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legenda kataloga

REALNA SLIKA
Fotografija posneta pri stranki 

takoj po montaži kuhinje.

3D IZRIS
Izris vam brezplačno

pripravimo in damo v  vpogled.
Načrte prejmete ob plačilu 

avansa za kuhinjo.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Kuhinja je srce vsakega doma. Tu preživimo veliko časa, bolj intenzivno kot v katerem 
koli drugem domačem prostoru. V kuhinji se srečujemo z drugimi. Kot družina, par ali 

prijatelji v njej kuhamo, jemo in ustvarjamo. Včasih se nam zdi, da se je ustavil čas. 
Tiho in prikrito kuhinja oblikuje ritem našega dneva. Včasih celo pozno v noč. Zato 

vam mora biti, vaša kuhinja resnično všeč.

NAČRT
Enako za vas pripravimo načrt 

z vsemi željenimi priključki 
za končno montažo. Načrt je 

vključen v 3D izrisu.



S. 4 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 5

cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 317 TOLEDO



S. 6 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 7

cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 317 TOLEDO



S. 8 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 9

cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 371 RIVOLI



S. 10 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 11

cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: DESIGNO+



S. 12 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 13

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 317 TOLEDO



S. 14 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 15

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 317 TOLEDO



S. 16 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 17

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 371 RIVOLI



S. 18 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 19

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 312 FUN



S. 20 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 21

cenovni rang: 2.000 - 3.000
program: 648 SPOT



S. 22 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 23

cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 917 HIGHLINE



S. 24 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 25

cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 615 LINO



S. 26 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 27

cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 317 TOLEDO



S. 28 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 29

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 371 RIVOLI



S. 30 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 31

cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 317 TOLEDO



S. 32 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 33

cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 648 SPOT



S. 34 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 35

cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 555 LUX



S. 36 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 37

cenovni rang: 1.000 - 2.000
program: 371 RIVOLI



S. 38 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 39

cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 317 TOLEDO



S. 40 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 41

cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 312 FUN



S. 42 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 43

cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 317 TOLEDO



S. 44 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 45

cenovni rang: 2.000 - 3.000
program: 371 RIVOLI



S. 46 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 47

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 314 FAMO



S. 48 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 49

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 406 FAME



S. 50 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 51

cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 566 NEXUS



S. 52 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 53

cenovni rang: 8.000 - 9.000
program: 317 TOLEDO



S. 54 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 55

cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 648 SPOT



S. 56 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 57

cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 648 SPOT



S. 58 Zaključeni projekti



3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 59

cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 351 SPRING



S. 60 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 312 FUN

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 61



S. 62 Zaključeni projekti



cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 648 SPOT

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 63



S. 64 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 706 SEVILLA

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 65



S. 66 Zaključeni projekti



cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 317 TOLEDO

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 67



S. 68 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 317 TOLEDO

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 69



S. 70 Zaključeni projekti



cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 648 SPOT

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 71



S. 72 Zaključeni projekti



cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 648 SPOT

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 73



S. 74 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 648 SPOT

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 75



S. 76 Zaključeni projekti



cenovni rang: 7.000 - 8.000
program: 317 TOLEDO

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 77



S. 78 Zaključeni projekti



cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 312 FUN

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 79



S. 80 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 406 FAME

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 81



S. 82 Zaključeni projekti



cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 317 TOLEDO

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 83



S. 84 Zaključeni projekti



cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 545 COSIMA

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 85



S. 86 Zaključeni projekti



cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 648 SPOT

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 87



S. 88 Zaključeni projekti



cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 406 FAME

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 89



S. 90 Zaključeni projekti



cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 545 COSIMA

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 91



S. 92 Zaključeni projekti



cenovni rang: 5.000 - 6.000
program: 312 FUN

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 93



S. 94 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 371 RIVOLI

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 95



S. 96 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 468 SPOT

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 97



S. 98 Zaključeni projekti



cenovni rang: 3.000 - 4.000
program: 317 TOLEDO

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 99



S. 100 Zaključeni projekti



cenovni rang: 4.000 - 5.000
program: 351 SPRING

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 101



S. 102 Zaključeni projekti



cenovni rang: 6.000 - 7.000
program: 224 BRETAGNE

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 103



S. 104 Zaključeni projekti



cenovni rang: 2.000 - 3.000
program: 351 SPRING

3D izris kuhinje   |   načrt kuhinje S. 105



Enostavno do popolnih rezultatov.

PerfectDry

PerfectDry z Zeolith®: odlični rezultati sušenja tudi
pri plastični posodi.

• Inverter motor • Poraba vode 9,5 l • Število pogrinjkov: 14 • 8 programov
• Posebne funkcije: VarioSpeedPlus, HygienePlus, dodatno sušenje 
• Dozirni asistent • Glasnost tihi program: 42 dB • VarioFlex košare in
VarioPredal: optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih

• Pečica s 13 načini gretja in prostornino 71 l • Mehko zapiranje in
odpiranje vrat • 2.5” TFT barvni zaslon z upravljanjem na dotik - v
slovenskem jeziku • Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C • Zelo
nizka temperatura vrat

CombiZoneCombiZone

PerfectFry

Vgradna pečica za popolne rezultate
pri peki in pečenju

Popolnoma vgradni pomivalni stroj za
perfektno sušenje celo plastične posode
SMV68MX04E Serie | 6

44 dBGlass 40º
Program

**

Piroliza

HBG675BB1 Serie | 8

4

**

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2018.    ** Na lestvici energijskih razredov od A+++ do D. 

Indukcijska kuhalna plošča 
z integrirano napo

PVS851F21E Serie | 6

DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega
kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.

Z vgradnimi hišnimi aparati Bosch.

CombiZone: s pritiskom na gumb hitro in 
enostavno povežete dve kuhalni coni v eno
samo veliko kuhalno cono.

PerfectFry: za popolno praženje živil zahvaljujoč
senzorskemu nadzoru s 4 temperaturnimi nivoji.

2 v 1: indukcijska kuh. plošča širine 80 cm z
vgrajeno napo za več prostora in svobode pri
oblikovanju vaše kuhinje.

Kuhališča: 
• 4 indukcijska kuhališča • PowerBoost funkcija • Priključna moč: 6,9 kW
Vgrajena napa: 
• Dve možnosti delovanja: odvajanje ali kroženje zraka (potreben
dokup dodatnega pribora) • 9 stopenj zmogljivosti + 1 intenzivna 
• Samodejen vklop ob uporabi kuhalne plošče • Energijski razred A**

4D vroč zrak: enakomerna porazdelitev toplote
za popolne rezultate – na kateri koli ravni ter za
peko na do štirih ravneh hkrati.

Piroliza: nič več napornega čiščenja pečice zahvaljujoč
avtomatskemu samočiščenju s pritiskom na gumb. Na
pirolizo sta odporna tudi držalo za pekač in pekač.

AutoPilot 10: vsaka jed je popolna zahvaljujoč
desetim prednastavljenim samodejnim programom.

VarioPredal
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• NoFrost • Hladilni del: 188 l • Zamrzovalni prostor: 67 l • Predal
VitaFresh plus: z optimalno vlažnostjo do dvakrat dlje ohrani svežino
sadja in zelenjave • Glasnost: 39 dB(A) re 1 pW • Odmični tečaj • Vgradne
dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

VitaFreshplusVitaFreshplus

Enostavna 
montaža

177,5
cm

NoFrost

* Promocija 5 let garancije na vgradne hladilne aparate Bosch (poleg 2-letne garancije proizvajalca še 3 leta podaljšane garancije) traja v obdobju od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  Pogoj za pridobitev 5 letne garancije je nakup in registracija aparata v roku 30 dni od nakupa na
www.bosch-home.si, kjer je na voljo več informacij o promociji.  ** Na lestvici energijskih razredov od A+++ do D. 

Dizajn, ki očara: 
poševna stenska napa širine 90 cm

**

Indukcijska kuhalna plošča 
z razširljivim kuhališčem

• TouchSelect: enostavna izbira želenega kuhališča in enostavna
nastavitev želene stopnje moči • Kuhališče za praženje • Quick-
Start in ReStart • PowerBoost: do 50% več moči za hitrejše
segrevanje • Elektronska programska ura • Priključna moč: 7,4 kW

IN

**

• Inverter motor • Poraba vode 9,5 l • Število pogrinjkov: 14 • 6 programov
• Posebni funkciji: VarioSpeed Plus, dodatno sušenje • Dozirni asistent 
•Glasnost tihi program: 43 dB • VarioFlex košare in VarioPredal:
optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih

DWK97JR60 Serie | 6 PIF645BB1E Serie | 4

• Pečica z 10 načini gretja in prostornino 71 l • 3D vroči zrak: odlični
rezultati zahvaljujoč optimalni porazdelitvi toplote na do treh ravneh hkrati
• AutoPilot 30: vsaka jed je popolna zahvaljujoč 30 prednastavljenim
samodejnim programom • Enostavno upravljanje z LCD zaslonom
• Piroliza: pečica se čisti sama • SoftClose: mehko zapiranje vrat
• Enonivojska teleskopska izvlečna vodila • Temperaturno območje: 30 °C
- 275 °C • Zelo nizka temperatura vrat

KIN86AF30 Serie | 6

**

Vgradni pomivalni stroj, nežen tudi do vaših ušes
SMI46MS00E Serie | 4

ExtraDry 46 dB

Glass 40º
Program

Program 
nege stroja

Program

1 hour

• Možnost upravljanja nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno
kuhalno ploščo) • DirectSelect upravljanje: neposredno do
željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča • Senzor kakovosti
zraka • Inverter motor

HBG2780S0 Serie | 6

Vgradna pečica z AutoPilotom
za avtomatsko peko in s pirolizo

PerfectAirPerfectAir

PerfectAir senzor: samodejna nastavitev
moči za maksimalno zmogljivost pri minimalni
stopnji hrupa.

Klasični okvir

L
E

T  G A R A N C I J
E5

Nič več odtaljevanja: 
vgradni kombiniran hladilnik NoFrost

*

ExtraDry

Dodatno sušenje: dodatna funkcija za temeljito
sušenje posode.

VarioPredal

Piroliza

30

3D vroči zrak

**
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Enostavno do popolnih rezultatov.

PerfectDry

PerfectDry z Zeolith®: odlični rezultati sušenja tudi
pri plastični posodi.

• Inverter motor • Poraba vode 9,5 l • Število pogrinjkov: 14 • 8 programov
• Posebne funkcije: VarioSpeedPlus, HygienePlus, dodatno sušenje 
• Dozirni asistent • Glasnost tihi program: 42 dB • VarioFlex košare in
VarioPredal: optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih

• Pečica s 13 načini gretja in prostornino 71 l • Mehko zapiranje in
odpiranje vrat • 2.5” TFT barvni zaslon z upravljanjem na dotik - v
slovenskem jeziku • Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C • Zelo
nizka temperatura vrat

CombiZoneCombiZone

PerfectFry

Vgradna pečica za popolne rezultate
pri peki in pečenju

Popolnoma vgradni pomivalni stroj za
perfektno sušenje celo plastične posode
SMV68MX04E Serie | 6

44 dBGlass 40º
Program

**

Piroliza

HBG675BB1 Serie | 8

4

**

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2018.    ** Na lestvici energijskih razredov od A+++ do D. 

Indukcijska kuhalna plošča 
z integrirano napo

PVS851F21E Serie | 6

DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega
kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.

Z vgradnimi hišnimi aparati Bosch.

CombiZone: s pritiskom na gumb hitro in 
enostavno povežete dve kuhalni coni v eno
samo veliko kuhalno cono.

PerfectFry: za popolno praženje živil zahvaljujoč
senzorskemu nadzoru s 4 temperaturnimi nivoji.

2 v 1: indukcijska kuh. plošča širine 80 cm z
vgrajeno napo za več prostora in svobode pri
oblikovanju vaše kuhinje.

Kuhališča: 
• 4 indukcijska kuhališča • PowerBoost funkcija • Priključna moč: 6,9 kW
Vgrajena napa: 
• Dve možnosti delovanja: odvajanje ali kroženje zraka (potreben
dokup dodatnega pribora) • 9 stopenj zmogljivosti + 1 intenzivna 
• Samodejen vklop ob uporabi kuhalne plošče • Energijski razred A**

4D vroč zrak: enakomerna porazdelitev toplote
za popolne rezultate – na kateri koli ravni ter za
peko na do štirih ravneh hkrati.

Piroliza: nič več napornega čiščenja pečice zahvaljujoč
avtomatskemu samočiščenju s pritiskom na gumb. Na
pirolizo sta odporna tudi držalo za pekač in pekač.

AutoPilot 10: vsaka jed je popolna zahvaljujoč
desetim prednastavljenim samodejnim programom.

VarioPredal
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• NoFrost • Hladilni del: 188 l • Zamrzovalni prostor: 67 l • Predal
VitaFresh plus: z optimalno vlažnostjo do dvakrat dlje ohrani svežino
sadja in zelenjave • Glasnost: 39 dB(A) re 1 pW • Odmični tečaj • Vgradne
dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

VitaFreshplusVitaFreshplus

Enostavna 
montaža

177,5
cm

NoFrost

* Promocija 5 let garancije na vgradne hladilne aparate Bosch (poleg 2-letne garancije proizvajalca še 3 leta podaljšane garancije) traja v obdobju od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  Pogoj za pridobitev 5 letne garancije je nakup in registracija aparata v roku 30 dni od nakupa na
www.bosch-home.si, kjer je na voljo več informacij o promociji.  ** Na lestvici energijskih razredov od A+++ do D. 

Dizajn, ki očara: 
poševna stenska napa širine 90 cm

**

Indukcijska kuhalna plošča 
z razširljivim kuhališčem

• TouchSelect: enostavna izbira želenega kuhališča in enostavna
nastavitev želene stopnje moči • Kuhališče za praženje • Quick-
Start in ReStart • PowerBoost: do 50% več moči za hitrejše
segrevanje • Elektronska programska ura • Priključna moč: 7,4 kW

IN

**

• Inverter motor • Poraba vode 9,5 l • Število pogrinjkov: 14 • 6 programov
• Posebni funkciji: VarioSpeed Plus, dodatno sušenje • Dozirni asistent 
•Glasnost tihi program: 43 dB • VarioFlex košare in VarioPredal:
optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih

DWK97JR60 Serie | 6 PIF645BB1E Serie | 4

• Pečica z 10 načini gretja in prostornino 71 l • 3D vroči zrak: odlični
rezultati zahvaljujoč optimalni porazdelitvi toplote na do treh ravneh hkrati
• AutoPilot 30: vsaka jed je popolna zahvaljujoč 30 prednastavljenim
samodejnim programom • Enostavno upravljanje z LCD zaslonom
• Piroliza: pečica se čisti sama • SoftClose: mehko zapiranje vrat
• Enonivojska teleskopska izvlečna vodila • Temperaturno območje: 30 °C
- 275 °C • Zelo nizka temperatura vrat

KIN86AF30 Serie | 6

**

Vgradni pomivalni stroj, nežen tudi do vaših ušes
SMI46MS00E Serie | 4

ExtraDry 46 dB

Glass 40º
Program

Program 
nege stroja

Program

1 hour

• Možnost upravljanja nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno
kuhalno ploščo) • DirectSelect upravljanje: neposredno do
željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča • Senzor kakovosti
zraka • Inverter motor

HBG2780S0 Serie | 6

Vgradna pečica z AutoPilotom
za avtomatsko peko in s pirolizo

PerfectAirPerfectAir

PerfectAir senzor: samodejna nastavitev
moči za maksimalno zmogljivost pri minimalni
stopnji hrupa.

Klasični okvir

L
E

T  G A R A N C I J
E5

Nič več odtaljevanja: 
vgradni kombiniran hladilnik NoFrost

*

ExtraDry

Dodatno sušenje: dodatna funkcija za temeljito
sušenje posode.

VarioPredal

Piroliza

30

3D vroči zrak

**
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Povežite se s 6th Sense 
6. čut inteligentnim 

kuhanjem. 
Z W Collection samo izberite recept in s 
6th Sense – 6. čut tehnologijo ga boste 

vedno naredili popolno.

SteamSense+

100 % priprava na zelo nizki temperaturi s 
popolno uporabo pare. Idealno za pripravo 
velikih kosov mesa, kot tudi delikatnih jedi 
z ohranjanjem hranljivih sestavin in 
nadgradnjo originalnih okusov. 

SteamSense

Najboljši okus s stalno kombinacijo 
pare in toplote. Idealno  za pečenje 
tort in peciva.

Cook4

Omogoča istočasno pripravo štirih vrst 
različnih jedi, brez mešanja vonjav z 
maksimalno �eksibilnostjo. Sistem 
omogoča pripravo hrane v pečici in to 
štiri jedi istočasno na istem nivoju, z 
enakomerno razporejeno temperaturo 
v pečici.

MultiSenseProbe

Edinstvena samonosilna sonda, ki nadzira 
temperaturo hrane v 4 različnih točkah, za 
vse vrste receptov.

SmartDisplay

Vaš osebni asistent pri kuhanju: vodi vas 
korak za korakom za kuhanje brez napora.
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Pri Candyu vemo, da je kuhinja srce doma, kjer se združita kreativnost, dizajn in tehnologija.

Candy predstavlja Simply-Fi, prvo linijo gospodinjskih aparatov z integriranim wi-fi, ki so 
vedno povezani z vami. To omogoča ekskluzivna aplikacija za pametne telefone,  
tablične in osebne računalnike, ki vsebuje številne koristne in uporabne funkcije.

Nova linija gospodinjskih aparatov je oblikovana tako, da poenostavi vaše življenje in 
prihrani čas. Tako boste lahko preživeli več časa s svojimi bližnjimi in ustvarjali spomine.

NAJBOLJŠE OHRANJANJE SVEŽINE HRANE IN PIJAČE
Simply-Fi sistem vam omogoča kontrolo 
delovanja in aktivacijo posameznih funkcij 
vašega hladilnika preko aplikacije na 
pametnem telefonu. 

»Puraction« je najhitrejši antibakterijski sistem na trgu, 
ki nevtralizira kar 99,9% bakterij v samo 30 minutah, kar 
vpliva na boljše ohranjanje sveže hrane in zmanjšanje 
intenzivnosti vonjav. Preko aplikacije na pametnem 
telefonu lahko aktivirate funkcijo kadarkoli želite.

POPOLNI NADZOR
Komunikacija z vašim pomivalnim strojem še nikoli ni bila lažja. 
Candy vgradni pomivalni  stroji lahko sedaj razumejo vaša 
glasovna navodila poslana preko aplikacije na pametnem 
telefonu zahvaljujoč možnosti glasovnega upravljanja. 

Poleg tega lahko preko aplikacije startate ali spreminjate 
programski cikel pomivanja kadarkoli, ali pa enostavno 
sledite informaciji o statusu in predvidenem času  
zaključka pomivanja.

Candy ponuja širok asortiman povezljivih pečic - od osnovnih 
pečic z enostavnim do najmodernejših s popolnim  
»soft-touch« upravljanjem. 
Simply-Fi povezljiv sistem vam omogoča nadzor in predgretje 
vaše pečice na daljavo kar prek aplikacije na pametnem 
telefonu kjerkoli se nahajate.

NAJLAŽJI NAČIN KUHANJA IN PEKE

Izbirate lahko tudi med širokim seznamom receptov in avtomatsko 
prilagojenem načinu peke. Na voljo vam bo virtualni pomočnik za 
pripravo okusnih jedi ter dostop novih in koristnih funkcij.
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ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur®                                         
Širina omarice za vgradnjo: 60 cm, Priložen sifon 
Odpiranje odtoka z gumbom
Mere korita: d: 50 cm, š: 40 cm
Globina korita: 20 cm                                                                               

SITY XL 6, lemon 
SILGRANIT® PuraDur®

FARON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®                                             
Širina omarice za vgradnjo: 60 cm, Priložen sifon 
Odpiranje odtoka z gumbom
Mere korita: d: 100 cm, š: 50 cm
Globina korita: 20 cm                                                                               

METRA 45 S SILGRANIT® PuraDur®                                             
Širina omarice za vgradnjo: 45 cm, Priložen sifon 
Odpiranje odtoka z gumbom
Mere korita: d: 78 cm, š: 50 cm
Globina korita: 19 cm                                                                               

Zaradi odličnih lastnosti materiala, 
se SILGRANIT® PuraDur® ponaša 
z enostavno nego in odpornostjo, 
ki presega vse, kar smo poznali do 
sedaj. Zahvaljujoč barvni raznolikosti 
materiala SILGRANIT® PuraDur®, se 
kuhinjsko korito elegantno vklaplja 
v vaše kuhinjsko okolje in se skupaj 
s kuhinjsko armaturo, sistemom za 
odlaganje odpadkov in dodatki, 
zaokrožuje v funkcionalni pomivalni 
center.

ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur®                                         

ETAGON 700-IF
NERJAVNO JEKLO SVILNAT LESK

LEMIS XL 6 S-IF Compact  
NERJAVNO JEKLO  FINISH KRTAČENO                                     
Širina omarice za vgradnjo: 60 cm, Priložen sifon 
Odpiranje odtoka z gumbom      
Mere korita: d: 78 cm, š: 50 cm
Globina korita: 20,5 cm                                                                               

ANDANO XL 6 S-IF Compact   
NERJAVNO JEKLO SVILNAT LESK                                      
Širina omarice za vgradnjo: 60 cm, Priložen sifon 
Odpiranje odtoka z gumbom,
Mere korita: d: 86 cm, š: 50 cm
Globina korita: 21 cm                                                                               

DIVON II 45 S-IF  NERJAVNO JEKLO SVILNAT LESK                                      
Širina omarice za vgradnjo: 80 cm, Priložen sifon 
Odpiranje odtoka z gumbom      
Mere korita: d: 86 cm, š: 51 cm
Globina korita: 19,5 cm                                                                               

 

Nerjavno jeklo že po naravi očara 
z odličnimi lastnostmi zaradi katerih je 
idealen material za izdelavo kuhinjskih 
korit. Ker pri firmi BLANCO šteje samo 
najboljša kakovost nerjavnega jekla, ga 
izbiramo po najvišjih kriterijih in prever-
jamo s strogim nadzorom kakovosti. 

Rezultat so prvovrstna pomivalna korita 
BLANCO iz nerjavnega jekla, ki v kombi-
naciji s pravo kuhinjsko armaturo ustva-
rijo ambient za vsak življenjski slog.
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Svetovna novost: pomivalni stroji 
G 7000 AutoDos
Avtomatsko doziranje z integrirano 
kartušo PowerDisk

Doživite izvrstne rezultate pomivanja z našo inovacijo: 
prvim avtomatskim doziranjem na svetu z integrirano 
kartušo PowerDisk. Granulat iz kartuše se avtomatsko 
dozira glede na izbrani program – v točno določeni količini, 
ki je potrebna, in v optimalnem trenutku. Dovršen sistem 
pomivanja, edinstvena svoboda!

Poleg pomivanja je Miele sinonim tudi za higienično in 
nežno nego vašega perila, talnih oblog, in prav tako za 
raznolika kulinarična doživetja pri kuhanju in peki. Za to 
skrbijo številne inovativne značilnosti opreme, ki jih ponuja 
samo Miele. To dokazujejo nešteta prva mesta na najbolj 
priznanih testih izdelkov po vsem svetu.

Že 120 let velja, da se na Miele lahko zanesete, saj vas 
naši aparati ne pustijo na cedilu. Kot edini proizvajalec v 
panogi svoje izdelke testiramo na 20 let življenjske dobe.

Enkrat Miele, vedno Miele!

Doživite izjemnost in raziskujte izvor edinstvenosti. 
Miele. Immer Besser.

miele.si
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Z izbiro prave nape lahko izgled kuhinje  
estetsko obogatimo in dodamo piko  
na i središču družinskega življenja.
S pravilno izbiro kuhinjske nape pa  
poskrbimo, da iz prostora odstranimo  
neprijetne vonjave, maščobe in pare.

Pri izbiri kuhinjske nape moramo biti pozorni na to 
ali gre za odvod zraka iz prostora ali kroženje zraka 
v prostoru, pozicijo kuhinjske nape in ustreznost 
cevnega sistema.

VEČ O NAPAH IN CEVNIH 
SISTEMIH
na www.siccabo.si

 Kuhinjska  
napa je izjemno 
pomemben 
kuhinjski 
element.  
Zakaj?

Slike so simbolične.

slovenska  
blagovna  znamka

slovenska
blagovna
znamka



KORITO IZ NERJAVNEGA 
JEKLA BOX CENTER,  
BWX 220-54-27 A

ARMATURA KUBUS

izvlečna ali fiksni izliv,  
masivno nerjavno jeklo

SORTER  
ODPADKOV FX-60 
z dvema ali tremi 
posodami

Franke je sinonim za odličnost, 
inovativne rešitve, dovršeno oblikovanje, 
funkcionalnost in estetiko. Izdelki 
Franke so ključ do popolnega videza vaše 
kuhinje, kjer boste uresničevali svoje 
sanje v vsakem trenutku dneva.

FRANKE GmbH
Mumpferfährstraße 70
79713 
Bad Säckingen
Deutschland
www.franke.de
www.franke.de/ks

Vaš Franke partner:SICCABO d.o.o.
Tržaška 297
1000  Ljubljana
Slovenia
Tel.: + 386 (0)1 200 7009
e-mail: home@siccabo.si 
www.siccabo.si

ENOJNO KORITO IZ 
NERJAVNEGA JEKLA BOX, 
BXX 210-50 A 

FRAGRANIT KORITO FRESNO, FSG 211

SWISS TRADITION

KORITO IZ NERJAVNEGA 
JEKLA RAPID, RPX 211

ARMATURA PESCARA 

izvlečna, krom  
ali črna mat

VEČ O IZDELKIH FRANKE SI  
LAHKO POGLEDATE:  

FRAGRANIT KORITO 
URBAN, UBG 611-78
ARMATURA ACTIVE-PLUS,

izvlečna ali fiksni izliv,  
v kobinaciji krom in  
izgled fragranit



Odzračevalna / Obtočna izvedba
83-51-21 CM; Črno steklo; 
Odzračevalna: Pretok Max 620 m3h, Hitrost sesanja 5,1 m/s,
Glasnost Max 60 db(A)
Obtočna: Pretok Max 536 m3h, Hitrost sesanja 5,1 m/s,
Glasnost Max 64 db(A)

NIKOLATESLA SWITCHNIKOLATESLA SWITCH

Podjetje Elica S.p.a., je največji svetovni proizvajalec kuhin-
jskih nap. Skupno zaposlujejo več kot 3.800 ljudi. Letna proiz-
vodnja je več kot 10 miljonov kosov. Rešitve so bile razvite 
tako, da prinašajo čist zrak v vsako hišo na svetu. Prefi njeni 
materiali in najsodobnejša tehnologija, v povezavi s stalnimi 
raziskavami in eksperimentiranjem, je tisto, kar Elica je.

42 cm; Bela, Črna, concreate fi nish, denim fi nish;  
Otočna
3 hitrosti + B na dotik; LED 1 x 7 W
Pretok Max 620 m³/h; Max glasnost 60 db(A)

LONG LIFE
FILTER

 

ENERG Y CLASS

120 cm; Naraven les/hrast, bela; Otočna
3 hitrosti + 2B na dotik
STRIP LED 2 x 7 W
Pretok Max 757 m³/h; Max glasnost 60 db(A) 

 

ENERG Y CLASS

BIO ISLAND

PIX

60-90-120 cm; Črno steklo, bela, nerjaveče jeklo; Stenska
3 hitrosti + 2B Na dotik;  LED 1 x 7 W
Pretok Max 710 m³/h; Max glasnost 52 db(A)

 

ENERG Y CLASS

HAIKU
Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo:

PMF d.o.o.
Letališka cesta 3c

1000 Ljubljana

Tel: 01 513 51 64
Fax: 01 513 52 08

E-pošta: elica@pmf.si
www.pmf.siOBLIKOVANJE IN KAKOVOST IZDELKOV JE KAŽIPOT

ZA VSE OSTALE PROIZVAJALCE KUHINJSKIH NAP.



www.faberspa.com/sl

@FaberAirMatter

GALILEO
Integrated hob and hood is a true 
jewel of technology in Class A+++

The low-profile but extremely effective 

Galileo achieves perfection of design in a 

combined hob and hood.

It delivers the ultimate in performance 

too: maximum power and safety with 

minimum noise.

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK

Breznikova ulica 15 DOMZALE
stv.global@siol.net

www.kuhinjskenape.si

Perfect harmony

Real silence in the kitchen

celing

t-shape vertical celing

THE HOOD IS CONTROLLED
ALSO FROM THE HOB.

MAXIMUM SILENCE
HIGH PERFORMANCE

CONNECTION
HOOD+HOB

SIL&STILL
TECHNOLOGY

HEAVEN 2.0

ONYX-T ONYX-V ONYX-C

hob
FCH63
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Pametne tehnologije  
v vaši kuhinji

_

HOB-TO-HOOD
Kuhalno ploščo povežete z napo preko 
funkcije »hob-to-hood«, kar vam 
omogoča, da za optimalne rezultate 
napa deluje samodejno s prilagajanjem 
stopnje vsesavanja glede na nastavitve 
stopnje gretja na kuhalni plošči. Tako 
vam ni potrebno razmišljati še o napi, 
saj ta deluje samodejno.

INDYFLEX+
Nova IndyFlex+ kuhalna plošča ima 8 
con, ki jih lahko uporabljate ločeno ali 
jih združitev v dve veliki kuhalni enoti. 
Dodatna cona med obema enotama 
tvori še večjo površino, s čimer se  
kuhalna plošča samodejno prilagodi 
tako, da ustreza vsem velikostim vaših 
posod.

COMBISTEAM
Pečice CombiSteam združujejo 
najboljše – običajno peko, parno 
peko ali kombinacijo obeh. Jedi bodo 
božanskega okusa poleg tega pa bodo 
ohranile tudi večino hranilnih snovi!  
Ne glede na to ali pripravljate zelenjavo, 
meso ali ribe, bodo jedi pripravljene 
do perfekcije – navzven hrustljave 
in navznoter sočne, pri tem ohranile 
svojo strukturo in popoln okus. To je 
prihodnost peke, čas je, da jo okusite 
tudi sami!

Prednosti pametnih naprav: 
• Upravljanje na daljavo 
• Dodatne funkcije, programi, 

recepti in priprava jedi 
• Prilagajanje in posodabljanje 

delovanja aparata 
• Diagnoza napak
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AUTODOSE
Konec je z ugibanjem, koliko detergenta bo potreboval 
vaš pomivalni stroj! Vsak mesec dolijete detergent 
in sredstvo za sijaj v pomivalni stroj in prepustite 
senzorjem tehnologije AutoDose, da vsakič sproti 
dozirajo ravno pravo količino čistila za bleščeče čisto 
posodo, na kateremkoli programu, ki ga izberete. 

CORNERINTENSE
Tehnologija CornerIntense 
predstavlja inovativno vetrnico 
prihodnosti s tremi kraki, ki 
s pomočjo dodatnega ritma 
gibanja doseže prav vse kote 
pomivalnega stroja. Rezultat 
je odlično pomita posoda – tudi 
tistih kozarcev in skodelic, 
ki se skrivajo visoko v kotih 
pomivalnega stroja.

NEOFROST
Tehnologija NeoFrost™ ima dva ločena hladilna ventilatorja, 
ki preprečujeta prenos vonjav med hladilnim in zamrzovalnim 
delom, kar omogoča najboljše pogoje hlajenja z visoko 
vsebnostjo vlage v hladilnem in brez nabiranja ledu v 
zamrzovalnem delu. Zagotavlja 2-krat hitrejše hlajenje in nič 
mešanja vonjav med predeli.

MODRA  
SVETLOBA
Tehnologija aktivne 
modre svetlobe v 
predalu za sadje in 
zelenjavo nadaljuje 
naravni proces 
fotosinteze kot v naravi 
in poleg ohranjanja 
daljše svežine, skrbi tudi 
za večjo vsebnost  
vitamina C. 

HOMEWHIZ 
Aplikacija HomeWhiz vam preko Wi-Fi ali Bluetooth povezave 
omogoča, da svoje naprave povežete s pametnimi napravami 
in jih uporabite za nadzor, upravljanje in posodabljanje svojih 
gospodinjskih aparatov. Pametni dom je na vaši dlani, njegove 
zmožnosti pa z vsakim dnem povečujejo svoj obseg.
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saloni kuhinj

NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
07/777 44 77
041/750 306
novo-mesto@ga.si

KRANJ
Šuceva ulica 23, 4000 Kranj
04/201 78 09
041/259 740
kranj@ga.si

SLOVENJ GRADEC
Glavni trg 44, 2380 Slovenj Gradec
02/707 50 70
051/218 000
slovenj-gradec@ga.si MARIBOR

Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
02/250 07 43
041/449 874
maribor@ga.si

LEVEC
Levec 71B, 3301 Petrovče
03/777 00 80
065/557 200
levec@ga.si

LJUBLJANA
Šmartinska cesta 152, (BTC) 1000 Ljubljana
01/520 46 51
051/396 666
btc@ga.si


