Akcijske
cene setov
PEČICA +
KUHALIŠČE

Ugodna
ponudba
trisov
PEČICA + KUHALIŠČE
+ POMIVALNI STROJ

VGRADNI
SETI
BOGATA PONUDBA
KOMPLETOV ZA KUHINJO
Ponudba velja od 1. 9. do 15. 1. 2019

gorenje.si

KORUZNI MIX

499,90 €

389,90 €

+
BO615E10X

K6N30IX

Vgradna pečica

Kombinirana kuhalna plošča

HomeMade oblika krušne peči • SilverMatte izjemno
odporen emajl • AquaClean • PerfectGrill • Dinamično
ohlajevanje pečice – DC • Dvojna zasteklitev vrat • Žična
vodila • Šifra: 471561

Barva česanega aluminija • Enoročni električni vžig
plinskih gorilnikov • Emajlirana plinska rešetka
• Vrsta plina: G30/30 tekoči plin • Vključena dodatna
oprema: Plinske šobe G20/20 zemeljski plin
• Mere (Š×V×G): 58 × 10,9 × 51 cm • Šifra: 463808

RŽENI MIX

HomeMade
Oblika, ki se zgleduje po tradicionalnih
obokanih pečeh.

739,90 €

55990 €
NOVA GENERACIJA

IconLed
Upravljanje z zaslonom na dotik in s
pogrezljivimi gumbi.
AutoLock
Če aktivirate funkcijo samodejnega
zaklepanja, se kuhališče samodejno
zaklene ob vsakem izklopu.

+
BO635E20X

ECT643BSC

Vgradna pečica

Steklokeramično kuhališče

IconLed upravljanje s pogrezljivimi gumbi in na dotik
• Elektronska programska ura s samodejnim vklopom
in izklopom pečenja • HomeMade oblika krušne peči
• GentleClose - mehko zapiranje vrat • SilverMatte
izjemno odporen emajl • AquaClean • PerfectGrill
• Dinamično ohlajevanje pečice – DC+ • Dvojna
zasteklitev vrat • Enonivojska izvlečna vodila z delnim
izvlekom • Šifra: 470106

Ločeno upravljanje za vsako grelo • FishZone ovalno
grelo • Stop&Go funkcija • StayWarm stalna temperatura
70 °C • Timer nastavitev izklopa, jakosti in dolžine piska
• Priklic nastavitev ob izklopu • BoilControl zaščita
pred prevretjem • AutoLock samodejno zaklepanje po
končani uporabi • Brušeni robovi kuhališča • Pokazatelj
preostale toplote • Mere (Š×V×G): 59,5 × 5,4 × 52 cm •
Šifra: 730352

POLBELI MIX

StayWarm
Ohranja stalno temperaturo 70 °C.

969,90 €

769,90 €
INDUKCIJA + HI-LIGHT
NOVA GENERACIJA

DC+ System
Hladi ohišje pečice med samim pečenjem
in po izklopu pečice ter tako prepreči,
da bi visoke temperature poškodovale
pohištvo.

+
BO635E20X

ICT641BCSC

Vgradna pečica

Kombinirano indukcijsko kuhališče

IconLed upravljanje s pogrezljivimi gumbi in na dotik
• Elektronska programska ura s samodejnim vklopom
in izklopom pečenja • HomeMade oblika krušne peči
• GentleClose - mehko zapiranje vrat • SilverMatte
izjemno odporen emajl • AquaClean • PerfectGrill
• Dinamično ohlajevanje pečice – DC+ • Dvojna
zasteklitev vrat • Enonivojska izvlečna vodila z delnim
izvlekom • Šifra: 470106

Upravljanje na dotik • Timer • BoilControl zaščita pred
prevretjem • Povečana moč delovanja PowerBoost
• Brušen sprednji rob kuhališča • Pokazatelj preostale
toplote • Varnostno zaklepanje nastavitev kuhališča
• Mere (Š×V×G): 59,5 x 5,5 x 52 cm • Šifra: 731211

Timer
Samodejni izklop po nastavljenem
številu minut.

DUO MIX

829,90 €
SilverMatte
Visoko odporen in močan material, ki
odlično prenaša tudi ekstremne vročine.

629,90 €
INDUKCIJA

+
BO635E20X

IT614SC

Vgradna pečica

Indukcijsko kuhališče

IconLed upravljanje s pogrezljivimi gumbi in na dotik
• Elektronska programska ura s samodejnim vklopom in
izklopom pečenja • HomeMade oblika krušne peči
• GentleClose - mehko zapiranje vrat • SilverMatte izjemno
odporen emajl • AquaClean • PerfectGrill • Dinamično
ohlajevanje pečice – DC+ • Dvojna zasteklitev vrat
• Enonivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom • Šifra: 470106

Upravljanje na dotik • Timer • Povečana moč delovanja
PowerBoost • AllBoost • Pokazatelj preostale toplote
• Otroška zaščita • Mere (Š×V×G): 59,5 × 5,5 × 51 cm
• Šifra: 463045

PIRIN MIX

AllBoost
Povečana moč delovanja (PowerBoost)
kar na vseh kuhalnih conah naenkrat.

979,90 €
Pirolitično čiščenje
Temperatura do 500°C poskrbi, da se
maščobni in drugi madeži očistijo brez
čistil. Ko se pečica ohladi, jo obrišemo
le z vlažno krpo.

759,90 €

PIROLIZA
INDUKCIJA

1€

IZVLEČNA
VODILA

+
BOP637E11X

IT614SC

Vgradna pečica

Indukcijsko kuhališče

Samodejno pirolitično čiščenje – do 500°C
• FastPreheat do 200°C v zgolj 6 minutah
• IconLed upravljanje s pogrezljivimi gumbi in na dotik
• Elektronska programska ura s samodejnim vklopom
in izklopom pečenja • HomeMade oblika krušne peči
• SilverMatte izjemno odporen emajl • PerfectGrill
• Dinamično ohlajevanje pečice – DC+ • Štirikratna
zasteklitev vrat • Žična vodila • Šifra: 471574

Upravljanje na dotik • Timer • Povečana moč delovanja
PowerBoost • AllBoost • Pokazatelj preostale toplote
• Otroška zaščita • Mere (Š×V×G): 59,5 × 5,5 × 51 cm
• Šifra: 463045

TRIO MIX 60/45

1.229,90 €
TRIO
MIX 60

959,90 €

FastPreheat
Hitro segrevanje pečico ogreje na
200°C v zgolj 6 minutah in tako
prihrani do 30 % časa.

1.229,90 €
TRIO
MIX 45

Popolni AquaStop
Brez skrbi zaradi izliva vode,
skozi celotno življenjsko dobo aparata.

999,90 €

INDUKCIJA

60 cm

ALI

45 cm

+
GV61010
(566903)

BO635E20X

IT614SC

GV51010
(566904)

GV61010 ALI GV51010

Vgradna pečica

Indukcijsko kuhališče

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

IconLed upravljanje s pogrezljivimi gumbi in na dotik
• Elektronska programska ura s samodejnim vklopom
in izklopom pečenja • HomeMade oblika krušne peči
• SilverMatte izjemno odporen emajl • AquaClean
• PerfectGrill • Dinamično ohlajevanje pečice – DC+
• Dvojna zasteklitev vrat • Enonivojska izvlečna vodila z
delnim izvlekom • Šifra: 470106

Upravljanje na dotik • Timer
• Povečana moč delovanja PowerBoost • AllBoost
• Pokazatelj preostale toplote • Otroška zaščita
• Mere (Š×V×G): 59,5 × 5,5 × 51 cm • Šifra: 463045

Upravljanje s tipkami • 5 programov pomivanja
• Zvočni indikator zaključka pomivanja
• Zakasnitev začetka pomivanja 3/6/9 ur
• Popolni AquaStop • Inox kad • Samočistilni filter
• Uporaba tablete 3 v 1

KÖRTING SET

319,90 €
EU kakovost

+
KBO615E01XK

KK6N3EX

Vgradna pečica

Kombinirano kuhališče

HomeMade oblika krušne peči • SilverMatte izjemno
odporen emajl • AquaClean • PerfectGrill • Dinamično
ohlajevanje pečice – DC • Dvojna zasteklitev vrat
• Vlečena vodila • Šifra: 730548

Enoročni električni vžig plinskih gorilnikov • Emajlirana
plinska rešetka • Varovani plinski gorilniki • Vrsta plina:
G30/30 tekoči plin • Mere (Š×V×G): 60 × 10,7 × 53 cm
Šifra: 294029

1€

IZVLEČNA
VODILA

Enoročni vžig
Z eno roko enostavno pritisnete gumb in
ga obrnete na želeno stopnjo, pri čemer je
vaša druga roka povsem prosta.

1€ IZVLEČNA VODILA
Zagotovimo vam izvlečna vodila za pirolitično
pečico za samo 1 €. Več na gorenje.si

PET LET GARANCIJE ZA VELIKE
GOSPODINJSKE APARATE GORENJE.
Zaupamo našim razvojnim strokovnjakom ter verjamemo
v kakovost in trajno vrednost naših aparatov za kupca.

2
LETI

GARANCIJE

DVE LETI GARANCIJE ZA VELIKE
GOSPODINJSKE APARATE GORENJE.
Zaupamo našim razvojnim strokovnjakom ter verjamemo
v kakovost in trajno vrednost naših aparatov za kupca.

GORENJE MED NAJBOLJ ZAUPANJA VREDNIMI DOMAČIMI
BLAGOVNIMI ZNAMKAMI. Gorenje je že enajsto leto zapored prejemnik nagrade
Trusted Brand v Sloveniji v kategoriji gospodinjski aparati.

ZA NASVETE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
APARATOV SKRBI GORENJE SERVIS.
Enotna telefonska številka za celotno Slovenijo: 03 899 7000

Gorenje GSI, d.o.o. // Brnčičeva 39 // 1000 Ljubljana // Slovenija
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