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2 Pomivalni stroji SmartFlex

Chef Bine Volčič je kuhar po poklicu, predvsem pa po duši, ki 
si je svojo strastjo in kreativnim pristopom prislužil ugled tako v 
gostinski stroki kot tudi med ljubitelji dobre hrane in kuhanja doma. 
Kot pravi sam, v kuhinji rad hodi po kulinaričnem robu, kombinira 
nove in nore okuse, predvsem pa vsako jed začini z ljubeznijo.

“Ni naključje, da v svoji kuhinji uporabljam gospodinjske aparate 
domače blagovne znamke Gorenje. Ponosen sem, da imamo 
tudi svoje, slovensko podjetje, ki je v špici tehnološkega razvoja 
oziroma pogosto korak pred konkurenco. Novi pomivalni stroji 
so tehnično napredni, fl eksibilni, preprosti za uporabo in zelo 
učinkoviti. Zato se domači kuhinji popolnoma zanesem na 
Gorenjeve aparate, da bo končni rezultat na krožniku točno takšen, 
kot si ga želim.”

gostinski stroki kot tudi med ljubitelji dobre hrane in kuhanja doma. 

Gorenjeve aparate, da bo končni rezultat na krožniku točno takšen, 
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Vsak naš izdelek je rezultat filozofije “poenostavljenega življenja” in 
to velja tudi za novo generacijo pomivalnih strojev SmartFlex. So 
aparati, ki se bodo popolnoma ujeli z vašim življenjskim slogom. 
Fleksibilnost. Prilagajanje posamezniku. Funkcionalnost. To so bila 
vodila pri načrtovanju pomivalnih strojev, ki bodo dovolj fleksibilni, da 
bodo uspešno opravili z vsako nalogo in se povsem prilagodili vsaki 
vaši potrebi. Navdušujejo z obiljem funkcij, ob katerih vam bo ostalo 
več časa za pomembnejše reči v življenju.

Izdelani, da poenostavijo
vaše življenje.
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Izvrstna uporabniška izkušnja

Pametne rešitve

Popoln rezultat

Novi pomivalni stroji SmartFlex črpajo navdih v sodobnem 
življenjskem slogu. Ker je naš vsakdan lahko zelo dinamičen, 
smo ustvarili generacijo pomivalnih strojev, ki vas razbremenijo s 
pomočjo svojih številnih naprednih funkcij.

Notranjost je oblikovana tako, da ima vsaka posoda, krožnik ali 
kos jedilnega pribora svoje mesto, ne glede na obliko in velikost. 
Košare so opremljene s premičnimi elementi, hkrati pa se njihova 
razporeditev prilagaja, tako da je zlaganje posode povsem 
preprosto. Pribor lahko optimalno organizirate na posebnem 
pladnju, na katerem se po pomivanju tudi temeljito posuši. Poleg 
tega pomivalni stroji SmartFlex ponujajo tudi raznolike koristne 
funkcije: širok nabor možnosti za hitro pomivanje posode, ki so 
med najboljšimi na trgu in v hipu opravijo s polnimi košarami 
posode, samodejno odpiranje vrat za izpust pare in učinkovitejše 
sušenje ter odprava neprijetnih vonjav z naravnim procesom 
ionizacije.

Gorenjevi pomivalni stroji 
SmartFlex

IDEALNI ZA VAŠA 
OPRAVILA
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Pomivalni stroji SmartFlex z uporabo vrhunskih 
tehnoloških rešitev zagotavljajo najboljše rezultate 
pomivanja, in to prav vsakič. Vsi procesi so povsem 
samodejni in dosegajo vrhunske rezultate pri največjih 
količinah posode, hkrati pa omogočajo hitre programe 
pomivanja, ki so med najkrajšimi na tržišču. Prav tako 
sta priročni možnosti dezinfekcija posode za dojenčke 
ter zaščita pred izlivom vode.

Zlahka opravijo 
z vašo posodo

Popoln rezultat
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16 pogrinjkov
Dovolj prostora za vso vašo posodo

Pomivalni stroji SmartFlex zagotavljajo dovolj prostora za vse vaše potrebe. V treh 
košarah lahko pomijete posodo in pribor za do 16 pogrinjkov naenkrat. Povsem 
fleksibilna notranjost omogoča številne različne možnosti zlaganja posode, 
preprosto uporabo ter popolne rezultate pomivanja.
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Popoln rezultat

Predstavljajte si, da ste gostitelj večerje in je posoda od glavne jedi 
do takrat, ko je na vrsti sladica, že pomita. Hitri 20-minutni program 
lahko z vklopom funkcije SpeedWash še skrajšate, kar pomeni, da 
bodo vaši krožniki in kozarci pomiti le v 15 minutah.

Samočistilni program temeljito očisti kad, brizgalne ročice in šobe
v aparatu (razen mehanskih ovir). Vključi se, ko je stroj prazen in z 
uporabo čistilnega sredstva. Deluje na način, da vroča voda (70 – 
75°C) v ciklih očisti vse pomembne dele pomivalnega stroja.

15 min SpeedWash
Čista posoda v le 15 minutah

Samočistilni program
Popolna higiena v notranjosti stroja
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Včasih je treba le na hitro sprati kozarce, drugič je pomivalni stroj 
poln umazane težke posode od nedeljskega kosila. Napredna 
senzorska tehnologija prilagaja vaš program pomivanja posode 
in pomije posodo do popolnosti ob optimizirani porabi vode in 
energije. Tako ne potrebujete posebnih programov za steklo ali za 
intenzivno pomivanje – en sam samodejni program bo povsem 
zadostoval za vse vaše potrebe.

AutoProgramme
Zabava za dva ali za dvanajst – posoda bo brezhibno 
pomita

ExtraHygiene
Vedno čista steklenička za vašega dojenčka

S to funkcijo podaljšate čas pomivanja in zvišate temperaturo za 
5 °C. V kombinaciji z intenzivnim programom to pomeni, da je 
posoda pomita pri temperaturi 75 °C, kar uniči večino bakterij. 
Program, ki posnema proces sterilizacije, je ustvarjen z mislijo na 
družine z dojenčki, namenjen pa je pomivanju pripomočkov in 
stekleničk zanje.

Priklop na toplo vodo
Višja temperatura, nižja poraba

Pomivalne stroje Gorenje lahko namesto na hladno vodo priključite 
tudi na vir tople vode ter tako skrajšate trajanje programov 
pomivanja ter zmanjšate porabo električne energije. Kljub temu, 
da je aparat možno priključiti na vir vode do 70°C, priporočamo, 
da s pomočjo uporabe mešalnega ventila temperatura ne presega 
55°C. 

Total AquaStop
Brez skrbi zaradi izliva vode

Zahvaljujoč funkciji AquaStop lahko pomivalni stroj varno pustite 
delovati tudi ponoči ali med svojo odsotnostjo. V primeru puščanja 
ali izliva vode AquaStop samodejno zapre dovod vode, črpalka 
pa izčrpa preostalo vodo iz kadi pomivalnega stroja. Funkcija 
AquaStop ostane popolnoma funkcionalna skozi celotno 
življenjsko dobo aparata.
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Pametne rešitve

Odgovor 
na vsako težavo
Novi pomivalni stroji Gorenje SmartFlex pa ne poskrbijo le 
za potrebe posode in uporabnika, temveč tudi za okolje. 
Visokotehnološke rešitve, kot je Inverter PowerDrive 
motor, zagotavljajo nizko porabo vode in energije. Med 
drugimi pametnimi rešitvami so tudi preprečevanje 
neprijetnih vonjav v notranjosti pomivalnega stroja ter 
poseben mehanizem samodejnega odpiranja vrat po 
koncu pomivanja za popolnoma posušeno posodo. 
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TotalDry
Samodejno odpiranje vrat po končanem pomivanju

Po koncu pomivanja se vrata pomivalnega stroja samodejno rahlo odprejo, ravno 
dovolj, da odvečna para izhlapi. To omogoča dovod svežega zraka do posode, zato se 
vsa posoda, tudi plastična, popolnoma posuši. Izvrstna rešitev za hitro sušenje ob nizki 
porabi energije.
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Vsi poznamo neprijeten vonj, ki prihaja iz pomivalnega stroja, v 
katerega že nekaj dni zlagamo posodo, a še ni povsem poln. 
Napredna tehnologija IonTech v Gorenjevih pomivalnih strojih 
deluje po principu naravnega procesa ionizacije ter na naraven 
način odstrani neprijetne vonjave in ohranja svežino v vašem 
pomivalnem stroju, tudi ko je ta že skoraj poln umazane posode.

Funkcija ExtraDry omogoča odlične rezultate pri sušenju posode. 
Temperatura pri zadnjem izpiranju se ob vklopu te funkcije poviša 
za 3 stopinje, kar izboljša tudi sušenje posode iz plastike.

IonTech
Brez vonjav, brez skrbi

ExtraDry
Vedno suha posoda
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Možnost vklopa funkcije 3 v 1 prinaša izjemno prednost, saj stroj 
v primeru uporabe tabletke prilagodi proces pomivanja in tako 
dodatno ne porablja sredstva za sijaj. V primeru uporabe praška ali 
gela se zapora pri porabi sredstva za sijaj sprosti in tako zagotovi 
najboljši pomivalni učinek in popoln sijaj posode.

3 v 1
Prilagojen proces pomivanja

Inverter 
PowerDrive motor
Izjemna moč, visoka učinkovitost

MultiClack sistem
3-nivojsko prilagajanje košar

Novi izjemno močni brezkrtačni motor 
Inverter PowerDrive z nadzorovano 
hitrostjo delovanja zagotavlja odlično 
in precej tišje delovanje, nizko porabo 
energije ter daljšo življenjsko dobo.

Priročna rešitev za pomivanje večjih loncev, krožnikov ter kozarcev! 
Gorenjevi pomivalni  stroji navdušujejo s 3-nivojskim sistemom 
prilagajanja  košar. Dvig košar bo odslej še  enostavnejši, saj je 
sistem nameščen  na obeh straneh košare in omogoča  lažje 
rokovanje. Z MultiClack sistemom boste pridobili več prostora za  
pomivanje posode različnih velikosti.

Total Inox
Kad v celoti iz nerjavnega jekla

Kad je v celoti izdelana iz nerjavnega jekla, 
katerega izjemna prednost se kaže v 
daljši življenjski dobi in izredni odpornosti 
na višje temperature. Inox kad zagotavlja 
dolgoletno zanesljivost delovanja.

Nizka poraba 
energije A+++ 
Vrhunska energijska učinkovitost

Zahvaljujoč novemu motorju Inverter 
PowerDrive, optimiziranim programom 
ter pametnim rešitvam, kot je TotalDry, 
pomivalni stroji Gorenje združujejo popolne 
rezultate pomivanja in sušenja z zelo nizko 
porabo energije.
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Izvrstna uporabniška izkušnja

Novi član družine
Gorenjevi novi pomivalni stroji SmartFlex so izdelani z enim temeljnim 
ciljem: poskrbeti, da bo življenje uporabnikov preprosto in udobno. Ti 
povsem novi aparati zagotavljajo izjemno uporabniško izkušnjo in bodo 
zahvaljujoč preprosti in logični uporabi zagotovo postali dragoceni člani 
vsakega gospodinjstva. Tudi za tiste, ki se bodo prvič srečali z uporabo 
pomivalnega stroja, bo upravljanje pomivalnih strojev SmartFlex 
preprosto in prijetno. Notranja in zunanja osvetlitev še dodatno 
izboljšata kakovost uporabe, medtem ko tiho delovanje zagotavlja 
mirno atmosfero v vašem domu.
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SmartControl
Pregledno in preprosto upravljanje

Upravljanje vašega pomivalnega stroja ni še nikoli bilo lažje. Vsi 
upravljalni elementi so ergonomsko razporejeni, logika delovanja 
pa je preprosta in poteka v korakih od leve proti desni. Vsi modeli 
imajo bel prikazovalnik LED, naprednejše različice pa se ponašajo 
tudi z upravljanjem na dotik in pomnjenjem zadnjih nastavitev. Za 
zagon pomivalnega stroja zadostuje že en sam dotik.

Interior LedLight
Popoln pregled

Premišljeno razporejena svetila LED elegantno osvetljujejo 
notranjost pomivalnega stroja ter tako olajšujejo zlaganje posode v 
stroj in jemanje posode iz stroja.

Status LedLight
Popoln nadzor nad trenutnim 
stanjem

Posebna lučka LED, nameščena na 
spodnjem delu vrat pomivalnega stroja, 
ves čas označuje trenutno stanje oz. fazo 
programa pomivanja posode. Tako v 
vsakem trenutku veste, ali je vaš pomivalni 
stroj v fazi pomivanja in ali je cikel 
pomivanja že končan.

StartDelay
Zamik vklopa do 24h

Pomivalni stroji SmartFlex ponujajo 
možnost prednastavitve pričetka 
pomivanja tudi do 24 ur vnaprej. 
S pomivanjem v času cenejše tarife 
električne energije ta funkcija omogoča 
dodatne prihranke.

SuperSilent 44 dB
Tiho delovanje

Najtišji pomivalni stroji delujejo pri nazivni 
jakosti hrupa 44 dB. Tiho delovanje 
omogočajo posebna zvočna izolacija, 
učinkoviti motorji, visokokakovostni 
materiali ter inovativne rešitve v 
pomivalnem sistemu.
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QuickIntensive
Hitro vsakodnevno pomivanje

Poraba vode: 6,9 litra
Prihranek časa in vode

Zahvaljujoč optimizaciji vseh faz pomivalnega cikla lahko pomivalni 
stroji SmartFlex opravijo z vašo posodo že v 90 minutah. To 
pomeni, da je lahko poln stroj umazane posode pomit in posušen 
precej hitreje, kot če bi to počeli ročno, hkrati pa je za to potrebne 
veliko manj vode in energije.
(Pri modelih širine 45 cm je čas trajanja krajši, 60 min.)

Pri ročnem pomivanju posode za 12 standardnih pogrinjkov 
porabite do 100 litrov vode. Pri pomivanju v pomivalnem stroju 
porabite desetkrat manj. Naprednejši modeli imajo tudi poseben 
rezervoar za vodo, ki zmanjša porabo vode na pičlih 6,9 litra na 
cikel (Last in First out).

SmartLook
Drsna vrata

Prilagodljive košare 
Natančno oblikovana notranjost

Poseben drsni mehanizem na vratih omogoča namestitev 
pomivalnega stroja v kateri koli tip kuhinjskega elementa, ne 
glede na dolžino okrasnih vrat ali obliko in videz podnožne letve. 
Poleg tega vgrajeni protipovratni sistem omogoča namestitev 
pomivalnega stroja na ergonomski višini. Brez rež in špranj pod 
vrati!

Košare so opremljene s poudarjenimi premičnimi elementi in 
prilagodljivim sistemom za enostavno zlaganje posode. Preprost 
3-nivojski sistem prilagajanja košar omogoča zlaganje celo 
največjih loncev in krožnikov. Držalo za krožnike v spodnji košari 
lahko zlahka položimo in tako pridobimo več prostora za večje 
kose posode. Jedilni pribor zložimo organizirano, v posebno tretjo 
košaro, kjer se ne popraska in se lahko popolnoma posuši. Vsak 
detajl je natančno zasnovan, zato da je uporaba aparata kar se da 
preprosta.
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QuickIntensive
Hitro vsakodnevno pomivanje

Poraba vode: 6,9 litra
Prihranek časa in vode

SmartLook
Drsna vrata

Prilagodljive košare 
Natančno oblikovana notranjost

Prednosti in lastnosti pomivalnih 
stojev SmartFlex

16 pogrinjkov
Dovolj prostora za vso vašo posodo

AutoProgramme
Zabava za dva ali za dvanajst – posoda bo brezhibno 
pomita

ExtraHygiene
Vedno čista steklenička za vašega dojenčka

Priklop na toplo vodo
Višja temperatura, nižja poraba

Total AquaStop
Brez skrbi zaradi izliva vode

15 min SpeedWash
Čista posoda v le 15 minutah

Samočistilni program
Popolna higiena v notranjosti stroja

TotalDry
Samodejno odpiranje vrat po končanem pomivanju

IonTech
Brez vonjav, brez skrbi

ExtraDry
Vedno suha posoda

3 v 1
Prilagojen proces pomivanja

Inverter PowerDrive motor
Izjemna moč, visoka učinkovitost

MultiClack sistem
3-nivojsko prilagajanje košar

Total Inox
Kad v celoti iz nerjavnega jekla

Nizka poraba energije A+++ 
Vrhunska energijska učinkovitost

SmartControl
Pregledno in preprosto upravljanje

Interior LedLight
Popoln pregled

Status LedLight
Popoln nadzor nad trenutnim stanjem

StartDelay
Zamik vklopa do 24h

SuperSilent 44 dB
Tiho delovanje



Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GV 67260 XXL  Linija Superior 

Popolnoma vgradni pomivalni stroj
GV 67260 Linija Superior 

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 75 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Inverterski motor PowerDrive

 - SmartControl upravljanje na dotik

 - Temperature pomivanja: 75, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 16 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat // ExtraHygiene 
// Avtomatski program // Samočistilni program // Uporaba tablete 
3 v 1 // Status LedLight // Zvočni indikator zaključka pomivanja 
// SmartLook drsna vrata // IonTech // Poraba vode 6,9 l // 
Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur // Pomnjenje zadnjih 
nastavitev

 - Osvetlitev notranjosti // Število košar: 3 // Nastavljiva srednja 
košara po višini // Sistem zgornje košare: MultiClack // Nastavljiva 
spodnja košara // Število nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih 
ročic: 3 // Samočistilni filter // Zgornja košara: Ročaj z logotipom 
iz nerjavne pločevine; Leva zložljiva vinska polica; Desna zložljiva 
vinska polica; Široko stojalo za nože; 1 zložljiva posoda za steklo // 
Spodnja košara: Ročaj z logotipom iz nerjavne pločevine; Zložljiva/
deljiva zadnja držala // Zgornji pladenj: S teleskopskimi vodili; Ročaj 
z logotipom iz nerjavne pločevine

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 6,9 l
 - Poraba električne energije: 0,86 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 1932 l
 - Nivo hrupa: 44 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 85,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 86 × 60 × 57 cm

 - EAN koda: 3838942116094
 - Šifra: 538912

 - Max. temperatura pomivanja: 75 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Inverterski motor PowerDrive

 - SmartControl upravljanje na dotik

 - Temperature pomivanja: 75, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 16 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat // ExtraHygiene 
// Avtomatski program // Samočistilni program // Uporaba tablete 
3 v 1 // Status LedLight // Zvočni indikator zaključka pomivanja 
// SmatLook  drsna vrata // IonTech // Poraba vode 6,9 l // 
Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur // Pomnjenje zadnjih 
nastavitev 

 - Osvetlitev notranjosti // Število košar: 3 // Nastavljiva srednja 
košara po višini // Sistem zgornje košare: MultiClack // Nastavljiva 
spodnja košara // Število nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih 
ročic: 2 // Samočistilni filter // Zgornja košara: Ročaj z logotipom 
iz nerjavne pločevine; Leva zložljiva vinska polica; Desna zložljiva 
vinska polica; Široko stojalo za nože; 1 zložljiva posoda za steklo // 
Spodnja košara: Ročaj z logotipom iz nerjavne pločevine; Zložljiva/
deljiva zadnja držala // Zgornji pladenj: S teleskopskimi vodili; Ročaj 
z logotipom iz nerjavne pločevine

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 6,9 l
 - Poraba električne energije: 0,86 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 1932 l
 - Nivo hrupa: 44 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 57 cm

 - EAN koda: 3838942106828
 - Šifra: 509649

759,90 € 719,90 €
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Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GV 66261  Linija Advanced 

Popolnoma vgradni pomivalni stroj
GV 66160 Linija Advanced 

Popolnoma vgradni pomivalni stroj
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 - Max. temperatura pomivanja: 75 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Inverterski motor PowerDrive

 - SmartControl upravljanje na dotik

 - Temperature pomivanja: 75, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - SpaceComfort - 13 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 
programi pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat // ExtraHygiene 
// Avtomatski program // Samočistilni program // Uporaba tablete 
3 v 1 // Status LedLight  // Zvočni indikator zaključka pomivanja // 
SmartLook - drsna vrata // Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur 
// Pomnjenje zadnjih nastavitev

 

 - Število košar: 2 // Nastavljiva zgornja košara po višini // Sistem 
zgornje košare: MultiClack // Nastavljiva spodnja košara // Število 
nivojev brizganja: 4 // Število brizgalnih ročic: 2 // Samočistilni filter 
// Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom; Leva zložljiva vinska 
polica; Desna zložljiva vinska polica; Fiksna držala; Fiksna podpora 
za kozarce; Standardno stojalo za nože // Spodnja košara: Ročaj s 
plastičnim logotipom; Zložljiva/deljiva zadnja držala; Košara za pribor

 

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9,5 l
 - Poraba električne energije: 0,82 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2660 l
 - Nivo hrupa: 44 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 57 cm

 - EAN koda: 3838782009310
 - Šifra: 568203

 - Max. temperatura pomivanja: 70 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 16 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // Polovični program // TotalDry, avtomatsko odpiranje 
vrat // Avtomatski program // Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur 
// Pomnjenje zadnjih nastavitev

 
 

 - Število košar: 3 // Nastavljiva zgornja košara po višini // Sistem 
zgornje košare: MultiClack // Nastavljiva spodnja košara // Število 
nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih ročic: 3 // Samočistilni 
filter // Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom; Leva zložljiva 
vinska polica; Desna zložljiva vinska polica; Široko stojalo za nože; 
1 zložljiva posoda za steklo // Spodnja košara: Ročaj s plastičnim 
logotipom; Zložljiva/deljiva zadnja držala // Zgornji pladenj: 
S teleskopskimi vodili; Ročaj s plastičnim logotipom

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9,5 l
 - Poraba električne energije: 0,86 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2660 l
 - Nivo hrupa: 45 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 57 cm

 - EAN koda: 3838942100857
 - Šifra: 509648

649,90 € 619,90 €
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Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GV 64160 Linija Advanced

Popolnoma vgradni pomivalni stroj
GV 63160 Linija Advanced 

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 70 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - SpaceComfort - 13 pogrinjkov
 - Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja)
 - QuickIntensive program (hitro vsakodnevno pomivanje)
 - Polovični program
 - TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat
 - Avtomatski program
 - Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur
 - Pomnjenje zadnjih nastavitev 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Sistem zgornje košare: MultiClack
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter
 - Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom; Leva zložljiva vinska 
polica; Desna zložljiva vinska polica; Fiksna držala; Fiksna podpora 
za kozarce; Standardno stojalo za nože

 - Spodnja košara: Ročaj s plastičnim logotipom; Zložljiva/deljiva zadnja 
držala; Košara za pribor

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9,5 l
 - Poraba električne energije: 0,92 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2660 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 57 cm

 - EAN koda: 3838942114090
 - Šifra: 538869

 - Max. temperatura pomivanja: 70 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja 70, 60, 55, 35 °C  
 - 5 programov pomivanja: Intenzivni program; Program ECO; Izpiranje; 
Dnevno pomivanje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)  

 - Referenčni programi 3  

 - SpaceComfort - 13 pogrinjkov
 - Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja)
 - Polovični program
 - ExtraDry, dodatno sušenje
 - Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur
 - Pomnjenje zadnjih nastavitev 

 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Sistem zgornje košare: Ročno
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter
 - Zgornja košara: Leva zložljiva vinska polica; Fiksna držala; Fiksna 
podpora za kozarce

 - Spodnja košara: Fiksna držala; Košara za pribor

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 11 l
 - Poraba električne energije: 1,04 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 3080 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 57 cm

 - EAN koda: 3838942110573
 - Šifra: 538868

479,90 € 439,90 €
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Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GV 61010  Linija Essential 

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 65 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 65, 60, 55, 45 °C
 - 5 programov pomivanja: Normalni program; Hitri program; Intenzivni 
program; Hitri intenzivni program; Program ECO

 - Referenčni programi: 3

 - 12 pogrinjkov
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja
 -  Zakasnitev začetka pomivanja do 3/6/9 ur

 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Sistem zgornje košare: Ročno
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Košara za pribor
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 11 l
 - Poraba električne energije: 0,91 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 3080 l
 - Nivo hrupa: 49 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,5 × 59,8 × 55 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 58 cm

 - EAN koda: 3838942142260
 - Šifra: 566903

399,90 €
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Upravljanje

Programi

Značilnosti
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Varnost

Tehnični podatki

GI 67260  Linija Superior 

Delno vgradni pomivalni stroj 
GI 66160  Linija Advanced 

Delno vgradni pomivalni stroj 

 - Max. temperatura pomivanja: 75 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Inverterski motor PowerDrive

 - SmartControl, upravljanje na dotik
 - LED prikazovalnik

 - Temperature pomivanja: 75, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 16 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat // ExtraHygiene // 
Avtomatski program // Samočistilni program // Uporaba tablete 3 v 
1 // Svetlobni indikator zaključka pomivanja na čelni plošči // Zvočni 
indikator zaključka pomivanja // IonTech // Zakasnitev začetka 
pomivanja do 24 ur // Pomnjenje zadnjih nastavitev

 - Osvetlitev notranjosti // Število košar: 3 // Nastavljiva srednja 
košara po višini // Sistem zgornje košare: MultiClack // Nastavljiva 
spodnja košara // Število nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih 
ročic: 3 // Samočistilni filter // Zgornja košara: Ročaj z logotipom 
iz nerjavne pločevine; Leva zložljiva vinska polica; Desna zložljiva 
vinska polica; Široko stojalo za nože; 1 zložljiva posoda za steklo // 
Spodnja košara: Ročaj z logotipom iz nerjavne pločevine; Zložljiva/
deljiva zadnja držala // Zgornji pladenj: S teleskopskimi vodili; Ročaj 
z logotipom iz nerjavne pločevine

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9,5 l
 - Poraba električne energije: 0,86 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2660 l
 - Nivo hrupa: 44 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,7 × 59,6 × 57,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 57,6 cm

 - EAN koda: 3838942110283
 - Šifra: 539006

 - Max. temperatura pomivanja: 70 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom 

 - Temperature pomivanja: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 16 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // Polovični program // TotalDry, avtomatsko odpiranje 
vrat // Avtomatski program // Svetlobni indikator zaključka pomivanja 
na čelni plošči // Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur // 
Pomnjenje zadnjih nastavitev

 - Število košar: 3 // Nastavljiva srednja košara po višini // Sistem 
zgornje košare: MultiClack // Nastavljiva spodnja košara // Število 
nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih ročic: 3 // Samočistilni 
filter // Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom; Leva zložljiva 
vinska polica; Desna zložljiva vinska polica; Široko stojalo za nože; 
1 zložljiva posoda za steklo // Spodnja košara: Ročaj s plastičnim 
logotipom; Zložljiva/deljiva zadnja držala // Zgornji pladenj: S 
teleskopskimi vodili; Ročaj s plastičnim logotipom 

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9,5 l
 - Poraba električne energije: 0,86 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2660 l
 - Nivo hrupa: 45 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,7 × 59,6 × 57,6 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 60 × 57,6 cm

 - EAN koda: 3838942111761
 - Šifra: 538874

679,90 € 599,90 €
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Varnost

Tehnični podatki

GS 65160 X/W  Linija Advanced

Prostostoječi pomivalni stroj 
GS 63160 S/W  Linija Advanced

Prostostoječi pomivalni stroj 

 - Max. temperatura pomivanja: 70 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom                                                     

 - Temperature pomivanja: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 16 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // Polovični program // TotalDry, avtomatsko odpiranje 
vrat // Avtomatski program // Svetlobni indikator zaključka pomivanja 
na čelni plošči // Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur // 
Pomnjenje zadnjih nastavitev

 - Število košar: 3 // Nastavljiva srednja košara po višini // Sistem 
zgornje košare: MultiClack // Nastavljiva spodnja košara // Število 
nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih ročic: 3 // Samočistilni 
filter // Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom; Leva zložljiva 
vinska polica; Desna zložljiva vinska polica; Široko stojalo za nože; 
1 zložljiva posoda za steklo // Spodnja košara: Ročaj s plastičnim 
logotipom; Zložljiva/deljiva zadnja držala // Zgornji pladenj: S 
teleskopskimi vodili; Ročaj s plastičnim logotipom

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9,5 l
 - Poraba električne energije: 0,86 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2660 l
 - Nivo hrupa: 45 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 84,8 × 60 × 59,6 cm

 - EAN koda / šifra (GS 65160 X): 3838942111075 / 538878
 - EAN koda / šifra (GS 65160 W): 3838942100888 / 509653

 - Max. temperatura pomivanja: 70 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom                                                     

 - Temperature pomivanja: 70, 60, 55, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Intenzivni program; Program ECO; Izpiranje; 
Dnevno pomivanje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 1

 - SpaceComfort - 13 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 
4 programi pomivanja) // Polovični program // ExtraDry, dodatno 
sušenje // Svetlobni indikator zaključka pomivanja na čelni plošči 
// Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur // Pomnjenje zadnjih 
nastavitev

 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Sistem zgornje košare: Ročno
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 3
 - Samočistilni filter
 - Zgornja košara: Leva zložljiva vinska polica; Fiksna držala; Fiksna 
podpora za kozarce

 - Spodnja košara: Fiksna držala; Košara za pribor

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 11 l
 - Poraba električne energije: 1,04 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 3080 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 84,8 × 60 × 59,6 cm

 - EAN koda / šifra (GS 63160 S): 3838942111068 / 538877
 - EAN koda / šifra (GS 63160 W): 3838942111051 / 538875

GS 65160 W
 - bele barve

GS 63160 W
 - bele barve

INOX

549,90 € 449,90 €

599,90 € 479,90 €
GS 65160 X GS 63160 X

GS 65160 W GS 63160 W
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GS 62010 S/W  Linija Essential

Prostostoječi pomivalni stroj 

 - Max. temperatura pomivanja: 60 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 60, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Hitri 20 minutni program; Intenzivni 
program; Program ECO; Namakanje; Dnevno pomivanje

 - Referenčni programi: 3

 - 12 pogrinjkov // Polovični program // Uporaba tablete 3 v 1 // 
Svetlobni indikator zaključka pomivanja na čelni plošči // Zvočni 
indikator zaključka pomivanja

 - Število košar: 2 // Nastavljiva zgornja košara po višini // Sistem 
zgornje košare: Ročno // Košara z ročajem // Nastavljiva spodnja 
košara // Košara za pribor // Število nivojev brizganja: 4 // Število 
brizgalnih ročic: 2 // Samočistilni filter

 - Popolna Aquastop zaščita
 - Sistem diagnosticiranja napak
 - Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 11 l
 - Poraba električne energije: 0,91 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 3080 l
 - Nivo hrupa: 49 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 85 × 60 × 58 cm

 - EAN koda / šifra (GS 62010 S): 3838942142543 / 566920
 - EAN koda / šifra (GS 62010 W): 3838942142536 / 566919

GS 62010 W
 - bele barve

369,90 €

389,90 €
GS 62010 S

GS 62010 W
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GV 56210 Linija Superior

Popolnoma vgradni pomivalni stroj
GV 55110 Linija Advanced

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 65 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 10 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat // ExtraHygiene 
// Avtomatski program // Samočistilni program // Uporaba tablete 
3 v 1 // Status LedLight // Zvočni indikator zaključka pomivanja 
// Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur // Pomnjenje zadnjih 
nastavitev 

 - Število košar: 3 // Nastavljiva srednja košara po višini // Sistem 
srednje košare: Click-Clack sistem // Nastavljiva spodnja košara 
// Število nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih ročic: 3 // 
Samočistilni filter // Zgornja košara: Ročaj z logotipom iz nerjavne 
pločevine // Spodnja košara: Ročaj z logotipom iz nerjavne pločevine 
// Zgornji pladenj: S teleskopskimi vodili; Ročaj z logotipom iz 
nerjavne pločevine

 - Popolna Aquastop zaščita
 - Sistem diagnosticiranja napak
 - Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 8 l
 - Poraba električne energije: 0,66 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2240 l
 - Nivo hrupa: 45 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 45 × 58 cm

 - EAN koda: 3838942113949
 - Šifra: 552971

 - Max. temperatura pomivanja: 60 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 60, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 10 pogrinjkov // Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi 
pomivanja) // QuickIntensive program (hitro vsakodnevno 
pomivanje) // Polovični program // ExtraDry, dodatno sušenje // 
Avtomatski program // Uporaba tablete 3 v 1 // Zvočni indikator 
zaključka pomivanja // Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur // 
Pomnjenje zadnjih nastavitev

 

 - Število košar: 3 // Nastavljiva srednja košara po višini // Sistem 
srednje košare: Click-Clack sistem // Nastavljiva spodnja košara 
// Število nivojev brizganja: 5 // Število brizgalnih ročic: 3 // 
Samočistilni filter // Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom 
// Spodnja košara: Ročaj s plastičnim logotipom // Zgornji pladenj: S 
teleskopskimi vodili; Ročaj s plastičnim logotipom

 - Popolna Aquastop zaščita
 - Sistem diagnosticiranja napak
 - Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,74 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 45 × 58 cm

 - EAN koda: 3838942113925
 - Šifra: 552963

599,90 € 499,90 €
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Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GV 54110 Linija Advanced

Popolnoma vgradni pomivalni stroj
GV 51010 Linija Essential

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 60 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja 60, 55, 45, 35 °C  
 - 5 programov pomivanja: Intenzivni program; Program ECO; Izpiranje; 
Dnevno pomivanje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)  

 - Referenčni programi 3  

 - 9 pogrinjkov
 - Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja)
 - Polovični program
 - ExtraDry, dodatno sušenje
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja
 - Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur
 - Pomnjenje zadnjih nastavitev

 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Sistem zgornje košare: Ročno
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Košara za pribor
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter
 - Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom
 - Spodnja košara: Ročaj s plastičnim logotipom

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,69 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 45 × 58 cm

 - EAN koda: 3838942113918
 - Šifra: 552962

 - Max. temperatura pomivanja: 65 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 65, 60, 55, 45 °C
 - 5 programov pomivanja: Normalni program; Hitri program; Intenzivni 
program; Hitri intenzivni program; Program ECO

 - Referenčni programi: 3

 - 9 pogrinjkov
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja
 - Zakasnitev začetka pomivanja do 3/6/9 ur

 
 
 
 
 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Sistem zgornje košare: Ročno
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Košara za pribor
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter

 

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,69 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 49 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 45 × 58 cm

 - EAN koda: 3838942142277
 - Šifra: 566904

449,90 € 399,90 €
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Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GI 55110 Linija Advanced

Delno vgradni pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 60 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom 

 - Temperature pomivanja: 60, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 10 pogrinjkov
 - Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja)
 - QuickIntensive program (hitro vsakodnevno pomivanje)
 - Polovični program
 - ExtraDry, dodatno sušenje
 - Avtomatski program
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Svetlobni indikator zaključka pomivanja na čelni plošči
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja
 - Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur
 - Pomnjenje zadnjih nastavitev 

 - Število košar: 3
 - Nastavljiva srednja košara po višini
 - Sistem srednje košare: Click-Clack sistem
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Število nivojev brizganja: 5
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter
 - Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom
 - Spodnja košara: Ročaj s plastičnim logotipom
 - Zgornji pladenj: S teleskopskimi vodili; Ročaj s plastičnim logotipom

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,74 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 81,5 × 44,8 × 57 cm
 - Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 82 × 45 × 58 cm

 - EAN koda: 3838942113970
 - Šifra: 552993

549,90 €
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Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GS 54110 X Linija Advanced

Prostostoječi pomivalni stroj
GS 54110 W Linija Advanced 

Prostostoječi pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 60 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 60, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 10 pogrinjkov
 - Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja)
 - QuickIntensive program (hitro vsakodnevno pomivanje) 
 - Polovični program
 - ExtraDry, dodatno sušenje
 - Avtomatski program
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Svetlobni indikator zaključka pomivanja na čelni plošči
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja
 - Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur
 - Pomnjenje zadnjih nastavitev 

 - Število košar: 3
 - Nastavljiva zgornja srednja po višini
 - Sistem srednje košare: Click-Clack sistem
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Število nivojev brizganja: 5
 - Število brizgalnih ročic: 3
 - Samočistilni filter
 - Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom
 - Spodnja košara: Ročaj s plastičnim logotipom
 - Zgornji pladenj: S teleskopskimi vodili; Ročaj s plastičnim logotipom 

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,74 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 84,5 × 44,8 × 60 cm

 - EAN koda: 3838942114014
 - Šifra: 553036

 - Max. temperatura pomivanja: 60 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 60, 55, 45, 35 °C
 - 5 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; 
Program ECO; Izpiranje; Hitri 20 minutni program (15 min SpeedWash)

 - Referenčni programi: 3

 - 10 pogrinjkov
 - Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja)
 - QuickIntensive program (hitro vsakodnevno pomivanje) 
 - Polovični program
 - ExtraDry, dodatno sušenje
 - Avtomatski program
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Svetlobni indikator zaključka pomivanja na čelni plošči
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja
 - Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur
 - Pomnjenje zadnjih nastavitev 

 - Število košar: 3
 - Nastavljiva srednja košara po višini
 - Sistem srednje košare: Click-Clack sistem
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Število nivojev brizganja: 5
 - Število brizgalnih ročic: 3
 - Samočistilni filter
 - Zgornja košara: Ročaj s plastičnim logotipom
 - Spodnja košara: Ročaj s plastičnim logotipom
 - Zgornji pladenj: S teleskopskimi vodili; Ročaj s plastičnim logotipom 

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,74 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 47 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 84,5 × 44,8 × 60 cm

 - EAN koda: 3838942114007
 - Šifra: 553001

INOX

479,90 € 419,90 €
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Učinkovitost

Upravljanje

Programi

Značilnosti

Oprema

Varnost

Tehnični podatki

GS 52115 X Linija Essential 

Prostostoječi pomivalni stroj
GS 52115 W Linija Essential

Prostostoječi pomivalni stroj

 - Max. temperatura pomivanja: 65 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 40, 45, 55, 60, 65 °C
 - 6 programov pomivanja: Normalni program; Intenzivni program; Hitri 
intenzivni program; Program ECO; Namakanje; Nežno pomivanje

 - Referenčni programi: 4 

 - 9 pogrinjkov
 - Polovični program
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja

 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Košara z ročajem
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Košara za pribor
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,69 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 49 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 84,5 × 44,8 × 60 cm 

 - EAN koda: 3838942043291
 - Šifra: 495767

 - Max. temperatura pomivanja: 65 °C
 - Priklop na toplo vodo
 - Asinhronski enofazni motor

 - SmartControl upravljanje z gumbom

 - Temperature pomivanja: 40, 45, 55, 60, 65 °C
 - 6 programov pomivanja: Normalni program; Intenzivni program; Hitri 
intenzivni program; Program ECO; Namakanje; Nežno pomivanje

 - Referenčni programi: 4

 - 9 pogrinjkov
 - Polovični program
 - Uporaba tablete 3 v 1
 - Zvočni indikator zaključka pomivanja

 

 - Število košar: 2
 - Nastavljiva zgornja košara po višini
 - Košara z ročajem
 - Nastavljiva spodnja košara
 - Košara za pribor
 - Število nivojev brizganja: 4
 - Število brizgalnih ročic: 2
 - Samočistilni filter

 - Popolna Aquastop zaščita // Sistem diagnosticiranja napak // Inox kad

 - Nastavljiva višina nogic: 50 mm
 - Poraba vode: 9 l
 - Poraba električne energije: 0,69 kWh
 - Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 2520 l
 - Nivo hrupa: 49 dB(A)re 1 pW
 - Mere (VxŠxG): 84,5 × 44,8 × 60 cm 

 - EAN koda: 3838942043284
 - Šifra: 495765

INOX

379,90 € 359,90 €
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Pomivalni stroj Gorenje SmartFlex GV66160

Prvi po učinkovitosti pomivanja med 155 testiranimi modeli

V Sloveniji narejeni pomivalni stroji 
Gorenje dokazano najbolj učinkoviti

Testiranje 155 pomivalnih strojev, ki so ga izvedle 
evropske potrošniške organizacije, članice ICRT, je 
pokazalo, da so pri pomivanju posode daleč najbolj 
učinkoviti v Sloveniji proizvedeni pomivalni stroji 
Gorenje SmartFlex. 

Evropske potrošniške organizacije (med njimi tudi 
Zveza potrošnikov Slovenije), ki so članice neodvisnega 
mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (tj. 
International Consumer Research and Testing oz. ICRT), so 
v iskanju odgovora na večno vprašanje, ali je bolj učinkovito 
ročno ali strojno pomivanje posode, pod drobnogled 
vzele 155 pomivalnih strojev različnih blagovnih znamk. 
Testirali so jih v šestih kategorijah, ki odločajo o vsestranski 
odličnosti pomivalnega stroja, in sicer: poraba, trajanje 
programov, hrupnost, priročnost, izdelava. Učinkovitost 
pomivanja je z 58,5 % skupne ocene predstavljala 
najpomembnejšo kategorijo testiranja. 

GV66160



www.gorenje.si

Testirali so tudi vgradni pomivalni stroj Gorenje SmartFlex GV66160, ki je 
med 155 testiranimi modeli dosegel izvrstno 8. mesto. Najvišjo oceno in 
hkrati najboljši rezultat med vsemi vodilnimi testiranimi modeli je dosegel v 
najpomembnejši kategoriji, tj. učinkovitost pomivanja. Gorenjev pomivalni 
stroj je bil tudi edini med testiranimi stroji, ki omogoča pomivanje kar 16 
pogrinjkov posode v enem ciklu, kar še dodatno pripomore k učinkovitosti 
delovanja. 

Rezultati testiranja so še dodaten dokaz odličnosti tehnologije in znanja, 
ki izvira iz Gorenja: pomivalne stroje Gorenje SmartFlex so namreč razvili 
strokovnjaki v Gorenjevem lastnem kompetenčnem centru na Švedskem, 
izdelani pa so v Velenju v Sloveniji.



Pet let garancije za velike gospodinjske aparate Gorenje.
Zaupamo našim razvojnim strokovnjakom ter verjamemo v kakovost in trajno vrednost naših aparatov za kupca.

10 let jamstva na Inverter PowerDrive motor.
Zagotovite si desetletje zadovoljstva. Ob nakupu pomivalnega stroja Gorenje SmartFlex z inverterskim 
motorjem PowerDrive  pridobite podaljšano 10-letno jamstvo na inverterski motor. Po nakupu izbranega modela 
pomivalnega stroja Gorenje SmartFlex je potrebno izvesti registracijo kupljenega aparata na spletni strani
www.gorenje.si ali preko klicnega centra Gorenje na telefonski številki 03 899 7000 (registracija aparata mora biti 
opravljena v 8 tednih od dne izdaje računa dalje).

V Sloveniji narejeni pomivalni stroji Gorenje dokazano najbolj učinkoviti
Pomivalni stroj Gorenje Smartfl ex GV66160 je na mednarodnem neodvisnem primerjalnem potrošniškem testiranju 
dosegel oceno DOBRO (66) in je tako uvrščen med izdelke, ki jih Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) priporoča kot 
dober nakup.

Gorenje GSI, d.o.o.
Brnčičeva 39

1000 Ljubljana l Slovenija
Tel.: 01 366 85 10 l Faks: 01 366 85 80

www.gorenje.si

April 2017; Vse slike so intelektualna lastnina Gorenje d.d., uporaba brez soglasja lastnika ni dovoljena. Vse slike so simbolne. Vse cene so v EUR - nezavezujoče priporočene.
Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v tisku.

Gorenje med najbolj zaupanja vrednimi domačimi blagovnimi znamkami.
Gorenje je že enajsto leto zapored prejemnik nagrade Trusted Brand v Sloveniji v kategoriji gospodinjski aparati.

Za nasvete, vzdrževanje in popravila aparatov skrbi Gorenje servis.
Enotna telefonska številka za celotno Slovenijo: 03 899 7000

Slovenski razvoj in proizvodnja.
Inovativni pomivalni stroji Gorenje SmartFlex so plod lastnega razvoja in izdelani v Gorenjevi tovarni v Velenju.

Vaše Gorenje Extra ugodnosti.
Obiščite extra.gorenje.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 22 09.

Generalni sponzor nordijskih reprezentanc
Že 25 let z nakupi pomagate pisati najboljše zgodbe slovenskih nordijcev.

ŽE 25 LET 
GENERALNI 
SPONZOR.

Dobavljivost posameznega modela pomivalnega stroja preverite pri izbranem trgovcu.


