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Brandt je tradiční francouzskou značkou elektrospotřebičů. Více 

než 60 let usnadňuje lidem každodenní práce v domácnosti. Těší se 

z ocenění nejdůvěryhodnější značky v oblasti domácích elektrospo-

třebičů, které je odměnou za desítky let průzkumu a vývoje, aktivního 

naslouchání požadavkům zákazníků a znalostí jejich zvyklostí. Brandt 

je průkopníkem mnoha technologií a inovací, které dnes přijala vět-

šina výrobců. Mezi nejznámější patří: využití indukční technologie při 

vaření, pyrolytické samočištění u trub, technologie chladných dvířek, 

přihrádka s nulovou zónou 0-3 °C, automatické odvažování náplně u 

praček, v neposlední řadě koncept ekonomické a ekologické pračky 

s automatickým dávkováním E-dose. 

Brandt je značka 
s 60 letou zkušeností 

FABRIQUÉCO
NCU

 ET

Výzkum a vývoj jsou nejdůležitějšími aspekty společnosti pro zacho-

vání spokojenosti svých klientů. Výrobní závody umístěné ve Francii 

poskytují výrobky dokonalé kvality, s použitím nejmodernějších tech-

nologií.

LYON: vrchem plněné pračky

LA ROCHE-SUR-YON: myčky nádobí, bubnové sušičky, pračky, 

pračky se sušičkou

ORLÉANS: indukční varné desky, sporáky, trouby

VENDÔME: sklokeramické varné desky, plynové varné desky, in-

dukční varné desky, odsávače par

AIZENAY: mikrovlnné trouby

NEVERS: komponenty, univerzální motory

LESQUIN: pultové mrazáky

Inovace Brandt jsou základním kamenem politi-
ky rozvoje

Závazkem značky je předjímat očekávání trhu a aktivní přístup k no-

vým trendům, díky čemu přispívá ke zlepšení každodenního života 

prostřednictvím důmyslných produktů. 

1980 - uvedení na trh první indukční varné desky

1982 - uvedení na trh první trouby s pyrolytickým čištěním

1997 - vývoj řady trub s technologií chladných dveří

1999 - uvedení na trh indukční varné desky s Maxi zónou

2011 - uvedení nové řady myček v energetické třídě A-20%

Brandt je značka s centrem 
výzkumu a vývoje a výrobními 
závody ve Francii
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 • Unikátní 100% cyklus čištění poskytuje nepřekonatelné výsledky.

 • Spusťte funkci pyrolýzy a nechte troubu pracovat: teplota postupně narůstá až                     

na 500 °C, při kterých se odstraní cukry, mastnota a další nečistoty.

 • 2 možnosti čištění: pro běžné (znečištění) nebo Eco (jemné znečištění).

 • Předchází postupnému zvyšování spotřeby energie pro pečení. 

 • U všech trub s označením FP. 

A class  
 • Energetická třída, která svědčí o vysoké výkonnosti. Všechny trouby Brandt jsou za-

řazené do energetické třídy A 

 • Mimořádně silná izolace trub zamezuje energetickým ztrátám.

Bez předehřívání:  
Trouby Brandt velmi rychle dosahují požadované teploty od momentu spuštění. Pouze 

několik minut postačí k zahřátí na 200 °C. Vložte pokrm do trouby bez zdlouhavého če-

kání na její předehřátí.    

Asistované pečení: 
Každá trouba Brandt Vám pomůže dokonale připravit požadovaný pokrm. Digitální pro-

gramátor Vám automaticky nabídne doporučenou teplotu pro zvolený druh pečení.      

Pizza: 
Ideální pro připravené pizzy, domácí nebo zmražené. 210 °C.

Chléb:
Určeno pro pečení chleba, tento způsob pečení zaručí křupavou a zlatavou kůrčičku. 

200 °C.

Multifunkce: 
• 6 až 15 programů pro různé způsoby pečení. 

• Můžete péct několik pokrmů na 2 úrovních najednou. 

• Šíření horkého vzduchu umožňuje ideální a rovnoměrné pečení bez smíchání vůně 

jednotlivých potravin. 

• Rovnoměrná a perfektní distribuce teplého vzduchu na všech úrovních.

Snadná údržba dvířek:
Celoskleněnou vnitřní stranu dvířek můžete, díky speciálnímu fi xačnímu systému, snad-

no vyjmout k čištění.

Vestavné pečicí trouby Brandt

Pyrolytické čištění zvládne péči o vaši troubu zcela samostatně 
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Easy Cook a Auto Cook 
 • unikátní patentované technologie 
 • 2 plně automatické programy pečení zcela sa-
mostatně nastaví 4 parametry:

• režim pečení • ideální teplotu • doporučí úroveň patra v troubě • určí 

délku přípravy s přesností na minutu, to vše díky senzoru, který ana-

lyzuje vlhkost v troubě.

 

Snadné naprogramování pečení
Programování Easy Cook 10:
• stiskněte tlačítko EASY COOK pro výběr pozice AUTO • zvolte po-

žadovaný druh přípravy • vložte pokrm do trouby • stiskněte tlačítko 

START, o ostatní se postará EASY COOK

Programování Auto Cook 6:
• otočte voličem pro výběr pozice AUTO • na displeji zvolte poža-

dovaný druh přípravy • vložte pokrm do trouby, o ostatní se posta-

rá Auto Cook

  

Umožňuje výběr z 6 naprogramovaných pokrmů: 
  Pizza        Drůbež      Pečeně      Ryba         Koláč       Zapékání

Hovězí pečeně      Dort          Pizza        Slané koláče     Sladké koláče   

Umožňuje výběr z 10 naprogramovaných pokrmů: 

  Zelenina          Cukroví          Ryby       Vepřová pečeně     Drůbež

Pečení v absolutním bezpečí díky systému 
Cold Door:
Zesílená dvířka se 4 skleněnými panely s ventilací.

Teplota povrchu dvířek je vždy menší než práh popálení:

• Max. 40 °C ve středu dvířek během pyrolýzy

• Max. 65 °C v nejteplejším místě dvířek během pyrolýzy

• Max. 30 °C ve středu dvířek během pečení

• U trub: FP1030, FP1067     

Důmyslné příslušenství: 
Příslušenství Brandt splní všechny Vaše požadavky.

Otočný rožeň:
Příprava pečeně přímo u Vás doma. 

Maxi plech:
• Maximální plocha a výkonnost. 

• Svým zkoseným okrajem je zejména vhodný k pečení cukroví (větr-

níků, sněhových pusinek, čajového pečiva, listového pečiva apod.). 

Pokud jej vložíte pod gril, bude zachycovat šťávu a omastek z pe-

čeně. Můžete jej také použít z poloviny naplněný vodou pro přípra-

vu ve vodní lázni. Jeho objemná plocha nabízí až 40% dodateč-

né plochy.

En. třída Multifunkce Pyrolytické 

čištění 

Program 

Pizza

Program 

Chléb

Celoskleněná 

dvířka 

Autocook / 

Easy Cook

Cold Door Katalytické 

čištění

Legenda

S přehledným dotekovým ovládáním lze rychle a jednoduše zvo-

lit požadovaný program. Navíc jeho čistý design dokonale doplňu-

je vzhled každé kuchyně.
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FP1067X / nerez

• Multifunkce • Auto program Auto Cook: 6 programů automatického pečení • Pyro-
lýza (ECO 90 a MAX 120 minut) • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Dotyko-

vé ovládání a voliče • Objem 54 litrů • 9 programů asistovaného pečení: Horkovzduch, 

Eco pečení, Tradiční ohřev, Konvenční ohřev s ventilátorem, Spodní ohřev s ventilátorem, 

Gril, Udržování v teple, Střední gril s otočným rožněm • Rychlé nahřívání na požadova-

nou teplotu • Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly • Příslušenství: 2 bezpečnost-

ní rošty, 1 hluboký plech 45 mm, 1 mělký plech 20 mm, otočný rožeň • Rozměry pro ve-

stavbu (V / Š / H v cm): 58,5 / 56 / 55

Prodejní cena: 23.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 19.990,- CZK

                                                    |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

FP1062X / nerez

• Multifunkce • Pyrolýza • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Digitální displej 

• Dotykové ovládání a otočné voliče • Funkce Chléb a Pizza • Asistované pečení • Auto-

matické doporučení teploty • Celoskleněná dvířka • Objem 54 litrů • 8 programů peče-

ní: Horkovzduch, Tradiční ohřev, Střední pulsní gril + otočný rožeň, Pulsní gril, Udržová-

ní v teple, Gril, Pizza a Chléb • Současné zobrazení hodin a teploty • Rychlé nahřívání na 

požadovanou teplotu • Ventilovaná dvířka - 3 skla • Příslušenství: Otočný rožeň, maxi 

plech, 2 bezpečnostní rošty proti vyklopení • Osvětlení během pečení • Rozměry pro ve-

stavbu (V / Š / H v cm): 58,5 / 56 / 55

Prodejní cena: 19.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 16.990,- CZK 

                                                   |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

FP1030X / nerez

• Multifunkce • Auto program Easy Cook: 10 programů automatického pečení  • Py-
rolýza (ECO 90 a MAX 120 minut) • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Dotyko-

vý displej s popisy v českém jazyce • Objem 54 litrů • 15 programů asistovaného pečení:  

Červené maso, Bílé maso, Drůbež, Grilování, Ryby, Pečení na rožni, Horkovzduch, Zapé-

kání, Zelenina, Cukroví, Koláče, Dort, Chléb, Rozmrazování, Udržování v teple • Rychlé 

nahřívání na požadovanou teplotu • Cold Door - celoskleněná dvířka se 4 skly 

• Příslušenství: 1 bezpečnostní rošt, 1 lissium plech 20 mm, 1 teleskopický výsuv 

s mělkým plechem, 1 otočný rožeň • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 58,5 / 56 / 55 

Prodejní cena: 25.990,- CZK 
Cena v akčním setu*: 22.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 66,- CZK

FP1062B / černé sklo 
• stejné parametry jako u FP1062X • provedení černé sklo / hliníkové madlo a ovladače 

 

Prodejní cena: 18.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 15.990,- CZK

              |  Recyklační poplatek: 66,- CZK
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+ dárek sada 
pro vaření v páře KITVAP1 
v hodnotě 5.490,- CZK

+ dárek teleskopický výsuvný 
systém s hlubokým plechem 
v hodnotě 1.490,- CZK

+ dárek teleskopický výsuvný 
systém s hlubokým plechem 
v hodnotě 1.490,- CZK

+ dárek teleskopický výsuvný 
systém s hlubokým plechem 
v hodnotě 1.490,- CZK

+ dárek 
teleskopický 
výsuvný systém 
s hlubokým 
plechem v hodnotě 
1.490,- CZKFP1062W / bílé sklo 

• stejné parametry jako u FP1062X • provedení bílé 

sklo/hliníkové madlo a ovladače

Prodejní cena: 18.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 15.990,- CZK

              |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par).

k sada
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FC1045X / nerez

• Multifunkce • Katalytické čištění • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Di-

gitální displej • Dotykový ovládací panel • Objem 53 litrů • 8 programů asistovaného pe-

čení: Horkovzduch, Tradiční ohřev, Spodní ohřev s ventilátorem, Eco pečení, Udržování 

v teple, Pulsní gril, Gril, Rozmrazování • Rychlé nahřívání na požadovanou teplotu • Venti-

lovaná dvířka - 2 skla • Příslušenství: 3 úrovňový teleskopický výsuv, 1 hluboký plech 45 

mm, 1 maxi plech, 2 bezpečnostní rošty, otočný rožeň • Osvětlení během pečení • Roz-

měry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 58,5 / 56 / 55

Prodejní cena: 16.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:: 14.990,- CZK 

                                                   |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

FP1063E / retro 
• Multifunkce • Pyrolýza • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Retro LCD 

displej • Objem 53 litrů • 6 programů pečení: Tradiční ohřev, Střední pulsní gril + otoč-

ný rožeň, Pulsní ohřev, Udržování v teple, Gril • Rychlé nahřívání na požadovanou teplotu                

• Ventilovaná dvířka - 3 skla • Příslušenství: otočný rožeň, maxi plech, 2 bezpečnostní 

rošty proti vyklopení • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 58,5 / 56 / 55

Prodejní cena: 19.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 17.990,- CZK

                                                    |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

FC1042XS / nerez

• Multifunkce • Katalytické čištění • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Di-

gitální displej • Dotykové ovládání a otočné voliče • Asistované pečení • Objem 53 litrů                                                                                                                                               

• 7 programů pečení: Horkovzduch, Tradiční ohřev, Spodní ohřev s  ventilátorem, Eco 

pečení, Udržování v  teple, Střední pulsní gril + otočný rožeň, Gril • Rychlé nahřívání 

na požadovanou teplotu • Ventilovaná dvířka - 2 skla • Příslušenství: otočný rožeň, 

maxi plech, 2 bezpečnostní rošty • Osvětlení během pečení • Rozměry pro vestavbu                                                    

(V / Š / H): 58,5 / 56 / 55 

Prodejní cena: 15.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 13.990,- CZK

                                                    |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

FE1022XS / nerez

• Multifunkce • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Digitální displej • Dotyko-

vé ovládání a otočné voliče • Asistované pečení • Objem 53 litrů • 7 programů pečení: 

Horkovzduch, Tradiční ohřev, Spodní ohřev s ventilátorem, Eco pečení, Udržování v tep-

le, Střední gril s ventilátorem, Horní gril • Rychlé nahřívání na požadovanou teplotu • Ven-

tilovaná dvířka - 2 skla • Příslušenství: maxi plech, 2 bezpečnostní rošty • Osvětlení bě-

hem pečení • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H): 58,5 / 56 / 55  

Prodejní cena: 11.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 10.990,- CZK

                                                    |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

FE1011XS / nerez

• Multifunkce • Energetická třída A • Elektronické ovládání • Ovládání voliči • Objem 52 

litrů • 6 programů pečení: Horní a spodní ohřev s ventilátorem, Horní ohřev s ventilátorem, 

spodní ohřev s ventilátorem, Tradiční ohřev, Eco pečení, Gril • Rychlé nahřívání na poža-

dovanou teplotu • Ventilovaná dvířka - 2 skla • Příslušenství: maxi plech, 2 bezpečnost-

ní rošty • Osvětlení během pečení • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H): 58,5 / 56 / 55 cm  

Prodejní cena: 9.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 8.990,- CZK

                                                    |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

Retro trouba 
Tradice a moderní technologie
Tato trouba prezentuje ducha tradiční kuchyně. Pokud upřednostňu-

jete vzhled tradiční kuchyně, retro trouba je ten pravý kus pro vaši ku-

chyň.  

• se svým starobylým designem voliče programů, mosaznou rukojetí 

a voliči se perfektně hodí do kuchyní v rustikálním nebo provensál-

ském stylu vyrobených z masivu. 

• Zajišťuje vám plný komfort moderních spotřebičů prostřednictvím 

elektronického programování a LCD displeje, který vypadá jako 

analogové hodiny, ale je přitom plně digitální. 

+ dárek luxusní belgická 
zapékací keramická mísa 
Emil Henry v hodnotě 
890,- CZK

+ dárek luxusní belgická 
zapékací keramická mísa 
Emil Henry v hodnotě 
890,- CZK

+ dárek teleskopický výsuvný 
systém s hlubokým plechem 
v hodnotě 1.490,- CZK
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• S parní troubou připravíte nejen zdravá,                         

ale i chutná jídla 
• Příprava, která respektuje chutě
• Pokrmy se připravují ve stlačené páře. Díky tomuto způsobu pří-

pravy si pokrmy uchovají vitamíny a minerální soli, chutě, váhu a 

strukturu.

• Vůně se nemíchají, takže můžete připravovat i několik druhů po-

travin najednou.

• Nejzdravější metoda přípravy bez tuku. Společně můžete připravo-

vat sladké/slané potraviny či pokrmy, které jinak vyžadují krátkou/

dlouhou dobu vaření.

Snadná instalace a použití
• Vše, co potřebujete, je připojení do el. sítě 

• Vyjímatelný zásobník naplníte před pří-

pravou vodou • Programování a elektronic-

ké nastavení teploty je doplněno alarmem, 

upozorňujícím na ukončení programu                  

• Malý proud studené vody stéká na gene-

rátor páry • Pod nízkým tlakem se vytváří 

pára (100 °C), která během několika minut 

naplní vnitřní prostor trouby • Bezpečná a 

rychlá metoda přípravy v páře. Ohřívací zásuvka 
Nádobí vždy připraveno k servírování

Vestavný kávovar 
Gurmánský zážitek s  každým šálkem čerstvě 
upražené kávy
Espresso kávovar:
K přípravě kávy využívá vysoký tlak vodní páry. Při přípravě Espres-

sa nedochází k vyluhování hořkých látek z kávy, proto Espresso ká-

vovar připraví kávu s vynikající, intenzivní chutí a pěnou na povrchu. 

Vestavný mlýnek:
Pro zachování přirozeného aroma kávy je vhodné použít celá zrna, 

která se automaticky rozemelou před přípravou kávy. Hrubost mle-

tí zrna má také vliv na konečný výsledek. Doporučuje se střední hru-

bost, aby káva získala aroma i lahodnou chuť a zároveň se nespálila.

Tlak páry:
K přípravě kávy je využíván systém tlaku páry, který je schopen vy-

vinout sílu až 15 barů. Dostatečný tlak páry je základním předpokla-

dem pro přípravu dobrého Espressa.

Teplota a množství vody:
Espresso kávovar umožňuje nastavit požadované množství vody 

nebo její teplotu. Výběrem druhu kávy se nejdříve ohřeje dané množ-

ství kávy pro zvolenou velikost šálku.

Automatický program Cappuccino:
Vestavný kávovar Brandt nabízí automatickou funkci pro Cappuc-

cino. Mléko si kávovar čerpá automaticky z přídavné nádoby. 

FV1040X / nerez

• Parní trouba • Nerezový vnitřní prostor • Dotykové ovládání • Elektronické programo-

vání • Objem 23 litrů • Snadné čištění • Automatické vypnutí při nedostatku vody • Vyjí-

matelný zásobník na vodu • Příslušenství: 1 mřížka, 1 perforovaná nádoba, 1 odkapá-

vací tácek • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 45 / 56 / 55   

Prodejní cena: 21.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 18.990,- CZK 

                                                   |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

WD1014X  / nerez

• Vestavná ohřívací zásuvka • vnitřní objem 24 litrů • cirkulace teplého 

vzduchu • výška 14 cm • kapacita naplnění: 20 mělkých talířů, 30 hlubo-

kých talířů, 80 espresso šálků nebo 2 nádoby o průměru 36 cm • Nahřívá-

ní a udržování v teple • nastavení teploty otočným termostatem od 30 °C do 

70 °C • minutka a nastavení času do vypnutí až do 90 minut • kontrolka cho-

du • výsuv s automatickým dorazem • maximální zatížení 20 kg • protisklu-

zový vnitřní povrch zásuvky • Celkové rozměry (V / Š / H v cm): 14/59,2/54,5  

Prodejní cena: 15.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK 

                                                   |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

CMB700X / nerez

• Automatický vestavný kávovar • Elektronický programátor, ovládání 

tlačítky • Textový LCD displej v českém jazyce • Automatická funkce Cap-

puccino • 3 programy: Espresso, Běžná káva, Dvojitá káva • Volba 1 nebo 

2 šálků současně • 5 stupňů nastavení intenzity kávy • Nastavení množství 

vody a teploty kávy • Nastavení teploty horké vody • Funkce páry • Auto-

matické čištění • Přídavná nádobka na mléko 1,8 l s automatickým odběrem 

• Celkové rozměry (V / Š / H v cm): 45,5/59,5/55 

Běžná cena: 45.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 43.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par). 7
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4 vývody mikrovln a distributor ve tvaru diamantu zajišťují optimální 

rozptyl mikrovln uvnitř trouby. 

Výsledkem je rovnoměrné rozmrazení, vaření a ohřívání pokrmů.

Tlačítko Speed Defrost:

Funkce paměti:
• Umožňuje uložit do paměti až tři nejčastěji používané způsoby pří-

pravy • Snadné a rychlé naprogramování.

Mikrovlnný ohřev s horkovzduchem:
O 40 až 50 % kratší doba přípravy než u běžného způsobu • Kom-

binace mikrovln a horkovzduchu • Ideální mikrovlnná trouba do ma-

lého prostoru.

Autoprogram - Účinná kombinace
Spojením horkovzduchu, grilu a mikrovlnného ohřevu tato mikrovlnná 

trouba zajistí všechny způsoby přípravy. Mikrovlnné trouby vybave-

né Autoprogramem automaticky navrhnou na základě zvoleného po-

krmu optimální dobu a způsob pečení. Postačí, když zvolíte typ pokr-

mu a jeho váhu. Dostupný u modelu ME1055X. 

Vestavné mikrovlnné trouby Brandt
Quatro systém: 

 • Rychlý program pro rozmrazování 

 • 6krát rychlejší rozmrazování pokrmů do 500 g 

 • Vyberte druh jídla 

 • Zadejte jeho váhu. Vaše trouba automaticky navrhne 

ideální dobu rozmrazování!

Výsledek: 4 x 100 g hamburger rozmrazíte do 1 min. 

40 sekund!

Autoprogram vám nabízí možnost výběru 
ze 12 receptů:
Vepřové / telecí / hovězí nebo krůtí: 
Pro propečení do zlatova pečeně o váze 500 g až 2 kg. Příprava pro-

bíhá kombinací mikrovln s horkovzduchem a mikrovlnného ohřevu.

Ryby: 
Pro perfektní výsledky pečení plátků ryb, celých nebo fi letů o váze 

100 g až 1 kg. Příprava probíhá pomocí mikrovlnného ohřevu. 

Zelenina / zmražená zelenina:
Optimalizuje přípravu zeleniny od 100 g do 1 kg. Příprava probíhá po-

mocí mikrovlnného ohřevu.

Připravená čerstvá / mražená jídla:
Pro ohřívání bez rizika vysušování pokrmů skladovaných v chladnič-

ce (lasagne, francouzské brambory…) 100 g až 1 kg. Příprava probí-

há pomocí mikrovlnného ohřevu. 

Čerstvá / zmražená pizza nebo koláč: 
Pro zajištění křupavé pizzy o váze 100 až 750 g. Zhnědnutí koláčů o 

průměru 27 až 30 cm. Příprava pomocí kombinace funkce mikrovln 

s horkovzduchem. 

Funkce zapékání  - Pizza jako od italského šéfku-
chaře - Zakřupněte se do pravé italské pizzy 
Tato funkce doprovázená zapékáním vám umožní ohřívání, zlatavé 

nebo křupavé propečení veškerých pokrmů na bázi těstového kor-

pusu. Dostupné u modelu ME1040X. 

• Plech pro zapékání vybavený speciálním povlakem pohlcuje mik-

rovlny odspodu a rovnoměrně rozptyluje teplo na pokrm, kterému 

dodává zlatavé zbarvení a křehkost. 

Legenda

Horkovzduch Gril Autoprogram Speed

Defrost

Quatro 

Systém

Funkce 

Zapékání
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ME1055X  / nerez

• Vestavná mikrovlnná trouba • Kombinace mikrovlny 

1000 W, gril 1750 W, horkovzduch 1 600 W • Objem 40 litrů 

• Elektronické programování, digitální displej, dotykové ovládání 

s voliči • Autoprogram 12 receptů, paměť pro 3 recepty                                          

• Quatro systém distribuce mikrovln • Speed Defrost - rychlé 

rozmrazování • 60 minutový časovač • Maxi otočný talíř 36 

cm s možností vypnutí otáčení, 1 rošt a vodicí lišty, smaltový 

vnitřní prostor • Osvětlení 25 W • Dětská pojistka • Rozměry pro 

vestavbu (V / Š / H v cm): 45 / 56 / 55

Prodejní cena: 21.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 18.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

ME1045X  / nerez

• Vestavná mikrovlnná trouba • Mikrovlny 1000 W • Ob-

jem 40 litrů • Elektronické ovládání, digitální displej, dotykové 

ovládání s voliči • Quatro systém • Speed Defrost - rych-

lé rozmrazování • Paměť pro 3 recepty • 60 minutový časovač                                             

• Maxi otočný talíř 36 cm s možnosti vypnutí otáčení, 1 rošt a 

vodicí lišty, smaltový vnitřní prostor • Osvětlení 25 W • Dětská 

pojistka • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 45 / 56 / 55

Prodejní cena: 18.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 15.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

ME1045W / bílé sklo 
• stejné parametry jako u ME1045X • provedení  bílé sklo / 

hliníkové madlo a ovladače

Prodejní cena: 17.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

ME1045B / černé sklo

• stejné parametry jako u ME1045X • provedení černé sklo / hli-

níkové madlo a ovladače

Prodejní cena: 17.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

ME1040X / nerez

• Vestavná mikrovlnná trouba • Mikrovlny 900 W, gril 
1 500 W • Objem 26 litrů • Elektronické ovládání, digitální displej 

• Autoprogram 8 receptů • Quatro systém distribuce mikro-

vln • Speed Defrost - rychlé rozmrazování • Pizza plech pro 
zapékání, rošt pro gril, nerezový vnitřní prostor • Vnitřní osvět-

lení 25 W • Vestavný rámeček • Rozměry pro vestavbu (V / Š / 

H v cm): 38 / 56 / 55

Prodejní cena: 13.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 10.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

MM1010X  / nerez

• Vestavná mikrovlnná trouba do horní skřínky • Mikro-
vlny 750 W • Objem 20 litrů • Mechanické ovládání • 30 mi-

nutový časovač • Otočný talíř 28 cm s možností vypnutí otá-

čení, nerezový vnitřní prostor • Osvětlení 25 W • Vestavný rá-

meček • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 36 / 56 / 31

Prodejní cena: 9.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK 

MM1010B / černé sklo

• stejné parametry jako u MM1010X • provedení černé sklo, 

rámeček /stříbrné ovladače 

Prodejní cena: 9.490,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.490,- CZK

              |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

MM1010W / bílé sklo

• stejné parametry jako u MM1010X • provedení bílé sklo, rá-

meček/stříbrné ovladače

Prodejní cena: 9.490,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.490,- CZK

              |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par). 9



Preciznost a rychlost
 • Indukční desky nabízí 9 úrovní nastavení výkonu od jemného ohře-

vu (50 W) až po intenzivní var (3100 W - 3600 W) s nepřekonatel-

nou přizpůsobivostí a precizností.

 • Indukční varné desky s příkonem 3100 W, popř. 3600 W na zónu 

zaručují maximálně intenzivní výkon pro rychlé vaření.

 • Pro rozpouštění čokolády nemusíte používat vodní lázeň (nasta-

vení 1 až 2)

 • Pro vaření vody nebo fritování po-

krmů (nastavení 9)

 • Nepřekonatelné možnosti nastave-

ní výkonu.

 • Deska okamžitě reaguje na změnu 

nastavení intenzity výkonu.

Intuitivní ovládání Cyclic
Varné desky Cyclic (s příkonem 7200 W) vybavené 3 nebo 4 nezá-

vislými varnými zónami uspokojí všechny vaše požadavky. Jsou vy-

bavené moderním ovládáním, které je ergonomické a snadné v po-

užití. Pouhým klouzavým pohybem prstu po ovládacím prvku Cyc-

lic ve směru hodinových ručiček výkon zvýšíte, v  opačném směru 

výkon snížíte. Výsledek: pružnost, preciznost a okamžitá změna vý-

konu. Varné desky Cyclic jsou vybaveny 3 nebo 4 časovači a tlačít-

kem pro přímý přístup k nastavení intenzity výkonu. Pouhým stiskem 

nastavíte jeden ze 3 výkonů : mírný (3), střední (6) nebo booster (P). 

Va
rn

é 
de

sk
y

• Nejrychlejší a nejúspornější způsob vaření • Varné zóny s nepře-

konatelnou fl exibilitou a nastavením výkonu • Nejbezpečnější varná 

deska a nejsnadnější v použití.

Jednoduchý princip
• Produkce tepla závisí na zjištění přítomnosti kovové (feromagnetic-

ké) nádoby na povrchu desky • Pokud použijete nevhodné nádoby 

pro přípravu na indukci, varná deska se nespustí.

31 let zkušeností v oblasti indukční technologie
Brandt uvedl na trh první indukční varné desky v roce 1980.

Induktory pro rovnoměrný ohřev
Exkluzivní Brandt technologie opti-

malizuje rozmístění tepla v  nádobě. 

Brandt vybavil induktory exkluzivní 
technologií, která zajišťuje perfekt-

ně rovnoměrnou přípravu na celém 

povrchu nádoby.  

Varné desky Brandt
Když chcete to nejlepší pro vaření a bezpečnost
•  INDUKCE - nepřekonatelné výsledky vaření

Nádoba
 

Indukční proudění

Sklokeramický povrch

Magnetické pole

Induktor

Elektronický generátor

Legenda

Systém 

Cyclic
Výkon Počet zón Zóny 

s časovačem 

Termopo-

jistka

Integrované 

zapalování 

Maxizóny Počet 

hořáků 

Ovládání 

voliči 
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Hlášený výkon Měřený výkon Výkonnost Doba Spotřeba energie
Doba vychladnutí povr-

chu desky na 60 °C 

Plyn 3,5 kWh 1,75 kWh 50 %
8 min.

18 sek.
390 W 13 min. 20 sek.

Litina 2 kWh 1,10 kWh 55 %
9 min. 

50 sek.
320 W 49 min.

Sklokeramika 2,2 kWh 1,32 kWh 60 % 9 min. 270 W 24 min.

Indukce 2,8 kWh 2,52 kWh 90 %
4 min. 

46 sek.
225 W

6 min. 

10 sek.

Indukce nejvýkonnější nejrychlejší nejúspornější nejbezpečnější

Bezpečnostních prvků

• Automatická ochrana při přetečení:
Jestliže tekutina vyvře z nádoby na ovládací panel, aktivní varná zóna 

se vzápětí automaticky vypne.

• Ochrana proti vznícení oleje:
Maximální teplota varné zóny je limitována do 300 °C, tedy teploty, za 

níž se například olej nemůže vznítit.

• Uzamčení ovládacího panelu:
„Dětská pojistka“ je dokonalou ochranou Vašeho dítěte.

• Ukazatel zbytkového tepla:
Znak „H“ bliká na panelu varné desky po celou dobu chladnutí var-

né zóny. 

• Automatické bezpečnostní vypnutí desky (Auto-stop): 
Tento systém automaticky přeruší napájení varné desky v případě, že 

ji sami zapomenete vypnout. 

• Detekce nádobí:
Zapnete-li varnou desku, aniž umístíte nádobu na varnou zónu, sys-

tém se během jedné minuty sám zastaví.

• Detekce drobných předmětů:
Systém se spustí pouze při kontaktu s kovovým předmětem, jehož 

průměr přesahuje 10 cm.

• Detekce podpětí:
Sníží výkon nebo přeruší chod varné zóny v případě podpětí a chrání 

tak el. obvody desky před poškozením.

• Detekce přepětí:
Včasná detekce chrání elektrické obvody před poškozením. 

• Detekce nesprávného připojení :
Ozve se výstražný signál předcházející vlastní ochraně obvodů.

Maxi zóna - Prostor pro maximální komfort
Uvedením na trh varné desky Maxi zóna Brandt potvrzuje své po-
stavení lídra v indukčních technologiích. 
• můžete ji použít pro přípravu ve velkých nádobách.

• můžete ji použít pro přípravu ve více menších nádobách při stej-

ném výkonu. 

• postačí stisknout tlačítko Maxi zóna (symbol tlačítka) pro nastave-

ní celé zóny.  

• Maxi zónu můžete použít také jako dvě nezávislé varné zóny pro 

přípravu 2 chodů při různých výkonech. 

• výsledek: fl exibilita, pružnost a rychlost pro perfektní výsledky va-

šeho kulinářského umění. 

• dosahuje výkonu až 3600 W. 

TEST při uvedení 2 litrů vody do varu z 20 °C na 95 °C
Investice do indukční varné desky se vám vrátí!
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TI1028B / černá

• Indukční varná deska, 60 cm • Ovládání Cyclic • 3 varné zóny: 28 cm - 3,6 kW, 

16 cm - 2,2 kW, 18 cm - 2,8 kW • Celkový příkon 7,2 kW • 9 varných pozic • 3 x Booster               

• 1 časovač na vybranou zónu • Balíček 10 bezpečnostních prvků • Rozměry pro ve-

stavbu (V / Š / H v cm): 6,4 / 56 / 49

Prodejní cena: 19.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 16.990,- CZK    

                                                |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TI1022B / černá 

• Indukční varná deska, 60 cm • Ovládání Cyclic • 4 varné zóny: 16 cm - 2,2 kW, 

2x 18 cm - 2,8 kW, 21 cm - 3,1 kW • Celkový příkon 7,2 kW • 9 varných pozic • 4 Boos-

ter • 1 časovač na vybranou zónu • Balíček 10 bezpečnostních prvků • Rozměry pro 

vestavbu (V / Š / H v cm): 6,4 / 56 / 49

Prodejní cena: 19.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:15.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TI1032B / černá

• Indukční varná deska, 60 cm • Dotykové ovládání • 4 varné zóny: Maxi zóna 

45 x 25 cm - 3,6 kW, 16 cm - 2,2 kW, 21 cm - 3,1 kW • Celkový příkon 7,3 kW • 9 var-

ných pozic • 4 x Booster • 1 časovač na vybranou zónu • Přímý přístup k pozici Boos-

ter • Balíček 10 bezpečnostních prvků • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 

6,4 / 56 / 49 

Prodejní cena: 24.990,- CZK 
Cena v akčním setu*: 21.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TI1082B / černá

• Indukční varná deska, 80 cm • Dotykové ovládání • 4 varné zóny: 16 cm - 2,2 kW, 2x 

21 cm - 3,1 kW, 18 cm - 2,8 kW • Celkový příkon 7,2 kW • 4x Booster • 1 časovač na vybra-

nou zónu • Balíček 10 bezpečnostních prvků • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 

6,4 / 75 / 49

Prodejní cena: 23.990,- CZK
Cena v akčním setu*: 19.990,- CZK  

 |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TI1022X / s nerez rámečkem   
• stejné parametry jako u TI1022B • provedení s designovým nerez rámečkem

Prodejní cena: 20.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:16.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

 TI112B / černá             
• Indukční varná deska, 60 cm • Dotykové ovládání • 4 varné zóny: 16 cm - 2 kW, 2x 

21 cm - 2,3 kW, 18 cm - 2,3 kW • Celkový příkon 7,2 kW • 9 varných pozic • 4 x Boos-

ter • 1 časovač na vybranou zónu • Balíček 10 bezpečnostních prvků • Rozměry pro 

vestavbu (V/Š/H v cm): 6,4 / 56 / 49

Prodejní cena: 14.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:11.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

+ dárek keramická pánev 
OBH Nordica 28 cm
v hodnotě 1.090,- CZK

+ dárek keramická pánev 
OBH Nordica 28 cm
v hodnotě 1.090,- CZK

+ dárek keramická pánev 
OBH Nordica 28 cm
v hodnotě 1.090,- CZK

+ dárek keramická pánev 
OBH Nordica 28 cm
v hodnotě 1.090,- CZK

+ dárek keramická 
pánev OBH Nordica 
28 cm v hodnotě 
1.090,- CZK

OBH Nordica 28 cm

OBH N di 28
+

OBH N di 28

+ dárek keramická 
pánev OBH Nordica 
28 cm v hodnotě 
1.090,- CZK
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TI112W / bílá             
• stejné parametry jako u TI112B • provedení bílý sklokeramický povrch

Prodejní cena: 17.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:14.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TI1000B / černá

• Indukční varná deska, 30 cm • Dotykové ovládání • 2 varné zóny: 2x 18 cm - 2,8 

kW • Celkový příkon 2,8 kW • 9 varných pozic • 2 x Booster • 1 časovač na vybranou 

zónu • Balíček 10 bezpečnostních prvků • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 

6,4 / 26,5 / 49

Prodejní cena: 10.990,- CZK  
Cena v setu*: 9.990,- CZK     

                                               |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TI1013B / černá

• Kombinovaná deska indukce/plyn, 60 cm • Dotykové ovládání (indukce) • 2 in-

dukční varné zóny: 2x 18 cm - 2,8 kW • 2 plynové varné zóny: 3,1 kW, 1,5 kW • Celko-

vý příkon indukce 2,8 kW / plynu 4,6 kW • 9 varných pozic (u indukce) • 2 x Booster (u 

indukce) • Integrované zapalování hořáků (plyn) • 1 časovač na vybranou zónu • Balí-
ček 10 bezpečnostních prvků (indukce): Termopojistka (plyn) • Rozměry pro vestavbu 

(V / Š / H v cm): 6,6 / 56 / 49
Prodejní cena: 18.990,- CZK  

Cena v akčním setu*:14.990,- CZK
|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TV1024B / černá

• Sklokeramická varná deska, 60 cm • Dotykové ovládání • 4 varné zóny Quicklight: 

14/23 cm - 0,75-2,2 kW, 2 x 16,5 cm - 1,2 kW, 14/20 cm - 0,75 - 1,7 kW • Celkový pří-

kon 6,3 kW • 9 varných pozic • 1 časovač na vybranou zónu • Přímý přístup k pozici Max 

• Balíček 4 bezpečnostních prvků • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm):                          

4,1 / 56 / 49

Prodejní cena: 11.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 9.990,- CZK                            
                        |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TV1020B / černá

• Sklokeramická varná deska, 60 cm • Dotykové ovládání • 4 varné zóny Quicklight: 

18 cm – 1,5 kW, 2 x 16,5 cm – 1,2 kW, 23 cm – 2,3kW • Celkový příkon 6,2 kW • 9 var-

ných pozic • 1 časovač na vybranou zónu • Přímý přístup k pozici Max • Balíček 4 bez-
pečnostních prvků • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 4,1 / 56 / 49

Prodejní cena: 9.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.990,- CZK                            
                        |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

 TI112X / s nerez rámečkem              
• stejné parametry jako u TI112B • provedení s designovým nerez rámečkem

Prodejní cena: 15.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:12.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

+ dárek keramická pánev 
OBH Nordica 28 cm
v hodnotě 1.090,- CZK

+ dárek keramická pánev 
OBH Nordica 28 cm
v hodnotě 1.090,- CZK

+ dárek keramická pánev 
OBH Nordica 28 cm
v hodnotě 1.090,- CZK

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par).

OBH Nordica 28 cm

OBH N di 28

OBH Nordica 28 cm
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TG1012B / černá

• Plynová varná deska, 60 cm • Integrované zapalování hořáků ve voličích • 4 plyno-

vé hořáky: 0,85 kW / 3,1 kW / 2,25 kW / 1,5 kW • Celkový příkon plynu 7,7 kW • Termo 

pojistka Securis • Smaltové hořáky • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 5,1 / 56 / 48

Prodejní cena: 8.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:7.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TG1012W / bílá  
• stejné parametry jako u TG1012B • bílé provedení

Prodejní cena: 8.990,- CZK  
Cena v akčním setu*:7.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TE1016E / v retro provedení

• Plynová varná deska, 60 cm • Integrované zapalování hořáků ve voličích • 4 plyno-

vé hořáky: 0,85 kW / 3,05 kW / 2,25 kW / 1,5 kW • Celkový příkon plynu 7,5 kW • Termo 

pojistka Securis • Smaltové hořáky • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 4,1 / 56 / 48

Prodejní cena: 7.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 6.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

TE1016X / v nerez provedení

• Plynová varná deska, 60 cm • Integrované zapalování hořáků ve voličích • 4 plynové 

hořáky: 1 kW / 2x 1,75 kW / 3 kW • Celkový příkon plynu 7,5 kW • Termo pojistka Securis 

• Smaltové hořáky • Rozměry pro vestavbu (V / Š / H v cm): 4,1 / 56 / 48

Prodejní cena: 6.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 5.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par).14
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• Nízkou hlučnost oceníte především za plného provozu.

• Nositelé značky Silence Inside se vyznačují maximálně tichým pro-

vozem jak při minimální, tak při maximální vyvíjené rychlosti. 

Výkon a rychlost
• Odtah až 900 m3/h pro rychlé odstranění pachů a výparů.

• Pro nastavení odpovídajícího výkonu a rychlosti, jsou odsávače vy-

bavené elektronickým nebo mechanickým ovládáním. Vždy pod-

le modelu.

• Výkon vhodný pro vaření na všech typech varných desek.

Správný výběr odsávače par
Pro správný výběr odsávače par je třeba vzít v úvahu více kritérií ne-

zbytných k uspokojení vašich požadavků. 

• Rozměry kuchyně
Samotný výkon není směrodatným kritériem pro správnou volbu od-

sávače par. Potřebný výkon odtahu pro zajištění optimálních výsledků 

zjistíte jednoduchým propočtem: 

• Změřte objem vaší kuchyně (např. 4 x 3 x 3 – 36 m3).

• Vzduch v kuchyni se obměňuje průměrně 10 až 12 krát za hodinu. 

Znásobte objem krát 10 a získáte potřebný výkon (příklad: 36 x 10 

– 360 m3/h). V uvedeném případě je třeba zvolit odsávač par s vý-

konem nejméně 400 m3/h. 

•  V případě recyklace  nebo otevřeného prostoru (a v případě málo 

větrané místnosti) je třeba zvolit mírně vyšší výkon. 

• Rozměry varné desky 
Pro zajištění optimálního odtahu musí být šířka odsávače stejná nebo 

větší než šířka varné desky.

Odsávače par Brandt

Odsávač par s funkcí lampy - osvícená myšlenka! 

Originální a unikátní design nového odsávače z něj činí 
originální dekorativní prvek.

Nový odsávač par Brandt řady Horizon svou estetikou a 

praktičností odpovídá trendům současných kuchyní. 

• 3 štěrbiny po stranách nerezového korpusu odsávače designově 

ladí s varnými deskami a troubami nové řady Horizon a dotvářejí har-

monický celek kuchyně.  

• Boční štěrbiny velmi příjemně rozptylují světlo dvou vestavěných 

halogenových lamp.

• Modulární: tento odsávač par můžete instalovat jako visací lampu 

a vytvořit iluzi ostrůvkového odsávače nebo instalovat na zeď v tra-

dičním způsobu (příslušenství pro instalaci na zeď je třeba dokoupit).

• Pro zachování perfektní diskrétnosti jsou ovládací voliče dokonale 

skryty vespod odsávače.

• Kulinářské zvyklosti 
Pro správný výběr je třeba také zvážit vaše kulinářské zvyklosti (frek-

venci vaření, typ pokrmů, množství souběžných příprav…).

Legenda

Počet 

motorů

Počet 

rychlostí 

Elektronické 

ovládání  

Odložený 

konec 
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AD1079X / nerez

• Ostrůvkový odsávač par • Šíře 48 cm • 1 motor - turbína • 4 rychlosti • Elektronické 

ovládání s mikro tlačítky • Maximální výkon 460 m3/h • Hlučnost: 61 dB(A) • Odložený 

konec • Nezávislé osvětlení 2 halogenová světla 20 W • 1 kazetový filtr umývatelný v myč-

ce nádobí • Kontrolka nasycení filtrů • Uhlíkový filtr •  Instalace pouze pro režim recyklace                                                             

• Oddělené voliče pro externí osvětlení

Prodejní cena: 23.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 21.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

48 cm

AD1188X / nerez

• Ostrůvkový odsávač par se skleněnou římsou • Šíře 90 cm • 1 motor • 3 rych-

losti • Elektronické ovládání s mikro tlačítky • Maximální výkon 740 m3/h • Hlučnost: 
56 dB(A) • Osvětlení 4 halogenová světla  20 W • 2 kazetové filtry • Uhlíkový filtr • Zpět-

ná klapka

Prodejní cena: 21.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 18.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

AD1118X / nerez

• Ostrůvkový odsávač par • Šíře 100 cm • 1 motor • 4 rychlosti • Elektronické ovlá-

dání tlačítky s displejem • Maximální výkon 710 m3/h • Hlučnost: 49 dB(A) • Osvětlení 2 

halogenová světla 20 W • 3 kazetové filtry • Uhlíkový filtr • Zpětná klapka

Prodejní cena: 22.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 19.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

AD1177X / nerez

• Nástěnný dekorativní odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor • 3 rychlosti • Elek-

tronické ovládání s mikro tlačítky • Maximální výkon 550 m3/h • Hlučnost: 54 dB(A) 

• Osvětlení 2 halogenová světla 20 W • 1 kazetový  filtr • Uhlíkový filtr • Zpětná klapka

Prodejní cena: 16.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

AD789XE1, AD786XE1 / nerez  

• Dekorativní komínový odsávač par se skleněnou římsou • Šíře 90 cm • 1 mo-

tor – 1 turbína • 4 rychlosti • Elektronické dotykové ovládání • Maximální výkon 800 m3/h 

• Hlučnost: 48 dB(A) • Nezávislé osvětlení 2 halogenová světla 20 W • 2 kazetové filtry 

umývatelné v myčce nádobí • Kontrolka nasycení filtrů • Uhlíkový filtr • Deflektor a zpětná 

klapka • Dostupný také v 60 cm AD786XE1

Prodejní cena AD789XE1: 17.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK

Prodejní cena AD786XE1: 15.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 12.990,- CZK                                                                                                        

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm
60 cm

90 cm

90 cm100 cm
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AD1029X / nerez      
• Dekorativní komínový odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor – 2 turbíny • 4 rych-

losti • Elektronické dotykové ovládání • Oxygen funkce pro odstranění pachů • Maximál-

ní výkon 700 m3/h • Hlučnost: 49 dB(A) • Nezávislé osvětlení 2 halogenová světla 20 W 

• 3 kazetové filtry umývatelné v myčce nádobí • Kontrolka nasycení filtrů • Uhlíkový filtr                                                                                     

• Deflektor a zpětná klapka

Prodejní cena: 15.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 13.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm

AD1070X / nerez

• Dekorativní komínový odsávač par se skleněnou římsou • Šíře 90 cm • 1 mo-

tor – 2 turbíny • 3 rychlosti • Elektronické ovládání s mikro tlačítky • Maximální výkon 830 
m3/h • Hlučnost: 56 dB(A) • Nezávislé osvětlení 2 halogenová světla 20 W • 2 kazetové 

filtry umývatelné v myčce nádobí • Uhlíkový filtr • Deflektor a zpětná klapka

Prodejní cena: 12.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 9.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm

AD1117X / nerez

• Dekorativní komínový odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor • 3 rychlosti • Ovládá-

ní tlačítky • Maximální výkon 630 m3/h • Hlučnost:  53 dB(A) • Osvětlení 2 halogenová 

světla 20 W • 3 kazetové filtry • Uhlíkový filtr • Zpětná klapka

Prodejní cena: 10.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 8.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

AD629EE1 / retro

• Retro  komínový odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor – 2 turbíny • 3 rychlosti • Ovlá-

dání tlačítky • Maximální výkon 700 m3/h • Hlučnost: 40 dB(A) • Retro mosazná ruko-

jeť • Nezávislé osvětlení 2 x žárovka 40 W • 3 kazetové filtry umývatelné v myčce nádobí 

• Uhlíkový filtr • Deflektor a zpětná klapka

Prodejní cena: 12.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 9.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm

AD919X, AD916X / nerez

• Dekorativní komínový odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor – 2 turbíny • 3 rychlosti 

• Ovládání tlačítky • Maximální výkon 700 m3/h • Hlučnost: 45 dB(A) • Nezávislé osvět-

lení: 2x halogen 20 W • 3 kazetové filtry umývatelné v myčce nádobí • Uhlíkové filtry • De-

flektor a zpětná klapka • Dostupný také v 60 cm AD916X 

Prodejní cena: AD919X: 11.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 9.990,- CZK

Prodejní cena: AD916X: 10.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 8.990,- CZK                                                                                                        

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm
60 cm

AD1189X, AD1186X / nerez

• Nástěnný dekorativní odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor • 3 rychlosti • Ovládá-

ní tlačítky • Maximální výkon 800 m3/h • Hlučnost: 48 dB(A) • Osvětlení 2 halogeno-

vá světla  20 W • 2 kazetové filtry • Uhlíkový filtr • Zpětná klapka • Dostupný také v 60 
cm AD1186X 

Prodejní cena AD1189X: 10.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 8.990,- CZK

Prodejní cena AD1186X: 9.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.990,- CZK                                                                                                        

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm

90 cm
60 cm

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par). 17



AD1049B / černá,  AD1049W / bílá

• Komínový odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor – 2 turbíny • 3 rychlosti • Ovládá-

ní přepínačem • Maximální výkon 600 m3/h • Hlučnost: 43 dB(A) • Nezávislé osvětle-

ní 2 halogenová světla 40 W • 3 kazetové filtry umývatelné v myčce nádobí • Uhlíkový fil-

tr • Deflektor a zpětná klapka 

Prodejní cena AD1049B: 8.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.490,- CZK

Prodejní cena AD1049W: 8.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.490,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm

AD1049X, AD1046X / nerez

• Komínový odsávač par • Šíře 90 cm • 1 motor – 2 turbíny • 3 rychlosti • Ovládá-

ní přepínačem • Maximální výkon 600 m3/h • Hlučnost: 43 dB(A) • Nezávislé osvětle-

ní 2 halogenová světla 40 W • 3 kazetové filtry umývatelné v myčce nádobí • Uhlíkový filtr               

• Deflektor a zpětná klapka • Dostupný také v 60 cm AD1046X  

Prodejní cena AD1049X: 9.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 7.990,- CZK

Prodejní cena AD1046X: 7.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 6.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

90 cm
60 cm

AG9501X / nerez

• Plně vestavný odsávač par • Šíře 52 cm •  motor – 2 turbíny • 4 rychlosti • Elektro-

nické ovládání s displejem • Maximální výkon 900 m3/h • Hlučnost: 54 dB(A) • Odlože-

ný konec • Nezávislé osvětlení 2 halogenová světla 20 W • 2 kazetové filtry umývatelné 

v myčce nádobí • Uhlíkové filtry • Kontrolka nasycení filtrů • Zpětná klapka

Prodejní cena: 7.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 6.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 12,- CZK

AT246XE1 / nerez,  AT346BP1 / černá,  AT346WP1 / bílá

• Teleskopický odsávač par • Šíře 60 cm • 2 motory – 2 turbíny • 3 rychlosti • Ovládání přepínačem • Maximální výkon 400 m3/h • Hlučnost: 53 dB(A) • Nezávislé osvětlení 2 x 

žárovka 40 W • 2 kazetové filtry umývatelné v myčce nádobí • Možnost dokoupení uhlíkového filtru AK207AE1 • Dostupný také v černém AT346BP1 a bílém AT346WP1 provedení

Běžná cena AT246XE1 v nerez provedení: 5.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 4.490,- CZK

Běžná cena AT346BP1 v černém 
a AT346WP1 v bílém provedení: 5.490,- CZK  

Cena v akčním setu*: 3.990,- CZK 
                                                                                                       |  Recyklační poplatek: 12,- CZK

60 cm

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par).

52 cm

18
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Dokonale a ekonomicky umyté nádobí: 
OptiA60 minut 
• OptiA60 minut zaručuje pro běžnou denní dávku nádobí znač-

nou úsporu času: 60 minut mytí včetně sušení (běžně 90 minut 

nebo více) 

• Optimální výkonnost: účinnost mytí a sušení v energetické 

třídě A 

• Nejrychlejší mytí denní dávky nádobí se zachováním energetické 

třídy A.

A++
• O 20 % vyšší úspora energie než u spotřebičů v en. třídě A.

Power Jet 
Výkonnost … Dvousměrná rotace a ex-

tra výkonná tryska pro dokonalé mytí 

• Rotace ramen doprovázená činnos-

tí trysky s o 80% vyšším tlakem za-

jišťuje účinné mytí velmi zašpiněných 

nádob a pekáčů 

• Ústí trysky je lehce vystředěno tak, aby proud vody zasáhl vždy 

různé částí koše, proto tento program snadno zdolá veške-
ré nečistoty. 

Plasma strop 
Myčky Brandt jsou vybaveny speciálním Plasma stropem s od-

puzující schopností. Kondenzovaná voda tak stéká po stranách a na 

nádobí nezůstávají žádné kapky. 

Autoclean 
Myčka vám automaticky nabídne program Au-

toclean, jakmile je zapotřebí vyčistit její vnitřní 

prostor a fi ltrační systém 

• Kompletní čištění vnitřního prostoru a fi ltru při 

vysoké teplotě 

• Automatická detekce zanesení fi ltru 

• Doporučení spuštění samočisticího programu 

• Komplexní odmaštění vnitřního prostoru myč-

ky bez námahy.

Kontrolky soli a leštidla 
Displej modelu myčky VH945X zřetelně 

zobrazuje úroveň soli a leštidla. Vždy máte 

perfektní přehled, kdy je třeba sůl a leštidlo 

doplnit.

Nepřekonatelně tichý chod pouhých 45 dB(A) 
• Úroveň hlučnosti 45dB představuje chod myčky v naprosté dis-

krétnosti (VH945). (*Evropský standard EN 6074-2-3) 

• Ať už během snídaně nebo večeře můžete klidně konverzovat. 

Funkce MultiTablety 
Ideální volba při použití multifunkčních prostředků
Tato exkluzivní volba určená pro použití multifunkčních tablet opti-

malizuje cyklus mytí nezávisle na zvoleném programu.

2 možná nastavení:
1) Velmi suché:
Zlepšuje výsledky sušení v  případě nižší účinnosti multifunkčních 

prostředků.

2) Průzračně čisté:
Zintenzivňuje lesk nezávisle na použitém multifunkčním prostředku. 

Autoprogram
• Díky optickým senzorům analyzuje úroveň znečištění vody 

• Na základě kalnosti vody nastaví mycí program (teplotu, délku)

• Přesný a účinný systém

Memoactiv
Unikátní interaktivní systém, který zaznamenává vaše nejčastější ná-

vyky. 

• Po spuštění ihned nabízí nejčastěji používaný program a funkce             

z 5 naposledy spuštěných cyklů.

• Postačí potvrdit doporučený program, nebo zvolit jiný.

Legenda

Energetická 

třída 

Program 

Power Jet

Odložený 

start 

Program 

OptiA60
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Jedinečné vnitřní uspořádání 
Prostorný koš Espace  

• Maximální prostor pro hrníčky a drobné nádobí

• Zcela inovovaný prostor pro uskladnění až o 20% více skleniček

• Lepší uskladnění skleniček se stopkou. Gumový proužek zajišťu-

je perfektní stabilitu křehkého nádobí a chrání je před poškozením  

• Dostupné u modelu VH945XE1

Zásuvkový šuplík na příbory
• Umístěný nad vrchním košem myčky přináší dvě podstatné výhody 

pro uživatele: při vkládání příborů se nemusíte ohýbat (běžně je ko-

šík na příbory umístěn ve spodním koši u myčky) 

• Příbory jsou dokonale umyty díky dvojité oplachovací trysce umís-

těné ve stropu myčky 

• Pohodlné uspořádání šuplíku v  poměru 2/3 a 1/3 umožňuje jed-

nu z těchto částí pohodlně vyjmout a mýt tak v horním koši i vyso-

ké sklenice 

• Dostupné u modelu VH1144J

Praktický zásobník na detergenty 
Zásobník na detergenty nejlépe přizpůsobený distribuci mycích pro-

středků v myčkách nádobí 

• Běžně jsou zásobníky na prostředky umístěny ve dvířkách a ote-

vřou se po spuštění cyklu mytí; prostředek ihned klesne na dno 

vany, což značně snižuje jeho účinnost 

• Myčky nádobí Brandt jsou jedinými spotřebiči na trhu, které 

jsou vybavené patentovaným zásobníkem na detergenty, dostup-

ným z přední části 

• Koncept zásobníku na detergenty Brandt a jeho umístění umož-
ňuje lepší rozptyl mycího prostředku ve vodě, která je při-

váděná ze zadní části vany a pod vysokým tlakem proniká zásobní-

kem, kde se smíchá s mycím prostředkem  

• Zároveň je ergonomický: umožňuje vložení prášku nebo tablety, 

aniž byste se museli sklánět až ke dvířkám myčky.

Promyšlené vybavení 
Myčky Brandt jsou navrženy tak, aby umožňovaly různé uspořádání 

a usnadňovaly každodenní i sváteční mytí. 

Horní koš: tento výškově nastavitelný koš zajišťuje větší modu-

laritu.

• Vkládání velkých neskladných talířů do spodního koše vyžaduje 

uvedení horního koše do vyšší pozice. 

• Postačí pouze lehce nadzvednout horní koš po obou stranách až 

do zacvaknutí (podle modelu).

Spodní koš: tento koš s intuitivní možností uspořádání je přizpů-

soben pro každodenní použití. Zejména jej oceníte pro jeho funkč-

ní využití. 

• Velké madlo v přední části a výsuvný systém usnadňují vyjímání 

plně naloženého koše.

• Myčky jsou navíc vybavené malým košíkem umístěným ve spod-

ním koši, který je vhodný pro uskladnění příborů.

Zabezpečení proti přetečení a úniku vody 
Aquasafe
• Automatické zajištění odtoku (u všech modelů) 

• V případě, že je ve vaně myčky zjištěna nadměrná úroveň vody 

• V případě zjištění jakéhokoli úniku vody

Základní pozice Horní pozice
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Myčky Brandt nabízejí inteligentní 
programy: 
• Program OptiA 60 minut: zajišťuje perfektní výsledky 

mytí a sušení denní dávky nádobí během pouhých 60 minut ve tří-

dě účinnosti mytí A

• Program Auto 55°/65° automaticky vyhodnotí úroveň zne-

čištění a optimalizuje výsledky mytí při zachování úspory energie

• Program Eco 55°: je přizpůsobený pro běžně znečištěné ná-

dobí. Při optimalizované teplotě 55°C odstraňuje z  nádobí zbyt-

ky mastnoty

• Program BIO 50°: tento úsporný program umyje denní dáv-

ku nádobí během 160 minut při zachování nízké energetické ná-

ročnosti

• Intenzivní program 70°: je určen pro mytí velmi zašpině-

ných hrnců a kastrolů; aby účinně odstranil usazené nečistoty, ten-

to program zahrnuje teplý oplach a intenzivní mytí spodním rame-

nem na 70 oC

• Program Flash 30 minut: během 30 minut umyje menší 

množství jemně znečištěného nádobí 

• Program Křehké: je speciálně určen pro mytí křehkého ná-

dobí, s opatrností pečuje o křehké skleničky a porcelán

• Program Oplach: tento velmi krátký cyklus vám umožní 

opláchnout nádobí, pokud plánujete jeho mytí později

• Odložený start: spuštění cyklu mytí můžete naprogramovat 

na požadovanou hodinu. Na displeji se zobrazuje čas konce nebo 

zbývající čas do konce cyklu (podle modelu). 

VH945XE1 / nerez

• Vestavná myčka nádobí s panelem • šířka  60 cm • 13 sad nádobí • Energetický 
štítek A++ AA • Odložený start až 24 h • Digitální displej, dotykové ovládání, zobrazení 

zbývajícího času • Dávkovač čisticích prostředků na horním koši • 8 programů / 7 teplot, 

včetně Power Jet a OptiA60 minut • Funkce Multitablety (Zářivě čisté a Suché) • Pro-

storný horní koš Espace • Výškově nastavitelný horní koš i při naložení, sklopné modu-

ly ve spodním koši • Digitální indikátor množství soli a leštidla • Nerezový filtr • Aquasa-

fe zabezpečení • Spotřeba vody: 11 l, spotřeba el. energie 0,85 kWh, hlučnost 45 dB(A)                 

• Rozměry pro vestavbu (V/Š/H v cm): 82-89 / 60 /55 

Prodejní cena: 23.990,- CZK
Cena v akčním setu*: 21.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 66,- CZK

VH925XE1 / nerez,  VH925WE1 / bílá,  VH925BE1 / černá          
• Vestavná myčka nádobí s panelem • šířka  60 cm • 13 sad  nádobí • Energetický štítek A++ AA • Odložený start až 12 h •  Digitální displej, dotykové ovládání, zobrazení zbý-

vajícího času • Dávkovač čisticích prostředků na horním koši • 8 programů / 7 teplot, včetně Power Jet a OptiA60 minut • Funkce Multitablety ( Zářivě čisté a Suché) • Výškově nasta-

vitelný koš i při naložení, sklopné moduly ve spodním koši • Kontrolky soli a leštidla • Nerezový filtr • Aquasafe zabezpečení • Spotřeba vody: 11 l, spotřeba el. energie 0,85 kWh, hluč-

nost 46 dB(A) • Rozměry pro vestavbu (V/Š/H v cm): 82-89 / 60 /55 • Dostupná v černém a bílém provedení

Prodejní cena: VH925XE1: 20.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 17.990,- CZK

Prodejní cena v bílém  VH925WE1 a černém VH925BE1 provedení: 19.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 16.990,- CZK

                                                                                                        |  Recyklační poplatek: 66,- CZK

+ dárek Somat Gel Duo Pack

+ dárek Somat Gel Duo Pack

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par). 21



VH1144J
• Vestavná myčka nádobí • šířka 60 cm • 14 sad nádobí • Energetický štítek 
A++ AA • Odložený start až 12 h • Digitální displej, dotykové ovládání, zobrazení zbýva-

jícího času • Dávkovač čisticích prostředků na horním koši • 8 programů / 7 teplot, včet-

ně Power Jet, OptiA60 minut, Křehké, Bio, Autoprogram • Funkce Multitablet (Záři-

vě čisté a Suché) • Výškově nastavitelný horní koš i při naložení, 3 zásuvkový šuplík na 
příbory • Digitální indikátor množství soli a leštidla • Nerezový filtr • Aquasafe zabezpe-

čení • Spotřeba vody: 11 l, spotřeba el. energie 0,94 kWh, hlučnost 44 dB(A) • Rozměry 

pro vestavbu (V/Š/H v cm): 82-89 / 60 /55 

Prodejní cena: 19.990,- CZK
Cena v akčním setu*: 17.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 66,- CZK

VH900XE1 / nerez

• Vestavná myčka nádobí s panelem • šířka 60 cm • 13 sad nádobí • Energetic-
ký štítek A++ AA • Odložený start až 3/6/9 h • Dávkovač čisticích prostředků na horním 

koši • 8 programů / 7 teplot, včetně OptiA60 minut • Funkce Multitablet s opcemi: Záři-

vě čisté a Suché • Kontrolky soli a leštidla • Nerezový filtr • Aquasafe zabezpečení • Spo-
třeba vody: 11 l, spotřeba el. energie 0,85 kWh, hlučnost 48 dB(A) • Rozměry pro vestav-

bu (V/Š/H v cm): 82-89 / 60 /55

Prodejní cena: 16.990,- CZK
Cena v akčním setu*: 13.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 66,- CZK

VH900JE1 
• Plně vestavná myčka nádobí • šířka 60 cm • 13 sad nádobí • Energetický štítek 
A++ AA • Odložený start až 3/6/9 h • Dotykové ovládání • Dávkovač čisticích prostředků 

na horním koši • 8 programů / 7 teplot, včetně OptiA60 minut • Funkce Multitablet s op-

cemi: Zářivě čisté a Suché • Kontrolky soli a leštidla • Nerezový filtr • Aquasafe zabezpe-

čení • Spotřeba vody: 11 l, spotřeba el. energie 0,85 kWh, hlučnost 48 dB(A) • Rozměry 

pro vestavbu (V/Š/H v cm): 82-89 / 60 /55

Prodejní cena: 17.990,- CZK
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 66,- CZK

VS1009X / nerez       
• Vestavná myčka nádobí s panelem • šířka 45 cm • 9 sad nádobí • Energetický ští-

tek AAA • Odložený start až 3/6/9/12 h • 5 programů / 4 teploty, včetně OptiA60 minut 
• Kontrolky soli a leštidla • Nerezový filtr • Aquasafe zabezpečení • Spotřeba vody: 12 l, 

spotřeba el. energie 0,81 kWh,hlučnost 47 dB(A) • Rozměry pro vestavbu (V/Š/H v cm): 

82-87 / 44,5 / 58

Prodejní cena: 17.990,- CZK
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 66,- CZK

VS1009J       
• Plně vestavná myčka nádobí • šířka 45 cm • 9 sad nádobí • Energetický štítek AAA 

• Odložený start až 3/6/9/12 h • 5 programů / 4 teploty, včetně OptiA60 minut • Kont-

rolky soli a leštidla • Nerezový filtr • Aquasafe pojistka • Spotřeba vody: 12 l, Hlučnost 

47 dB(A) • Rozměry pro vestavbu (V/Š/H v cm): 82-87 / 44,5 / 58 

Prodejní cena: 17.990,- CZK
Cena v akčním setu*: 14.990,- CZK  

|  Recyklační poplatek: 66,- CZK

+ dárek Somat Gel 
Duo Pack

+ dárek Somat Gel 
Duo Pack

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par).

+ dárek Somat Gel 
Duo Pack

+ dárek Somat Gel 
Duo Pack

+ dárek Somat Gel 
Duo Pack
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Ch
la

dn
ič

kyChlazení Brandt 
Kombinovaná chladnička 60 cm pro vestavění
Značka Brandt vyvinula nový exkluzivní koncept 
volně stojící chladničky vhodné k vestavění.

• Náš způsob života se v mnohém změnil. Nyní spotřebitelé nakupu-

jí potraviny v průměru jednou týdně, proto požadavek větší mrazi-

ci částí nabývá na významu.    

• Objem vestavné chladničky bývá většinou postačující, ale naopak 

mrazicí prostor vestavných kombinovaných chladniček je většinou 

úzký, proto spotřebitelé upřednostňují volně stojící spotřebiče.

• Pro vyhovění spotřebitelům, kteří požadují stejně objemný prostor 

pro skladování pokrmů jako u volně stojících spotřebičů, Brandt 

vytvořil kombinovanou chladničku v šířce 60 cm vhodnou pro ve-

stavění. Poskytuje maxi kapacitu 83 litrů mrazicího prostoru. 

Legenda

Energetická 

třída 

Fixační 

lišty

Otvor pro 

vestavbu

AMS  Elektr. pro-

gramování

Biocare

Technologie nového konceptu
U klasických modelů ventilační systém je umístěn za mrazicí čás-

tí, což značně omezuje jejich objem. Pro uspokojení potřeb zá-
kazníků Brandt vyvinul model s kompaktní konstrukcí, která 

umožňuje umístění ventilačního systému do soklu, který je perfektně 

schován za dekorativní lištu a umožňuje přizpůsobení výšky chlad-

ničky podle kuchyňské linky.

A+ až o 25 % vyšší úspora energie oproti energetické třídě A.

Biocare
Antibakteriální povlak stěn z přírodního materiálu (ionty stříbra) pro-

stou organickou reakcí ničí mikroby a uchovává potraviny vždy v ne-

závadném prostředí.  
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CA2953E                   
• Vestavná chladnička • Čistý objem 284 l • Energetická 
třída A+ • výška otvoru 178 cm 

Chladnička: 
• Objem 223 l, 4 skleněné police, 1 přihrádka na zeleninu,              

5 přihrádek ve dveřích a zásobník na vajíčka

Mraznička 4*:
• Objem 61 l, 3 přihrádky a 1 zásobník na ledové kostky, vý-

kon mrazení 5 kg / 24 h, výdrž bez proudu 15 h 

• Spotřeba: 0,76 kWh / 24 h • Rozměry pro vestavbu (V/Š/H 

v cm): 177,5 – 178 / 56 – 57 / 55

Prodejní cena: 19.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 15.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 217,- CZK

SA3053E    
• Vestavná chladnička • Čistý objem 294 l • Energetická 
třída A+ • výška otvoru 178 cm

Chladnička:
• Objem 255 l, 4 skleněné police, 2 přihrádky na zeleninu, 6 při-

hrádek ve dveřích a zásobník na vajíčka 

Mraznička 4*:
• Objem 39 l, 1 zásobník na ledové kostky, výkon mrazení 2 kg 

/ 24 h, výdrž bez proudu 18 h 

• Spotřeba: 0,74 kWh / 24 h • Rozměry pro vestavbu (V/Š/H 

v cm): 177,5 – 178 / 56 – 57 / 55

Prodejní cena: 18.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 16.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 217,- CZK

SA3353E               
• Vestavná chladnička • Čistý objem 326 l • Energetic-
ká třída A+ • výška otvoru 178 cm • 6 skleněných polic 

• 2 přihrádky na zeleninu • 6 přihrádek ve dveřích a zásob-

ník na vajíčka 

• Spotřeba: 0,4 kWh / 24 h • Rozměry pro vestavbu (V/Š/H 

v cm): 177,5 – 178 / 56 – 57 / 55

Prodejní cena: 18.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 16.990,- CZK                                                    

|  Recyklační poplatek: 217,- CZK

CA3262E    
• Vestavná chladnička • šíře 60 cm • Čistý objem 303 l            

• Energetická třída A+ 

Chladnička:
• AMS ventilace, Objem 220 l, 3 skleněné police, 1 přihrád-

ka na zeleninu, 3 přihrádky ve dveřích a zásobník na vajíč-

ka, Alarm otevřených dveří • Elektronické programování, di-

gitální displej

Mraznička 4*:
• Objem 83 l, 3 přihrádky a 1 zásobník na ledové kostky, 

Funkce: Super mrazení, Alarm poklesu teploty a otevřených 

dveří, Výkon mrazení 14 kg / 24 h, Výdrž bez proudu 14 h             

• Spotřeba: 0,76 kWh / 24 h • Rozměry pro vestavbu (V/Š/H 

v cm): 202,7 / 59,8 / 57

Prodejní cena: 29.990,- CZK  
Cena v akčním setu*: 25.990,- CZK

|  Recyklační poplatek: 217,- CZK

*Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par).24
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Pro upevnění polohy desky a zabezpečení proti průniku vody nalepte pěnové těsnění dokola spodního 

okraje desky (viz obrázek).

Pro upevnění polohy desky a zabezpečení proti průniku vody na-

lepte pěnové těsnění dokola spodního okraje desky (viz obrázek).

Pro upevnění polohy desky a zabezpečení proti prů-

niku vody nalepte pěnové těsnění dokola spodního 

okraje desky (viz obrázek).

Pro upevnění polohy desky a zabezpečení proti průniku vody na-

lepte pěnové těsnění dokola spodního okraje desky (viz obrázek).
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Zvýhodněnou cenu v setu lze získat při objednávce min. 3 výrobků současně (např. trouby + varné desky + odsávače par).
Veškeré uvedené ceny jsou doporučené včetně 20% DPH. K cenám je nutno připočítat poplatek na recyklaci historického 

odpadu (trouby, myčky 66 Kč, mikrovlnné trouby, odsávače 12 Kč, chladničky 217 Kč). 

Vyhrazujeme si právo na změny technických parametrů a tiskové chyby. 

KITSORTF1 
Teleskopický pojezd 
s hlubokým plechem
• Rozměry plechu (Š/H/V): 40,5 / 35,5 / 4,5 cm

 Prodejní cena: 1.490,- CZK  

78X2767 
Rošt grilovací do hlubokého plechu
• Vhodný pro grilování nebo přípravu rostbífu

•  Rozměry (Š/H/V): 38 / 27 / 4,5 cm

 Prodejní cena: 499,- CZK  

Příslušenství k vestavným troubám Brandt: 

-

-
-

-
-

VH945X, VH925B, VH925W, VH925X, VH900J, VH900X, VH1144JVS1009XVS1009J

KITLF21E1 
Mělký plech 
do teleskopu KITSORTF1
• Mělký smalt plech s ventilačními otvory

•  Rozměry (Š/H/V): 44,5 / 36 / 1,5 cm

 Prodejní cena: 399,- CZK  

74X9252 
Mělký plech
• Rozměry plechu (Š/H/V): 44,5/35,5/2 cm

 Prodejní cena: 399,- CZK  

KITLF22E1 
Hluboký plech 
do teleskopu KITSORTF1
• Rozměry plechu (Š/H/V): 40,5 / 35,5 / 4,5 cm

 Prodejní cena: 1.490,- CZK  

72X3129 
Hluboký plech
• Rozměry plechu (Š/H/V): 44,6/35,6/4,5 cm

 Prodejní cena: 399,- CZK  

KITVAP1 
Set pro vaření v páře
• Vhodný do všech multifunkčních trub Brandt

 Prodejní cena: 5.490,- CZK  



Váš prodejce: 

Brandt 
Výhradní distributor: 

ELMAX STORE a.s.

735 42  Horní Těrlicko 777

tel: +420 599 529 262

fax: +420 599 529 266

elmax@elmax.cz

Více informací a tabulky 

s technickými parametry 

naleznete na www.brandt.cz

 Vydání: březen 2012

Akce „4 roky záruka“ 
na spotřebiče Brandt 
Značka Brandt slaví 60 let od začátku výroby a prodeje domácích 

spotřebičů. Bohaté zkušenosti s jejich výrobou a neustálé zdokonalování 

kvality a funkčnosti zúročila v nové řadě vestavných spotřebičů 

Horizon pro rok 2012. Elegantní design a především vynikající dílenské 

zpracování a celková kvalita spotřebičů Brandt je nyní potvrzena jedinečnou akcí „4 roky záruka“, kterou 

vyhlásil od 1. 1. do 31. 8. 2012 distributor značky Brandt v ČR společnost ELMAX STORE a.s. Akce 

„4 roky záruka“ poskytne zákazníkům, kteří si zakoupí ve výše uvedeném období vestavné spotřebiče 

Brandt, krytí nákladů na opravu (práce+materiál) spotřebiče v případě jeho poruchy, a to kdykoliv v 

průběhu následujících 24 měsíců po uplynutí klasické 2 leté záruční doby. Vše, co musí zákazník pro 

zařazení do této akce udělat, je zaslat do 30 dnů od zakoupení spotřebiče, vyplněný dotazník spolu s 

certifikátem a dokladem o koupi na adresu ELMAX STORE a.s., Centrální servis Brandt, Horní Těrlicko 

777, 735 42 Těrlicko. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách www.brandt.cz

Francouzská elegance
 již od roku 1950


