
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. 
Platí do 31.03.2015 nebo do vyprodání zásob. 

Váš odborný prodejce

RQ 70WC
Kombinovaná chladnička

Objem chladničky: 417 l
Objem mrazničky: 119 l
Roční spotřeba: 410 kWh
Hlučnost: 43 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
176,6 x 91,2 x 76,5 cm

�
�zásobník na vodu ve dveřích 
�LED displej s dotykovým ovládáním
�přesná regulace teploty
�LED osvětlení v chladničce i 

mrazničce
�funkce Super chlazení
�funkce Prázdniny
�funkce Super mrazení
�alarm, dětský zámek

technologie No Frost

Novinka
Technologie No Frost
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 nemusíte lednici odmrazovat a potraviny vydrží déle čerstvé.

Funkce SUPER CHLAZENÍ
Super chlazení chladí vaše potraviny mnohem rychleji a zároveň je uchová po 
delší dobu čerstvé. Při použití této funkce bude chladnička po dobu 6 hodin 
chladit při teplotě 2°C , poté se funkce automaticky vypne.

Funkce SUPER MRAZENÍ
Při využití této funkce dojde k rychlému 
zmrazení potravin, které si zachovají vitamíny, 
živiny a udrží jídlo déle čerstvé. Mraznička 
mrazí při teplotě -24°C 26 hodin, poté se 
funkce automaticky vypne.

Funkce PRÁZDNINY
Pokud se chystáte na delší dobu mimo 
domov, určitě využijete funkci Prázdniny. Po 
aktivaci této funkce dojde automaticky k 
nastavení teploty na 15°C, při které je 
minimalizována spotřeba energie.

ALARM
Funkce upozorňuje na déle otevřené dveře 
chladničky a také na nevhodné nastavení 
teploty v mrazáku.

Březen 2015

RS 15DR4SA

Objem chladničky: 104 l
Objem mrazničky: 14 l
Roční spotřeba: 137 kWh
Hlučnost: 43 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 85 x 55 x 57 cm

Chladnička s mrazničkou

�
�
�
�

automatické odtávání
termostat
přihrádka na lahve
nastavitelné nožky

4 690 Kč

Akční cena

5 870 Kč

FC 26DD4SNA
Mraznička pultová

�
�
�
�

manuální odtávání
termostat
nastavitelné nožky
kontrolka chodu

Objem mrazničky: 205 l
Mrazicí kapacita 15 kg/24h
Roční spotřeba: 223 kWh
Hlučnost: 41 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
84 x 95 x 59 cm

RD 80F 
Mraznička skříňová

Čistý objem: 75 l
Roční spotřeba: 138 kWh
Mrazicí kapacita: 7,5 kg/24h
Hlučnost: 43 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 84 x 54 x 61,5 cm

�
�
�

termostat, manuální odtávání
zaměnitelné otevírání dveří
3 plastové zásuvky

VYROBENO VYROBENO 

V EVROPĚV EVROPĚ

5 490 Kč

Akční cena

7 290 Kč

RD 42DC A++
Kombinovaná chladnička

Objem chladničky: 221 l
Objem mrazničky: 104 l
Roční spotřeba: 236 kWh
Mrazicí kapacita: 5 kg / 24hod.
Hlučnost: 39 dB
Vnější rozměry (V x Š x H):
185 x 59,5 x 65,3 cm

�
�police z tvrzeného skla
�nastavitelný termostat
�plastové zásuvky v mrazničce

automatické odtávání

27 990 Kč

Novinka

33 490 Kč

9 990 Kč

Novinka

13 990 Kč

6 290 Kč

Akční cena

8 060 Kč



Červenec 2013 áš prodejce

V

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: 219 Kč. Pračky, elektrické a kombinované sporáky, vestavné trouby: 66 Kč.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

Doprava zboží 
KOLEKTIVNÍ SYSTÉM OFO

RECYCLING, S.R.O.

ZÁKON O ODPADECH Č. 185/2005 SB.

naleznete 
nově také naZDARMA!

SW 330MW
Kombinovaná chladnička

Objem chladničky: 176 l
Objem mrazničky: 89 l
Roční spotřeba: 246 kWh
Hlučnost: 43 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 
170 x 60 x 60 cm

�
�osvětlení
�police z tvrzeného skla
�zaměnitelné otevírání dveří
�automatické odtávání chladničky

1 kompresor, 1 termostat

 

VYROBENO VYROBENO 

V EVROPĚV EVROPĚ

SB 250
Pultová mraznička - plné víko

�
�
�
�

    termostat, dělicí přepážka
    kontrolka chodu, poruchy a super mrazení
    funkce SUPER mrazení, osvětlení
    zabudovaný zámek, odtok vody

Čistý objem: 247 l
Roční spotřeba: 257 kWh
Mrazicí kapacita: 20 kg/24h
Hlučnost:  36 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 86 x 113 x 69,5 cm

VYROBENO VYROBENO 

V EVROPĚV EVROPĚ

RD 205L

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

Monoklimatická chladnička

�bez výparníku
automatické odtávání
termostat
přihrádka na láhve
nastavitelné nožky

�

�

�

�

VYROBENO VYROBENO 

V EVROPĚV EVROPĚ

DW 4510 
Myčka na nádobí

Roční spotřeba vody: 3640 l

Hlučnost: 47 dB
Vnější rozměry (V x Š x H): 84,5 x 45 x 60 cm

Roční spotřeba: 237 kWh

�
�
�
�
�
�

10 sad, odložený start
4 mycí programy
3 mycí teploty 
3 in 1 (možno použít tablety)
poloviční náplň, indikace soli, leštidla
dětský zámek

mytí sušení

VYROBENO VYROBENO 

V EVROPĚV EVROPĚ
Šířka
myčky

45457 490 Kč

Akční cena

9 930 Kč

23 990 Kč

Novinka

27 820 Kč

Novinka
RD 320LG
Chladicí skříň - prosklené dveře

�
�
�
�

statické chlazení
automatické odtávání
termostat, roštové police
nastavitelné nožky

Objem chladničky: 2 x 156 l
Příkon: 200 W
Provozní teplota: +4 až +12 °C
Vnější rozměry (V x Š x H): 175,5 x 55,2 x 61,5 cm

]ideální pro menší prodejny potravin, večerky
]dva kompletně oddělené prostory 
]dva nezávislé okruhy
]dva kompresory
]statické chlazení
]deskový nezapěněný výparník
]velká kolečka pro snadnou manipulaci
]výškově nastavitelné drátěné rošty

9 990 Kč

Akční cena

13 200 Kč

10 490 Kč

Akční cena

12 770 Kč

6 490 Kč

Akční cena

8 490 Kč

+4 °C až +12 °C 

+4 °C až +12 °C 


