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Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

T958517 799,-

T958521 1 499,-

T958516 1 799,-

T924240 599,-

T924254 849,-

T924246 1 799,-

T908503 849,-

T984063 299,-

T984064 399,-

T984065 499,-

T984066 599,-

T984067 339,-

T984068 399,-

T984069 539,-

T684070 639,-

T984072 559,-

T984073 669,-

     NABÍDKOVÝ CENÍK DROBNÝCH SPOTŘEBIČŮ

KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE
Model

AROA - lehká rychlovarná konvice s elegantními nerez designovými prvky, objem 1,7 l, příkon 
2200W, víko ovládané tlačítkem na madle, odnímatelný filtr vodního kamene, podsvícený 

vodoznak, možnost zkrácení přívodního kabelu návinem do základny.

AROA PREMIUM - elektronická rychlovarná konvice s teplotním programátorem, tělo konvice 
z tvrzeného skla, objem 1,7 l, příkon 2200W pro rychlý ohřev, rozsah teplotního nastavení 50-

95oC, funkce udržování teploty po dobu 2 hodin, podsvícené dno LED diodami, tlačítkem 
ovládané víko konvice.

TC-8 - lis citrusových plodů s extra velkým objemem 1 l, příkon 40W, selektor dužiny s 
nastavením množství dužiny a hustoty výsledného nápoje, 2 směry rotace, vyjímatelný filtr i trn 

pro snadnou údržbu, možnost zkrácení přívodního kabelu návinem do základny.

ITALICA 12 - moka konvička v tradičním designu s tělem z potravinářského hliníku, objem 0,6 
l (12 šálků), ergonomické a tepelně izolované madlo, bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, 

elektrické a sklokeramické desky, leštěný povrch pro snadnou vnější údržbu.

AROMATIC - nerezový kávomlýnek s nerezovými drtícími segmenty, tělo přístroje z nerez 
oceli, objem 50g kávy, příkon 150W, kontejner z nerez oceli, pulsní spínač, prostor pro návin 

přívodního kabelu.

ITALICA INDUCTION 9 - moka konvička v tradičním designu s tělem z potravinářského 
hliníku a nerezovým bojlerem pro provoz na indukčních deskách, objem 0,45 l (9 šálků), 

ergonomické a tepelně izolované madlo, bezpečnostní ventil, leštěný povrch pro snadnou 
vnější údržbu.

ITALICA 3 - moka konvička v tradičním designu s tělem z potravinářského hliníku, objem 0,15 
l (3 šálky), ergonomické a tepelně izolované madlo, bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, 

elektrické a sklokeramické desky, leštěný povrch pro snadnou vnější údržbu.

ITALICA 6 - moka konvička v tradičním designu s tělem z potravinářského hliníku, objem 0,30 
l (6 šálků), ergonomické a tepelně izolované madlo, bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, 

elektrické a sklokeramické desky, leštěný povrch pro snadnou vnější údržbu.

ITALICA 9 - moka konvička v tradičním designu s tělem z potravinářského hliníku, objem 0,45 
l (9 šálků), ergonomické a tepelně izolované madlo, bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, 

elektrické a sklokeramické desky, leštěný povrch pro snadnou vnější údržbu.

ITALICA ELEGANCE 3 - moka konvička v tradičním designu s matným vínovým nástřikem, 
tělo z potravinářského hliníku, objem 0,15 l (3 šálky), ergonomické a tepelně izolované madlo, 

bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, elektrické a sklokeramické desky.

ITALICA INDUCTION 12 - moka konvička v tradičním designu s tělem z potravinářského 
hliníku a nerezovým bojlerem pro provoz na indukčních deskách, objem 0,6 l (12 šálků), 

ergonomické a tepelně izolované madlo, bezpečnostní ventil, leštěný povrch pro snadnou 
vnější údržbu.

CITRUS 160 LEGEND - designový lis citrusových plodů s pákovým mechanismem a 
výkonným motorem pro rychlé odšťavňování, tělo přístroje z nerez oceli, objem    0,7 l, příkon 

160W, anti-drip systém proti odkapávání extrahované šťávy, vyjímatelný filtr na dužinu i 
lisovací trn pro snadnou údržbu.

ITALICA ELEGANCE 6 - moka konvička v tradičním designu s matným vínovým nástřikem, 
tělo z potravinářského hliníku, objem 0,30 l (6 šálků), ergonomické a tepelně izolované madlo, 

bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, elektrické a sklokeramické desky.

ITALICA ELEGANCE 9 - moka konvička v tradičním designu s matným vínovým nástřikem, 
tělo z potravinářského hliníku, objem 0,45 l (9 šálků), ergonomické a tepelně izolované madlo, 

bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, elektrické a sklokeramické desky.

ITALICA ELEGANCE 12 - moka konvička v tradičním designu s matným vínovým nástřikem, 
tělo z potravinářského hliníku, objem 0,6 l (12 šálků), ergonomické a tepelně izolované madlo, 

bezpečnostní ventil, vhodné pro plynové, elektrické a sklokeramické desky.

LENA - elektronická rychlovarná konvice s teplotním programátorem umístěným na madle, 
tělo konvice z tvrzeného skla, objem 1,8 l, příkon 2200W pro rychlý ohřev, rozsah teplotního 
nastavení 60-100oC, funkce udržování teploty po dobu 2 hodin, podsvícené dno barevnými 

LED diodami měnícími se podle volby teploty, automaticky ovládané víko konvice.

CITRUS GLASS - lis citrusových plodů s extra velkým objemem 1 l a skleněnou tvrzenou 
nádobou, příkon 30W, selektor dužiny s nastavením množství dužiny a hustoty nápoje, 2 

směry rotace, vyjímatelný  filtr i trn pro snadnou údržbu. 



Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

T920614 699,-

T920615 799,-

T999319 3 599,-

T960992 599,-

T968416 649,-

T968399 799,-

T968411 1 349,-

T968407 1 599,-

T968075 1 599,-

T968456 999,-

T915506 2 499,-

T913515 699,-

T913520 1 399,-

T913518 4 699,-

T916341 499,-

MINIMOKA CM-1821 - výkonný espresso kávovar s tlakem pumpy 15 Bar, zásobník vody 1,6 
l, příkon 850W, parní tryska pro nahřívání a pěnění mléka, aluminiový bojler pro rychlý ohřev 

vody, Extra Cream Systém - filtry pro mletou kávu pro bohatší pěnu, plocha pro nahřívání 
šálků, 2x bezpečnostní ventil čerpadla a parní trysky.

GALEXIA STONE - gril s nepřilnavým kameninovým povlakem, grilovací plocha 28x28cm, 
příkon 2000W, variabilní nastavení teploty termostatem, odnímatelný přívodní kabel pro 
snadné servírování, PFOA free povlak pro zdravé grilování, snadno omyvatelný povrch, 

světelná signalizace provozu, tepelně izolovaná kovová madla.

MIAMI PREMIUM - sendvičovač s výměnnými plotnami pro trojuhelníkové sendviče, gril nebo 
wafle, příkon 900W, plotny 230x135mm, světelná signalizace provozu a stavu nahřátí, 

nepřilnavý povrch ploten pro snadnou údržbu, nožičky pro vertikální uskladnění, tepelně 
izolované madlo.

TOAST & CO - kontaktní panini gril a sendvičovač s plovoucím pantem pro variabilní 
nastavení výšky, příkon 700W, grilovací pláty 23x14,5cm s nepřilnavým povrchem, přihrádka 

pro sběr přebytečného tuku, světlená signalizace provozu, tepelně izolované madlo.

PLANET II - topinkovač v tradičním dvouslotovém provedení, příkon 750W, regulace intenzity 
opečení otočním knoflíkem v 6ti stupních, nerezová deska pro snadnou údržbu, přihrádka na 

drobky, vyšší zdvih topinek, zkrácení přívodního kabelu návinem do podstavce.

PHOENIX - výkonný designový sendvičovač s příkonem 800W, plotny o rozměru 215x125mm, 
světelná signalizace provozu a stavu nahřátí, nepřilnavý povrch pro snadnou údržbu, nožičky 

pro vetikální uskladnění, tepelně izolované madlo.

ROBOT 500 - lehký a výkonný ponorný mixér pro velmi jemné mixování potravin, příkon 
500W, Turbo Rotation Systém - usměrnění oběhu surovin krytem čepele, nože z nerez oceli, 

kryt čepele proti rozstříkávání potravin, bajonetové zamykání mixovací nohy.

ASTERIA - opravdu výkonný kontaktní gril s možností otevření do 180o, grilovací pláty 
28x22cm s nepřilnavým povrchem, příkon 2200W, variabilní nastavení teploty termostatem, 

plovoucí uchycení čepu pro možnost vložení vysokých potravin, přihrádka pro sběr 
přebytečného tuku, světelná signalizace provozu, tepelně izolované madlo.

PRIMA - ruční mixer s příkonem 300W, 2 šlehací metly a 2 hnětací háky, 5 rychlostí a TURBO 
tlačítko pro okamžitý maximální výkon. Uvolnění příslušenství stiskem tlačítka. 

CUTMASTER - kráječ masa z nerez oceli s kotoučem o průměru 19cm, příkon 150W, 
nastavení tloušťky řezu 1-15mm, odnímatelný nůž pro snadné čištění, nakloněná sekací a 

podávací plošina.

VERONA 6 - malý překapávací kávovar pro max 6 šálků kávy, skleněná karafa s indikátorem 
počtu šálků, ohřevný element pro skleněnou karafu, příkon 600W, permanentní filtr, Anti-drip 

systém proti odkapávání při vyjmuté karafě, automatické vypínání kávovaru.

VERONA 12 - překapávací kávovar pro přípravu až 12 šálků kávy, skleněná karafa s 
indikátorem počtu šálků, ohřevný element pro skleněnou karafu, příkon 680W, permanentní 
filtr, Anti-drip systém proti odkapávání při vyjmuté karafě, automatické vypínání kávovaru.

GRILL & CO LEGEND - kontaktní gril s možností otevření do 180o, grilovací pláty 28x18cm s 
nepřilnavým povrchem, příkon 1500W, variabilní nastavení teploty termostatem, plovoucí 

uchycení čepu pro možnost vložení vysokých potravin, přihrádka pro sběr přebytečného tuku, 
světelná signalizace provozu, tepelně izlovoané madlo, škrabka přichycených zbytků.

PRIMA COMPLET - ruční mixer se stojanem a rotační 2,5 l mísou, příkon mixeru 300W, 2 
metly na šlehání, 2 háky na hnětení těsta, 5 rychlostí a TURBO tlačítko pro okamžitý 

maximální výkon, nožičky s protiskluzovou úpravou.

MIXING CHEF COMPACT - Výklopný stolní mixér s planetárním systémem míchání a 4,2 l 
nerez mísou, příkon 600W pro 8 rychlostí a 1xTURBO, mixovací, hnětací a šlehací hák, 10min 

časovač, ochrana proti šplíchání. 

Model



Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

T916343 999,-

T916352 1 499,-

T916364 1 499,-

T916305 1 999,-

T912429 1 399,-

T912432 1 499,-

T968935 899,-

T968934 999,-

T973959 2 299,-

T988037 1 799,-

T988038 1 999,-

T980864 610,-

T980866 770,-

T980868 950,-

T990345 449,-

T990537 499,-

BAPI 900 PLUS INOX - výkonný ponorný mixér s bohatou výbavou pro velmi jemnou úpravu 
potravin, příkon 900W, nerez mixovací noha, sekací mísa, metla na šlehání a pohár, Turbo 

Rotation Systém pro usměrnění oběhu potravin krytem čepele, 20 rychlostí mixování + 
TURBO pro okamžitý max výkon, kryt čepele proti rozstříkávání potravin, bajonetové zamykání 

mixovací nohy.

RICE CHEF COMACT - automatický rýžovar pro 2-3 porce s parním nástavcem, objem 0,6 l 
rýže, příkon 300W, odnímatelná mísa s nepřilnavým povrchem, funkce parního vaření díky 

nástavci, funkce vaření a dodatečného udržování teploty, skleněné víko, kompaktní rozměry.

HYGIENA A PÉČE O DOMÁCNOST

MAGNUM 1000 - stolní nerezový mixer se skleněnou nádobou objemu 1,5 l, příkon 1000W, 
tvrzené sklo, 2 volby rychlosti + TURBO pro okamžitý max výkon, odnímatelný nůž se 4mi 

čepelemi z nerez oceli, výkon pro sekání ledu, plnící otvor se záslepkou uprostřed víka, 
veškeré součásti horní nádoby jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

ONTIME RAPID 6 l - tlakový hrnec s trojitou pojistkou pro rychlou přípravu jídla, nerez ocel 
18/10 s příměsí niklu pro zvýšení korozuvzdornosti, objem 6 l, 2 úrovně tlakového vaření 60 
KPa a 100 Kpa, ergonomicky tvarované madlo s bezpečnostním uzávěrem a automatickým 
zámkem, vnitřní ukazatel hladiny, vhodné pro všechny typy desek vč. indukčních, vhodné do 

myčky nádobí.

SYNCRO GLASS - vysoce přesná elektronická osobní váha, kontrola tělesného tuku - 
propočet % tuku vzhledem k přednastavenému pohlaví, věku a výšky, uložení až 10 

přednastavených osob, maximální zatížení 150kg, přesnost 100g, Slim design, bezpečnostní 
sklo, automatické vypínání, přiložená 3V baterie.

DUBLIN - osobní váha s extra velkým digitálním displejem, maximální zatížení 150kg, Slim 
design, automatické vypínání, přiložená 3V baterie.

PROFESSIONAL AIR - horkovzdušná fritéza v černém provedení, 2,3 l kontejner na potraviny 
s nepřilnavým povrchem, příkon 1350W, manuální nastavení teploty (max. 200oC, manuální 

nastavení časovače (max. 30min), akustická signalizace vypnutí.

ONTIME RAPID 8 l - tlakový hrnec s trojitou pojistkou pro rychlou přípravu jídla, nerez ocel 
18/10 s příměsí niklu pro zvýšení korozuvzdornosti, objem 6 l, 2 úrovně tlakového vaření 60 
KPa a 100 Kpa, ergonomicky tvarované madlo s bezpečnostním uzávěrem a automatickým 
zámkem, vnitřní ukazatel hladiny, vhodné pro všechny typy desek vč. indukčních, vhodné do 

myčky nádobí.
ROCKSTONE 20 - hliníková pánev s nepřilnavým kameninovým povlakem o průměru 20 cm, 
vhodná pro všechny typy desek (plynové, elektrické, sklokeramické a indukční), Povlak bez 

PFOA, kámen jako revoluční nepřilnavý materiál pro vyšší tvrdost a odolnost, vhodné do 
myček nádobí.

ROCKSTONE 28 - hliníková pánev s nepřilnavým kameninovým povlakem o průměru 28 cm, 
vhodná pro všechny typy desek (plynové, elektrické, sklokeramické a indukční), Povlak bez 

PFOA, kámen jako revoluční nepřilnavý materiál pro vyšší tvrdost a odolnost, vhodné do 
myček nádobí.

ROBOT 500 PLUS INOX - lehký, výkonný a všestranný ponorný mixér pro velmi jednou 
úpravu potravin, nerez mixovací noha, příkon 500W, sekací mísa, metla na šlehání a pohár 

sloužící jako odměrka, Turbo Rotation Systém - usměrnění oběhu surovin krytem čepele, nože 
z nerez oceli, kryt čepele proti rozstříkávání potravin, bajonetové zamykání mixovací nohy.

BAPI 850 PLUS INOX - výkonný ponorný mixér s bohatou výbavou pro velmi jemnou úpravu 
potravin, příkon 850W, nerez mixovací noha, sekací mísa a metla na šlehání, Turbo Rotation 

Systém pro usměrnění oběhu potravin krytem čepele, 20 rychlostí mixování + TURBO pro 
okamžitý max výkon, kryt čepele proti rozstříkávání potravin, bajonetové zamykání mixovací 

nohy.

OPTIMA EASY GLASS - stolní mixer se skleněnou nádobou objemu 1,5 l, příkon 450W, 
tvrzené sklo, 2 volby rychlosti + TURBO pro okamžitý max výkon, odnímatelný nůž se 4mi 

čepelemi z nerez oceli, plnící otvor se záslepkou uprostřed víka, veškeré součásti horní 
nádoby jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

ROCKSTONE 24 - hliníková pánev s nepřilnavým kameninovým povlakem o průměru 28 cm, 
vhodná pro všechny typy desek (plynové, elektrické, sklokeramické a indukční), Povlak bez 

PFOA, kámen jako revoluční nepřilnavý materiál pro vyšší tvrdost a odolnost, vhodné do 
myček nádobí.

BAPI 800 PLUS INOX - výkonný ponorný mixér s bohatou výbavou pro velmi jemnou úpravu 
potravin, příkon 800W, nerez mixovací noha, sekací mísa, metla na šlehání a pohár, Turbo 

Rotation Systém pro usměrnění oběhu potravin krytem čepele, 20 rychlostí mixování + 
TURBO pro okamžitý max výkon, kryt čepele proti rozstříkávání potravin, bajonetové zamykání 

mixovací nohy.

RICE CHEF - automatický rýžovar pro 6-7 porcí s parním nástavcem, objem 1,8 l rýže, příkon 
700W, odnímatelná mísa s nepřilnavým povrchem, funkce parního vaření díky nástavci, 

funkce vaření a dodatečného udržování teploty, skleněné víko.

Model



Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

T903905 299,-

T903909 999,-

T902210 499,-

T903907 599,-

T903537 899,-

T901180 899,-

T901123 1 399,-

T900381 499,-

T900112 849,-

T900589 1 399,-

T992013 299,-

T955100 499,-

T918914 799,-

T918980 799,-

T918628 699,-

T918977 599,-BALTIC 2200 CERAMIC - výkonná parní žehlička s keramickou nepřilnavou plochou, příkon 
2200W, parní ráz 80g, objem vodního zásobníku 0,3 l, vertikální napařování.

Model

ARAL 2200 CERAMIC - výkonná parní žehlička s keramickou nepřilnavou plochou, příkon 
2200W, parní ráz 80g, objem vodního zásobníku 0,3 l, systém automatického čištění, Anti-drip 

systém proti odkapávání, Anti-calc systém proti usazování vodního kamene, vertikální 
napařování.

HIPNOS - zastřihovač chloupků na bateriový provoz (1,5 V), rotační zastřihovací hlava, nerez 
provedení, součástí balení je čistící kartáček.

MITHOS TITANIUM - zastřihovač vlasů a vousů s titaniovým nožem, provoz z el. sítě, 4 vodící 
hřebeny 3, 6, 9 a 12mm, šířka střihu 40mm, vhodný pro zastřihování vlasů, vousů, kníru a 
kotlet, součástí balení je lubrikační olej, čistící kartáček, vodící hřebeny a krytka čepele.

HADES - výkonný zastřihovač vousů na nabíjecí provoz (až 50min), snadné nastavení délky 
vousu kolečkem v rozmezí 1-8mm, šířka střihu 33mm, nerezové odolné nože, indikátor nabití 

a stavu baterie, vhodný pro údržbu vousů, knírů a kotlet, součástí balení je lubrikační olej, 
nabíjecí kabel a čistící kartáček.

TRIM & SHAVE - zastřihovač chloupků na bateriový provoz pro mokré i suché holení, holící 
planžeta pro dokonalé holení šíře 40mm, vysoce odolné provedení z nerez oceli, přídavný 

vodící hřeben 3mm, součástí balení je přepravní vak, lubrikační olej, nabíjecí kabel a čistící 
kartáček.

FASHION ULTRAVIOLET - výkonný vysoušeč vlasů s technologií ultrafialového světla 
(posiluje a vyživuje vlasy vazodilatačním účinkem), profesionální AC výkonný motor, příkon 

2200W, Cool shot pro fixaci účesu, 3 nastavení teploty výstupu vzduchu, 2 nastavení výkonu, 
koncentrátor, difuzér, odnímatelný filtr pro snadné čištění.

PERFECT COMPLET - odstraňovač žmolků s nabíjecím akumulátorem, provoz ze sítě nebo 
na akumulátor, výklopná hlava s trojitým nastavením výšky řezu, nože z nerez oceli, 

odnímatelný sběrný kontejner žmolků, kompaktní a velmi lehký přístroj.

PERFECT - odstraňovač žmolků na bateriový provoz (tužkové baterie), výklopná hlava s 
nastavením výšky řezu ve 3 úrovních, nerez nože, odnímatelný sběrný kontejner žmolků, 

kompaktní a velmi lehký přístroj.

POCKET IRON - cestovní žehlička s keramickou žehlící plochou a nástavcem s kartáčkem a 
poduškou odstraňující pachy, příkon 800-1150W, parní ráz 45g/min, Anti-calc systém proti 
usazování vodního kamene, Anti-drip systém proti odkapávání, duální voltáž (120/240V), 

možnost vertikálního napařování, sklopné madlo, přeravní vak.

SLIMLOOK INFRARED - žehlička na vlasy s IST technologií a digitálním ovládáním teploty, 
příkon 45W, plovoucí desky s ochranným keramicko-turmalínovým povrchem, IST - 

infračervený ohřev pro profi výsledky, digitální nastavení a kontrola teploty s LCD displejem, 
PTC elementy pro rychlý a rovnoměrný ohřev bez teplotních výkyvů, funkce automatického 

vypnutí do 60min., duální design pro žehlení nebo tvorbu loken, přepravní vak.

FASHION 2500 IONIC - výkonný vysoušeč vlasů s ionizátorem, profesionální AC výkonný 
motor, příkon 2400W, funkce ionizátoru, Cool shot pro zafixování účesu, 3 nastavení teploty 
výstupu vzduchu, 2 nastavení výkonu, 8mm koncentrátor, profesionální difuzér, odnímatelný 

filtr pro snadné čištění.

ALIZE EVOLUTION 2200 -  vysoušeč vlasů s výkonným motorem o příkonu 2200W, Cool 
shot pro fixaci účesu, 3 nastavení teploty výstupu vzduchu, 2 nastavení výkonu, koncentrátor, 

difuzér, odnímatelný filtr pro snadné čištění.

SLIMLOOK KERATINE PRO - žehlička na vlasy s digitálním nastavením teploty na LCD 
displeji (100-220oC), příkon 30W, plovoucí desky s ochranným keramicko-turmalínovým a 

keratinovým povlakem, funkce automatického vypnutí do 60min., funkce uzamčení předvolené 
teploty, přepravní vak.

SPIRO - zastřihovač vousů s výkonným odsáváním, nabíjecí provoz (až 40min při 6h nabítí), 
automatické vypínání nabíjení, nastavení délky vousu 1,5-16mm, šířka střihu 30mm, 

odnímatelná hlavice pro snadné čištění, součástí balení je lubrikační olej, čistící kartáček a 
hřeben.

EASY TRAVEL - cestovní žehlička s keramickou žehlící plochou, příkon 800-1100W, parní ráz 
45g/min, Anti-calc systém proti usazování vodního kamene, Anti-drip systém proti odkapávání, 

duální voltáž (120/240V), možnost vertikálního napařování, sklopné madlo.



Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

T918764 999,-

T918777 999,-

T946903 499,-

T947250 1 599,-

T944638 1 899,-

T944639 2 499,-

T956302 2 799,-

T9574005 3 599,-

T948977 2 999,-

T948176 3 999,-

T948177 3 999,-

GOBI 2000 - přenosné horkovzdušné topidlo, příkon 2000W, 3 stupě výkonu 
(ventilátor/1000/2000W), plynulé ovládání termostatem, madlo pro pohodlnou manipulaci, tichý 

provoz.

GEYSER DIAMOND 2400 - výkonná parní žehlička s bohatou distribucí páry, diamantová 
žehlící plocha pro zvýšenou kluznost, příkon 2400W, parní ráz 135g, objem vodního 

zásobníku 0,3 l, systém automatického čištění, Anti-drip systém proti odkapávání, Anti-calc 
systém proti usazování vodního kamene, možnost vertikálního napařování.

SIROCCO 14 - podlahový designový ventilátor o průměru vrtule 41cm, příkon 60W, 3 úrovně 
nastavení výkonu, vrtule se speciálními prolisy a tvarem pro zvýšení proudění vzduchu, 

stavitelný náklon, madlo pro snadné přenášení, nožičky s protiskluzovou úpravou, prostor pro 
návin přívodního kabelu.

ATACAMA 2000 - keramické věžové topidlo, příkon 2000W, bezpečnostní keramický PTC 
ohřev, 3 stupě výkonu (ventilátor/1000/2000W), , madlo pro pohodlnou manipulaci, tichý 

provoz.

     www.tauergroup.cz 
     www.taurus-spotrebice.cz 

R750 - ochlazovač vzduchu a zvlhčovač v jednom, příkon 65W, průtok vzduchu 550m3/h, 4 
funkce: osvěžování / ventilace / zvlhčování / ionizace, 3 rychlosti proudění, oscilace lamel, 

omyvatelné filtry, 4 kolečka pro mobilitu, odnímatelný průhledný vodní zásobník, 2 kontejnery 
pro led a ochlazování vody.

R500 - ochlazovač vzduchu a zvlhčovač v jednom, příkon 80W, průtok vzduchu 270m3/h, 2 
funkce: osvěžování / zvlhčování, 3 rychlosti proudění, oscilace lamel, omyvatelné filtry, 4 

kolečka pro mobilitu, odnímatelný průhledný vodní zásobník, 2 kontejnery pro led a 
ochlazování vody.

TITANIUM 2600 - parní žehlička s maximálním výkonem, výbavou a užitečnými funkcemi! 
titanová žehlící plocha pro maximální odolnost, příkon 2600W, parní ráz 160g, objem vodního 

zásobníku 0,3 l, automatické vypínání se zvukovou a vizuální signalizací, systém 
automatického čištění, Anti-drip systém proti odkapávání, Anti-calc systém proti usazování 

vodního kamene, možnost vertikálního napařování.

INEDIT 29 LITHIUM - výkonný nabíjecí tyčový vysavač 2v1, Lithiová baterie 29,6 V lehčí a 
trvanlivější, dvě rychlosti ECO/TURBO, výdrž až 55 minut, Turbokartáč s funkcí snadného 
čištění, odnímatelný zásobník nečistot 0,7 l, nabíjecí stanice, LED indikátor nabití baterie, 

štěrbinová hubice na čalounění, sklopné madlo pro snadné uložení.

UNLIMITED 29 LITHIUM - výkonný nabíjecí tyčový vysavač 2v1, Lithiová baterie 29,6 V lehčí 
a trvanlivější, dvě rychlosti ECO/TURBO, výdrž až 55 minut, Turbokartáč s funkcí snadného 

čištění, odnímatelný zásobník nečistot 0,7 l, nabíjecí stanice, LED indikátor nabití baterie, 
štěrbinová hubice na čalounění, sklopné madlo pro snadné uložení.

SIROCCO 18 - podlahový designový ventilátor o průměru vrtule 50cm, příkon 150W, 3 úrovně 
nastavení výkonu, vrtule se speciálními prolisy a tvarem pro zvýšení proudění vzduchu, 

stavitelný náklon, madlo pro snadné přenášení, nožičky s protiskluzovou úpravou, prostor pro 
návin přívodního kabelu.

DYNAMIC ECO TURBO - bezsáčkový cyklonový vysavač AAA, příkon 700 W, energetická 
třída A (26 kWh/rok), hlučnost A (78 dB), účinnost filtrace výfuku A, Energy Eco System pro 
vysoký výkon a nízkou spotřebu energie, Turbocyclone System pro trvanlivější filtraci. HEPA 

filtr na výstupu, teleskopická stavitelná hadice, akční rádius 8 m.

Model
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