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NoviNky   kuchyŇ

VÝKON A STYL 
Nová kolekce URBAN od značky 
PHILCO, to jsou spotřebiče, které vynikají 
designem a mimořádným výkonemy. 
Kolekce z eloxovaného hliníku zahrnuje 
ultra silný vysokorychlostní mixér, stolní 
mixér, food procesor s funkčností menšího 
robota, tyčový mixér nebo transparentní 
ruční šlehač. Od 2399 Kč, philco.cz.

DOTEK SKANDINÁVIE 
Jednoduché a krásné doplňky do 
interiéru s nadčasovým designem, 
který vás jen tak neomrzí a ještě 
vydrží léta... Také po něčem takovém 
toužíte? Pak se můžete inspirovat 
v showroomu společnosti PENTIK 
v OC Smíchov v Praze, kde se to 
podobnými krásami jen hemží. Co 

třeba mísa z elegantní kolekce Kallio? 
Objem 1,8 l, cena 869 Kč.

Více na pentik.cz

NOVINKY  
V KUCHYNI   

Mezi novinkami společnosti Oresi  
najdou milé překvapení milovníci bílé,  

šedé, pastelových barev i výrazných  
odstínů. „Nechybí ale ani módní  

a trendové dekory světlého dřeva,  
kuchyně s odlesky kovů nebo nový  

odstín krystalická šeď či zářivá žlutá,  
zelená a červená,“ láká na nové  

přírůstky v nabídce Dušan  
Všelicha z Oresi.  

oresi.cz

DOKONALÁ KOmbINAcE  
Spojení indukční technologie s moderní technologií 
odsávání se snoubí v nové indukční varné desce  s 
integrovaným odsáváním Bosch PVS851F21E. Novinka 
v sobě skrývá to nejlepší z obou oblastí, šetří místo a 
nabízí maximální flexibilitu při plánování kuchyně. Deska 
je široká 80 cm a má spoustu inovativních funkcí pro 
dokonalé vaření, smažení i odsávání.  
Více na bosch-home.com/cz.

bUde Větší?



ETA139090010

ETA137190010

ETA139790000, ETA138890010, ETA138990020

bílá nerez černá

19 990 Kč

13 990 Kč / 16 990 Kč / 18 990 Kč

22 990 Kč

A+

A+

A+

LED displej XXL box 
na zeleninu a ovoce FRESH zóna

• Režimy ECO, 
DOVOLENÁ nebo 
SUPERMRAZENÍ

• Chladnička 268 l, 
mraznička 133 l

• Prodlužka 
záruky 5 let

• Výrobník ledu
• Režimy SUPER chlazení, 

SUPER mrazení
nebo DOVOLENÁ

• Chladnička 334 l, 
mraznička 156 l

• Prodlužka záruky 5 let

• Režimy SMART, ECO, SUPERMRAZENÍ, SUPERCHLAZENÍ 
• Chladnička 291 l, mraznička 145 l
• Prodlužka záruky 5 let

OPTIMÁLNÍ KLIMA 
PRO VAŠE POTRAVINY. 
CELOROČNĚ.


