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ZAGOTAVLJAMO VAM VEČ

Zaupanje
100% vračilo denarja v primeru 
nezadovoljstva z izbranim vgradnim 
kuhalnim aparatom Gorenje

Razmišljate o nakupu novega kuhalnega 
aparata Gorenje? Brez skrbi, če boste 
ugotovili, da vam ne ustreza, ga lahko v 30 
dneh od dneva nakupa enostavno vrnete in 
vrnili vam bomo kupnino! 

Ponudba velja od 15. septembra 2017 do 
31. januarja 2018 za vse vgradne kuhalne 
aparate Gorenje in Gorenje+ (pečice, 
kuhališča in nape). 

Poleg vračila nakupa pa vam za vsak 
kuhalni aparat Gorenje zagotovimo tudi 
5-letno garancijo. 

Kako in kam vrniti kupljen kuhalni
aparat Gorenje? 
Aparat lahko vrnete v 30 dneh od dneva 
nakupa v najbližji Studio Gorenje (Velenje, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in 
Koper). Vrne se lahko samo aparate, 
kupljene v času akcije – od 15. septembra 
2017 do 31. januarja 2018. Preden dostavite 
aparat v izbrani Studio Gorenje, poskrbite 
za izpolnitev naslednjih pogojev:

• Priskrbite kopijo računa.
•  Iz računa mora biti razvidno, da so 

izpolnjeni vsi pogoji akcije.
•  Aparat mora biti očiščen, brez mehanskih 

poškodb in v originalni embalaži. 
V nasprotnem primeru vam bomo 
zaračunali nadomestilo za embalažo v 
znesku 15 EUR. 

•  Aparat mora vključevati vso opremo in 
dokumentacijo, ki mu je pripadala ob 
nakupu (pekači, vodila, garancijski list itd.) 

•  Izpolnite elektronski obrazec na spletni 
strani gorenje.si.

•  Zadnji rok vračila oz. zamenjave aparata je 
30 dni po preteku akcije t.j. do 2. 3. 2018.

•  Akcija velja le za fi zične osebe ob nakupu 
vgradne bele tehnike Gorenje in Gorenje+.

Kako prejmete vračilo denarja?
Potem ko izpolnite obrazec na spletni 
strani gorenje.si in pripeljete aparat v 
izbran Studio Gorenje, kjer preverijo 
ustreznost aparata (nepoškodovan, 
očiščen, z ustrezno dokumentacijo in vso 
opremo), vam bomo denar vrnili preko 
nakazila na vaš tekoči račun.



ZAGOTAVLJAMO VAM VEČ

Nadgradnja 

Zagotovimo vam izvlečna vodila
za pirolitično pečico za samo 1€ 

Ob nakupu pirolitične pečice Gorenje 
vam zagotovimo nakup priročnih izvlečnih 
dvonivojskih vodil AC103 le za 1€! Akcijska 
ponudba velja od 15. septembra 2017 do 31. 
januarja 2018 za modele pirolitičnih pečic z 
žičnimi vodili BOP647A12XG, BOP637E11X in 
BOP658ST, BOP658A13XG.  

Kako do ugodnosti – izvlečnih vodil za 
samo 1 €? 
•  Ponudba vam pripada ob nakupu izbranega 

modela pirolitične pečice z žičnimi 
vodili (BOP637E11X,  BOP647A12XG, 
BOP658A13XG, BOP658ST).

•  Po nakupu izpolnite elektronski obrazec 
na spletni strani gorenje.si ali kopijo računa 
pošljite na naslov: Gorenje GSI d. o. o., 
Brnčičeva 39, 1231 Ljubljana, s pripisom 
»Izvlečna vodila«. Na računu morajo biti 
pripisani vaši podatki: ime in priimek, 
e-poštni naslov, telefonska številka in poštni 
naslov, kamor vam bomo po pošti poslali 
izvlečna dvonivojska vodila Gorenje AC103 z 
odkupnino 1 €.

•  Upoštevali bomo le račune, izdane v času 
trajanja akcije (15. 9. 2017–31. 1. 2018), ki 
bodo prispeli prek elektronskega obrazca na 
naši spletni strani oz. na naš poštni naslov 
najkasneje do 15. 2. 2018.

•  Akcija velja le za fi zične osebe ob 
nakupu izbranih modelov pirolitičnih 
pečic BOP637E11X, BOP647A12XG, 
BOP658A13XG, BOP658ST.

Kakovost
Brezplačna menjava
plinskih šob na kuhališču

V želji zagotavljanja popolnega zadovoljstva 
pri vašem kulinaričnem ustvarjanju vam od 
15. septembra 2017 do 31. januarja 2018 
brezplačno zamenjamo plinske šobe na 
vašem novem kuhališču, kupljenem v času 
trajanja akcije. 

Akcijska ponudba velja za vsa plinska oz. 
kombinirana plinska kuhališča blagovne 
znamke Gorenje. Možna je zamenjava 
plinskih šob iz G30/30 tekoči plin na G20/20 
zemeljski plin ali obratno.

Kako do brezplačne zamenjave in novih 
plinskih šob?
Enostavno. Pokličete klicni center na 
telefonsko številko 03 899 70 00
ter se dogovorite za brezplačni obisk
serviserja na domu.



INDUKCIJSKA KUHALIŠČA Z DRSNIM UPRAVLJANJEM

Flex indukcijsko kuhališče

IS777USC
• SmartControl upravljanje • Fasetirani robovi kuhališča 
– trikrat • XpandZone • Supreme PowerBoost • 
StayWarm • Tiho delovanje SuperSilent • MultiSlider 
• BoilControl • Pokazatelj preostale toplote • Timer • 
Otroška zaščita • Priključna moč (max): 7.400 W

Indukcijsko kuhališče

IT984USC
• SmartControl upravljanje • Fasetirani robovi kuhališča 
– trikrat • Supreme PowerBoost • StayWarm • 
SoftMelt • Tiho delovanje SuperSilent • BoilControl 
• StopGo • Pokazatelj preostale toplote • Timer • 
Otroška zaščita •  Priključna moč (max): 11.100 W

Flex indukcijsko kuhališče

IS677USC
• SmartControl upravljanje • Fasetirani robovi kuhališča 
– trikrat • XpandZone • Supreme PowerBoost • 
StayWarm • Tiho delovanje SuperSilent • MultiSlider 
• BoilControl • Pokazatelj preostale toplote • Timer • 
Otroška zaščita • Priključna moč (max): 7.400 W

Pametni pomočnik 
čaka na vaša navodila
Pri kuhanju na indukcijskih kuhališčih se segreva samo dno posode, medtem ko preostala površina ostaja hladna in varna za dotik. 
Temperaturo lahko spremenimo v trenutku, z dotikom. Tudi taljenje čokolade, priprava delikatnih omak ali drugih občutljivih mojstrovin so 
naenkrat postala popolnoma preprosta opravila.

Indukcijsko kuhališče upravljate z dotikom, pri 
čemer lahko na upravljalni površini uravnavate 
stopnjo temperature s preprostim drsenjem 
po večstopenjski lestvici. Večja senzibilnost in 
odzivnost kuhališča zagotavljata popoln nadzor 
pri kuhanju.

SliderTouch
Drsno upravljanje z dotikom

699,90 €
799,90 €

899,90 €
949,90 €

659,90 €
749,90 €



INDUKCIJSKA KUHALIŠČA Z DRSNIM UPRAVLJANJEM

Flex indukcijsko kuhališče

IS656X
• SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom • Inox rob • 
XpandZone • Supreme PowerBoost • StayWarm • 
Tiho delovanje SuperSilent • Pokazatelj preostale toplote • 
Timer • Otroška zaščita • Priključna moč (max): 7.200 W

Inovativna tehnologija krožnega drsnega 
upravljanja CircleSlide omogoča elegantno in 
nežno upravljanje kuhališča in popoln nadzor 
nad močjo kuhanja. S samo enim dotikom lahko 
levi kuhalni polji preprosto povežete v eno veliko 
kuhalno polje BridgeZone, ki zagotavlja prostor 
za večjo posodo in več prostora ter svobode 
pri kuhanju. CircleSlide upravljanje omogoča 
odlično preglednost in še več užitka ob pripravi 
hrane z indukcijo!

Funkcija SoftMelt je namenjena taljenju čokolade 
ali masla pri stalni temperaturi 42 °C, kar ustvari 
idealne pogoje za počasno taljenje brez smojenja.

Indukcijsko kuhališče z dvema povezljivima 
kuhalnima poljema poenostavi kuhanje v velikih 
posodah. Idealno je na primer za pripravo velike 
ribe na povezani polovici kuhališča, riža in 
zelenjave pa na preostalih kuhalnih poljih.

XpandZone omogoča kuhanje na celotni površini 
leve ali desne polovice indukcijskega kuhališča. 
Ko je način razširitve kuhalne površine XpandZone 
aktiviran, se kuhalni polji na levi ali desni strani 
kuhališča spremenita v eno veliko kuhalno polje. 

XpandZone
Posebej velika površina za izvrstne rezultate

SoftMelt
Ena, dve, čokolada!

Indukcijsko kuhališče

IS675USC
• SmartControl upravljanje • Fasetirani robovi kuhališča 
- trikrat • Supreme PowerBoost • StayWarm • 
SoftMelt • Tiho delovanje SuperSilent • Ovalno 
indukcijsko grelo FishZone • MultiSlider • BoilControl 
• StopGo • Pokazatelj preostale toplote • Timer • 
Otroška zaščita • Priključna moč (max): 7.400 W

Indukcijsko kuhališče

ISC635CSC
• CircleSlide, krožno drsno upravljanje z dotikom 
• Fasetiran sprednji rob kuhališča • BridgeZone 
(povezljivi polji) • PowerBoost • Tiho delovanje 
SuperSilent • StopGo • AllBoost • Pokazatelj preostale 
toplote • Timer • Otroška zaščita • Priključna moč 
(max): 7.100 W

CircleSlider Touch
Krožno drsno upravljanje

BridgeZone
Idealno za velike lonce

569,90 €
699,90 €

559,90 €
649,90 €

459,90 €
499,90 €



INDUKCIJSKA KUHALIŠČA Z UPRAVLJANJEM NA DOTIK

Indukcijsko kuhališče

IT614X
• Upravljanje na dotik • Inox rob 
kuhališča • PowerBoost • Tiho 
delovanje SuperSilent • AllBoost • 
Pokazatelj preostale toplote • Timer • 
Otroška zaščita • Priključna moč (max): 
6.800 W

Indukcijsko kuhališče

IT614CSC
• Upravljanje na dotik • Fasetiran 
sprednji rob kuhališča • PowerBoost • 
Tiho delovanje SuperSilent • AllBoost 
• Pokazatelj preostale toplote • Timer • 
Otroška zaščita • Priključna moč (max): 
6.800 W

Kombinirano kuhališče 

ICT621AC
• 2 hi-light + 2 indukcija • Desno 
zgoraj indukcija PowerBoost • Levo 
zgoraj: dvokrožna ogrevalna površina 
• Upravljanje na dotik • Brušeni robovi 
kuhališča • Otroška zaščita • Pokazatelj 
preostale toplote • BoilControl • Timer • 
Priključna moč (max): 6.600 W

Kombinirano kuhališče

ITG623USC
• 2 indukcija + 2 plin • Levo zgoraj 
indukcija PowerBoost • Upravljanje na 
dotik • Enoročni električni vžig plinskih 
gorilnikov za kuhalno ploščo • Brušeni 
robovi kuhališča • Litoželezne rešetke 
• BoilControl • Timer • Otroška zaščita 
• Priključna moč (max): 4.400 W

Hitra reakcija 
na dotik prsta
Zahvaljujoč najnovejši Gorenjevi senzorski tehnologiji so vse prednosti indukcijskega kuhališča praktično na dosegu vaših prstov. Različni 
senzorji zagotavljajo neposreden nadzor vsakega posameznega kuhalnega polja, ergonomska oblika upravljalne površine pa zagotavlja popoln 
pregled in nadzor nad kuhanjem.

Inovativno funkcijo PowerBoost Supreme imajo 
boljši modeli indukcijskih kuhališč Gorenje. 
Zagotavlja izjemno hitro delovanje kuhališča, ki 
tako za segrevanje dveh litrov vode do vrelišča 
potrebuje le 4,2 minute.

PowerBoost Supreme
Velika pomoč ob velikem pomanjkanju časa

419,90 €
479,90 €

499,90 €
549,90 €

399,90 €
459,90 €

539,90 €
599,90 €



STEKLOKERAMIČNA KUHALIŠČA Z UPRAVLJANJEM NA DOTIK

Steklokeramično kuhališče

ECT691CSC
• Upravljanje na dotik • Fasetiran sprednji rob kuhališča 
• StayWarm • BoilControl • Desno zadaj: dvokrožna
ogrevalna površina • Levo spodaj: hitreje pripravljene 
jedi PowerZone • StopGo • Pokazatelj preostale 
toplote • Timer • Otroška zaščita • Priključna moč 
(max): 6.200 W

Steklokeramično kuhališče

ECT620X
• Upravljanje na dotik • Inox rob • StayWarm • 
BoilControl • Desno zadaj: ovalna ogrevalna površina 
• Levo spodaj: dvokrožno grelo • StopGo • Pokazatelj 
preostale toplote • Timer • Otroška zaščita • Priključna 
moč (max): 7.000 W

Steklokeramično kuhališče

ECS680USC
• SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom • Fasetirani 
robovi kuhališča – trikrat • StayWarm • BoilControl • 
Razširjena ovalna ogrevalna površina FishZone • Levo 
spredaj: trokrožna ogrevalna površina • Pokazatelj 
preostale toplote • Timer • Otroška zaščita • Priključna 
moč (max): 7.100 W

Indukcijska in steklokeramična kuhališča imajo 
razširjeno kuhalno polje, ki je popolno za večje 
lonce. Aktivacija kuhalnega polja ovalne oblike tako 
omogoča na primer pripravo ribe, večjega kosa 
mesa ali enolončnice v posodah ovalnih oblik.

FishZone
Idealno za lonce ovalnih oblik

Funkcija StayWarm ohranja stalno temperaturo 
70 °C. Tako jedi ohranijo svoj prvotni okus in 
temperaturo vse, dokler se jih ne postreže.

StayWarm
Topel obrok tudi za zamudnike

SmartControl
upravljenje na dotik vsakega 
kuhalnega polja posebej

StopGo
funkcija varnega kuhanja

SuperSilent
tiho delovanje

MultiSlider
drsno upravljanje vsakega 
kuhalnega polja posebej

AllBoost
povečana moč delovanja
na vseh kuhalnih poljih

PowerBoost
povečana moč delovanja

BoilControl
zaščita pred prevretjem

Varnostno zaklepanje
nastavitev kuhališča Indukcijska kuhališča

Če iz izkušenj vemo, da je kakšna jed najboljša 
po natančno določenem številu minut, lahko 
časovno omejitev priprave enostavno nastavimo. 
S pomočjo programske ure se bo kuhališče po 
nastavljenem številu minut samodejno izklopilo. Na 
izklop bo opozoril tudi zvočni signal.

Timer
Nekdo namesto vas gleda na uro

359,90 €
399,90 €

299,90 €
369,90 €

329,90 €
369,90 €



Kombinirano kuhališče 
na steklu 

KC631UUSC
• 1 hi-light + 3 plin • Mehansko 
upravljanje • Pokazatelj preostale 
toplote • Enoročni električni vžig plinskih 
gorilnikov • Litoželezna plinska 
rešetka • Varovani plinski gorilniki • 
Priključna moč: 1.800 W

Kombinirano kuhališče 

K6N30IX
• 3 plin + 1 električno grelo • Mehansko 
upravljanje • Enoročni električni vžig 
plinskih gorilnikov • Emajlirana plinska 
rešetka • Varovani plinski gorilniki • 
Priključna moč: 1.500 W

Kombinirano kuhališče 
na steklu 

KC621UUSC
• 2 hi-light + 2 plin • Mehansko 
upravljanje • Pokazatelj preostale 
toplote • Enoročni električni vžig 
plinskih gorilnikov • Litoželezna 
plinska rešetka • Varovani plinski 
gorilniki • Priključna moč: 3.000 W

Plinsko kuhališče na 
kaljenjem steklu

GKTG6SY2B
• Izklopna programska ura SimpleOff • 
Enoročni električni vžig • Trojni gorilnik 
– WOK • Visoko učinkoviti gorilniki 
• Litoželezne rešetke • Vrsta plina: 
G20/20 naravni plin • Vključena dodatna 
oprema: plinske šobe G30/30 tekoči plin 
/ plinske šobe G20/13 naravni plin

PLINSKA KUHALIŠČA

Ergonomsko oblikovan gumb z vgrajeno elektronsko izklopno programsko uro 
omogoča nastavitev časa kuhanja (do 99 min), ki po preteku nastavljenega 
časa ura samodejno izklopi plinski gorilnik, na kar vas opozori tudi zvočni 
signal.

Vok gorilniki zelo hitro dosežejo zelo veliko moč in tako omogočijo enostavno 
pripravo azijskih jedi.

Izklopna programska ura SimpleOff
Varno, enostavno, pregledno ter nadzorovano kuhanje

WokBurner
Pristen azijski okus, doma

Pokazatelj preostale toplote Visoko učinkoviti gorilnikiLitoželezne rešetke 25% povečana moč delovanja

169,90 €
199,90 €

379,90 €
399,90 €

VOK gorilnik
Simple Off

399,90 €
449,90 €

389,90 €
429,90 €



KOMBINIRANE PARNE PEČICE

25% povečana moč delovanja

Vgradna kombinirana parna pečica

BCS547S23X
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • PureSteam • MultiSteam 360°
• Descaling - samodejno odstranjevanje vodnega 
kamna • SilverMatte odpornejši emajl • Kompaktna 
parna pečica - 50 l • SuperSize, največja uporabna 
površina pečenja • IconTouch upravljanje • 
GentleClose tečaj vrat • Enonivojska izvlečna vodila s 
popolnim izvlekom • Trojna steklena pečniška vrata z 
dvojno refl eksijo (UltraCoolDoor) • DC+

Vgradna kombinirana parna pečica

BCS747S34X
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • PureSteam • MultiSteam 360°
• Descaling - samodejno odstranjevanje vodnega 
kamna • SilverMatte odpornejši emajl • Parna pečica - 
73 l • SuperSize, največja uporabna površina pečenja 
• IconTouch upravljanje • GentleClose tečaj vrat • 
Enonivojska izvlečna vodila s popolnim izvlekom 
• Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refl eksijo 
(UltraCoolDoor) • DC+

Parne pečice Gorenje so posebne v tem, da aktivno preprečujejo 
pojavljanje kapljic vode. Za to skrbi generator pare, ki sproti izloča 
morebitno vodo, zato je para povsem čista. Oblak čiste pare se 
razporedi po vsej pečici brez kapljic vode, ki bi sicer lahko pokvarile 
okus ali razmočile jed.

Parne pečice uporabljajo napreden sistem kroženja zraka znan iz 
običajnih: MultiFlow 360°. Ko para skozi mnoge odprtinice vstopi 
v prostor pečenja, jo poseben ventilator enakomerno razporedi, 
zaradi česar so jedi še posebej nežne in mehke.

Velika, praktična in elegantna posoda za vodo je lahko dostopna in jo 
je mogoče napolniti tudi med kuhanjem, ne da bi zaradi tega prekinili 
proces priprave hrane.  Prostornina 1,3 litra zadošča za 80 minut 
kuhanja, zato dolivanje vode med kuhanjem ni potrebno. Posodo je 
mogoče razstaviti in pomiti v pomivalnem stroju.

PureSteam
Kapljicam vstop prepovedan

MultiSteam 360°
Celostni pristop h kuhanju na pari

WaterTank
Voda pri roki

Pečica 3 v 1
Kombinirane parne pečice Gorenje predstavljajo celosten pristop k pripravi hrane. Poleg prihranka časa in energije 
vas bo navdušila učinkovita uporaba, saj omogoča pripravo hrane na 3 načine - kuhanje v 100% pari, pečenje na 
vročem zraku in kombinacijo obojega. Parna pečica Gorenje zagotavlja zdravo hrano; jedi obdržijo strukturo, barvo 
in okus, zadržijo večino vitaminov in mineralov, njihov okus pa je zato intenzivnejši in polnejši. 

899,90 €849,90 €

45
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Yoghurt,
preprosta pot da domačega jogurta

SousVide,
do stopinje natančen nadzor nad 
temperaturo

HealthyReheating,
enakomerno pogreto ali odmrznjeno

SlowBake,
zelo počasna pot do popolnosti

Descaling,
vodni kamen ni težava

NOVO NOVO



PIROLITIČNE PEČICE

Vgradna pečica - Piroliza

BOP789S41X 
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po 
zgledu krušne peči • SilverMatte odpornejši emajl • 
Večsistemska pečica BigSpace - 71 l • SuperSize, 
največja uporabna površina pečenja • Piroliza 
(3 programi čiščenja) • ProCook upravljanje • 
GentleClose tečaj vrat • Step by Step: koračno pečenje 
• MultiFlow 360° • Sonda za meso MeatProbe • 
Žična vodila • Tronivojska izvlečna vodila s popolnim 
izvlekom • DC+ • Štirikratna steklena pecniška vrata z 
dvojno refl  eksijo (UltraCoolDoorQuadro)

Vgradna pečica - Piroliza

BOP799S51X 
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • SilverMatte odpornejši emajl • Večsistemska 
pečica BigSpace - 71 l • SuperSize, največja uporabna 
površina pečenja • Piroliza (3 programi čiščenja) • 
HomeCHEF - TFT zaslon • GentleClose tečaj vrat • Step 
by Step: koračno pečenje • MultiFlow 360° • Sonda za 
meso MeatProbe • Žična vodila • Tronivojska izvlečna 
vodila s popolnim izvlekom • DC+ • Mehanska zapora 
vrat • Štirikratna steklena pecniška vrata z dvojno refl  
eksijo (UltraCoolDoorQuadro)

Čiščenje s pirolizo je najučinkovitejši in najnaprednejši način čiščenja pečice. 
Temperatura do 500 °C poskrbi, da je pečica temeljito očiščena in brez 
maščobnih madežev. Ko se pečica ohladi, le še z vlažno krpo obrišete 
morebitne ostanke pepela. Nežno čiščenje traja 90 minut, srednje intenzivno 
120 minut, zelo intenzivno pa le 150 minut - odvisno od modela pečice.

Opozorilo!
Vsa izvlečna vodila je potrebno za čas pirolitičnega čiščenja odstraniti iz pečice!

Kakovost in vrsta emajla sta izjemnega pomena za delovanje pečice. 
SilverMatte je visoko odporen in močan material, ki odlično prenaša tudi 
ekstremne vročine − tudi ob pirolitičnem čiščenju pri temperaturi 500 
°C je pečica popolno zaščitena. Zahvaljujoč tej prevleki brez mikronskih 
por so površine pečice ter pekačev odporne na najvišje temperature, 
mikrovalove ter paro. Trojna prevleka v notranjosti odbija toploto in 
zagotavlja dodatno izolacijo. 

PyroClean
Samočistilna funkcija višjega razreda

SilverMatte
Izjemno odporna in gladka prevleka notranjosti pečice

Samočistilna funkcija
višjega razreda
Čiščenje s pirolizo je najpreprostejši in najučinkovitejši način čiščenja pečice. Visoka temperatura do 500 °C spremeni vse nečistoče v prah. Še 
posebej pomembno je, da je pečica čista brez uporabe kakršnihkoli detergentov. Postopek je popolnoma varen in pečica postane popolnoma 
čista brez madeža maščobe.

799,90 €
899,90 €

999,90 €
1099,90 €

Vgradna pečica - Piroliza

BOP658A13XG 
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 63 l 
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja • 
Piroliza (3 programi čiščenja) • DirecTouch upravljanje 
• GentleClose tečaj vrat • Sonda za meso MeatProbe • 
Žična pirolitična vodila • Štirikratna steklena pečniška 
vrata z dvojno refl eksijo (UltraCoolDoorQuadro) • DC+

649,90 €
799,90 €

IZVLEČNA 
VODILA

1 €



PIROLITIČNE PEČICE

Gladko drseča teleskopska vodila zagotavljajo 
popoln pregled nad postopkom peke na vseh 
nivojih. To pomeni varnejše upravljanje s pekači 
in preprostejše čiščenje. Pečice Gorenje v liniji 
Superior so na treh nivojih opremljene z vodili s 
popolnim izvlekom. Pred pirolitičnim čiščenjem se 
vodila odstrani.

TelescopicGuides
Notranjost pride k vam

Kuhanje v več korakih poteka tako, da uporabnik 
ročno nastavi več zaporednih faz oz. korakov 
postopka peke. Ko je postopek nastavljen, ročno 
spreminjanje nastavitev ni več potrebno. Ta 
način uporabe pečice je idealen za izkušenejše 
uporabnike, npr. pri peki kruha ali lazanje, ko so 
potrebne spremembe temperature.

Pečice Gorenje ponujajo povsem samodejni 
program peke z več kot 80 recepti. Ta način 
uporabe pečice je kot nalašč za začetnike. 
Prednost samodejnega načina je očitna: vsi 
parametri (čas, temperatura ter kombinacija 
grelnikov) se uravnavajo popolnoma samodejno. 
Uporabnik mora le izbrati vrsto hrane, vnesti težo 
in pritisniti »start«. Vse ostalo opravi pečica sama.

Step by Step
V več korakih do popolne jedi

AutoProgrammes
Izberi, pritisni, pečeno

Vgradna pečica - Piroliza

BOP637E20XG 
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 63 l • 
SuperSize, največja uporabna površina pečenja 
• Piroliza (1 program čiščenja) • IconLed upravljanje 
• GentleClose tečaj vrat • Enonivojska izvlečna vodila 
z delnim izvlekom • Štirikratna steklena pečniška vrata 
z dvojno refl eksijo (UltraCoolDoorQuadro) • DC+

499,90 €
569,90 €

ob nakupu
pirolitične pečice

vodila za 1 €

1 €

Vgradna pečica - Piroliza

BOP637E11X
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace 
- 63 l • SuperSize, največja uporabna površina 
pečenja • Piroliza (1 program čiščenja)• IconLed 
upravljanje • GentleClose tečaj vrat • Žična vodila • 
Štirikratna steklena pečniška vrata z dvojno refl eksijo 
(UltraCoolDoorQuadro) • DC+

469,90 €
519,90 €

IZVLEČNA 
VODILA

1 €

Vgradna pečica - Piroliza

BOP647A12XG 
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 63 l 
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja • 
Piroliza (3 programi čiščenja) • IconTouch upravljanje 
• GentleClose tečaj vrat • Žična pirolitična vodila • 
štirikratna steklena pečniška vrata z dvojno refl eksijo 
(UltraCoolDoorQuadro) • DC+

569,90 €
699,90 €

IZVLEČNA 
VODILA

1 €



VGRADNE PEČICE - KATALITIČNO ČIŠČENJE

Oblika, ki se zgleduje po tradicionalnih obokanih 
pečeh, ostaja ena najkoristnejših lastnosti pečic 
Gorenje, saj skrbi za prosto kroženje vročega 
zraka. Ta se enakomerno porazdeli in tako jedi 
zaobjame v celoti, z vseh strani. Jed je zaradi 
tega optimalno segreta oziroma pečena: znotraj 
sočna, zunaj hrustljava.

Oblika HomeMade
Vse prednosti peke v krušni peči

559,90 €
669,90 €

499,90 €
549,90 €

Vgradna pečica

BO658A41XG
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 65 l
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja 
• Katalitično čiščenje CataClean • DirecTouch 
upravljanje • GentleClose tečaj vrat • Sonda za meso 
MeatProbe • Tronivojska izvlečna vodila z delnim 
izvlekom • Trojna steklena pečniška vrata z enojno 
refl eksijo (CoolDoor) • DC+ • Mehanska zapora vrat

Vgradna pečica

BO647A30XG
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 65 l
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja
• Katalitično čiščenje CataClean • IconTouch upravljanje 
• GentleClose tečaj vrat • Dvonivojska izvlečna vodila 
z delnim izvlekom • Trojna steklena pecniška vrata 
(CoolDoor) • DC+ • Mehanska zapora vrat

Katalitično čiščenje je v veliko pomoč pri 
vzdrževanju pečice. Ko namreč pečica med peko 
doseže temperaturo 85 °C ali več, katalitične 
plošče v notranjosti pečice samodejno absorbirajo 
maščobe in nečistočo tako čiščenje ni potrebno.

Vrhunski sistem upravljanja s TFT barvnim 
interaktivnim zaslonom, ki se odziva na dotik, 
omogoča upravljanje z drsenjem, barvni prikaz 
fotografi j jedi in receptov ter hitro in logično 
izbiro menijskih opcij.

Trendovski izgled z večjim zaslonom, 
upravljanje preko izbirnega gumba, enostavna 
izbira programov, nastavitev temperatur in 
načinov ogrevanja.

Patentiran elektronski programski modul za 
upravljanje preko ekrana na dotik, ko samo s 
preprostim dotikom simbola izberete želeno jed.

Pogrezljivi gumbi z dodatno LED osvetlitvijo, 
digitalna nastavitev temperature in grafi čni prikaz 
grelcev temperature.

Z gumbom in z dotiki lahko vse nastavitve načina, 
časa in želene temperature pečenja, preprosto in 
poljubno prilagodite.

CataClean
Površina, ki ne dovoli nobene maščobe

HomeChef - TFT zaslon
Barvni zaslon na dotik

ProCook - DotMatrix 
zaslon
Upravljanje z izbirnim gumbom

DirecTouch
Zaslon na dotik

IconTouch
Upravljanje na dotik

IconLED
Upravljanje na dotik

UltraCoolDoor Quadro
štirikratna steklena pečniška vrata

CompactDoor
dvojna steklena pečniška vrata

UltraCoolDoor
trojna steklena pečniška vrata

CoolDoor
trojna steklena pečniška vrata

Upravljalni moduli pečice



VGRADNE PEČICE

VGRADNA MIKROVALOVNA PEČICA

Vgradna kombinirana mikrovalovna 
pečica

BM251S7XG
• Volumen pečice: 25 l • Število stopenj moči 
mikrovalov: 6 • Elektronsko upravljanje na dotik • 
LCD prikazovalnik • AUTO menu • Vrtljiv steklen 
krožnik 27,5  cm • Rešetka za žar • Načini ogrevanja: 
mikrovalovi 900 W, žar 1.100 W, vroči zrak 2.500 W

Sistem MultiFlow 360˚ skrbi za optimalno 
kroženje zraka v pečici. Zaradi premišljeno 
nameščenih odprtin na hrbtni stranici pečice 
ter edinstvene oblike HomeMade se zrak 
enakomerno porazdeli. Ventilator pošlje vroč 
zrak v prav vsak kotiček v notranjosti pečice, 
zaradi česar vroč zrak enakomerno zaobjame 
hrano. Hrana je zato z vseh strani in na vseh 
petih nivojih pečena do popolnosti.

MultiFlow 360˚
Vse strani so dobre strani

Vgradna pečica

BO637E30XG
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 65 l
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja
• Katalitično čiščenje CataClean • IconLed upravljanje 
• GentleClose tečaj vrat • Dvonivojska izvlečna vodila 
z delnim izvlekom • Dvojna steklena pečniška vrata z 
enojno refl eksijo (CompactDoor) • DC+

399,90 €
469,90 €

Vgradna pečica

BO637E30X
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 65 l
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja
• Katalitično čiščenje CataClean • IconLed upravljanje 
• GentleClose tečaj vrat • Dvonivojska izvlečna vodila 
z delnim izvlekom • Dvojna steklena pečniška vrata z 
enojno refl eksijo (CompactDoor) • DC+

379,90 €
429,90 €

299,90 €
339,90 €

GentleClose tečaj
tiho in nežno zapiranje vrat

DC+
dinamično ohlajevanje pečice

MeatProbe
vedno ravno prav pečeno

Pečenje na 5 nivojih hkrati

Uporabni nasveti
za mikrovalovno pečico
Posušite zelišča
Položite origano, rožmarin, timijan ali 
olupke citrusov na krožnik in grejte
na najvišji stopnji 30 sekund. Obrnite 
zelišča in postopek ponavljajte,
dokler niso suha.

Olajšajte si lupljenje česna
Neolupljen česen položite v skodelico in 
segrevajte na najvišji stopnji 15 sekund. 
Olupek se bo navlažil in omehčal, zato ga 
boste zlahka odstranili.

Hitro namočite suh fi žol
V skledo položite suh fi žol, prelijte ga z 
vodo in dodajte ščepec sode bikarbone. 
Za 10 minut vključite najvišjo stopnjo. 
Pustite počivati 30 minut.

Vgradna pečica

BO635E20X
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu 
krušne peči • Večsistemska pečica BigSpace - 65 l
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja
• IconLed upravljanje • GentleClose tečaj vrat
• Enonivojska izvlečna vodila • Dvojna steklena 
pečniška vrata z enojno refl eksijo (CompactDoor) • DC+

339,90 €
369,90 €



NAPE

Ta inovativni perimetrični sistem vsesavanja ne 
vsesa zraka le skozi osrednji del, temveč tudi na 
robovih. S takšnim načinom odsesavanja napa 
hkrati zmanjša porabo energije ter raven hrupa, 
odsesavanje zraka pa je opazno učinkovitejše.

V samodejnem načinu delovanja poseben senzor 
zazna raven nečistoče, pare, vlage ali plinov v 
zraku in se ustrezno odzove. Samodejno prilagodi 
hitrost delovanja ventilatorja, ko delovanje ni več 
potrebno, pa ventilator tudi izklopi.

AdaptAir je edinstvena tehnologija, ki zagotavlja 
povsem enakomerno vsesavanje zraka nad 
celotno površino kuhališča. To omogoča posebna 
kombinacija aluminijastega fi ltra z dodatkom 
posebne pene in loput, ki se odpirajo in zapirajo 
glede na moč vsesavanja zraka, s čimer se 
občutno zmanjša nivo hrupa.

P.A.S. System
Pametno in ciljno odsesavanje z manj hrupa

Ventilacija AdaptTech
Samodejno delovanje ventilatorja

AdaptAir
Veliko zraka, manj hrupa

Samostojna stenska dekorativna 
kuhinjska napa

WHI641E6XGB
• Obtočna ali odzračevalna • Maksimalni pretok zraka 
pri odzračevalnem/obtočnem načinu delovanja: 633 
/ 416 m³/h • Premer odvodne cevi: 15 cm • P.A.S. 
Sistem • Elektronsko upravljanje na dotik • TouchFree 
• Število stopenj hitrosti: 3 • Halogenska osvetlitev 
• Filter s poliuretansko peno • Nivo hrupa (max.): 66 dB

389,90 €
419,90 €

Samostojna stenska dekorativna 
kuhinjska napa

WHT641A2XBG
• Obtočna ali odzračevalna • Maksimalni pretok zraka 
pri odzračevalnem/obtočnem načinu delovanja: 764 / 
307 m³/h • Premer odvodne cevi: 15 cm • Elektronsko 
upravljanje na dotik • AdaptAir vsesavanje • Timer 
• AdaptTech samodejno delovanje • Konstantno 
prezračevanje ReFresh • Filtra s poliuretansko peno
• Opozorilni signal za čiščenje • LED osvetlitev
• Zatemnilna funkcija • TouchFree • Število stopenj 
hitrosti: 3 • Povečan pretok zraka (PowerBoost 2) - 
odzračevanje: 764 m³/h • Nivo hrupa (max.): 63 dB

419,90 €
449,90 €

Pomoč od zgoraj
Kuhinjske nape Gorenje ponujajo dvoje v enem, saj gre za tehnološko napredne pripomočke v obliki vrhunsko oblikovanih predmetov. So 
idealen sopotnik za sodoben življenjski slog, prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu okolju, učinkovito odstranjujejo neprijetne vonjave ter 
delujejo tiho in zanesljivo. Izdelane so iz vrhunskih materialov in ponujajo najboljšo možno uporabniško izkušnjo pri kuhanju in čiščenju. Tudi 
takrat, ko jih preprosto samo občudujemo.

Samostojna otočna dekorativna 
kuhinjska napa

IHGC933E16X
• Obtočna ali odzračevalna • Maksimalni pretok 
zraka pri odzračevalnem/obtočnem načinu 
delovanja: 462 / 392 m³/h • Premer odvodne cevi: 
15 cm • Elektronsko upravljanje • Ukrivljeno steklo 
SmartCurve • TouchFree • LED osvetlitev • Filter s 
poliuretansko peno • Število stopenj hitrosti: 3 • Nivo 
hrupa (max.): 59 dB

NOVO

489,90 €

NOVO



NAPE

Edinstveni fi ltri za maščobo so izboljšani z 
dodatkom posebne pene, ki izloči do 98 % 
vseh mastnih delcev in drugih nečistoč. Filtre 
lahko enostavno odstranite in pomijete v 
pomivalnem stroju.

Novo, ukrivljeno steklo omogoča bolj učinkovito 
vsesavanje zraka, zajame več pare, maščob in 
vonjav. Visoko kakovostno steklo je enostavno za 
čiščenje. Upravljanje je nameščeno nad stekleno 
površino, kar pomeni, da je zaščiteno pred 
maščobami, ostane čisto in z manj okvarami.

Med posebnimi prednostmi novih nap Gorenje sta 
tudi nastavitev časa samodejnega izklopa (po 30 
minutah) ter funkcija osveževanja, ki vsako uro za 
deset minut vklopi napo in tako v prostoru ohranja 
svež zrak.

Filtri
Prednosti poliuretanske pene

SmartCurve
Prednosti ukrivljene oblike stekla

Timer and Refresh
Vedno sveže in pravočasno

TouchFree 
prevleka, odporna na prstne odtise

LED
osvetlitev

Clean indicator
Opozorilni signal za čiščenje fi ltra

Samostojna stenska kaminska 
kuhinjska napa

WHC623E15X
• Obtočna ali odzračevalna • Maksimalni pretok 
zraka pri odzračevalnem načinu delovanja: 408 
m³/h • Premer odvodne cevi: 15 cm • Mehansko 
upravljanje z gumbom • Filtra s poliuretansko peno 
• TouchFree • Število stopenj hitrosti: 3 • LED 
osvetlitev • Nivo hrupa (max.): 65 dB

119,90 €
129,90 €

Vgradna izvlečna teleskopska 
kuhinjska napa

BHP623E10X
• Obtočna ali odzračevalna • Maksimalni pretok zraka 
pri odzračevalnem: 328 m3/h • Premer odvodne cevi: 
15 cm • Mehansko upravljanje • Filtra s poliuretansko 
peno • TouchFree • Število stopenj hitrosti: 3 • LED 
osvetlitev • Nivo hrupa (max.): 67 dB

109,90 €
119,90 €

Samostojna stenska dekorativna 
kuhinjska napa

WHGC923E15X / WHGC623E15X
• Obtočna ali odzračevalna • Maksimalni pretok 
zraka pri odzračevalnem/obtočnem načinu delovanja: 
373 / 317 m³/h • Premer odvodne cevi: 15 cm 
• Mehansko upravljanje z gumbom • Ukrivljeno 
steklo SmartCurve • Filter s poliuretansko peno 
• TouchFree • Število stopenj hitrosti: 3 • LED 
osvetlitev • Nivo hrupa (max.): 62 dB

259,90 €279,90 €
Širina: 90cm Širina: 60cm

NOVO

NOVO



ZA NASVETE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA 
APARATOV SKRBI GORENJE SERVIS.
Enotna telefonska številka za celotno Slovenijo: 03 899 7000

GORENJE MED NAJBOLJ ZAUPANJA 
VREDNIMI DOMAČIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI.
Gorenje je že enajsto leto zapored prejemnik nagrade 

Trusted Brand v Sloveniji v kategoriji gospodinjski aparati.

VAŠE GORENJE EXTRA UGODNOSTI.
Registrirajte svoj Extra aparat in izkoristite ekskluzivne ugodnosti, kot so 

brezplačen strokovni priklop aparata in odziv servisa v 24 urah. Obiščite 

extra.gorenje.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 22 09.

PET LET GARANCIJE ZA VELIKE 
GOSPODINJSKE APARATE GORENJE.
Zaupamo našim razvojnim strokovnjakom ter verjamemo 

v kakovost in trajno vrednost naših aparatov za kupca.

Gorenje GSI, d.o.o. // Brnčičeva 39 // 1000 Ljubljana // Slovenija
Tel.: 01 366 85 10 // Faks: 01 366 85 80 // www.gorenje.si

Oktober 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.


