
Vítejte ve své  
nové kuchyni!

Letáková nabídka platí u vybraných kuchyňských studií  
od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 nebo do odvolání.

ZÍSKEJTE DÁREK
PODLE SVÉHO

GUSTA
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Trouba díky senzoru vlhkosti zajistí 
vhodnou dávku páry. Výsledkem je 
dokonalá chuť a perfektní struktura 
každého pokrmu.

Při použití funkce Sous Vide,  
vakuového vaření, se jídla připravují 
při nižších teplotách, díky čemuž jsou 
chutnější a zdravější. K dokonalosti 
přispěje i parní systém FullTaste 
zajišťující přesnou a vhodnou dávku.

Inspirací při vaření může být 
VarioGuide, který nabízí řadu receptů. 
Sám nastaví správný režim ohřevu, 
teplotu i čas přípravy.

EOB9956XAX

Vnitřní objem (l): 73 
Displej: Barevný TFT 4,2“ displej ExSight®  
Ovládání: Dotykové VarioGuide 
Vybavení: Teplotní sonda, 2 plechy  
na pečení, teleskopické výsuvy

40.990 Kč

35.990 Kč

Kromě klasického ohřevu  
a kombinace ohřevu s párou nabízí 
trouba i 100% parní vaření.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

S UltraFan Plus, který se vyznačuje 
extra velkým ventilátorem  
a speciálním vedením vzduchu,  
se budou jídla připravovat 
dokonale rovnoměrně.

EOB8857AAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LCD displej 
Ovládání: Dotyková nabídka  
s funkcí VarioGuide 
Vybavení: Teplotní sonda, 2 plechy 
na pečení, teleskopické výsuvy

34.410 Kč

28.990 Kč

Vařte,  pečte,  
grilujte  v parní 
troubě
Kupte multifunkční  
parní troubu  Electrolux  
a získejte speciální kurz vaření  
zaměřený na tento  
typ trouby  pro 1 osobu  
v hodnotě 2 500 Kč.

Akce platí do odvolání u vybraných  
obchodních partnerů Electrolux po celé České republice. 
Více informací naleznete zde: www.pecemevpare.cz

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

NOVIN
KA

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

NOVIN
KA

Kombinace horkovzdušného 
vaření a vaření v páře umožňuje 
připravovat chutná a zdravá jídla, 
která jsou uvnitř šťavnatá a na 
povrchu nádherně křupavá. 

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

Chladné sklo dveří na dotek.

EOB6631CAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: Teplotní sonda, 1 plech  
na pečení, teleskopické výsuvy

17.990 Kč

15.990 Kč

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

NOVIN
KA

Kurzy vaření

zdarma!

+ kuchařka s recepty

k vybraným parním troubám
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Energetická  
třída

Teplotní  
sonda

Ventilátor + 
 kruhové topné těleso

Katalýza

Steam  
Cleaning

Rozměr

Sklo dveří  
chladné na dotyk

Funkce  
Plus Steam

Mikrovlny Rozmrazování

Gril

Gril

Nerezová ocel s úpravou 
proti otiskům prstů

Funkce trouby:  
pára

SousVide

Pyrolýza

Tlumené  
dovírání dvířek

38
CM

VESTAVNÉ TROUBY

MIKROVLNNÉ TROUBY

Zamilovali jste se a váháte,  

jestli je to ta pravá? Prověřte si, co všechno 

parní trouba Electrolux dokáže! Využijte 

možnost zúčastnit se kurzu za poplatek.

Koupíte-li si do 3 měsíců

vybranou parní troubu,

peníze za kurz

vám vrátíme.
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Tato mikrovlnná trouba dává 
možnost připravit jídlo téměř 
jakýmkoli způsobem, nabízí  
funkce rozmrazování, ohřívání, 
grilování a vaření. 

Využít lze i automatické programy, 
které samy kontrolují správnou 
úroveň výkonu. 

Digitální displej poskytuje jasné 
a okamžité informace o průběhu 
přípravy jídla.

EMT25207OX
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej,  
dotykové ovládání  
Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní 
Výkon grilu: 1000 W

8.750 Kč

7.690 Kč

Jednoduché otočné voliče této 
mikrovlnné trouby usnadní práci 
a přehledný LED displej poskytne 
aktuální informace o stavu 
zvoleného programu. 

Trouba nabízí 5 stupňů  
výkonu ohřevu. 

Její automatické programy 
přizpůsobí dobu ohřevu podle  
váhy jídla.

EMS20107OX
Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej,  
otočné ovladače
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

5.720 Kč

4.990 Kč

38
CM

37
CM
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PlusSteamPlusSteam

PlusSteam

Trouba má XXL kapacitu  
doplněnou velkými plechy. 

Díky skvělé izolaci zůstávají  
dvířka chladná. Nikdy nejsou 
teplejší o více než 20 °C  
oproti teplotě místnosti,  
a jsou tak bezpečná na dotyk. 

Trouba nabízí v poměru ke své 
pořizovací ceně širokou paletu 
funkcí, jež usnadňují každodenní 
vaření, pečení i grilování.

EOB3400AAX

Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Otočné ovladače 
Vybavení: 1 plech na pečení

8.800 Kč

7.590 Kč

S funkcí dodatečné páry PlusSteam
se na začátku pečení vytvoří
zlatavá a chutná kůrka, zatímco
střed zůstane měkký a vláčný.

Systém ohřevu UltraFan Plus má 
extra velký ventilátor a využívá 
speciální vedení vzduchu, které 
zajistí, že se jídla připravují 
rovnoměrně, ať už jsou v troubě 
umístěna kdekoli. 

Dvířka s technologií SoftClosing 
mají tlumenné a lehké dovírání.

EOB3454AAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: 1 plech na pečení, 
teleskopické výsuvy

11.490 Kč

10.490 Kč

A

Funkce PlusSteam u této trouby 
využívá přídavek páry, která 
zajistí výraznější barvu, křupavější 
kůrku a měkkou a chutnou texturu 
domácího pečiva. 

Teplotní sonda trouby je přímo
spojena s ovládacím panelem
a informuje, když je pokrm
dokonale připraven.

Vnitřek trouby využívá špičkovou 
technologii katalytické vrstvy,  
která absorbuje a oxiduje mastnotu.

EOA5555AAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: Teplotní sonda, 1 plech  
na pečení, halogenové osvětlení, 
teleskopické výsuvy

13.990 Kč

11.990 Kč

Funkce PlusSteam u této trouby
využívá přídavek páry, která
zajistí výraznější barvu, křupavější
kůrku a měkkou a chutnou texturu
domácího pečiva.

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus 
zajistí této troubě čistotu nejvyššího 
možného stupně. Všechny  
zbytky jídel promění na popel,  
který lze potom snadno otřít.  
Žádné chemické čištění. 

Dvířka s technologií SoftClosing 
mají tlumenné a lehké dovírání.

EOC5654AAX
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LED displej 
Ovládání: Zasunovací otočné ovladače 
Vybavení: 1 plech na pečení, 
teleskopické výsuvy, teplotní sonda

17.490 Kč

14.990 Kč

NOVIN
KA



U této indukční varné desky  
se snoubí široká nabídka funkcí  
a vysoký výkon se skvělou cenou.

S funkcí Bridge můžete spojit  
dvě individuální varné zóny
a používat je jako jednu
extra velkou varnou zónu
s jednotným nastavením
teploty a časového spínače.

Díky 5 varným zónám tato  
varná deska poskytuje flexibilitu,  
které je třeba při přípravě  
několika jídel najednou.

EHI8550FHK
Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu 
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/210 mm
             LZ 2 300/3 200 W/210 mm
             SP 2 300/3 200 W/210 mm
             PP 1 400/2 500 W/145 mm
             PZ 1 800/2 800 W/180 mm

16.990 Kč

14.990 Kč

Varná deska umožňuje spojit  
dvě varné zóny do jedné větší. 

Hob2Hood navíc na začátku vaření 
automaticky zapne a rozsvítí 
odsavač par.

S ovládáním DirectAccess  
lze zcela intuitivně nastavit  
všechny úrovně vaření.

EHL7640FOK
Rozměr Š x H (mm): 710 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vlevo a vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/210 mm
            LZ 2 300/3 200 W/210 mm
             PP 2 300/3 200 W/210 mm
             PZ 2 300/3 200 W/210 mm

15.490 Kč

13.990 Kč

Tato varná deska vám díky  
silnému výkonu varných zón  
umožní využít svůj kuchařský talent 
naplno. S indukční technologií 
okamžitě a přesně nastavíte 
požadovaný tepelný výkon.

Funkci STOP & GO využijte  
pokud vás při vaření něco vyruší.  
Jediným dotykem snížíte teplotu.  
Stejně tak jediným dotykem  
vrátíte na původní teplotu. 

Hob2Hood navíc na začátku vaření 
automaticky zapne a rozsvítí 
odsavač par.

EHH4654HFK
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 700 W/210 mm
             LZ 1 800/2 800 W/180 mm
             PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

12.490 Kč

10.990 Kč

Varná deska Rapid Power ohřívá 
o 25 % rychleji než standardní 
keramické varné desky,  
čímž se přibližuje vlastnostem 
indukčních desek. 

Díky intuitivnímu posuvnému 
ovládání lze dotykem nebo 
posunutím prstu zvolit  
správnou teplotu. 

Funkce Hob2Hood navíc  
na začátku vaření automaticky 
zapne a rozsvítí odsavač par.

EHF65451FK
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 3 000 W/210 mm
             LZ 1 600 W/145 mm
             PP 1 600 W/145 mm
            PZ dvouokruhová oválná
            1 800/2 800 W/170 x 265 mm

8.990 Kč

7.990 Kč

Tato plynová varná deska ve 
skleněném provedení kombinuje 
přesnost a účinnost vaření na plynu 
s lesklou elegancí sklokeramiky, 
která se snadno čistí.

Hořáky tří velikostí umožňují 
flexibilně používat různě velké  
hrnce a pánve.

EGT6242NVK

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Otočné knoflíky,  
ve středu vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP malý hořák 1 000 W/54 mm
            LZ velký hořák 2 900 W/100 mm
             PP střední hořák 1 900 W/70 mm
             PZ střední hořák 1 900 W/70 mm

7.450 Kč

5.990 Kč
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Čtyři samostatné segmenty v levé 
polovině varné desky se mohou díky 
funkci FlexiBridge spojovat do různě 
velkých celků a vytvořit tak větší  
či menší varné plochy, jak je zrovna 
při vaření třeba. Propojením všech  
čtyř segmentů vznikne jedna z nej- 
větších varných ploch pro velké hrnce.

Pro větší pohodlí při práci funkce
Hob2Hood na začátku vaření 
automaticky zapne a rozsvítí 
odsavač par.

Funkce ProCook umí vytvořit 
speciální varné plochy s před-
definovanými teplotami. Díky tomu 
lze snadno z varu na mírné vaření, 
aniž by bylo třeba měnit  
nastavení desky.

EHX6455FHK
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové posuvné 
DirectAccess, vpravo vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/210 mm
            LZ 2 300/3 200 W/210 mm
            PP 1 400/2 500 W/145 mm
            PZ 1 800/2 800 W/180 mm

18.490 Kč

15.990 Kč
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STOP
+ GO

80
CM

PROCOOK

60
CM

STOP
+ GO

60
CM

STOP
+ GO

60
CM

STOP
+ GO

70
CM



O
d

sa
va

če
 p

a
r

DESKY

ODSAVAČE PAR

Tato nerezová digestoř  
má samostatná tlačítka,  
která umožňují jednoduché  
a pohodlné nastavení.  
Jsou integrovaná, takže  
vhodně doplňují uhlazený  
design spotřebiče.

EFF60445OX

Typ odsavače: Komínový
Výkon: Max./Min.: 400/256 m3/H
Hlučnost: Max./Min.: 62/52 dB(A)

6.990 Kč

5.990 Kč

Komínový odsavač páry  
v trianglovém tvaru v klasické  
šířce 60 cm bude skvěle ladit  
s vašimi dalšími spotřebiči.
 
Technologie Breeze, velmi tiché 
odsávání na konci vaření dokonale 
eliminuje pachy z vaší kuchyně.

Má zabudovaná energeticky 
úsporná LED svítidla, která svým 
jasným světlem dávají dobrý 
přehled o tom, jak probíhá vaření. 

EFF60560OX

Typ odsavače: Komínový
Výkon: Intenzivní režim: 603 m3/ hod.
Max./Min.: 352/256 m3/ hod. 
Hlučnost: Max./Min.: 57/46 dB(A)
Intenzivní režim: 69 dB(A)

9.450 Kč

7.990 Kč

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Tento odsavač par se šířkou 90 cm 
odsává výpary z celého povrchu 
varné desky, i když máte širší 
varnou desku nebo sporák.

Technologie Breeze, velmi tiché 
odsávání na konci vaření dokonale 
eliminuje pachy z vaší kuchyně.
 
Tento odsavač par disponuje funkcí 
Hob2Hood, díky níž komunikuje  
s varnou deskou. Sám si podle ní 
automaticky nastaví výkon.

EFF90560OX

Typ odsavače: Komínový
Výkon: Intenzivní režim: 603 m3/ hod.
Max./Min.: 352/256 m3/ hod. 
Hlučnost: Max./Min.: 57/46 dB(A)
Intenzivní režim: 69 dB(A)

10.450 Kč

8.990 Kč

NOVIN
KA

Tento výsuvný odsavač par  
využije na maximum omezený 
prostor v každé kuchyni. 

Díky posuvnému ovládání  
se velmi snadno nastaví, 
jak je potřeba.

EFP6411X
Typ odsavače: Výsuvný
Výkon: Max./Min.: 185/125 m3/H 
Hlučnost: Max./Min.: 57/47 dB(A)

2.790 Kč

1.990 Kč

Velká zóna se 4 segmenty, které mohou být kombinovány podle vašeho přání. 
Můžete použít a zapojit do vaření všechny vaše pánve a hrnce.

Navíc nastavením ProCook funkce levá zóna přepne do 3 přednastavených úrovní 
teploty: Vysoká, střední a nízká. Takže můžete jednoduše pánve přesouvat  

mezi zónami s nastavenou teplotou.

FlexiBridge™

STOP
+ GO

PROCOOK

60
CM

60
CM

Indukční  
deska

Šířka

Rozměr

Integrované  
elektrické  
zapalování

Infinite  
Induction

Hob2HoodČasovač

DirectAccess

Vnitřní cirkulace 
vzduchu

Dotykové 
ovládání

Hob2Hood Funkce 
Breeze

LED osvětlení

Funkce  
Stop+Go

Funkce  
FlexiBridge

Funkce  
Bridge

Funkce 
ProCook

Ukazatel 
zbytkového  

tepla

90
CM

60
CM

60
CM

60
CM



ENN2853BOW

ENN2812COW

ENN2800AJW

Objem chladničky (l): 200
Objem mrazničky (l): 63
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 549

Objem chladničky (l): 202
Objem mrazničky (l): 75
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 549

Objem chladničky (l): 202
Objem mrazničky (l): 75
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 547

S energetickou třídou A++  
kombinuje tento spotřebič  
skvělý výkon a velmi nízkou 
spotřebu energie.

Inteligentní systém FreeStore® 
zajistí, že jídlo bude čerstvé  
a svěží, ať je uložené v jakékoli  
části chladničky. 

Chladnička obsahuje zónu 
FreshZone® – nízkoteplotní zásuvka, 
která je o 15 % chladnější než ostatní 
části chladicího prostoru.  
Proto budete mít čerstvé ryby  
a maso přirozeně svěží.

Beznámrazová technologie  
TwinTech® s funkcí FreeStore®  
zaručuje v chladničce optimální 
vlhkost. Potraviny si díky nezávislé 
cirkulaci vzduchu v chladničce  
a mrazničce zachovají mnohem  
déle čerstvou chuť a vzhled. 

Chladnička obsahuje zónu FreshZone® 
– nízkoteplotní zásuvka, která je o 15 % 
chladnější než ostatní části chladicího 
prostoru. Proto budete mít čerstvé ryby 
a maso přirozeně svěží.

Ovládejte svou chladničku  
s mrazničkou pouhým letmým 
dotykem pomocí tohoto pokročilého 
dotykového ovládání. LCD displej 
navíc okamžitě zobrazuje informace  
o aktuálním nastavení.

Tato chladnička kombinovaná 
s mrazničkou nabízí v rámci své 
energetické třídy a ceny skvělý 
výkon a prostor.

Skleněné police chladničky byly 
navrženy tak, abyste mohli využívat 
celou šířku i hloubku celého 
vnitřního prostoru.

Funkce FastFreeze rychle zmrazí 
čerstvé potraviny, aby se lépe 
uchovaly všechny vitamíny, textura, 
chuť a nutriční hodnoty.
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20.990 Kč

17.990 Kč

17.490 Kč

14.990 Kč

13.490 Kč

10.990 Kč

Zóna FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka, v němž je teplota o 2°C 
nižší než v ostatní části chladicího prostoru lednice. Je tedy ideální pro 

skladování čerstvého masa a ryb, které zůstanou přirozeně svěží.

FreshZone®

Díky flexibilní sklopné poličce můžete v chladničce  
okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné či jinak  

atypické nádoby či láhve.

Half Depth Shelves

NOVIN
KA

CHLAZENÍ

36

39

36

36

Funkce 
Dovolená

Half Depth  
Shelves

Hlučnost

LCD
LOW

FROST
FROST
FREE

Energetická  
třída

Funkce 
LowFrost

Funkce 
Twin Tech

LCD  
displej

QuickChillFunkce 
FrostFree

Výška  
178 cm

 Alarm  
s výstražným 
ukazatelem

Funkce  
Rychlé zmrazení

Alarm  
se světelnou 
signalizací

MYTÍ

Energetická  
třída

Sprchovací  
rameno FlexiSpray

Sklo  
45 °C

AutoFlex  
45–70 °C

Počet jídelních 
souprav

Světelný paprsek 
na podlaze

Zásuvka  
na příbory

Flexible  
Basket

SoftGrip Invertorový  
motor

Odložený  
start

MultiTab

Intenzivní  
70 °C

Rychlý  
Plus 60 °C

INVERTER45°

70°

ALL IN 1

LOW
FROST

LCD

FROST
FREE

LOW
FROST



M
yč

ky
 n

á
d

o
b

í –
 6

0 
cm

M
yč

ky
 n

á
d

o
b

í –
 4

5 
cm

Tato myčka vám díky energetické 
třídě A+++ zajistí tu nejnižší spotřebu.

Pětiúrovňové ostřikování  
a spirálové satelitní rameno zajistí,  
že s myčkou ReaLife je nádobí  
vždy dokonale umyté.

S příborovou zásuvkou je prostor
myčky optimálně využitý, myčka
pojme až 15 sad nádobí. Navíc horní
sprchovací rameno dokonale  
umyje vaše příbory.

ESI8730RAX
Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 6/5
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 575 
Hlučnost (dB(A)): 42

22.650 Kč

19.990 Kč

O své práci dá myčka vědět pomocí
funkce Beam on Floor – červeným
světelným bodem na podlaze.
A když je hotovo, změní barvu
paprsku na zelenou.

Horní koš je nastavitelný na 2 úrovně
a to při plné zátěži. Nemusíte tedy 
již vyskládané nádobí  
znova vyndávat.

Úzké provedeni myčky šetří prostor,
kapacitu 9 sad nádobí ocení
i menší rodina.

ESL4555LA
Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 9,5
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550
Hlučnost (dB(A)): 47

13.250 Kč

11.990 Kč

Horní koš je nastavitelný na 2 úrovně
a to při plné zátěži. Nemusíte
tedy již vyskládané nádobí  
znova vyndávat. 

K odstranění odolných nečistot  
z hrnců a pánví použijte mycí cyklus 
při teplotě až 70 °C, který zajišťuje 
účinné a intenzivní mytí.

Pro ty speciální sklenice, které 
potřebují trochu více lásky, je tu cyklus 
Sklo 45 °C, který představuje stálou 
bezpečnost pro sklo během umývání.

ESI5510LAX
Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 575 
Hlučnost (dB(A)): 47

13.490 Kč

11.990 Kč

Pětiúrovňové ostřikování  
a spirálové satelitní rameno zajistí, 
že s myčkou ReaLife je nádobí  
vždy dokonale umyté.

S příborovou zásuvkou je prostor
myčky optimálně využitý, myčka
pojme až 15 sad nádobí. Navíc horní
sprchovací rameno dokonale umyje
vaše příbory.

SoftGrip drží sklenice na vino pevně
a zároveň velmi šetrně.

ESL8320RA
Šířka myčky (cm): 60 
Počet programů/Teplot: 6/5
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 596 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 44

20.590 Kč

17.990 Kč

Invertorový motor zaručuje tichý
chod myčky. Kromě toho se na něj
vztahuje záruka 10 let.

Tato cenově dostupná myčka
energetické třídy A++ šetří svým
provozem energii i peníze.

Vysoce účinný snímač programu
AutoSense řídí využití energie,
vody a času a zajistí dokonalé
a zároveň efektivní mytí nádobí.

ESL5330LO

Šířka myčky (cm): 60 
Počet programů/Teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Rozměry V x Š x H (mm): 
818 x 596 x 555 
Hlučnost (dB(A)): 45

13.480 Kč

11.990 Kč

Horní koš je nastavitelný na 2 úrovně
a to při plné zátěži. Nemusíte
tedy již vyskládané nádobí  
znova vyndávat.

K odstranění odolných nečistot  
z hrnců a pánví použijte mycí cyklus při 
teplotě až 70 °C, který zajišťuje účinné 
a intenzivní mytí.

Pro ty speciální sklenice, které 
potřebují trochu více lásky, je tu cyklus 
cyklus Sklo 45 °C, který představuje 
stálou bezpečnost pro sklo  
během umývání.

ESI4500LAX
Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 8,9
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 576 
Hlučnost (dB(A)): 49

14.410 Kč

12.990 Kč
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Jen vy sami určíte,  
jaký dárek získáte!
Vyberte si dárek  
podle svých  
potřeb.

Pokud si zakoupíte kombinaci jakékoliv trouby, indukční varné desky a myčky z tohoto akčního letáku, můžete 
si vybrat dárek podle svých potřeb. Dosloužily vám už vaše hrnce? Máme pro vás exkluzivní sadu značkových 
hrnců Kolimax. Nebo raději zvolíte praktický tyčový vysavač Electrolux Ergorapido? Rozhodnutí necháme na vás.

K získání dárku dle vašeho přání je třeba pouze registrace na stránce www.electrolux.cz/patrimeksobe.  
Po schválení vaší registrace si budete moci svůj dárek vyzvednout v kuchyňském studii, kde jste výrobky zakoupili.

Více informací a podmínky získání dárků najdete na adrese www.electrolux.cz/patrimeksobe.

SADA
HRNCŮ KOLIMAX

VYSAVAČ  
ELECTROLUX ERGORAPIDO

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto letáku mohou obsahovat chyby. 
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám 
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.  
Platnost akční nabídky je od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 nebo do vydání zásob.


