
Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

říjen 2016

Technologie NoFrost:  
Využívá nucené cirkulace vzduchu v lednici. Cirkulující vzduch je suchý, 
a proto se nevytváří námraza na potravinách ani uvnitř chladničky 
a mrazničky. Díky systému No Frost šetříte energii.

RD 32DC
Kombinovaná chladnička

RD 205L
Monoklimatická chladnička

•	 automatické odtávání
•	 termostat
•	 police z tvrzeného skla
•	 přihrádka na lahve
•	 nastavitelné nožky 
 

Objem chladničky: 204 l
Roční spotřeba: 122 kWh
Hlučnost: 40 dB 
Vnější rozměry (V x Š x H): 
123,5  x 54 x 56 cm

TOP
PRODUKT

Technologie Multi Air Flow:  
Systém pro rovnoměrnou distribuci 
chladného vzduchu v chladničce. 
Zaručí, že chladný vzduch se dostane  
do každého rohu chladničky, 
aby potraviny rychle dosáhly teploty 
vhodné pro skladování. 

Váš odborný prodejcePlatí do 31. 10. 2016 nebo do vyprodání zásob.

6 490 Kč

Akční cena

8 920 Kč

23 990 Kč

TOP produkt

35 140 Kč

RQ 70WC
Kombinovaná chladnička

•	 systém Total NoFrost
•	 Multi Air Flow systém
•	 LED displej s dotykovým ovládáním
•	 funkce Super chlazení, Super mrazení  
 a Prázdniny
•	 alarm, dětský zámek
•	 2 zásuvky s regulací vlhkosti 
•	 zásuvka s nulovou zónou
•	 držák na plechovky, externí výdejník  
 vody o objemu 4 l

Objem chladničky: 417 l
Objem mrazničky: 119 l
Mrazicí výkon: 10 kg / 24 hod.
Akumulační doba: 12 hod.
Roční spotřeba: 410 kWh
Hlučnost: 43 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
176,6 x 91,2 x 76,5 cm

6 990 Kč

Akční cena

11 190 Kč

RD 190F
Mraznička pro domácnost

•	 manuální odtávání
•	 termostat
•	 nastavitelné nožky
•	 zaměnitelné otevírání dveří 
 
Objem mrazničky: 186 l
Roční spotřeba: 240 kWh
Mrazicí kapacita: 15 kg / 24 hod.
Hlučnost: 39 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
144 x 54 x 59,5 cm

Zaměnitelné
otevírání dveří

Energetická
třída

Nastavitelné
nožky

Manuální
odtávání

6 990 Kč

Akční cena

10 110 Kč

FC 19DD4SNA
Pultová mraznička – plné víko

•	 manuální odtávání
•	 termostat
•	 nastavitelné nožky 
 
Čistý objem: 145 l
Roční spotřeba: 194 kWh
Mrazicí kapacita: 13 kg / 24 hod.
Hlučnost: 42 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
84 x 73 x 59 cm

Provozní 
teplota

-18 °C
-24 °C

Statické
chlazení

Nastavitelné
nožky

Energetická
třída

5 490 Kč

Akční cena

8 040 Kč

Technologie
No Frost

Energetická
třída

Multi Air 
Flow systém

•	 automatické odtávání chladničky
•	 nastavitelný termostat
•	 police z tvrzeného skla v chladničce
•	 roštové police a plastové zásuvky  
 v mrazničce
•	 zaměnitelné otevírání dveří
 
Objem chladničky: 178 l
Objem mrazničky: 68 l
Roční spotřeba: 243 kWh
Hlučnost: 43 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
169 x 55 x 57 cm

Automatické
odtávání

Energetická
třídaZaměnitelné

otevírání dveří
Energetická

třída

Zaměnitelné
otevírání dveří

Nastavitelné
nožky



W 32
Vinotéka

•	 digitální termostat
•	 ventilované chlazení
•	 automatické odtávání
•	 kouřové sklo dveří
•	 LED osvětlení vnitřního  
 prostoru
•	 vnitřní provedení – kamenná čerň
•	 zadní kolečka 
 
Čistý objem: 106 l
Příkon: 100 W
Teplota dolní části: +10 až +18 °C
Teplota horní části: +5 až +10 °C
Hlučnost: 39 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
84 x 49,3 x 58,8 cm

32 lahví 
0,75 l

Ventilované
chlazení

Provozní 
teplota

+18 °C
+5 °C

Dle novely zákona 185/2001 Sb., o odpadech Vám bude k uvedeným akčním MOC účtován příspě-
vek na recyklaci a likvidaci historických elektro zařízení v níže uvedené výši: Chladničky, mrazničky  
a jejich kombinace: 194 Kč Pračky, elektrické a kombinované sporáky, vestavné trouby: 69 Kč

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.Doprava zboží ZDARMA!

10 990 Kč

Akční cena

14 310 Kč

10 990 Kč

Akční cena

14 120 Kč

RD 320LG
Chladicí skříň – prosklené dveře

•	 výrobek určen pro provozovny
•	 statické chlazení, digitální termostat
•	 automatické odtávání
•	 dva kompresory
•	 dva nezávislé okruhy, 2 oddělené prostory
•	 deskový nezapěněný výparník
•	 velká kolečka pro snadnou manipulaci
•	 4 výškově nastavitelné rošty 
 
Čistý objem: 2 x 156 l
Příkon: 200 W
Vnější rozměry (V x Š x H): 
179,5 x 55,2 x 61,5 cm

Provozní 
teplota

+12 °C
+4 °C

Pojezdová
kolečka

Statické
chlazení

Automatické
odtávání

SB 300
Pultová mraznička 
– plné víko

Energetická
třída

Zámek Osvětlení

•	 pro použití v domácnosti
•	 statické chlazení, termostat
•	 osvětlení
•	 zabudovaný zámek
•	 dělicí přepážka
•	 odtok vody
•	 kontrolní dioda – přívod  
 elektrické energie,  
 chod kompresoru 
 
Čistý objem: 284 l
Roční spotřeba: 264 kWh
Mrazicí kapacita: 22 kg / 24 hod.
Hlučnost: 37 dB
Počet košů: 3
Vnější rozměry (V x Š x H): 
85 x 126 x 69,5 cm

20 990 Kč

Akční cena

27 820 Kč

Dva oddělené prostory,  
dvě různé teploty

Energetická
třída

Automatické
odtávání

Zaměnitelné
otevírání dveří

•	 nerez provedení
•	 automatické odtávání chladničky
•	 kontrolka přívodu elektrické energie
•	 police z tvrzeného skla 
 
Objem chladničky: 180 l
Objem mrazničky: 114 l
Roční spotřeba: 264 kWh
Mrazicí kapacita: 8 kg / 24 hod.
Hlučnost: 44 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
185 x 60 x 61 cm

SW 340MS
Kombinovaná chladnička

TOP
PRODUKT

W 185 SILVER
Vinotéka

•	 stříbrné provedení 
•	 nastavitelná rozdílná teplota v horní  
 a dolní části
•	 automatické odtávání
•	 kouřové sklo dveří
•	 zámek, 5 dřevěných roštů
•	 zadní kolečka
•	 zaměnitelné otevírání dveří 
 
Čistý objem: 365 l
Příkon: 170 W
Vnější rozměry (V x Š x H): 
185 x 60 x 59,5 cm

197 lahví 
0,75 l

Ventilované
chlazení

Provozní 
teplota

+22 °C
+5 °C

25 990 Kč

Akční cena

33 230 Kč

13 490 Kč

Akční cena

16 960 Kč

8 990 Kč

TOP produkt

15 990 Kč

Provozní 
teplota

-18 °C
-24 °C

Osvětlení ZámekStatické
chlazení

HF 506
Pultová mraznička – plné víko

•	 výrobek určen pro provozovny
•	 statické chlazení
•	 termostat
•	 osvětlení, zabudovaný zámek
•	 dělicí přepážka, odtok vody
•	 kontrolní dioda – přívod elektrické energie,  
 chod kompresoru 
 
Čistý objem: 464 l
Roční spotřeba: 467 kWh
Mrazicí kapacita: 21 kg / 24 hod.
Hlučnost: 38 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
85 x 156 x 69,5 cm


