
КОМПЛЕКТОМ 
ДЕШЕВШЕ
ДУХОВІ ШАФИ ТА 
ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

Початок акції з 2 жовтня 2017

НЕЙМОВІРНІ ЦІНІ
НА КОМПЛЕКТИ 

ДУХОВІ 
ШАФИ+ВАРИЛЬНІ 

ПОВЕРХНІ

369,00 €BO 625 E10WG + ECT 691 CSCSET 5

369,00 €BO 627 E10X + ECT 691 CSCSET 6

  Вбудована незалежна духовка

BO 625 E10WG 

8 режимів: Нижній та верхній нагрівальні елементи, нижній та верхній нагрівальні 
елементи+робота вентилятора, малий гриль, інфрачервоний нагрівач, інфрачервоний 
нагрівач + робота вентилятора, нижній нагрівальний елемент + робота вентилятора, 
розморожування, підігрів посуду • Унікальна форма духовки Homemade - 
приготування, як у дровя'ній печі • Обє'м духовки 67 л • Поверхня внутрішньої камери: 
ультра стійка та ультра гладка емаль легкого очищення SilverMatte • Очищення 
AquaClean • Утоплювані ручки • Механічний таймер з функцією відключення духовки 
• Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят • Дверцята з можливістю легкого 
демонтажу для зручного  очищення • Оснащення:  дротяні спрямовувачі, решітка, 
мілке деко, XXL деко • Розміри приладу (ВхШхГ): 595х597х547 мм

  Газова варильна поверхня, 60 см

ECT 691 CSC     

Склокераміка чорного кольору з 4 Hi-Light конфорками • Зона розширення • 
TouchControl • Таймер • Автоматика приготування • Запобігання викіпанню • StopGo 
-режим паузи в приготуванні • StayWarm - підтримання температури готових страв • 
Індикатор залишкового тепла • Блокування від дітей • Фасетований передній край • 
Розміри приладу (ВхШхГ): 56х595х510 мм

  Вбудована незалежна духовка

BO 625 E10X 

8 режимів: Нижній та верхній нагрівальні елементи, нижній та верхній нагрівальні 
елементи+робота вентилятора, малий гриль, інфрачервоний нагрівач, інфрачервоний 
нагрівач + робота вентилятора, нижній нагрівальний елемент + робота вентилятора, 
розморожування, підігрів посуду • Унікальна форма духовки Homemade - 
приготування, як у дровя'ній печі • Обє'м духовки 67 л • Поверхня внутрішньої камери: 
ультра стійка та ультра гладка емаль легкого очищення SilverMatte • Очищення 
AquaClean • Утоплювані ручки • Механічний таймер з функцією відключення духовки 
• Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят • Дверцята з можливістю легкого 
демонтажу для зручного  очищення • Оснащення:  дротяні спрямовувачі, решітка, 
мілке деко, XXL деко • Розміри приладу (ВхШхГ): 595х597х547 мм

  Газова варильна поверхня, 60 см

ECT 691 CSC     

Склокераміка чорного кольору з 4 Hi-Light конфорками • Зона розширення • 
TouchControl • Таймер • Автоматика приготування • Запобігання викіпанню • StopGo 
-режим паузи в приготуванні • StayWarm - підтримання температури готових страв • 
Індикатор залишкового тепла • Блокування від дітей • Фасетований передній край • 
Розміри приладу (ВхШхГ): 56х595х510 мм

  Вбудована незалежна духовка

BO 627 E10X 

8 режимів: Нижній та верхній нагрівальні елементи, нижній та верхній нагрівальні 
елементи+робота вентилятора, малий гриль, інфрачервоний нагрівач, інфрачервоний 
нагрівач + робота вентилятора, нижній нагрівальний елемент + робота вентилятора, 
розморожування, підігрів посуду • Унікальна форма духовки Homemade - приготування, 
як у дровя'ній печі • Обє'м духовки 67 л • Поверхня внутрішньої камери: ультра стійка та 
ультра гладка емаль легкого очищення SilverMatte • Очищення AquaClean • Утоплювані 
ручки • Механічний таймер з функцією відключення духовки • Повністю скляна 
внутрішня поверхня дверцят • Дверцята з можливістю легкого демонтажу для зручного  
очищення • Оснащення:  дротяні спрямовувачі, решітка, мілке деко, XXL деко • Розміри 
приладу (ВхШхГ): 595х597х547 мм

  Газова варильна поверхня, 60 см

G 6N40 IX

Кількість газових конфорок: 4 • 2 стандартні конфорки • 1 економічна конфорка • 1 
потужна конфорка • Потужність лівої фронтальної конфорки: 1,9 кВт • Потужність 
задньої лівої конфорки: 1,9 кВт • Потужність задньої правої конфорки: 3 кВт • Потужність 
передньої правої конфорки: 1 кВт • Автоматичне електрозаплювання • Захищенні 
конфорки • Емальовані стальні решітки • Розміри приладу (ВхШхГ): 107х580х510 мм

  Вбудована незалежна духовка

BO 625 E10BG 

8 режимів: Нижній та верхній нагрівальні елементи, нижній та верхній нагрівальні 
елементи+робота вентилятора, малий гриль, інфрачервоний нагрівач, інфрачервоний 
нагрівач + робота вентилятора, нижній нагрівальний елемент + робота вентилятора, 
розморожування, підігрів посуду • Унікальна форма духовки Homemade - приготування, 
як у дровя'ній печі • Обє'м духовки 67 л • Поверхня внутрішньої камери: ультра стійка та 
ультра гладка емаль легкого очищення SilverMatte • Очищення AquaClean • Утоплювані 
ручки • Механічний таймер з функцією відключення духовки • Повністю скляна 
внутрішня поверхня дверцят • Дверцята з можливістю легкого демонтажу для зручного  
очищення • Оснащення:  дротяні спрямовувачі, решітка, мілке деко, XXL деко • Розміри 
приладу (ВхШхГ): 595х597х547 мм

  Газова варильна поверхня, 60 см

ECT 691 CSC     

Склокераміка чорного кольору з 4 Hi-Light конфорками • Зона розширення • 
TouchControl • Таймер • Автоматика приготування • Запобігання викіпанню • StopGo 
-режим паузи в приготуванні • StayWarm - підтримання температури готових страв • 
Індикатор залишкового тепла • Блокування від дітей • Фасетований передній край • 
Розміри приладу (ВхШхГ): 56х595х510 мм

309,00 €BO 627 E10X + G 6N40 IXSET 3

359,00 €BO 625 E10BG + ECT 691 CSCSET 4

Дізнайтеся більше
www.gorenje.ua



ВИГІДНА ЦІНОВА 
ПРОПОЗИЦІЯ
Ми підібрали 6 найвдалійших комбінацій духових шаф та 
варильних поверхонь. Обирайте ту, яка Вам до вподоби 
найбільше.

299,00 €BO 625 E10BG + G 6N40 IBSET 1

309,00 €BO 625 E10WG + G 6N40 IWSET 2

  Вбудована незалежна духовка

BO 625 E10BG

8 режимів: Нижній та верхній нагрівальні елементи, нижній та верхній нагрівальні 
елементи+робота вентилятора, малий гриль, інфрачервоний нагрівач, інфрачервоний 
нагрівач + робота вентилятора, нижній нагрівальний елемент + робота вентилятора, 
розморожування, підігрів посуду • Унікальна форма духовки Homemade - 
приготування, як у дровя'ній печі • Обє'м духовки 67 л • Поверхня внутрішньої камери: 
ультра стійка та ультра гладка емаль легкого очищення SilverMatte • Очищення 
AquaClean • Утоплювані ручки • Механічний таймер з функцією відключення духовки 
• Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят • Дверцята з можливістю легкого 
демонтажу для зручного  очищення • Оснащення:  дротяні спрямовувачі, решітка, 
мілке деко, XXL деко • Розміри приладу (ВхШхГ): 595х597х547 мм

  Газова варильна поверхня, 60 см

G 6N40 IB

Кількість газових конфорок: 4 • 2 стандартні конфорки • 1 економічна конфорка • 1 
потужна конфорка • Потужність лівої фронтальної конфорки: 1,9 кВт • Потужність 
задньої лівої конфорки: 1,9 кВт • Потужність задньої правої конфорки: 3 кВт • 
Потужність передньої правої конфорки: 1 кВт • Автоматичне електрозаплювання 
• Захищенні конфорки • Емальовані стальні решітки • Розміри приладу (ВхШхГ): 
107х580х510 мм

  Вбудована незалежна духовка

BO 625 E10WG

8 режимів: Нижній та верхній нагрівальні елементи, нижній та верхній нагрівальні 
елементи+робота вентилятора, малий гриль, інфрачервоний нагрівач, інфрачервоний 
нагрівач + робота вентилятора, нижній нагрівальний елемент + робота вентилятора, 
розморожування, підігрів посуду • Унікальна форма духовки Homemade - 
приготування, як у дровя'ній печі • Обє'м духовки 67 л • Поверхня внутрішньої камери: 
ультра стійка та ультра гладка емаль легкого очищення SilverMatte • Очищення 
AquaClean • Утоплювані ручки • Механічний таймер з функцією відключення духовки 
• Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят • Дверцята з можливістю легкого 
демонтажу для зручного  очищення • Оснащення:  дротяні спрямовувачі, решітка, 
мілке деко, XXL деко • Розміри приладу (ВхШхГ): 595х597х547 мм

  Газова варильна поверхня, 60 см

G 6N40 IW

Кількість газових конфорок: 4 • 2 стандартні конфорки • 1 економічна конфорка • 1 
потужна конфорка • Потужність лівої фронтальної конфорки: 1,9 кВт • Потужність 
задньої лівої конфорки: 1,9 кВт • Потужність задньої правої конфорки: 3 кВт • 
Потужність передньої правої конфорки: 1 кВт • Автоматичне електрозаплювання 
• Захищенні конфорки • Емальовані стальні решітки • Розміри приладу (ВхШхГ): 
107х580х510 мм

Варильні поверхні. 
Професійне приготування страв у себе вдома

Склокерамічні варильні поверхні. 
Інноваційні газові конфорки Gorenje оптимізують 
керування полум’ям для прискорення 
приготування та надзвичайно ефективного 
використання газу. Суміш газу та повітря ближча 
до оптимальної, ніж у звичайних конфорках, які 
використовуються сьогодні, а використання газу 
та керування полум’ям значно покращено.

Газові варильні поверхні.
 
Інноваційні газові конфорки Goren-
je оптимізують керування полум’ям 
для прискорення приготування 
та надзвичайно ефективного 
використання газу. Суміш газу та 
повітря ближча до оптимальної, 
ніж у звичайних конфорках, які 
використовуються сьогодні, а 
використання газу та керування 
полум’ям значно покращено.

Ця функція збільшує потужність 
варильної поверхні HiLight на 25 %, що 
допоможе готувати набагато швидше 
та зменшити енергоспоживання.

Функція Stop&Go зупиняє процес 
приготування їжі та продовжує 
його з установленими раніше 
налаштуваннями одразу після 
повторної активації цього процесу.

Функція StayWarm підтримує страви при 
постійній температурі 70 °C до моменту, 
коли їх буде подано на стіл. Так їжа довше 
зберігає свій оригінальний смак і потрібну 
температуру.

Автоматичне регулювання робочої 
потужності. Після початкової 
максимальної потужності температура 
конфорки буде підтримуватися на 
бажаному рівні, щоб запобігти збіганню 
або розварюванню.

Aвтоматичне регулювання робочої 
потужності. Після початкової 
максимальної потужності температура 
конфорки буде підтримуватися на 
бажаному рівні, щоб запобігти збіганню 
або розварюванню.

PowerZone
Швидкі страви

Stop&Go 
Зробіть паузу в будь-який час

StayWarm
Гаряча їжа для тих, хто спізнюється

BoilControl  
Википання назавжди в минулому

Високоефективні 
конфорки 
Википання назавжди в минулому

ЗУСТРІЧАЙТЕ ДИВОВИЖНІ
ДУХОВКИ ТА ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ GORENJE
Щоб приготувати вишукану та смачну страву, потрібна 
розвинута уява, час, свіжі продукти й кухонні прилади Gorenje. 
Вам неодмінно сподобаються духовки й варильні поверхні Goren-
je, адже вони потужні, зручні у використанні й мають продуманий 

дизайн. Ми пишаємося цим і переконані, що завдяки нашим 
приладам ви насолоджуватиметеся процесом приготування їжі, а 
ваші близькі та друзі приготованими вами стравами.

Ми всі хочемо готувати як професіонали, щоб вражати 
наших гостей і подавати нашим родинам здорові страви. 
Зазвичай для цього потрібні спеціальні знання або 
професійне обладнання. Варильні поверхні Gorenje — прості 

в користуванні інструменти, з якими будь-хто зможе відмінно 
готувати. Індукційні варильні поверхні, варильні поверхні 
HiLight і газові варильні поверхні оснащені функціями, які 
значно спрощують приготування їжі.

Духові шафи. 
Особиста фабрика чудового смаку
Кожна духовка Gorenje — це невеличка фабрика чудес. Тисяча фізичних процесів, що в ній відбуваються, повністю керовані 
й досконало узгоджені з кінцевим результатом — чудовою їжею. Роки наполегливих досліджень у фізиці випікання, 
смаження та пропарювання відкрили широкий діапазон можливостей і функцій, які пропонують унікальний кулінарний досвід. 
Ці духовки — корисні особисті помічники, уважні до тонкощів: інноваційна форма, яка рівномірно розподіляє гаряче повітря, 
контролюючий пристрій, який готує м’ясо до досконалості, система пропарювання, яка забезпечує саме стільки вологи, 
скільки потрібно. Можна вибирати з багатьох цікавих і надзвичайно легких у користуванні конфігурацій.

Традиційна заокруглена форма 
духовок Gorenje залишається однією з 
найкорисніших особливостей. Гаряче 
повітря переміщується вільно, як у 
традиційних дров’яних духовках.

Завдяки використанню абсолютно 
нової емалі в усіх лінійках нових 
духовок Gorenje функцію AquaClean 
суттєво покращено. Функція AquaClean 
— це значна допомога в очищенні 
камери духовки.

Якість і тип емалі вкрай важливі для 
якості духовки та її роботи. SilverMatte 
— високостійкий і міцний матеріал, 
який може витримувати екстремальний 
жар і піролітичну очистку за 
температур до 500 °C.

Форма HomeMade
Усі переваги готування у дров’яній печі

AquaClean 
Просте та безпечне чищення

SilverMatte
Надзвичайно стійке та гладеньке покриття


	Без названия



