
Retro Edition 2018/2
Platí do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání.

MIC 20GDF BA

Upozornění: Pohledová plocha mikrovlnky 
je ze skla. Pohledová plocha trouby je smalt 
v barvě starobílá. Při umístění vedle sebe 
dochází k barevným odleskům, které jsou u 
každého materiálu jiné. Což je dáno 
rozdílným materiálem povrchu. Toto není 
případným předmětem reklamace.

Mikrovlnka s grilem
Mikrovlny 800 W, gril 900 W, Digitální 
displej, Průměr otočného talíře 24,5 cm,
9 automatických programů vaření,

5  úrovní  výkonu,  Rozmrazování ,  
Elektronická minutka, Dětská pojistka, 

rozměry (VxŠxH): 39 x 59,3 x 33,3 cm, min. 
hloubka skříňky 33,3 cm, barva: sklo v 
barvě starobílá.

CHW 6BR4W GTWA

Plynová deska 
4 plynové hořáky, Trojhořák, Elektrické 

zapalování v knoflíku, Bezpečnostní 

pojistka plynu, Smaltované podpěry 

hrnců, Trysky na zemní plyn i propan butan, 
barva: starobílá barva

FCR 824 BA 

7 funkcí + světlo, Kruhové topné těleso, 

Analogová minutka s odloženým startem 
pečení, 2 bezpečnostní skla, nerezové 

drátěné pojezdy pro vedení plechů, 

teleskopické výsuvy, 2x plech, 2x rošt, 

barva: smalt v barvě starobílá

Multifunkční horkovzdušná 

trouba

9.990,-

CCC 60 BA

Komínový odsavač 
3

Max. výkon 423 m /hod., Elektronické 
tlačítkové ovládání, Osvětlení LED, 

Energetická třída C, Hlučnost od. 61 dBA, 
3 rychlosti,Tukový hliníkový filtr 2x, Zpětná 
klapka, Sací potrubí průměr 150 mm, 
Redukce součástí průměr 150 - 120 mm, 
barva: starobílá barva

AKCE: 5.490,-AKCE:

5.990,-AKCE: 3.990,-AKCE:

Kompletní nabídku vestavných spotřebičů za akční ceny naleznete v letáku 
SKLÁDAČKA CANDY 2018/1. Nebo na www.PaletaZnacek.cz



FCR 824 GH CHW 6BR4W GTGH

Multifunkční horkovzdušná trouba
Objem 68 l, energetická třída A, 7 funkcí + světlo (Rozmrazování, Pravý horký vzduch 

(kruhové topné těleso + ventilátor), Statický,  Spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, 

Pizza), Analogová minutka s odloženým startem pečení,  Tangenciální ochlazování trouby 
a dvířek, Mechanický termostat, 2 bezpečnostní skla, nerezové drátěné pojezdy pro 

vedení plechů, teleskopické výsuvy, 2x plech, 2x rošt, barva: smalt v barvě antracit

FCC 624 GH CHW 74W GTGH

MIC 20GDF GH CCC 60 GH

8.990,-AKCE: 5.990,-AKCE:

9.990,-AKCE: 5.490,-AKCE:

5.990,-AKCE: 3.990,-AKCE:

Plynová deska 
4 plynové hořáky, Celkový příkon 9,25 kW, Trojhořák, 1x Pomocný, 2x Střední, Elektrické 

zapalování v knoflíku, Bezpečnostní pojistka plynu, Smaltované vršky hořáků, 

Smaltované podpěry hrnců 2x, Ovládání knoflíky vpředu, Trysky na zemní plyn i propan 
butan součástí balení, barva: antracit 

Objem 68 l, energetická třída A+, 7 funkcí + světlo (Rozmrazování, Spodní ohřev + dolní 

ohřev + ventilátor, Statický, Spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, Gril, Pizza), 2 
otočné knoflíky, Analogová minutka s odloženým startem pečení, 2 bezpečnostní skla, 
Tangenciální ochlazování trouby a dvířek, barva: smalt v barvě antracit

Multifunkční horkovzdušná trouba
5 plynových hořáků, Celkový výkon 12,15 kW, , 2x Rychlý, 1x Pomocný, 1x Trojhořák

Střední, Elektrické zapalování v knoflíku, Bezpečnostní pojistka plynu, Smaltované 

podpěry hrnců, Ovládání knoflíky vpředu, Trysky na zemní plyn i propan butan součástí 
balení, barva: antracit

Plynová deska 

Mikrovlnka s grilem
Objem 20 l, Mikrovlny 800 W, Gril 900 W, Digitální displej, Průměr talíře 24,5 cm,
9 automat. programů vaření, Mikrovlnný ohřev samostatný, Gril samostatný, Mikrovlny + 

gril, 5 úrovní výkonu, Rozmrazování, Minutka, Digitální hodiny, Dětská pojistka, rozměry 

(VxŠxH): 39 x 59,3 x 33,3 cm, min. hloubka skříňky 33,3 cm, barva: sklo v barvě antracit

Upozornění: Pohledová plocha mikrovlnky je ze skla. Pohledová plocha trouby je smalt v 
barvě antracit. Při umístění vedle sebe dochází k barevným odleskům, které jsou u 
každého materiálu jiné. Což je dáno rozdílným materiálem povrchu. Toto není případným 
předmětem reklamace.

3Komínový odsavač par šíře 60 cm, max. výkon 423 m /hod., Odtah i recirkulace, 

Elektronické tlačítkové ovládání, Osvětlení LED, Energetická třída C, Roční spotřeba 

energie 52 kW/rok, Hlučnost min. 61/max70 dBA, 3 rychlosti, Motor 1 x 105 W, Tukový 
hliníkový filtr 2x, Prachový uhlíkový filtr je součástí balení - model CF 150, Zpětná klapka, 
Sací potrubí průměr 150 mm, Redukce součástí průměr 150 - 120 mm, barva: Antracit

Komínový odsavač 



Retro Edition

CIB 633 V4 TP CH 64 BVT

Rozměry (VxŠxH): 6x59x52 cm (zkosené hrany)

Celkový příkon 7,4kW

Dětská pojistka

Kontrolka zbytkového tepla

Elektronické dotykové ovládání

Časovač v každé zóně

Booster v každé zóně

Indukční deska

4 indukční varné zóny z toho 1 flexi zóna

9.990,-AKCE: 6.990,-AKCE:

Sklokeramická deska HiLight

4 High light varné zóny, z toho 1 Flexi s možností zvětšení varné plochy propojením
Elektronické dotykové ovladače

Časovač
Dětská pojistka

Celkový příkon 6,6kW

Kontrolka zbytkového tepla

Rozměry (VxŠxH): 5x59x52 cm (přední zkosená hrana)

9 úrovní výkonu

FCC 624 BA 8.990,-AKCE:

Multifunkční horkovzdušná trouba
Objem 68 l, energetická třída A+, 7 funkcí + světlo (Rozmrazování, Spodní ohřev + dolní 

ohřev + ventilátor, Statický, Spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, Gril, Pizza),
2 otočné knoflíky, Analogová minutka s odloženým startem pečení, 2 bezpečnostní skla, 
Tangenciální ochlazování trouby a dvířek, barva: smalt v barvě starobílá

HR 90.1 / HR 60.1 3.990,-AKCE:

2 tukové hliníkové filtry omyvatelné v myčce
Posuvné ovládání, 3 stupně výkonu

Provedení: nerez
Náhradní pachový uhlíkový filtr – boj. kód 57772

Verze pro odtah

Komínový odsavač  - šíře 90 cm / 60 cm
3Odtah: 363 m  /hod

CHR 114 N 6.990,-AKCE:

Povrchová úprava dřevo k moření

Průměr odtahu 150/120 mm

Posuvné ovládání

Hliníkový tukový filtr vhodný do myčky

Provedení: dřevo a kov

3Výkon: 390 m /hod.

Komínový odsavač - šíře 90 cm

CHR 118 N 6.990,-AKCE:

Rohový odsavač - rozměr 100 x 100 cm

Hliníkový tukový filtr vhodný do myčky
Povrchová úprava dřevo k moření

3Výkon: 410 m /hod.

Průměr odtahu 150/120 mm

Provedení: dřevo a kov



28%

Bližší informace k modelům vám podá prodejce. V uvedených cenách není zahrnut recyklační poplatek, účtovaný v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter. 
Vyobrazené příslušenství nemusí být součástí dodávky. Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Uvedené modely jsou určeny k použití v domácnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Milady Horákové 4, SVITAVY
tel.: 461 531 080, 461 540 131
e-mail: obchod@tauergroup.cz
www.tauergroup.cz

Prodejce:

Sifon - Sifon NSP76.

Nerezový dřez s odkapávací plochou 
43,5x76x15 cm s odkapávačem

Dřez DR 43/76 

Dřezová baterie Iris

2ks Přívodní nerezová opletená 

hadička

Stojánková baterie. Délka ramínka 150 mm.

Na jednom konci převlečná matka na druhém 
závit pro připojení do stojánkové baterie. 
130/50 přívodní hadička M10x3/8" 50 cm.

Dřez PYRAMIS CR 45 
Obvod: ø450 mm, Dřezová nádoba: 
ø385x150 mm, Min. šířka skříňky: 450 mm, 
Průměr odpadu: 60 mm, Nerez

Sifon - PYRAMIS CR

2ks Přívodní nerezová 

opletená hadička
Na jednom konci převlečná matka na druhém 
závit pro připojení do stojánkové baterie. 
130/50 přívodní hadička M10x3/8" 50 cm.

Dřezová baterie Iris
Stojánková baterie. Délka ramínka 150 mm.

SET D1 SET D2

2ks přívodní hadička - nerezová 

opletená, Na jednom konci převlečná matka 
na druhém závit pro připojení do 
stojánkové baterie. 130/50 přívodní 
hadička M10x3/8" 50 cm.

Stojánková baterie. Délka ramínka 150 mm.

Dřez PYRAMIS SPARTA - Obvod: 

760x440 mm, Rozměr dřezové nádoby: 
340x360x165 mm, Min. šířka skříňky: 450 

mm, Průměr odpadu: 92 mm, Lankové 

ovládání výpusti, Pyragranit - Černá

Sifon - PYRAMIS SPARTA

Dřezová baterie Iris
Stojánková baterie. Délka ramínka 150 mm.

Sifon - PYRAMIS SPARTA

2ks přívodní hadička - nerezová 

opletená, Na jednom konci převlečná matka 
na druhém závit pro připojení do 
stojánkové baterie. 130/50 přívodní 
hadička M10x3/8" 50 cm.

Dřezová baterie Iris

Dřez PYRAMIS SPARTA - Obvod: 

760x440 mm, Rozměr dřezové nádoby: 
340x360x165 mm, Min. šířka skříňky: 450 

mm, Průměr odpadu: 92 mm, Lankové 

ovládání výpusti, Pyragranit - Béžová

SET D3 SET D4

Další akce naleznete na:
www.PaletaZnacek.cz

3.990,-AKCE: 3.990,-AKCE:

1.690,-AKCE:1.590,-AKCE:

Retro Edition

Vestavná myčka

Smart Door - Automatické otevření dvířek

16 sad nádobí

Technologie Smart Touch bezdotykové 

propojení myčky pomocí technologie NFC s 
chytrým telefonem a její ovládání

Maxi Plates, mytí talířů o průměru 34,5 cm

Super silent - tiché provedení
Plně digitální ovládání

3 koše
Easy click – nastavení horního koše
Pulsní systém mytí
9 programů základních + 20 Smart Touch

Rychlý program 24 min.
Odložený start až 23 hod.

Rozměry (VxŠxH): 82x59,8x55 cm

Kontrolka nedostatku soli a leštidla

Ochranný systém Aquastop
Spotřeba vody: 10 l/cyklus

No Frost v mrazáku

Ventilátor SKY FAN

Celkový čistý objem chlad./mraz. 180/63 l

2 plně výsuvné zásuvky v mrazáku

Vestavná kombi. chladnička

Zásuvka na ovoce a zeleninu
Funkce Super Cool - super chlazení

+ 1 výklopná
Držák na vajíčka, výrobník ledu

SKY LED osvětlení

Tiché provedení

Rozměry (VxŠxH): 177x54x54 cm

Elektronické ovládání

LED kontrolky

Automat. odmraz. lednice i mrazáku

BCBF 174 FT CDIM 3DS62D 11.990,-AKCE:13.990,-AKCE:


