bezpečnostní termočlánek v každém hořáku
• trysky pro zemní plyn i propan-butan
• 4 plynové hořáky: 1 (2,80 kW) + 1 (1,75 kW) 
 + 1 (1,40 kW) + 1 (1,00 kW)
• jednotlivé litinové rošty
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1Zobrazuje zbývající čas
2 Vestavná myčka
3Nutné použít proprietární řešení Miele – PowerDisk
4Funkce SteamGloss pro vyšší lesk nádobí. Aktivuje se během fáze sušení
5Možnost volby doby trvání programu před jeho spuštěním
6Myčky s konektivitou dočasně vyřazeny ze sortimentu kvůli nedostatku polovodičů
7Volně stojící myčky Haier budou uvedeny na trh v roce 2023

Myčky nádobí
AEG/Electrolux Amica Beko Bosch/Siemens Brandt/De Dietrich Candy/Hoover Concept ECG

Kategorie

Volně stojící myčky 60 cm

Volně stojící myčky 45 cm

Vestavné myčky 60 cm

Vestavné myčky 45 cm

Vestavné – s panelem

Vestavné – plně integrované

Stolní myčky

Kapacita, technologie a výbava

Maximální počet sad nádobí 15 14 16 14 16 16 14 14

Autodosing

Parní technologie

UV světlo

Aktivní sušení ventilátorem

Auto. otevření dvířek

Senzorová technologie

Příborová zásuvka

Pogumování/měkčený plast 
v horním koši

Samočisticí filtr

Invertor

Přídavné mycí trysky/rameno 
(spodní koš)

Zdvih spodního koše do výšky 
koše horního

Kluzné panty dvířek

Signalizace provozu na podlahu

Aquastop

Energetická třída

A  

B

C

D

Funkce

Zrychlení programu

Ztišení programu

Komfort

Konektivita

Hlučnost 39 dB(A) a nižší

Osvětlení vnitřního prostoru

2

4

(od 09/22)

1 (od 09/22)

(od 08/22)

5

(od 08/22)

6
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AEG/Electrolux Amica Beko Bosch/Siemens Brandt/De Dietrich Candy/Hoover Concept ECG

Kategorie

Volně stojící myčky 60 cm

Volně stojící myčky 45 cm

Vestavné myčky 60 cm

Vestavné myčky 45 cm

Vestavné – s panelem

Vestavné – plně integrované

Stolní myčky

Kapacita, technologie a výbava

Maximální počet sad nádobí 15 14 16 14 16 16 14 14

Autodosing

Parní technologie

UV světlo

Aktivní sušení ventilátorem

Auto. otevření dvířek

Senzorová technologie

Příborová zásuvka

Pogumování/měkčený plast 
v horním koši

Samočisticí filtr

Invertor

Přídavné mycí trysky/rameno 
(spodní koš)

Zdvih spodního koše do výšky 
koše horního

Kluzné panty dvířek

Signalizace provozu na podlahu

Aquastop

Energetická třída

A  

B

C

D

Funkce

Zrychlení programu

Ztišení programu

Komfort

Konektivita

Hlučnost 39 dB(A) a nižší

Osvětlení vnitřního prostoru

2

4

(od 09/22)

1 (od 09/22)

(od 08/22)

5

(od 08/22)

6

ETA FAGOR Gorenje/MORA Haier Indesit Kluge LG Miele Philco Romo Samsung Teka Whirlpool

14 14 16 16 14 13 14 14 15 15 14 15 15

 

 

7

7

(od 07/22)

(od 08/22) 3

(od 08/22)

(od 08/22)

(od 08/22)

(od 08/22)

SROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ A VÝBAVY MYČEK



Designové řady
Vlajkovou lodí katalogu vestavných spotřebičů Whirlpool je řada 
W Collection přinášející ty nejmodernější technologie a funkce 
v produktech v designu, který vychází nejen z aktuálních trendů, 
ale je současně nadčasový díky použití prémiových materiálů. 
Dominující černé sklo, nerezové detaily a komfortní dotykové 
ovládání ocení většina uživatelů.

 Velmi důležitá je v nabídce Whirlpool nadále řada Absolute, 
u níž převažuje nerez. Dominantou u trub je pak centrálně 
umístěný knoflík sloužící k ovládání spotřebiče. Do cenově 
nejdostupnějšího segmentu spadají modely v designu Actual,  
u nichž je kladen důraz na jednoduchost. A to jak designovou, 
tak z pohledu ovládání a funkcí. Svého zákazníka mají 
pochopitelně i spotřebiče v designu Tradizione, jehož hlavním 
účelem je navodit v kuchyni hřejivou domáckou až nostalgickou 
atmosféru. Trouby na první pohled zaujmou jasmínovou nebo 
antracitovou barvou, klasickou analogovou minutkou a madlem 
v barvě mosazi.

6. SMYSL
Epicentrem technologií značky Whirlpool je takzvaný 
6. SMYSL. U každého typu spotřebiče má pochopitelně 
odlišný účel, ale všechny spojuje snaha firmy přinést na 
trh zase o něco chytřejší výrobky, které optimalizují svůj chod, 
zlepšují kvality uchovávání jídla i jeho tepelnou úpravu.

Vestavné spotřebiče Whirlpool
Mimořádně široká nabídka, 
pokročilé technologie a jedinečná řešení
Značka Whirlpool se pyšní skutečně rozsáhlým portfoliem vestavných spotřebičů od základních cenově 
dostupnějších modelů až po ty nejvyspělejší s parními funkcemi, barevnými displeji a konektivitou. 
Na výběr mají zákazníci také z několika designových řad a barevných provedení. Trendy není jen černé 
sklo nebo nerez, ale i bílá či moderní, leč velmi decentní champagne.

www.whirlpool.cz

Rustikální řada Whirlpool



Konektivita
Vybrané modely spotřebičů Whirlpool disponují funkcí  
6. SMYSL Live, která kromě chytrých senzorů nabízí integraci 
do domácí wi-fi sítě. Spotřebiče pak lze ovládat, nastavovat, 
kontrolovat a diagnostikovat z aplikace v chytrém telefonu.

Vestavné trouby
Vaření v páře i pečení s přidanou párou
Nejen nejvyšší model horkovzdušných a plně parních trub 
Whirlpool z nejvyšší řady W Collection dostal do vínku parní 
generátor a funkci vaření ve 100% páře. Vedle top modelu 
W11I OP1 4S2 H je funkce k dispozici i u modelu W9 OP2 
4S2 H. Tuto úroveň parních funkcí označuje Whirlpool jako 
SteamSense+. S přípravou jídel pomohou chytré senzory 
funkce 6. SMYSL, s čištěním zase technologie StarClean 
využívající páru k rozpuštění mastnoty a nečistot. Ve srovnání 
s pyrolýzou spotřebuje tento proces o 97 % méně energie.  
Co dalšího? Zmiňme funkci Cook4 pro přípravu  
až 4 různých jídel na 4 úrovních v troubě, a to bez mísení 
pachů a vzájemného ovlivnění chuti. Samozřejmostí jsou pak 
teleskopické výsuvy. Ovládání trouby zpříjemní 4,5palcový 
dotykový barevný LCD displej, který vás provede recepty 
krok za krokem. A zmínit musíme také konektivitu.
 Další modely pak umožňují pečení s přidanou párou, 
přičemž jsou v nabídce jak ty z W Collection s nádržkou na 
vodu, tak ty v univerzálním designu, u nichž se voda jednoduše 
nalije na dno trouby. Sem patří například novinky z loňského 
podzimu OAS KP8V1SW IX s pyrolýzou a OAS KC8V1SW IX 
bez pyrolýzy (dodáván s katalytickými deskami). Obě trouby 
mají nerezové provedení. Varianty s BLG na konci označení jsou 
pak černé.

Inovovaná 
řada Absolute
V závěru loňského roku uvedl Whirlpool na trh dva zbrusu 
nové modely vestavných trub v designu Absolute, který 
patří u značky Whirlpool nadále mezi velmi populární volbu 
zákazníků. Jde vlastně o jednu troubu ve dvou barevných 

provedeních – AKZ9 9480 NB má černou barvu, zatímco 
AKZ9 9480 IX je dodávána v nerezu.
 Trouby s objemem 73 litrů mají tradiční ovládání 
s centrálním otočným voličem, po jehož stranách se nachází 
dva displeje. Ten vlevo indikuje vybrané funkce pečení, 
napravo se nastavuje teplota, popřípadě čas pečení. Trouby 
nepostrádají chytrou funkci 6. SMYSL, pyrolytické čištění či 
teleskopické výsuvy. Dodávány jsou i s teplotní sondou,  
s níž lze sledovat teplotu uvnitř pokrmu. Sonda je samozřejmě 
připojena k systému trouby a požadovanou teplotu může 
uživatel nastavit na displeji. Whirlpool přidává i automatické 
programy, které urychlí a usnadní přípravu vybraných jídel.
 Čím je řada Absolute také zajímavá, jsou různé barevné 
varianty trub včetně již v úvodu zmiňovaného bílého skla, 
champagne či černé. Trouby lze navíc sladit s mikrovlnkami 
a varnými deskami – plynové modely jsou dostupné ve 
stejných barvách. 

Kompaktní a mikrovlnné trouby
Whirlpool se celosvětově proslavil mimo jiné jako opravdový 
specialista a inovátor v segmentu mikrovlnných trub. 
Dlouhodobě má nejširší nabídku těchto spotřebičů včetně 
modelů s vysoce nadstandardní výbavou a nejmodernějšími 
funkcemi. Samozřejmě nabízí i mnoho vestavných modelů,  
kde nenajdete pouze ty s funkcí mikrovln. Například 
kompaktní trouba W11I MS180 z W Collection je ideálním 
řešením do menších prostor nebo naopak jako sekundární 
trouba do velké kuchyně. Jedná se totiž o multifunkční 
parní model s technologií 6. SMYSL, konektivitou a vnitřním 
objemem 34 litrů.
 Z mikrovlnek patří k absolutní špičce na trhu model  
W11I MW161, také řazený mezi kompaktní spotřebiče 
s výškou 45 cm. Ani u ní nechybí konektivita, 6. SMYSL  
a veškeré funkce, na jaké jste u mikrovlnek Whirlpool zvyklí. 
Klasický Crisp zde doplňuje ještě Crisp Fry pro zdravější 
přípravu smažených jídel, pokročilé rozmrazování JetDefrost 
či speciální funkce pro rozmrazování pečiva BreadDefrost.
 V nabídce trub v designu Absolute samozřejmě nechybí 
již zmiňované varianty se stejnou povrchovou a barevnou 
úpravou, jakou najdeme u multifunkčních pečicích trub. 

Indukční varné desky
Řešení s integrovaným odsavačem  
a další plně vybavené modely
Spojení varné desky a odsavače je na trhu stále populárnější, 
takže nemůže chybět ani v nabídce firmy Whirlpool.  
83 cm široká deska WVH 92 K/1 splní požadavky i těch 
nejnáročnějších zákazníků. Centrálně umístěný odsavač má 
po levé a pravé straně vždy dvě zóny. Dále nabízí funkce 
udržování jídla v teple KeepWarm, rychlý ohřev Heat Up 

Multifunkční parní trouba Whirlpool W11I OP1 4S2 H

Multifunkční trouba Whirlpool AKZ9 9480 NB

Multifunkční mikrovlnka Whirlpool W11I MW161



i pauzu. Odsavač může být připojen do komína nebo běžet 
v režimu recirkulace. Rychlost odsávání lze nastavit manuálně  
i nechat na automatice, kdy je síla odtahu řízena podle intenzity 
vaření na desce.

 Loni na jaře zařadil Whirlpool do nabídky další modely 
indukčních desek v šířkách od 59 cm až do 77 cm. Základ 
nabídky tvoří modely se zónami FlexiCook – spodní a horní 
varnou plochu lze na levé, respektive pravé straně spojit 
do jedné, a využít tak větší prostor, například při použití 
podlouhlého pekáče. Desky dále nabízejí funkci 6. SMYSL se 
4 automatickými funkcemi (udržování v teple, rozpouštění, 
dušení a uvedení do varu) a ovládání pomocí sliderů.
 Na výběr máte například 59 cm široký model WL S7260 NE 
s možností zabudování v jedné rovině s pracovní plochou nebo 
60cm variantu WL S8560 AL s hliníkovým rámečkem po celém 
obvodu desky. Případně je k dispozici i deska WL S5360 BF/W 
v bílé barvě nebo WL S2760 BF/S v barvě champagne. Oba 
tyto modely mají šířku 59 cm a jsou dodávány v provedení se 
zkosenou přední hranou. 
 
 Z již prodávaných desek byste neměli opomenout model 
typu FlexiFull, který nese označení SMP 9010 C/NE/IXL. 

Šířka 86 cm umožnila na desku umístit dvě klasické zóny a 
velkou flexibilní část, kterou tvoří celkem 8 segmentů. Ovládá 
se pomocí dotykového displeje, v jehož menu najdete  
8 automatických programů. 

Vestavné chladničky Whirlpool
Rekordně tiché chladničky W Collection Total NoFrost
Nejvyspělejší chladničky z řady W Collection se pyšní mnoha 
pokročilými technologiemi a inovacemi. V první řadě jde  
o vůbec nejtišší vestavné lednice s mrazákem dole na trhu1. 
Hlučnost na úrovni 32 dB(A) jednoduše znamená, že o jejich 
chodu nebudete prakticky vůbec vědět, což je pro mnoho 
zákazníků s ohledem na propojení obývacího pokoje s kuchyní 
velmi důležitý parametr. Za svou rekordně nízkou hlučnost 
vděčí chladničky souboru technologií a konstrukčních 
prvků v čele s moderním kompresorem ZenInverter, který 
maximalizuje účinnost a minimalizuje spotřebu. Navíc je 
tedy velmi tichý. Technologie ZenInverter je důležitá také pro 
vytvoření optimálních podmínek pro skladování potravin, 
protože eliminuje kolísání teploty v chladicím i mrazicím 
oddílu. Po registraci zákazníci získají na tento kompresor 
záruku 15 let.

www.whirlpool.cz

 1V kategorii vestavných chladniček s mrazničkou dole.
Test byl proveden na základě porovnání s údaji hlučnosti modelů konkurenčních značek. 

Listopad 2020.

Žhavá novinka v podobě indukční varné desky 
Whirlpool WVH 92 K/1

Neotřelé barevné provedení „Champagne“ indukční varné desky 
Whirlpool WL S2760 BF/S

Extrémně tichá vestavná chladnička Whirlpool WHC20 T593

Extrémně tichá vestavná chladnička Whirlpool WHC20 T593



6. SMYSL a Metal MultiFlow ve vašich službách
Základním technologickým kamenem je u spotřebičů značky 
Whirlpool takzvaný 6. SMYSL Total NoFrost, který v případě 
chladniček neustále kontroluje teplotu ve vnitřním prostoru 
a upravuje chod kompresoru. Zcela beznámrazový provoz už 
vyplývá z názvu technologie. U všech novinek se pak nachází 
systém MultiFlow zajišťující aktivní distribuci vzduchu na 
každou polici a vytvářející ideální podmínky pro skladování 
potravin. U vybraných modelů navíc tvoří zadní stěnu kovový 
panel, který ještě přispívá k rychlejší obnově teploty po 
otevření a zavření dvířek spotřebiče.

Prostor navíc a do detailu promyšlený interiér
Mezi novinkami najdete i modely s výškou 193,5 cm, které 
přinášejí o 10 % větší kapacitu. Prostor chladničky lze navíc 
efektivněji využít díky SpaceManagement Suit v podobě 
sady designových a funkčních řešení. Konkrétně jde například 
o držák na lahve 2 v 1, který slouží jako standardní police na 
běžné jídlo, ale současně v něm lze pohodlně a bezpečně 
skladovat lahve. Zmínit musíme také Flexi Shelf+, což je plně 
sklopná police – při jejím polovičním složení můžete na polici 
pod ní umístit větší potraviny nebo nádobí, například džbán 
s vodou apod. Vítaným vylepšením je flexibilní uspořádání 
poliček ve dveřích včetně některých úrovní rozdělených mezi 
dvě poličky s poloviční délkou. Možnost měnit jejich pozici 
přesně podle aktuální potřeby ocení určitě každý.
 Kapitolu samu pro sebe pak tvoří set tří speciálních boxů 
poskytujících optimální skladovací podmínky pro určité druhy 
potravin. Deli box je určen na lahůdky a veškeré delikátní 
potraviny, u kterých vám jde o to, aby si uchovaly svou 

přirozenou chuť a vůni. Pod ním se nachází Multi Fresh box 
s variabilním využitím a výběrem tří možností teploty – maso 
a ryby (1–2 °C), mléčné výrobky (2+ °C) a ovoce a zelenina 
(3–4 °C). Poslední je Fresh box+ s jednoduchou volbou 
úrovně vlhkosti pomocí otočného knoflíku. Ovoce a zelenina 
v něm vydrží svěží a čerstvé až 15 dní. Docíleno toho je nejen 
nastavením vlhkosti, ale i pomocí odnímatelné podložky Fresh 
pad se speciálním povrchem redukujícím množství bakterií až 
o 99 %.
 V mrazáku zase najdete takzvaný Fast freeze pad – jedná  
se o hliníkovou podložku určenou k extra rychlému  
(až o 30 %) a současně šetrnému zamražení potravin  
v až o 55 % vyšší kvalitě.

Neviditelná instalace
Elegantní řešení v podobě mechanismu „push to open“ 
umožňuje použít nové chladničky Whirlpool také v interiérech 
bez úchytů. K otevření stačí jen lehce zatlačit na dvířka.

Rozměry
Dva modely z těchto nových lednic jsou určeny do nábytkové 
skříně s výškou 200 cm a tři do skříně s výškou 180 cm. Výška 
samotných lednic je tedy 193,5 cm, respektive 177 cm.
 Pokud jde o konkrétní modely, doporučujeme zejména plně 
vybavený 193,5 cm vysoký WHC20 T593 s celkovým objemem 
280 litrů. Případně WHC18 T573 s výškou 177 cm a objemem 
250 litrů.

Unikátní vestavné chladničky s šířkou 69 cm
Značka Whirlpool byla vůbec první na trhu, která nabídla 
zákazníkům unikátní vestavné chladničky s vnitřním 
objemem 400 litrů a zvětšenou šířkou na 69 cm. Aktuálně 
už má Whirlpool v portfoliu tři modely: SP40 800 EU 1, 
SP40 801 EU 1 a SP40 802 EU 2. Poslední jmenovaný 
má ze všech tří nejnižší spotřebu a nejlepší technologické 
vybavení. Jeho roční spotřeba činí 248 kWh (en. třída E) a má 
vysokou mrazicí kapacitu 12 kg / 24 h. Všechny každopádně 
nabízejí technologii 6. SMYSL Control, která optimalizuje 
chod invertorového kompresoru (5 let záruka po registraci). 
Chladničky mají koncepci Direct Cool s funkcí Less Frost, takže 
se v mrazicím oddílu usazuje minimum námrazy. Ta se navíc 
kumuluje především na speciální vyjímatelné desce  
Stop Frost, kterou jednou za čas uživatel omyje.

69 cm široká vestavná chladnička Whirlpool SP40 802 EU 2
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Firma Comtrade Distribution není na 
trhu žádným nováčkem. Firma působí 
zejména v  zemích jihovýchodní Evropy 
už 30 let, kam dodává výrobky rozlič-
ných světových značek. Tesla je ovšem 
novinkou, stejně jako vstup na český trh 
prostřednictvím tradiční české distri-
buční společnosti BVZ Commerce, která 
má v  portfoliu dlouhodobě značky jako 

Bellissima, Severin a  další. Tesla nyní 
dokonale zapadá do jejích ambicí, které 
výrazně přiživila před necelými dvěma 
lety změna majitele, kdy se firma stala 
součástí skupiny podnikatele Karla Ho-
loubka. Silné finanční zázemí i  efektiv-
nější chod díky outsourcingu logistiky 
ke společnosti New Wave patřící do téže 
skupiny.

Malé spotřebiče již na trhu
Přestože na Balkáně začala značka psát 
svůj příběh uvedením tabletů a televizorů, 
do Česka v první vlně míří malé domácí 
spotřebiče, které zaujmou na první pohled 
čistými liniemi a lehce futuristickým de-
signem některých detailů. To jim dodává 
na atraktivnosti. Všimněte si například 
řady Delight tvořené čtveřicí praktic-

Cože? Další Tesla na českém trhu?
Nová značka má velké plány a bude postupně rozšiřovat portfolio
Srbská společnost Comtrade Distribution přišla nedávno na trh se značkou, která se podobně jako některé jiné inspiruje  
v životě a díle slavného vynálezce Nikoly Tesly. Na český trh začíná s dodávkami jejích produktů v exkluzivní distribuci firma 
BVZ Commerce. První vlaštovky v podobě malých domácích spotřebičů jsou již v prodeji. Následovat bude postupně vstup  
do dalších kategorií.
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kých pomocníků do kuchyně. Zajímavý je  
u nich kruhový motiv na světle modrých 
částech jinak bílých přístrojů.
   BVZ Commerce ovšem vysílá na trh 
také vysavače Tesla včetně robotických 
a tyčových akumulátorových nebo výkon-
nější kuchyňské spotřebiče, jako je napří-
klad vysokorychlostní mixér BL601BX. 
A  nechybí ani kuchyňské roboty, topin-
kovače, sendvičovače, rychlovarné konvi-
ce nebo žehličky.

Další plány?
Aleš Guth, obchodní ředitel BVZ 
Commerce, nás při prezentaci znač-
ky Tesla informoval, že dojde postupně 
k  rozšíření portfolia o  další kategorie 
výrobků. Během několika málo měsíců 

by měly dorazit první kávovary a  ještě 
před Vánocemi se dočkáme pestré na-
bídky modelů televizorů. Postupně pak 
chce BVZ zařazovat do prodeje také 
velké domácí spotřebiče Tesla, které již 
Comtrade Distribution na své dosavadní 
trhy dodává. A nejde jen o pár segmentů. 
Pod značkou Tesla se v domácím Srbsku  
a  dalších zemích prodávají pračky, su-
šičky, chladničky, sporáky, ale i vestavné 
spotřebiče, a  to ve všech hlavních kate-
goriích, jako jsou myčky, lednice nebo 
trouby. Šíře nabídky na českém trhu bude 
pochopitelně záviset na mnoha faktorech 
včetně rychlosti, s jakou se Tesla ve zdej-
ším prostředí etabluje.

Lubor Jarkovský



Vestavné trouby
U trub dochází k opravdu výraznému zvětšení nabídky, která 
se bude dělit do 4 řad. I  u  cenově dostupnějších modelů  
z  řady 4 najdete parní funkce, konektivitu nebo zcela novou 
funkci AirSousVide, kterou si představíme v následujícím textu.  
U vyšších modelů z řady 5, 6 a 7 se pak můžete těšit na funkci 
AirFry, s níž trouba zcela nahradí samostatnou horkovzdušnou 
fritézu. A  chybět nebudou ani pokročilejší parní funkce  
a dokonce integrovaná kamera.

Pára
• Full Steam – takzvaná 100% pára, která umožňuje přípravu 
jídla bez funkce pečení. Jídlo je tedy tepelně upraveno 
pouze párou. Touto funkcí jsou vybaveny modely řady 6 a 7,  
u  kterých lze vedle vaření v  páře samozřejmě také použít 
funkci přídavné páry Add Steam k  pečicímu programu. Páru 
zde vytváří integrovaný parní generátor. V  případě vaření 

Nová generace vestavných spotřebičů Samsung
Jedinečná řešení • Inovativní technologie • Významné rozšíření portfolia

Letošní rok je pro firmu Samsung a její cíl etablovat se na českém a slovenském trhu vestavných 
spotřebičů velmi důležitý. Po vstupu do segmentu v roce 2020 přichází první výrazná obměna  
a především rozšíření nabídky. Současně zamíří na trh skutečně jedinečné modely s neotřelými 
řešeními, funkcemi a technologiemi. Samsung má rozhodně co nabídnout. 

www.samsung.com

Krátká video 
prezentace nových 

trub Samsung 
z designové rodiny 

Bespoke.

VIDEO

https://bit.ly/3MfRS9O

ve 100% páře bude uživatel používat speciální dodávané 
příslušenství – trouba bude páru pouštět přímo do zakryté 
nádoby s transparentním víkem.
• Add Steam – zmíněnou přídavnou páru najdete také jen  
u modelů série 5, 6 a 7. Největší výhodou takzvaného „připa-
řování“ během pečení je snížení vysušování jídla a naopak za-
jištění jeho větší šťavnatosti a vláčnosti. Díky parnímu generá-
toru je tvorba páry přesně řízena pro zajištění těch nejlepších 
výsledků.



• Natural Steam – nejjednodušší konstrukční řešení před-
stavuje přirozený způsob tvorby páry odpařováním vody  
z dodávané nádobky, která se umisťuje na dno trouby. Tímto 
systémem jsou vybaveny vybrané modely trub řady 4.

AirFry
Popularita horkovzdušných fritéz neklesá, a přestože se jedná  
o  užitečný výrobek do kuchyně, jeho umístění si žádá na 
kuchyňské lince další místo. Samsung proto nyní přichází ve 
svých nových troubách s  funkcí AirFry, která plně nahrazuje 
samostatnou horkovzdušnou fritézu. Použití dvojitých ventilátorů 
pro distribuci horkého vzduchu, grilu a  speciálního koše místo 
plechu zajistí stejné výsledky, jaké znáte z horkovzdušné fritézy. 
Funkcí budou vybaveny trouby řady 5, 6 a 7.

AirSousVide
Zdravější způsoby tepelné úpravy pokrmů jsou také na 
vzestupu. Jedním z  nich je i  metoda sous vide, kterou navíc 
používají ti nejlepší šéfkuchaři. Jídlo vakuované ve varném 
sáčku se připravuje při nižší teplotě – šetrně, aby si uchovalo 
co nejvíc nutričních látek. Trouby Samsung s touto funkcí jsou 
schopné nastavenou teplotu neustále kontrolovat a udržovat ji 
s minimální odchylkou po dlouhou dobu.

DualCookFlex
Vybrané modely nových trub včetně některých zástupců Serie 
4 budou disponovat tímto systémem pro rozdělení pečicího 
prostoru na dvě samostatné části a dvířky, u kterých je možné 
otevřít v případě potřeby pouze horní polovinu, aby ze spodní 
neunikalo zbytečně teplo. Trouby série 5 a 6 budou všechny typu 
DualCookFlex. V  řadě 4 pak najdete ještě modely DualCook,  
u nichž lze rozdělit prostor na dvě oddělené části, ale dvířka mají 
klasická. Důležité je zmínit, že modely s parním generátorem, 
tedy trouby řady 6 a  7, umožní ve spodní polovině vaření ve 

100% páře, zatímco v  horní některou z  tradičních pečicích 
metod. V jedné troubě tak uživatel zvládne i náročnější večerní 
menu, aniž by potřeboval v  kuchyni další spotřebič. Ve všech 
troubách s DualCook či DualCookFlex jsou 2 ventilátory.

AutoOpen
Vlajková loď trub Samsung, model NV7B7997AAK/U3 z řady 7, 
nabídne všechny nejmodernější funkce a technologie. Na první 
pohled však zaujme především svým designem bez tradičního 
madla dvířek. Otevírání je v  jejím případě řešeno pouhým 
dotykem na ovládacím panelu. Dvířka se sama tiše a pozvolna 
otevřou.

Kamera v troubě
Nejvyšší model trub Samsung bude současně obsahovat 
kameru v  pečicím prostoru, která ve spojení s  konektivitou  
a aplikací SmartThings poslouží ke kontrole jídla. Systém AI Pro 
Cooking sám rozpoznává suroviny a upravuje nastavení pečení. 
Dokáže tak zabránit nedopečení nebo přepečení jídla. Kamera 
ale nabídne i  zábavní funkce, jako je například automatické 
snímání pečení a  následný střih videa, které bude posléze 
možné sdílet na sociálních sítích.

Smart funkce a další výbava
Všechny nové modely trub Samsung jsou vybaveny 
konektivitou a  lze je ovládat, nastavovat a  diagnostikovat 
přes aplikaci SmartThings. K  dispozici jsou i  personalizované 
recepty, chytré plánování týdenního jídelníčku včetně 
automatického generování receptů podle uživatelských 
preferencí, vytváření nákupního seznamu dle receptu  
i průvodce přípravou jídel. 
 Některé modely trub už od řady 4 nepostrádají ani teplotní 
sondu. Samozřejmostí jsou teleskopické výsuvy a  snadné 
čištění pomocí pyrolýzy nebo páry. 



Kompaktní trouby 
s párou nebo mikrovlnami
Vedle standardní 60 cm vysokých trub rozšíří portfolio  
i  kompaktní 45cm multifunkční modely s  vnitřním objemem  
50 litrů. Některé budou nabízet mimo jiné funkce, jako je 
vaření v páře nebo AirFry. Součástí nabídky budou také modely  
s funkcí mikrovln. Klasické mikrovlnky nabídnou 22 litrů objemu 
a vedle funkce mikrovln ještě gril.

Varné desky
Flexibilita na prvním místě
Spolu s  novými troubami začínají proudit na trh i  zcela nové 
varné 60cm indukční desky Samsung. I zde je budeme dělit na 
řady 4, 5, 6 a 7. Lišit se budou především konstrukcí – konkrétně 
použitými induktory a úrovní flexibility jednotlivých zón. Dále 
pak způsobem ovládání a nabídkou funkcí.
 Modely řady 7 obsahují takzvané zóny Extended Flex Plus 
s celkem 8 induktory. Čtyři obdélníkové jednotky se nacházejí 
na každé straně desky, přičemž má uživatel k  dispozici čtyři 
samostatné varné zóny. Induktory lze vždy spojit do jedné 
velké zóny nalevo a napravo. Součástí těchto desek bude i LCD 
displej a  velmi praktické ovládání pomocí odnímatelného 
magnetického voliče. Tento systém usnadní údržbu desky. 
Z  chytrých funkcí jmenujme Assist Cook s  bezdrátovou 
teplotní sondou a  pokročilými funkcemi včetně receptů, 
přednastavených programů a konektivity.

U  desek řady 6 je řešeno ovládání sliderem. Čtveřice 
obdélníkových induktorů se zde nachází pouze na levé straně, 
zatímco na pravé straně je tradiční dvojitá kruhová zóna (21 cm 
/ 28 cm). Konektivita zde bude sloužit výhradně k monitorování 
desky. Řada 5 pak nabídne flexibilní zónu nalevo, přičemž 
konstrukčně půjde o  dva kruhové induktory. Napravo bude 
opět dvojitá kruhová zóna téže velikosti jako u řady 6.
  Cenově nejdostupnější indukční desky řady 4 budou mít 
tradiční kruhové zóny. Zajímavé je například řešení s  trojitou 
varnou plochou s průměry 21 cm, 26,5 cm a 32 cm.

Slim Fit – instalace nad šuplík 
i do tenčí kuchyňské desky
Všechny nové modely indukčních desek Samsung nesou 
označení Slim Fit a jdou vstříc požadavkům kuchyňských studií 
i  jejich zákazníků. Trend pracovních desek s  tloušťkou 16 mm 
a  méně se rozšiřuje po celé Evropě. Novinky od společnosti 
Samsung lze instalovat do desek od tloušťky 10 mm. Samotné 
varné desky mají celkovou výšku 48 mm místo dosavadních 
56 mm. Přímo pod nimi může být zásuvka, a  to bez použití 
nábytkové desky mezi varnou deskou a zásuvkou. 

Odsavače
V nabídce najdete 6 modelů odsavačů par. Vedle dvou 60cm 
vestavných výsuvných to budou nástěnné. Vždy dva modely 
zkosené v šířce 60 cm a 90 cm a dva modely klasické komínové 
v  týchž rozměrech. Nástěnné varianty nabídnou konektivitu 
a  funkci přímého spojení s  varnou deskou. Podle intenzity 
vaření samy nastaví optimální úroveň odsávání.

Myčky nádobí
K  výraznému rozšíření katalogu Samsung dochází u  myček 
nádobí. Očekávat můžete jak vestavné modely, tak podstavné 
i  plně integrované. Všechny se mohou pochlubit úsporným 
provozem v energetických třídách B či nejhůře D. Téměř všechny 
60 cm široké varianty bez ohledu na typ instalace mají kapacitu 

www.samsung.com

K Bespoke lednicím patří Bespoke vestavba
První modely nových trub Samsung, které dorazí na trh, 
budou v klasickém provedení se stříbrným panelem  
a madlem, případně v celočerném provedení. K uvedení 
koncem roku jsou ovšem plánovány i další dvě barevné 
verze – béžová a tmavě modrá. Odstín barev je shodný 
jako u chladniček Bespoke. Sladit do harmonického celku 
půjde pochopitelně i odlišné barvy. Béžová a tmavě modrá  
u vestavných trub byly zvoleny, protože mají potenciál 
oslovit velmi širokou množinu zákazníků.



na 14 sad nádobí. Plně integrovaný 45cm model pojme 9 sad. 
Myčky se mohou pochlubit několika jedinečnými či dokonce 
bezkonkurenčními funkcemi a výbavou.

Flex Load – snadná úprava 
vnitřku horního koše
Prostým posunutím ovla-
dače přímo v  koši lze vy-
brat jedno ze tří nastave-
ní horního koše, přesněji 
řečeno změnit úhel trnů, 
aby šlo do koše bezpečně 
vložit sklenice na víno, šál-
ky a  další nádobí. Úprava 
nastavení se týká pravé 
třetiny prostoru, kde lze 
dle zvoleného nastavení 
buď mýt velké sklenice 
na víno nebo hrnky, nebo 
menší sklenice na brandy 
či dezertní víno. Poslední 
nastavení uvolní prostor 
pro menší talířky a misky. 

Konvertibilní (nejen) 
příborová zásuvka
Velmi odlišný přístup zvolil Samsung k  takzvané příborové 
zásuvce, kterou nahradil menším kovovým košem, do něhož se 
vejde různé kuchyňské náčiní, šálky nebo menší misky. Pro mytí 

příborů slouží dva vyjímatelné plastové organizéry – každý pro 
jednu polovinu koše. Uživatel může použít například jen jednu 
a do zbylé poloviny koše dát další nádobí.

Kolečka s kuličkovými ložisky
Zajištění hladkého výsuvu horního koše bez ohledu na to, zda 
je prázdný, či zcela plný, mají na starost kolečka s kuličkovými 
ložisky. Při výsuvu je minimalizováno chvění koše.

Zrychlení mycího cyklu
Spěcháte a  potřebujete, aby myčka umyla nádobí rychleji? 
Žádný problém. Stačí aktivovat funkci Speed Booster, která 
výrazně urychlí celý mycí cyklus. A to i v případě plné náplně.

Automatické otevření dvířek
Funkce automatického pootevření dvířek po skončení programu 
je u  uživatelů velmi populární a  žádaná. Přirozené doschnutí 
nádobí bez ohledu na to, zda je někdo doma, umožňují i nové 
myčky Samsung. Funkcí AutoOpen jsou vybaveny všechny 
nové modely.

Hygiene Care zničí 99,999 % bakterií
Speciální hygienický program ohřeje vodu na 70 °C a prodlouží 
závěrečný oplach nádobí. Testy společnosti Intertek potvrdily 
eliminaci 99,999 % bakterií .

Samočištění bez detergentu
Myčky nabízejí speciální údržbový program, který je bez použití 
jakýchkoliv detergentů zbaví zbytků nečistot a  případného 
zápachu. Na potřebu provést tuto údržbu myčka sama upozorní.

Kluzné panty u vybraných modelů
Některé modely plně integrovaných myček disponují dvířky 
Kitchen Fit s kluznými panty. Nábytková deska tak při otevření 
povyjede nahoru a v soklu pod myčkou není potřeba vyřezávat 
otvor, který by narušil design kuchyně.



Obrovské problémy s výpadky v dodávkách myček už trh netrápí stejně jako 
během pandemie. Mnohé značky dokonce uvedly v posledních měsících množství 
novinek, které odhalují, že se nadále rozšiřuje implementace konektivity. Snahou 
firem je postupně přicházet s modely v energetické třídě B a dočkáme se i těch ve 
třídě A nebo dokonce ještě úspornějších.

Čeká nás příval myček v energetických třídách A a B

Na nedávném veletrhu EuroCucina jsme zahlédli novinku 
Beko s třídou A – 10 %, což nás popravdě příliš nenadchlo, 
protože se vracíme i v případě nových štítků zpět k tomuto 
zmatečnému značení.Doufejme, že f irmy nebudou aktivně toto 

zmatečné značení používat. Třída A stejně nemá stanovenou 
spodní hranici, takže u nových štítků je vykazování procent 
nesmyslné. V aktuálním přehledu zatím takový model 
nehledejte. První vlaštovky budou na trh teprve vyslány.

Myčky zdražily, ale prodeje se 
drží vysoko
Celosvětová pandemie v posledních dvou letech pomohla 
prodejům velkých domácích spotřebičů. Myčky zaznamena-
ly výrazně vyšší poptávku spotřebitelů, ale potýkaly se také 
s častou nedostupností. Celkový objem prodejů od ledna do 
května 2022 byl o 28 % vyšší než ve stejném období roku 2019. 
Vzrostl zájem především o vestavné myčky a tržby se zved-
ly dokonce o 49 %. Tomuto vývoji pomohla vyšší cena všech 
typů myček. Průměrná cena vestavné myčky široké 60 cm za 
3 roky poskočila téměř o pětinu na 14 000 Kč.

Od března 2021 jsou pro myčky platné nové energetické štít-
ky, výrobci proto v posledních dvou letech výrazně obměni-
li nabízený sortiment. Zatímco v roce 2020 byla nejčastější 
energetická třída A++ a část spotřebičů nesla i nejúspornější 
třídu A+++, nyní je nejobvyklejší třída E následovaná D. Třídy  
A a B se zatím prodávají sporadicky a za vyšší cenu – třída  
A v průměru přes 37 tisíc korun.

Zdroj: 
Ondřej Černý, GfK 

ondrej.cerny@gfk.com

Nová plně integrovaná parní myčka Amica právě dorazila na český trh. Co nabízí? Automatický 
program upravující teplotu a spotřebu vody podle stupně zašpinění nádobí, které zjistí po prvním 
oplachu. Celkem nabízí 9 programů včetně některých krátkých, jako je 30minutový při 45 °C 
nebo 58minutový s teplotou vody 60 °C. Chybět nesmí ani hygienický používající 70°C vodu. 
S hygienou a dosažením maximální čistoty nádobí i interiéru myčky souvisí pak i parní funkce 
Steam Power Pro a přítomné antibakteriální UV světlo. Amica dále zmiňuje funkci OptiTime Pro, 
která umožnuje zkrátit nebo prodloužit mycí program. Vynechat nemůžeme ani takzvaný Blue 
dot v podobě modrého světla indikujícího na podlaze provoz myčky nebo funkci automatického 
otevření dvířek po skončení cyklu. K lepším výsledkům mytí přispívá zase speciální rameno 
INNOWASH pod horním košem, jehož jedna strana rotuje okolo své osy. Ostřik tak vykrývá 
celý prostor myčky. Celkem má myčka 3 nezávislá ramena. Výčet předností uzavírá informace  
o vnitřním LED osvětlení a invertorovém motoru.

Amica
MIA 639 BLDC
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,8 l (Eco 50)
• 44 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

AEG 
FSE83838P
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 11 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Plně integrovaná myčka AEG se pyšní unikátním systémem ComfortLift se spodním 
košem, který lze díky speciálnímu mechanismu zdvihnout téměř do výšky koše horního. 
Uživatel se tak při plnění a vyprazdňování myčky nemusí tolikrát ohýbat. Jelikož jde o model 
určený náročnějším zákazníkům, klade AEG důraz i na další vybavení a funkce. Uvnitř 
myčky najdete také vnitřní osvětlení nebo ostřikové rameno SatelliteClean pod spodním 
košem, které vykonává dvojitý rotační pohyb. Zvyšuje se tím 3× pokrytí vodou. Důležité 
je také ovládání QuickSelect, kde vybíráte pouze délku programu. Podle toho se mění  
i spotřeba. Samozřejmě lze aktivovat i různé doplňkové funkce, jako například automatické 
pootevření dvířek po skončení mytí (funkce AirDry). Za běhu programu promítá myčka na 
podlahu zbývající čas.

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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AEG 
Brandt 
BKLVD435J
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,5 l (Eco 50)
• 45 dB(A)

Myčka francouzské značky Brandt v plně integrovaném provedení nabízí 6 programů včetně 
jednoho automatického. Teploty vody jsou k dispozici 4, a to 40 °C, 45 °C, 55 °C a 60 °C. 
Vnitřní prostor si rozdělují 2 tradiční koše a variabilní příborová zásuvka, kterou lze zmenšit 
na polovinu, a uvolnit tím prostor, aby bylo možné do horního koše umístit například vyšší 
sklenice. Myčka nepostrádá indikaci svého chodu prostřednictvím světelného paprsku 
promítaného na podlahu ani funkci automatického otevření dvířek po skončení programu. 

S novou generací svých myček vstoupilo Beko do nadále nepočetného klubu značek 
nabízejících u svých modelů rekordní kapacitu 16 sad nádobí. I tento model, který má 
už firma skladem, se pyšní takto velkorysým vnitřním prostorem. A nejen to. Současně 
přidává funkci AutoDose, která zůstává v segmentu myček raritou. Zásobník na tekutý 
detergent zbaví uživatele manuálního dávkování prášku nebo používání předimenzovaných 
(a předražených) tablet. Beko nezapomíná ani na speciální rameno CornerIntense pro 
lepší krytí rohů či speciální zónu DeepWash, ve které se umyjí i silně znečištěné hrnce 
nebo pánve. Firma v prezentaci novinky upozorňuje také na funkci SelfDry, což je funkce 
automatického otevření dvířek po skončení mytí, aby nádobí přirozeně doschlo. Uživatel 
má k dispozici také konektivitu a mimo jiné možnost stahovat další speciální programy 
v aplikaci HomeWhiz. Důležitým prvkem je pak systém SlideFit+ s kluzným uložením 
nábytkových dvířek.

Beko 
BDIN39640A
• 16 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,5 l (Eco 50)
• 40 dB(A)

Zkraje letošního roku dorazila na trh tato vestavná myčka s předním panelem, která se 
chlubí zařazením do energetické třídy B. Významně se na tom podílí mimo jiné systém 
PerfectDry s technologií Zeolith, která pomocí stejnojmenného minerálu výrazně 
zvyšuje energetickou účinnost procesu sušení. Ve vyšší cenové kategorii myček asi 
nikoho nepřekvapí přítomnost chytrých senzorů. Novinkou je ovšem možnost ohodnotit 
výsledek mytí v aplikaci Home Connect, na základě čehož myčka následně přizpůsobí svá 
nastavení a případně doporučí pro příští cyklus vhodnější program. Novinka disponuje 
i novými vylepšenými koši Max Flex Pro s inovovaným posunovým systémem, aby bylo 
nakládání a vykládání nádobí plynulejší a snazší. S mytím extra špinavého nádobí zase 
pomůže Extra Clean Zone s přídavnými tryskami pod spodním košem. Zajímavě je 
řešeno ovládání – najdete ho s menším displejem na horní hraně dvířek. Přesto má myčka 
přední panel s dalším displejem zobrazujícím nastavení a předpokládaný konec mytí. 

Bosch
Serie | 8 SMI8YCS03E
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,5 l (Eco 50)
• 43 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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AEG 
Fagor 
3LVF-638ADIT
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 10 l (Eco 50)
• 44 dB(A)

Návratu značky Fagor na trh domácích spotřebičů se budeme věnovat podrobně v příštím 
SELLu. Jelikož se už produkty začínají prodávat, zařazujeme zástupce Fagoru i do 
přehledu myček. Plně integrovaná novinka se senzorem čistoty vody a 9 programy včetně 
automatického obsahuje 2 standardní koše a příborovou zásuvku. Mytí nádobí mají na 
starosti 3 nezávislá ostřiková ramena včetně jednoho typu INNOWASH s částí rotující 
kolem své osy. Pro komfortnější nakládání a vykládání myčky je přítomno vnitřní osvětlení. 
Důležitá je také funkce Steam Power, která pomocí páry ničí bakterie a zvyšuje účinnost 
mytí. Běh programu je indikován systémem Blue Dot, tedy modrou světelnou tečkou na 
podlahu.

V dubnu se na trhu objevil nový model z řady Candy Brava, která se řadí do velmi úsporné 
energetické třídy B. Myčka disponuje senzory zaplnění a čistoty vody, podle nichž ve  
2 automatických programech optimalizuje celý proces mytí včetně teploty. Uživatel má na 
výběr i další cykly včetně intenzivního s teplotou vody 75 °C, rychlého s trváním 24 minut 
či velmi praktického Zoom 60 °C 39 min. K ovládání a kontrole myčky lze využít také 
konektivitu a aplikaci hOn. Novinka dále nabízí funkci automatického otevření dvířek 
či možnost přidat nádobí během mytí, přičemž nechybí indikace, kdy má smysl ještě 
nádobí do myčky dát, aby se umylo. Candy také upozorňuje na přítomnost samočisticího 
tříúrovňového filtru. Pro mytí příborů slouží samostatná zásuvka, nad kterou se nachází 
třetí ostřikové rameno.

Candy 
Brava CIB 5B2D3FB
• 15 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 10,5 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Z nabídky české značky Concept jsme vybrali tento model s předním panelem, 
používající k mytí mycí rameno INNOWASH II, které se neotáčí pouze v horizontální 
rovině, ale také kolem své osy. Concept uvádí, že tím zvyšuje účinnost mytí v hůře 
přístupných místech až o 27 %. Rameno má navíc vliv na zkrácení doby programů  
i snížení hlučnosti. Jelikož jde o myčku s předním panelem, nachází se displej na přední 
straně. Ovládání je ovšem umístěno na horní hraně dvířek, takže čelní stranu nenarušují 
tlačítka nebo dotykové ikony. Sušicí fázi urychluje aktivní režim se 2 ventilátory (jeden 
fouká vzduch dovnitř, druhý ho nasává). Mycí prostor je osvětlený. Variabilní zásuvka 
na příbory umožňuje modifikaci, aby vznikl v horním koši dostatečný prostor pro mytí 
vysokých sklenic.

Concept 
MNV8060ds
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,8 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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AEG 
Hoover 
H-DISH 700 Pro HIB 5B2S3FS
• 16 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 10,5 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Další skutečně žhavou novinkou v segmentu myček je tento funkcemi a technologiemi 
nabitý model značky Hoover. Najdete v něm 2 koše a příborovou zásuvku. Horní koš je 
typu Total Care a má speciální úpravu chránící křehké sklo před poškozením. Účinnost 
mytí zvyšuje i přítomné třetí mycí rameno Power Wash. Programů má myčka 12 a další 
lze stahovat v aplikaci hOn po připojení myčky k wi-fi a spojení s chytrým telefonem.  
Ve standardních programech nechybí automatický senzorický, tichý, několik rychlých či 
parní s teplotou vody 75 °C. Údržbu myčky usnadňuje samočisticí filtr. Efektivní provoz má 
na starost invertorový motor. Zákazníky určitě potěší v poslední době populární a žádaná 
funkce automatického otevření dvířek po skončení mytí.

Gorenje patří mezi firmy, které dodávají na trh myčky s vysokou kapacitou 16 sad nádobí. 
Spolu s ním je to dlouhodobě Candy a nově Beko, jehož zástupce v tomto přehledu najdete 
také. Vybraný model Gorenje je vybaven invertorovým motorem, funkcí automatického 
otevření dvířek TotalDry, možností zkrácení programů (a to až na 15 minut), senzorickým 
mytím nebo možností aktivovat hygienické mytí při 75 °C. Nad zásuvkou na příbory 
se nachází přídavné ostřikové rameno, které zvyšuje účinnost mytí v této zóně. Údržbu 
spotřebiče usnadňuje samočisticí filtr.

Gorenje 
GV671C60
• 16 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,6 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Od značky Haier, nedávno vstoupivší do segmentu vestavných spotřebičů, zařazujeme 
model, který se chlubí vysokou kapacitou 16 sad nádobí. Myčka má také velmi bohatou 
nabídku programů – v základní nabídce jich je 12 včetně několika rychlých. Uživatelé 
určitě ocení netypický program nabízející kombinaci rychlosti s intenzivním mytím. 
Samozřejmostí je automatický senzorický cyklus. Haier přidává také parní program 
Steam Plus 75°C či hygienický Hygiene+ 75°C. Další speciální programy a doplňkové 
funkce má uživatel k dispozici v aplikaci hOn (myčku lze připojit k wi-fi). Zmínit musíme 
ještě funkci automatického otevření dveří na konci mytí, antibakteriální samočisticí filtr 
či elektronickou regeneraci změkčovače vody, díky které spotřebuje myčka méně soli. 
Pohon spotřebiče má na starost invertorový motor.

Haier 
XIB 6B2S3FS
• 16 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 10,5 l (Eco 50)
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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AEG 
Miele 
G 7160 SCVi AutoDos
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 8,4 l (Eco 50)
• 43 dB(A)

V kategorii plně integrovaných myček se systémem AutoDos je tento model cenově 
nejdostupnější variantou. AutoDos je proprietární řešení Miele pro automatické dávkování 
mycího prostředku z kapsle PowerDisk, kterou dodává přímo Miele. Další typy detergentů 
včetně tablet lze používat také. Myčka zvládne umýt a usušit plnou náplň za 58 minut.  
Po skončení programu automaticky otevře dvířka, aby nádobí přirozeně doschlo a z myčky 
mohla uniknout zbytková vlhkost. Miele také uživatele informuje o odhadované spotřebě 
vody a energie při výběru programů, a to přímo na displeji myčky. Flexibilní příborová 
zásuvka MultiFlex C je navržena pro mytí nejen klasických příborů, ale i jídelních hůlek  
a dalšího drobného nádobí. Výrobce v prezentaci upozorňuje na nízkou spotřebu vody 
myčky – v automatickém programu začíná na 6 l. 

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Loni v létě uvedla značka Philco na trh tuto myčku, která patří s hlučností 39 dB(A) 
mezi velmi tiché modely. Není ovšem pouze nehlučná. Myčka má 8 programů, mezi 
nimiž zaujme hlavně ten nazvaný SteamWash. Jak jeho anglický název napovídá, jde  
o program využívající velmi horkou vodu a páru k důkladnému a hygienickému mytí silně 
znečištěného nádobí. Zde výrazně pomáhá také systém TriangleWash s přídavnými mycími 
tryskami pod zadní částí spodního koše. Philco myslí také na často problematické mytí 
dětských lahví – o ně se postará technologie DirectSpray zajišťující přímý ostřik jejich 
vnitřku. Samozřejmě může sloužit i k mytí běžných sklenic. Primární volbou uživatele při 
výběru vhodného programu bude samozřejmě automatický cyklus využívající informací ze 
senzorů čistoty vody. Praktická je také možnost zrychlit program či ho ztišit (lze aktivovat 
pouze před spuštěním cyklu). K programu můžete přidat i extra sušení. Myčka používá 
invertorový motor.

Philco 
PDI 1568 DTBIT
• 15 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9 l (Eco 50)
• 39 dB(A)

Přestože se firma LG na českém trhu s vestavnými spotřebiči nadále příliš neangažuje, 
najdete v její nabídce dvě vestavné myčky, obě s šířkou 60 cm. Do přehledu zařazujeme 
model s úspornějším provozem v energetické třídě D. Myčka nabízí 2 standardní koše 
a samostatnou příborovou zásuvku. Pod spodním košem se nachází ostřikové rameno 
QuadWash se 4 částmi, z nichž 2 rotují i okolo své osy. Voda tak vykrývá celý prostor 
ještě lépe. Kromě toho disponuje parní technologií TrueSteam – pára zajišťuje nejen 
vyšší hygienu mytí, ale také pomáhá redukovat skvrny od vody na nádobí. Výškově 
nastavitelný je horní koš i příborová zásuvka, aby se do ní lépe vešly například šálky na 
espreso. Co dál? Praktická je určitě funkce automatického otevření dvířek. Z programů 
stojí za pozornost cyklus Turbo s dobou trvání pouhých 59 minut. Myčka je schopná 
provádět oplach nádobí při teplotě až 80 °C. Součástí funkční výbavy je také konektivita 
v rámci systému LG ThinQ.

LG 
DB425TXS
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,5 l (Eco 50)
• 43 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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AEG 
Whirlpool 
WIS 1150 PEL
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 9,5 l (Eco 50)
• 41 dB(A)

Přehled uzavírá vloni v létě uvedený model značky Whirlpool chlubící se energetickou třídou 
B. Myčka obsahuje v zadní části pod spodním košem vysokotlaké trysky PowerClean Pro 
určené k mytí extra špinavého nádobí. V automatickém programu detekují senzory úroveň 
znečištění vody a upravují jak délku mytí a spotřebu vody, tak tlak vody. Whirlpool zmiňuje 
v popisu také posuvné panty dvířek, automatické otevření dvířek po domytí a LED osvětlení 
vnitřního prostoru. Chod myčky je indikován světelným bodem na podlaze. Programová 
nabídka obsahuje celkem 11 položek včetně tichého, krátkého nebo intenzivního cyklu. 
Koše v myčce jsou navrženy pro flexibilnější využití prostoru – disponují modulárními prvky 
a nastavitelnými držáky talířů. Příborová zásuvka je vyjímatelná. 

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Samsung přichází na český trh s mnoha novými modely vestavných spotřebičů a současně 
jejich nabídku výrazně rozšiřuje. Jednou z uváděných myček je i tento model ve velmi 
úsporné energetické třídě B. Díky posuvným pantům ji lze instalovat bez vyříznutého soklu 
v kuchyňské lince. Myčka s konektivitou a indikací chodu světelným bodem na podlaze 
obsahuje 3 kovové koše – horní je určen primárně pro mytí nádobí, ale příslušenství pro 
organizaci příborů lze vyjmout a koš použít také pro menší kusy běžného nádobí. Prostřední 
koš obsahuje pojezdy Soft Rail pro hladší a plynulejší pohyb. Samsung přidává i hygienický 
program s certifikací účinnosti, rychlý program s mytím a sušením do 1 hodiny a automatické 
otevření dvířek po domytí. Myčka obsahuje wi-fi modul a můžete ji kontrolovat, nastavovat 
a ovládat z aplikace SmartThings v telefonu. Více informací o nových vestavbách Samsung 
najdete v článku na straně 68.

Samsung 
DW60A8060IB/EO
• 14 sad
• Senzorický program
• Příborová zásuvka

• 8,5 l (Eco 50)
• 43 dB(A)

U této plně integrované myčky německé značky Teka najdete 7 programů, mezi kterými 
je i jeden automatický, hodinový (mytí a sušení) i rychlý 30minutový. Myčka pracuje  
s 5 teplotami vody od 35 °C do 70 °C. Uvnitř mycího prostoru najdete 2 koše a tradiční 
košík na příbory, který se umisťuje do spodního koše. Výšku horního koše můžete 
nastavit do 3 pozic. Mezi doplňkovými funkcemi najdete volby Extra sušení či Expres, 
která dokáže díky úpravě tlaku vody zkrátit program až o 70 %. 

Teka 
DFI 46700
• 14 sad
• Senzorický program
• Košík na příbory

• 9,5 l (Eco 50)
• 46 dB(A)

Dostupnost: 
červenec 2022

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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www.novy-odsavace.cz

Očekávané odsavače NOVY dorazily na český trh. 
Proč doporučit prémiové řešení z Belgie?
Jasná jednička v segmentu odsavačů na belgickém trhu představila v posledním více než roce spoustu klíčových novinek, a to včetně modelů přinášejících 
 do kuchyně skutečně mimořádná technická řešení a jedinečné designové koncepce. Na veletrzích k sobě největší pozornost přitahoval model Phantom či  
v současnosti tolik populární spodní odsavač integrovaný ve varné desce nazvaný Panorama. V následujícím článku ovšem dostanou prostor ještě další  
modely včetně těch cenově dostupnějších.

Novy Phantom
Unikátní designový odsavač nové generace
Skutečně jedinečné řešení pro tiché a účinné odsávání nabízí 
model Phantom, který staví na koncepci „box in box“. Samotný 
odsavač v matném černém laku je vsazený do kvádru se stěnami 
z kouřového skla. Uvnitř skleněného „boxu“ podtrhuje originalitu 
designového pojetí osvětlení (2 700 K), zatímco příjemnou atmo-
sféru navozuje podsvícení stropu pomocí LED rámečku (2 700 K) 
na svrchní straně odsavače. Varnou plochu a kuchyňskou desku 
pak osvětlují čtyři stmívatelné LED žárovky s nastavením teploty 
světla od 2 700 K do 4 000 K.
 Co se týče odsávání samotného, vsází Phantom na osvědče-
né technologie firmy Novy, a to štěrbinové odsávání konceptu 
 Pureline a recirkulační monoblok s filtry s životnostní 900 pro-
vozních hodin. Filtry lze regenerovat v pečicí troubě. A hlučnost? 
Velmi nízká. Při nejnižším výkonu 142 m³/h dosahuje pouhých 
40 dB(A) a při nejvyšším 501 m³/h je to 63 dB(A).
K ovládání slouží dodávaný dálkový ovladač. Alternativně ho mo-
hou uživatelé propojit s chytrým telefonem a řídit přes aplikaci 
Novy. Nebo v případě pořízení indukční varné desky Novy spojit 
odsavač s ní. Ovládání je pak možné přímo z varné desky. 
 Dodáván je Phantom ve dvou variantách – v industriálním 
provedení Frame 7540 s kovovými rámy nebo v minimalistické 
verzi Cable 7530 na lankách. Není asi velkým překvapením, že 
novinka získala hned několik prestižních cen, jako jsou Kitchen 
Innovation Award, Red Dot Design Award a IF Design Award.

Novy Pureline Pro
„Neviditelný a neslyšitelný“
Nová řada stropních odsavačů Pureline Pro zaujme nepochyb-
ně všechny, kdo chtějí odtah v kuchyni vyřešit nenápadným, 
takřka neviditelným způsobem. Současně však požadují 
minimální hlučnost, vysokou účinnost a kvalitní osvětlení varné 
desky. To vše nabízí odsavače Novy Pureline Pro používající 
technologii štěrbinového sání s tlumičem hluku. Minimální 
hlučnost při odtahu 618 m³/h je 41 dB(A). Intenzitu sání si 
nastavuje odsavač sám na základě údajů z integrovaného 
senzoru Novy Sense, který detekuje množství výparů. Manuální 
nastavení je možné pomocí dálkového ovladače, ze smartpho-
nu nebo z kompatibilní indukční varné desky.
 Odsavače Pureline Pro jsou dodávány v několika  
provedeních – v nerezu, černé nebo bílé barvě. Dále pak v šířce  
90 cm nebo 120 cm. Dodávány jsou buď s kompaktním moto-
rem (celková výška zařízení je pouze 19,5 cm), nebo s motorem 
Cubic s možností vzdálené montáže. V takovém případě pracu-
je odsavač takřka neslyšně.



Novy Panorama
Jiný pohled na odtah v kuchyni
V nabídce specialisty na vývoj a výrobu odsavačů nemůže po-
chopitelně chybět ani moderní a minimalistické řešení v podobě 
odsavače skrytého v kuchyňské lince. Výhody přináší nejen 
estetické. Účinnost odtahu je vysoká a zařízení má velmi nízkou 
hlučnost – minimum je 37 dB(A) a maximum 57 dB(A) v případě 
90 cm širokého modelu. U 120cm je o pár decibelů vyšší. 
 Novy jde cestou integrace odsávání do varné desky, takže je 
vše dodáváno jako jeden výrobek. Na výběr jsou různé varianty 
rozložení varných zón včetně 90cm modelu se 4 flexibilními 
zónami umístěnými vedle sebe nebo 120cm modelu s centrální 
kruhovou zónou, která má po stranách vždy dvě flexibilní plochy. 
Umístění zón vedle sebe zvyšuje účinnost odsávání, stejně jako 
vysunutí sací věže až do výšky až 30 cm. 
 Odsavač je při zasunutí do desky zcela skryt a vysouvá se 
pouze při vaření. Nenarušuje se proto design kuchyně, ať už je 
jakýkoliv – moderní, industriální nebo venkovský.

Novy Fusion Pro
Tradiční cesta k odtahu par
Výběr odsavačů značky Novy uzavíráme typem, který patří mezi 
nejpopulárnější na trhu – model Fusion Pro řadíme do kategorie 
digestoří do horní skříňky. Výklopný skleněný štít zvyšuje účin-
nost odsávání nad hrnci na předních varných zónách a současně 
chrání dvířka skříňky nad ním před stoupající párou. Kromě toho 
má tento model ochranné prvky proti pronikání páry na korpus 
kuchyně. Po zaklopení štítu je odsavač z čelního pohledu nevidi-
telný a nijak nenarušuje jednolitý vzhled kuchyňské linky.
 Dodáván je v šířkách 60 cm, 90 cm a 120 cm. Vybírat můžete 
mezi bílým nebo antracitovým provedením. Nechybí stmívatelný 
LED pás (3 000 K). Zmínit musíme ještě nenápadné dotykové 
ovládání. Ani zde však nechybí funkce InTouch pro spojení  
s varnou deskou Novy. Odsavač pak spustíte a nastavíte z jejího 
ovládacího panelu.

NOVY
Z výrobce kol a motorek specialistou na kuchyňské odsavače
Tradiční výrobce a lídr belgického trhu vznikl už před více než sto lety, konkrétně  
v roce 1907, jako producent jízdních kol a později motocyklů. Firma prokázala  
v průběhu následujících desetiletí nebývalou schopnost přizpůsobit se překotným 
změnám na trhu. V roce 1965 tak zahájila produkci odsavačů par, které byly v té  
době velkou novinkou a teprve si své místo ve světě musely vybojovat. Novy se  
od počátku zaměřovala na co nejtišší chod svých odsavačů při zachování 
vysoké účinnosti, což vedlo v roce 1978 k vynálezu štěrbinového 
systému odtahu. Firma si ho nechala patentovat a dlouhé roky  
byl dostupný výhradně u jejích odsavačů. Později ho pro jeho 
vyšší efektivitu a nižší hlučnost začaly používat další firmy,  
až se stal standardem po celém světě. Mezi další vynálezy 
Novy patří například stropní odsavač. V roce 2021 se stala 
Novy členem americké skupiny Middleby, což jí zajišťuje  
vysokou finanční stabilitu a otevírá dveře k potenciální ex-
panzi na zámořské trhy. Na českém trhu působí značka  
od roku 2014 prostřednictvím společnosti Applia, která se 
zabývá dovozem výrobků, jejich distribucí, záručním i pozáruč-
ním servisem. Na začátku roku 2022 otevřel tento dovozce  
v pražském Karlíně showroom s prezentací výrobků Novy.
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AEG 
AEG 
CCE84779FB
• Indukční deska s odsavačem
• Šířka 83 cm

• 2 čtyřsegmentové flexi zóny

Indukční deska s nenápadným obdélníkovým otvorem odsavače a centrálně umístěným 
ovládáním (slider) má na každé straně jednu podlouhlou flexi zónu. Každá se skládá ze  
4 segmentů, přičemž je lze různě spojovat. Spojit můžete například 3 horní zóny do jedné  
a ponechat spodní zónu samostatnou. Samozřejmě můžete spojit i 2 horní zóny nebo  
2 spodní do jedné. A v neposlední řadě lze propojit všechny induktory na levé či pravé straně 
do jedné velké varné plochy. K dispozici je také funkce PowerSlide pro jednoduchou změnu 
intenzity vaření pouhým přesouváním nádoby po flexi zóně. Výkon odsavače v režimu 
recirkulace se podle nastavení pohybuje mezi 250 m³/h a 465 m³/h. Hlučnost pak mezi  
54 dB(A) až 70 dB(A). 

Při pohledu na trh varných desek s integrovaným odsavačem jsou nadále 
nejrozšířenějšími ty s šířkou okolo 80 cm. Jednoznačně v našem přehledu dominují, 
i když už jsme na trhu zaznamenali několik 60cm variant. Jejich silnějšímu nástupu 
nadále brání vysoké výrobní náklady (a z toho plynoucí vysoké koncové ceny).

Varné desky s odsavačem se „začaly zmenšovat“. 
V nabídce jsou i modely s šířkou 60 cm

Indukční desky s odsavačem v šířce 60 cm se prodávají od 
zhruba 35 tisíc, což je pro masovější rozšíření příliš vysoká 
cena. Výrobci tedy nemají velký zájem je uvádět na trh – pokud 
někdo investuje vyšší desítky tisíc do varného řešení, má 
pravděpodobně větší kuchyň a uvítá i širší varnou desku. Přesto 
máme v přehledu jeden 60cm model Airforce a jeden Siemens 
– další pak nabízí Bosch, Elica nebo Faber. Pochopitelně 
nechybí tyto desky ani v portfoliu německé značky BORA, 
která s nimi přišla jako vůbec první. Do přehledu ale zástupce 
této značky nezařazujeme, protože jsou její produkty dostupné 
jen v exkluzivní distribuci.

 Kromě toho najdete mezi produkty jeden model  
s plynovými hořáky. Na trh tento typ desky s odsavačem dodává 
pouze italská Elica, které se podařilo splnit přísné bezpečností 
normy. Žádná jiná firma takový produkt v nabídce nemá.
 Když se ještě vrátíme k indukčním modelům, u nich je 
patrné, že do mladé podkategorie desek s odsavačem postupně 
vstupují další značky včetně mainstreamových. Ze speciality 
a novinky na trhu se tedy postupně stává běžný standard. 
Vybrat do přehledu 10 zajímavých produktů nebylo tedy vůbec 
komplikované.

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Velmi širokou nabídku indukčních 
varných desek s odsavačem má 
německá firma BORA, která uvedla 
první výrobek tohoto typu už v roce 
2007. A to jako vůbec první na trhu.
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SKUPINA VÝROBKŮ • VARNÉ DESKY S INTEGROVANÝM ODSAVAČEM

AEG 
Faber 
Galileo Glass
• Indukční deska s odsavačem
• Šířka 83 cm

• 4 zóny – 2 flexibilní

Klasickým zástupcem segmentu varných desek s integrovaným odsavačem je tento model 
s šířkou 83 cm, který má ovládání (slider) umístěné v celé šířce desky, centrálně umístěný 
odsavač a 2 indukční zóny na každé straně. Ty můžete propojit funkcí bridge. Na každé 
straně tak získáte po jedné podlouhlé varné ploše. Rychlost odtahu začíná na 245 m³/h 
a jde až k 700 m³/h v režimu boost. Hlučnost se pohybuje mezi 51 dB(A) a 72 dB(A). 
Faber upozorňuje, že jednotka odsavače používá bezkartáčový motor, u kterého lze volit z 10 
rychlostí chodu. Samozřejmostí jsou funkce minutky či rozpoznání tvaru a velikosti hrnců.

Tato deska italské firmy Airforce je v tomto přehledu jednou z těch, které ukazují, že 
tento segment přestává být výsadou vlajkových modelů s velkými rozměry i velkou cenou. 
Odsavače postupně pronikají i do kategorie desek s šířkou 60 cm. Konkrétně tento model 
obsahuje 4 varné zóny. Dvojici na pravé straně lze spojit do jedné, u zón nalevo tato 
funkce není. 3 zóny disponují funkcí booster. Všechny pak detekcí nádoby. K dispozici má 
uživatel i časovač. Maximální výkon odsavače je 600 m3/h. Hlučnost začíná na 56 dB(A). 
Maximální úroveň hluku je 74 dB(A). 

Airforce 
Centrale Baby 60 Eco
• Indukční deska s odsavačem
• Šířka 60 cm

• 4 zóny – 2 flexibilní

Italský výrobce odsavačů má nejširší nabídku varných desek s odsavačem na trhu, v níž 
nechybí ani plynový model, který zůstává na trhu naprostou raritou. Splnit bezpečnostní 
normy u takového výrobku není vůbec jednoduché, ale italské značce Elica se to podařilo. 
NikolaTesla Flame je vybaven 4 hořáky – z toho jeden je dvojitý a má výkon až 3,5 kW. 
Hořáky se nacházejí na desce z černého skla a jsou k nim dodávány masivní litinové 
podpěry pro hrnce. Elica přibaluje i speciální podpěru pro pánev typu wok. Odsavač 
je kruhový a designově ladí s hořáky. Ovládání řeší firma pomocí klasických voličů. 
Hlučnost v režimu odtahu je 47 dB(A) – 62 dB(A). Při recirkulaci 53 dB(A) – 68 dB(A). 
Minimální výkon sání je 195 m³/h a maximální 400 m³/h, respektive 600 m³/h v režimu 
Boost.

Elica 
NikolaTesla Flame 
• Plynová deska s odsavačem
• Šířka 84 cm

• 4 hořáky – 1 duální

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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SKUPINA VÝROBKŮ • VARNÉ DESKY S INTEGROVANÝM ODSAVAČEM

AEG 
Miele 
KMDA 7633 FL
• Indukční deska s integrovaným 
 odsavačem

• Šířka 80 cm
• 2 dvousegmentové flexi zóny

Varná deska německé firmy Miele obsahuje 2 PowerFlex zóny – každá se dělí na 2 části, 
které lze používat samostatně nebo je spojit do jedné velké obdélníkové varné plochy. 
Pomocí funkce TwinBooster navíc můžete koncentrovat plný výkon obou částí jen do jedné. 
Z dalších funkcí jmenujme Stop & Go pro pozastavení vaření, Recall pro rychlou obnovu 
nastavení, pokud desku omylem vypnete, a Udržování teploty. Výkon odsavače při odtahu se 
pohybuje od 170 m³/h do 570 m³/h. Nejvyšší hodnota se týká režimu boost. Hlučnost začíná 
na 45 dB(A) a jde až k 73 dB(A). V recirkulaci je nejvyšší výkon odsávání v režimu boost 
510 m³/h a hlučnost 75 dB(A).

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Koncem loňského roku představila značka Gorenje tuto varnou desku typu AreaFlex, u 
níž lze zóny na stejné straně spojit do jedné velké. V levé i v pravé části desky mohou 
vzniknout podlouhlé varné plochy, kam se vejde třeba grilovací deska určená pro použití na 
indukci. Kompaktnější dotykové ovládání se nachází uprostřed, nad ním pak integrovaný 
odsavač. Pro vaření i funkci odsávání je k dispozici časovač. Při vaření přijde vhod i funkce 
pro rozpouštění másla nebo čokolády při 42 °C. Gorenje také uvádí, že tento model lze 
instalovat do roviny s pracovní deskou. Výkon odsavače je při odtahu až 620 m³/h, v režimu 
boost až 700 m³/h. Při recirkulaci dosahuje výkon maximálně 332 m³/h. Maximální 
hlučnost je 66 dB(A). 

Gorenje 
HET949BSC
• Indukční deska s odsavačem
• Šířka 83 cm

• 2 dvousegmentové flexi zóny

I značka Haier vysílá v rámci svého nedávného vstupu na trh vestavných spotřebičů  
do prodeje prémiový model varné desky s integrovaným odsavačem. Na levé i pravé 
straně se nacházejí vždy 2 zóny, které lze spojit dohromady. Každá ze zón disponuje 
funkcí booster a lze na ní volit z 9 stupňů výkonu. Každá zóna i odsavač mají vlastní 
dotykové ovládání (slider). U odsavače lze volit z 8 úrovní sání, případně aktivovat 
booster, přičemž se výkon motoru může nastavovat i automaticky podle intenzity 
vaření. Samozřejmě nechybí automatická detekce hrnců, funkce Pauza, udržování jídla 
v teple a časovač. Haier přidává ještě funkci Automatic Heat Up pro rychlejší dosažení 
nastaveného výkonu. Power Management umožňuje desku nastavit na maximální příkon 
3,1 kW, 4,5 kW či 7,4 kW dle možností v dané domácnosti. 

Haier 
I-Dual Series 6 HAIH8IFMCF
• Indukční deska s odsavačem
• Šířka 83 cm

• 2 dvousegmentové flexi zóny

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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SKUPINA VÝROBKŮ • VARNÉ DESKY S INTEGROVANÝM ODSAVAČEM

AEG 
Whirlpool 
WVH 92 K/1
• Indukční deska
  s integrovaným odsavačem

• Šířka 83 cm
• 4 varné zóny

Tato varná deska značky Whirlpool se jen drobně liší od staršího modelu WVH 92 K, 
který měl světlý kryt integrovaného odsavače. Novinka přichází s tmavým krytem, který 
je méně nápadný a designově s deskou lépe ladí. Whirlpool nadále vsází na tradiční varné 
zóny – 2 s průměrem 16 cm v přední části a 2 s průměrem 20 cm v zadní části spotřebiče. 
Ovládání usnadňuje systém Direct Access s vyhrazenými dotykovými ikonami pro každou 
varnou plochu. Z doplňkových funkcí jmenujme udržování jídla v teple či booster. Co se 
týče odsavače, průtok vzduchu při minimálním výkonu je 200 m³/h a 630 m³/h v režimu 
boost. Hlučnost pak 48 dB(A) až 73 dB(A).

Skutečně náročným zákazníkům je určena tato deska belgického specialisty na odsavače, 
který jako první přinesl už v roce 1974 na trh perimetrické odsávání. Model „120 Pro“ 
rozšířil loni portfolio již prodávaných desek Panorama s šířkou 88 cm. 118cm indukce, 
navíc s odsavačem, je na trhu raritou. Na desku se vešlo rovných 5 varných zón, které 
jsou velmi užitečně umístěny vedle sebe, takže má uživatel ke všem hrncům komfortní 
přístup. Odsavač je výsuvný, přičemž jeho výška je nastavitelná na 10 cm, 20 cm nebo  
30 cm pro zajištění maximální účinnosti. Po skončení vaření se odsavač zcela zasune do desky  
a není vidět. Na efektivitu má vliv i to, že odsavač pracuje v celé šířce desky hned za hrnci. 
Středová varná plocha je klasická kruhová, dvojice zón po stranách lze používat samostatně 
nebo každou z nich spojit do větší flexi levé a pravé varné plochy. NOVY nezapomíná ani 
na doplňkové funkce, jako je udržování jídla v teple, pauzu, časovač či speciální režim 
Chef (přednastavení jednotlivých zón na určitý výkon) nebo Grill (pro použití s grilovací 
deskou). Maximální výkon odsavače v režimu boost je 1008,6 m³/h. Hlučnost 70 dB(A). 
Hodnoty platí pro odtah.

NOVY 
Panorama 120 Pro 42110
• Indukční deska 
 s integrovaným odsavačem

• Šířka 118 cm
• 5 zón – 4 flexi

Německý Siemens přišel před pár lety se svými prvními indukčními deskami s odsavači, 
které spadaly do prémiové kategorie. Postupně ovšem uváděl cenově dostupnější varianty, 
až došlo v závěru loňského roku na desku v tradiční šířce 60 cm, navíc s klasickým 
rozvržením, tedy 4 kruhovými varnými zónami. Štíhlý podlouhlý otvor odsavače se 
nachází mezi nimi. Centrálně v přední části desky je potom umístěno dotykové ovládání. 
Volit lze celkem ze 17 stupňů výkonu. Uživatel má k dispozici také funkce powerBoost, 
quickStart (automatické spuštění vaření na zóně, kde se už nachází hrnec) a časovač. 
Odsavač lze používat jak v režimu odtahu, tak recirkulace. V prvním jmenovaném je 
maximální výkon v režimu boost 622 m³/h a hlučnost 74 dB(A). V recirkulaci je to  
600 m³/h a 72 dB(A).

Siemens 
iQ300 EH611BE15E
• Indukční deska 
 s integrovaným odsavačem

• Šířka 60 cm
• 4 varné zóny

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji



Extrémně tichý a skoro neviditelný
NOVY Pureline Pro a Pure Line Pro Compact

• Šířka 90 cm nebo 120 cm
• Smart LED osvětlení – možnost regulace teploty a intenzity z dálkového ovládání
• Novy Connect – ovládání odsavače z dálkového ovládání, indukční desky nebo smartphonu
• Novy Sense – senzor pro měření množství výparů a zápachů
• Instalace s integrovaným motorem nebo externím motorem
• Provedení – nerez, bílá nebo černá

www.novy-odsavace.cz



V příštím čísle SELL:
Začátkem srpna můžete 
očekávat další číslo, ve 
kterém bude hlavním 
tématem značka Fagor.  
A to jak její budoucnost 
v rukách firmy Amica, 
tak její zajímavá  
a dramatická historie. 
Z produktových 
kategorií se podíváme 
na trh volně stojících 
myček nebo chytrých 
kuchyňských robotů.



M10
Akumulátorový 
vysavač

RI-S1E

Lehký jako pírko se silným 
sacím výkonem.

Doba chodu 
35 /17/10 min

Extra lehký 
1,35 kg

kg

Sací výkon
69 AW

Kompletní nabídku aku vysavačů pro vaše potřeby najdete na www.roidmi-cz.cz

RI-S1 SPECIALRI-S1 SPECIAL RI-X20 RI-X30 PRO RI-X30 VX RI-X3000RI-X20 RI-X30 PRO RI-X30 VX

Concept 
LO7090

Concept 
LO7091

Concept 
LO7092

Vertikální lis 
na ovoce a zeleninu

Chytře 
vymyšleno 
pro zdravý 
životní styl

Protiodkapový 
uzávěr Antidrip

2 filtrační 
mikrosíta na 
měkké i tvrdé 
plody

Ještě více 
vlákniny

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



Jedinečný systém pro uchování 
vitamínů, který jinde nenajdete

Přihrádka                                   lednic Beko

Proč je jedinečná?

Uchová mnohem déle vitamíny 
v ovoci a zelenině, udrží je déle 
šťavnaté, omezí jejich předčasné 
zkažení a prodlouží dobu skladování.

V čem je jedinečná?

Střídá 3 barvy světla a tmu podobně 
jako se mění světlo v přírodě. Tím udrží 
v chodu přirozené procesy, které jsou 
při běžném skladování omezené.

Jak přihrádku poznám?

Otevřete lednici a na přihrádce je 
logo HarvestFreshTM. Pokud je lednice 
zapojená do zásuvky, přihrádka svítí 
modře, červeně nebo zeleně.

beko.cz
SELL 4/2022 DEGRADACI ZNAČEK A  LIKVIDACI MARŽÍ  

MÁ NA SVĚDOMÍ JEN NĚKOLIK PRODEJCŮ

BioFresh 
odměňuje  
zákazníky
Liebherr spustil 

cashbackovou akci 
a prezentuje  

nejnovější generaci 
svých speciálních 

zásuvek

PROBLÉM JMÉNEM PROBLÉM JMÉNEM 
„CENOVÁ EROZE“„CENOVÁ EROZE“

REKORDNÍCH 

88 STRAN

BUILT-IN
SPECIÁL

JEDINÝ ČESKÝ B2B MAGAZÍN O TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI – 14 LET NA TRHU

BUILT-IN
SPECIÁL

Branislav Nemčko

EUROCUCINA  
2022
6 stran informací i video 
reportáž z milánského 
veletrhu

CONCEPT SPOUŠTÍ 
NOVOU STRATEGII
Je otevírání vlastních 
prodejen geniálním 
tahem, nebo cestou 
do záhuby?

DALŠÍ TESLA NA TRHU?
Nová značka má velké 
plány a bude postupně 
rozšiřovat portfolio

SKUPINY VÝROBKŮ
Vestavné kombinované 
chladničky

Vestavné myčky

Varné desky s odsavačem

JARNÍ FAST DAY 2022
Návrat k „face to face“ 
byznysu se vydařil

ZMĚNA 
DISTRIBUČNÍHO 
MODELU BYLA 
NUTNÁ. ROK 
2021 PRO NÁS 
BYL HISTORICKY 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
Exkluzivní rozhovor 
s šéfem obchodního 
týmu Liebherr CZ&SK
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