Nová kolekce kuchyňských spotřebičů Gorenje je navržena
jedním z nejunikátnějších návrhářů, uznávaným po celém světě,
Philippem Starckem. Kolekce se vyznačuje špičkovou technologií
a výjimečnou energetickou účinností. Kolekce spotřebičů je ve
100% shodném designu, jehož elegance vyjadřuje „diskrétnost
jejich vysoké kvality a čisté linie“. Minimalistický design
s prvotřídním odrazovým sklem a nerezovou ocelí přirozeně
splyne se svým okolím a doslova se stane odrazem vašeho
životního stylu
a osobnosti.

Pečlivě vybírané detaily, jako kovový efekt nerezové oceli a odraz
oranžové na rukojeti přinese další jiskru do života vaší kuchyně.
„Díky této kolekci jsme vyřešili paradox: vytvořit spotřebiče,
které jsou technologicky dokonalé, ale vyzařují teplo a dávají pocit
útulnosti.“
Philippe Starck
Objevte kolekci a vytvořit si vlastní, jedinečnou kuchyni.

SETKÁNÍ SE

EM

Philippe Starck je mezinárodně uznávaný francouzský tvůrce.
Jeho hluboké chápání současných proměn, láska k nápadům,
touha bránit inteligenci užitečnosti - a zároveň užitečnost
inteligence - doprovázejí jednu kultovní tvorbu za druhou.
Od každodenních výrobků jako je nábytek či odšťavňovače,
k revolučním mega jachtám, samostatným větrným mlýnům,
elektrickým kolům nebo hotelům a restauracím, usilující o to být
podnětné, stimulující a oplývající životem.
Navržením první kolekce pro Gorenje Philippe Starck potvrzuje
své poslání sloužit společnosti poskytováním nejlepší kvality
za přiměřenou cenu, prostřednictvím výrobků, oplývajících
inteligencí, kvalitou a poctivostí.
Kuchyňská linie S+ARCK od společnosti Gorenje, pro kterou je
zákazník vždy ústředním bodem tvůrčího procesu, byla navržena
tak, aby se přizpůsobila a odrážela jakýkoli životní styl a osobnost.
„Zákazník má prostřednictvím mého designu možnost vytvořit si
své vlastní prostředí.“
Philippe Starck

„Každý předmět, každý tvar, každý styl
musí mít smysl, smysl, který ovlivňuje náš
každý den.”
Philippe Starck

TROUBY
Přineste nádech elegance do vaší kuchyně s pečlivě navrženými,
špičkovými troubami, inspirovanými tradičními kamny na dřevo.
Ať už budete péct pro mnoho hostů, nebo jen pro sebe, vždy
můžete očekávat perfektní výsledky.

PLYNOVÉ
DESKY
Váš oblíbený šéfkuchař. Věčně užitečné plynové varné desky
s vysoce účinnými hořáky jsou ideálním nástrojem pro vaše
kulinářské průzkumy. Unikátní litinové mřížky budou akcentem
vaší kuchyně.

INDUKČNÍ
DESKY
Plné užitečných funkcí, které udělají z vašeho vaření oblíbenou
činnost, navíc se přizpůsobí každé vaší potřebě. Ať si už
připravujete oblíbený šálek kávy, nebo sváteční jídlo, vaření
bude vždy vysoce efektivní, rychlé a ve velkém stylu.

ODSAVAČE
Po vaření ani stopa. Nejnovější adaptivní technologie a inovativní
systém odsávání vzduchu udrží vzduch ve vaší kuchyni vždy
čistý, čerstvý a to vše potichu.

CHLADNIČKY
Intuitivní chladničky s mrazničkou přizpůsobí své zvyky
a respektují vaše potřeby pro zajištění delší čerstvosti vašeho
jídla, jakoby přímo ze zahrádky. Se svým minimalistickým
designem přidají nadčasový vzhled do každé kuchyně.

MIKROVLNNÉ
TROUBY
Stylové řešení pro rušné dny. Špičková technologie bez
otočného talíře rovnoměrně ohřeje, rozmrazí nebo uvaří
chutné a výživné jídlo v okamžiku.

OHŘEVNÉ
ZÁSUVKY
Funkčnost kompaktních trub lze dále rozšířit o ohřevnou zásuvku,
dostupnou jako samostatný výrobek. Zásuvka se instaluje
přímo pod troubu. Celá kompozice kompaktní trouby a zásuvky
dokonale zapadne do výřezu v kuchyňském nábytku, navrženého
pro klasické vestavné trouby. Zásuvku můžete využívat pro ohřev
nádobí nebo pro ohřev jídla.

DEKORAČNÍ
PANELY
Jsou to detaily, které dělají rozdíly. Dejte své kuchyni poslední
tečku s elegantním reflexním dekoračním krytem na myčku,
který nikdy nevyjde z módy.

BOP 747 ST

Multifunkční trouba

BO 747 ST
27.990 Kč

+ Pyrolytické čištění
+ Multiflow 360° cirkulace vzduchu
+ IconLED+ programátor, 73 L
+ 10 funkcí
+ 3x teleskopické pojezdy
+ GentleClose panty dveří
+ Energetická třída A

Multifunkční trouba

BO 658 ST
24.990 Kč

+ Multiflow 360° cirkulace vzduchu
+ IconLED+ programátor, 75 L
+ 10 funkcí
+ 3x teleskopické pojezdy
+ GentleClose panty dveří
+ Energetická třída A

Multifunkční trouba

BO 637 ST
22.990 Kč

+ DirecTOUCH programátor, 67 L
+ 14 funkcí + AUTO programy
+ 2x teleskopické pojezdy
+ GentleClose panty dveří
+ Energetická třída A

Multifunkční trouba

BO 617 ST
16.990 Kč

+ IconLED programátor, 67 L
+ 11 funkcí
+ Drátěné rošty
+ GentleClose panty dveří
+ Energetická třída A

Multifunkční trouba

BCM 547 ST
13.990 Kč

+ IconLED programátor, 67 L
+ 11 funkcí
+ 1x teleskopické pojezdy
+ GentleClose panty dveří
+ Energetická třída A

Kombinovaná
mikrovlnná trouba

28.990 Kč

+ Multiflow 360° cirkulace vzduchu
+ IconLED+ programátor, 67 L
+ 10 funkcí
+ Stirrer technologie
+ Inverter technologie
+ Multiflow 360° cirkulace vzduchu

WD 14 ST

Ohřevná zásuvka

15.990 Kč

+ Push-pull otevírání
+ Regulace teploty 30 - 85 °C
+ AUTO programy, dotykové ovládání
+ Příkon 410 W

SD 14 ST

Odkládací zásuvka
+ Push-pull otevírání

BM 251 ST
9.990 Kč

Mikrovlnná trouba

MO 23 ST
13.990 Kč

+ LCD displej, dotykové ovládání
+ AUTO programy
+ Nerezový interiér, 25 l
+ Mikrovlny / Gril 900/1000 W

Mikrovlnná trouba

IS 655 ST
8.990 Kč

+ LED displej, dotykové ovládání
+ AUTO programy
+ Nerezový interiér, 23 l
+ Mikrovlny / Gril 900/1200 W

Indukční deska

IS 634 ST
21.990 Kč

+ Dotykové ovládání SliderTouch
+ PowerBoost Supreme
+ StayWarm
+ SuperSilent tichý provoz
+ 1x XpandZone

Indukční deska

GCW 641 ST
16.990 Kč

+ Dotykové ovládání SliderTouch
+ PowerBoost
+ StopGo dočasné pozastavení
+ SuperSilent tichý provoz

Plynová deska

+ Integrované zapalování
+ Pojistky plamene
+ Litinové mřížky
+ WOK hořák

16.990 Kč

WHT 941 ST

Komínový odsavač

WHI 941 ST
19.990 Kč

+ 475 m3 / hod., 2 Boost pozice
+ AdaptTech auto odsávání
+ P.A.S. odsávání
+ Osvěžení vzduchu, časovač
+ Energetická třída B

Komínový odsavač

WHI 641 ST
20.990 Kč

+ 508 m3 / hod., 2 Boost pozice
+ AdaptTech auto odsávání
+ P.A.S. odsávání
+ Osvěžení vzduchu, časovač
+ Energetická třída B

Komínový odsavač

NRK 612 ST
17.990 Kč

+ 508 m3 / hod., 2 Boost pozice
+ AdaptTech auto odsávání
+ P.A.S. odsávání
+ Osvěžení vzduchu, časovač
+ Energetická třída B

Kombinovaná
chladnička

DPR-ST
25.990 Kč

+ NoFrost Plus
+ IonAir s cirkulací Multfilow 360˚
+ AdaptTech chlazení
+ Zásuvka FreshZone
+ Netto objem 222/85 l
+ Energetická třída A++

Dekorační kryt na vestavěnou
13.990 Kč
ledničku
+ Skleněný přední panel
+ Rozměry (vxšxh) 179 × 59,5 × 5,7 cm
+ Doporučená kombinace
s lednicí NRKI5181LW

DFD 72 ST

Dekorační kryt
na myčku nádobí

DFD 70 ST
7.990 Kč

+ Skleněný přední panel
+ Rozměry (vxšxh) 71,6 × 59,5 × 1,7 cm

Dekorační kryt
na myčku nádobí

7.990 Kč

+ Skleněný přední panel
+ Rozměry (vxšxh) 69,9 × 59,5 × 1,7 cm
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Vyskočilova 1461/2a
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http://www.gorenje.cz/spotrebice/designove-rady/gorenje-by-starck
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