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začátkem ledna jsme odstartovali již šestý rok existence SELLu na českém trhu. Právě 
držíte v rukou 76. vydání našeho časopisu a současně číslo, které je poprvé společné 
pro leden a únor. Povánoční období a začátek roku jsou vždy tak trochu okurkovou 
sezonou, hlavní pozornost se soustředí na výprodeje, nové produkty firmy ohlašují 
většinou až během února a později, a lednové vydání se nám vždy zdálo informačně 
slabé. Rozhodli jsme se proto čísla pro leden a únor spojit, abychom měli k dispozici 
dostatek zajímavých novinek a v případě některých firem mohli informovat i o jejich 
finančních výsledcích za předchozí rok.
 Zatímco konec roku se nesl ve znamení katastrofických scénářů, počítajících se 
zhroucením eurozóny, první měsíce ukazují, že se snad nejčernější předpovědi nen-
aplní. I když řecké lavírování a neschopnost přijmout tvrdá úsporná opatření dělají 
vrásky mnohým z nás. Přes to všechno věříme, že nebude tak špatně. Setkáváme se 
každý týden s mnohými z vás a nálada a chuť přicházet s novými produkty a inova-
cemi je velká. Odráží se to také v tomto čísle, kde naleznete velkou porci prezentací 
mnoha značek. Například dva velcí hráči na poli automatických kávovarů uvádějí své 
nové top modely, které na sebe v obchodech zajisté strhnou nemalou pozornost.

Příjemné čtení přeje 

VáŽENÍ ČtENáŘI,

Lubor Jarkovský 
šéfredaktor



Všechny typy čokolády lze připravit i v tomto novém kávovaru. Do speciální karafy stačí nalít mléko na
jeden či dva šálky a přidat svou oblíbenou čokoládu v prášku. Poté si na displeji vyberete stupeň hustoty čo-
kolády a stisknete tlačítko pro přípravu nápoje. V nádobce na přípravu čokolády dochází k promíchávání
čokoládového nápoje, zatímco je do karafy vháněna horká pára. Díky kombinaci těchto dvou prvků dokáže
nová PrimaDonna Exclusive připravit dokonale hladkou a krémovou horkou čokoládu. Po skončení přípravy
čokolády, nádobku snadnou odejmete a jednoduše přímo z ní nalijete čokoládu do připravených šálků. Tuto
jedinečnou funkci ocení zejména rodiny s dětmi, ale také všichni milovníci horkých čokoládových nápojů.
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Technologie a design
Dalším z inovativních prvků nového kávovaru PrimaDonna
Exclusive je velký barevný displej pro intuitivní používání. Ko-
vová zapuštěná tlačítka umístěná pod displejem jsou plně do-
tyková a u tohoto modelu rozšířená o dvě nová pro přípravu
horké čokolády a velké kávy. Nastavení umožní výběr z řady
barevných profilů pozadí displeje, takže si každý může přizpů-
sobit vzhled svým představám. Zároveň lze také poprvé u ká-
vovaru De’Longhi nově nastavit až 6 profilů, do kterých si
může celkem 6 osob zaregistrovat nastavení svých oblíbených
nápojů. Díky tomu si každý člen rodiny přizpůsobí kávovar
svým potřebám. Profily jsou barevně odlišené pro snadné
používání.

A ještě mnohem více
PrimaDonna Exclusive má osvědčený tichý ocelový mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí a nahřívací plochu na šálky.
Příprava pravého italského espressa s dokonalým výsledkem je díky tomu velmi snadná. Nastavit lze intenzitu kávy od
extra jemné po velmi silnou, teplotu kávy a její velikost. Pro velkou kávu je navíc samostatné tlačítko umístěné pod barev-
ným displejem. Součástí balení je také tryska na horkou vodu nebo páru pro možnost přípravy napěněného mléka tradičním
způsobem.  Kávovar PrimaDonna Exclusive je šetrný k životnímu prostředí díky funkci úspory energie. Sami si můžete
zvolit, po jaké době se kávovar přepne do úsporného stand-by režimu. Od 15 minut až po 3 hodiny od jeho posledního
použití. Tlačítko pro vypnutí kávovaru z elektrické sítě potom zajistí, že spotřeba elektrického proudu je nulová.

Automatická signalizace potřeby odvápnění a vodní filtr dodávaný v balení zajistí maximální ochranu kávovaru proti
zanášení vodními usazeninami. Nová PrimaDonna Exclusive De’Longhi je přístroj, který promění každou kuchyň
v opravdovou kavárnu, takže si každý člen rodiny může denně dopřávat své oblíbené horké nápoje.
PrimaDonna Exclusive ESAM 6900 v prodeji od dubna 2012.
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 NOVINKY

Ze silnice na železnici
Nová ekologická strate-
gie BSH v Německu
Německý gigant se snaží snižovat 
dopady svého podnikání na život-
ní prostředí, kde jen může. Jedním 
ze zásadních kroků byl přechod od 
silniční dopravy k železniční v přípa-
dě, že byla tato varianta technicky 
možná. Pionýrský projekt, který má 
o efektivnosti a smysluplnosti želez-
niční dopravy přesvědčit i další firmy, 
je prezentován jako ukázkový v rámci 
Kjótského protokolu. Německý úřad 
pro obchodování s emisemi DEHSt 
nyní snahu BSH oficiálně uznal jako 
projekt pro ochranu klimatu.

Whirlpool radí, jak 
pečovat o myčku
Myčky nádobí byly, podobně jako 
sušičky, dlouhou dobu považovány 
za nadstandardní či zbytečnou výba-
vu domácnosti. Jejich rozšiřování 
v devadesátých letech nepomohlo 
ani to, že bylo nutné některé nádobí 
předmývat, což zvyšovalo spotřebu 
vody a uživatel byl od manuálního 
mytí osvobozen jen částečně. V pří-
padě moderních 
myček není ovšem 
žádné předmývání 
třeba a jsou ke vše-
mu velmi úsporné. 
Docílit maximální 
efektivnosti lze 
pouze správným 
používám tohoto 
spotřebiče. Whirl-
pool nedávno vydal 
soubor rad, které 
byste měli při pro-
deji svým zákazní-
kům předat.
Myčky jsou členě-
ny tak, aby umožnily 
umýt co nejvíce nádo-
bí a zároveň zajistily co 
nejlepší výsledek. Ideální je skládat 
stejný typ nádobí k sobě, aby nedo-
šlo k zakrytí některých kusů. Do hor-
ního polohovatelného koše je vhod-
né dávat především sklo a křehké 
kusy nádobí, protože horní rameno 

není tak agresivní. Zašpiněné hrnce 
je naopak lepší dávat do koše spod-
ního, nicméně současné modely si  
s nimi poradí i v koši horním. 
Jednou z nesporných výhod myčky 
nádobí je úspora vody oproti mytí 
ve dřezu. Pokud nádobí oplachuje-
me, spotřebujeme vodu zbytečně.  
„Kvalitní myčky si s běžným zašpině-
ním nádobí poradí i bez oplachování,“ 
vysvětluje Ján Živný ze společnosti 
Whirlpool a dodává, „pokud ovšem 

plánujete myčku zapnout až za 
několik dní, spusťte si 

oplachovací program 
v myčce. Je úsporný  
a zabrání vzniku nepří-
jemného pachu.“ 
Myčka nádobí nevy-
žaduje velkou péči, 
ale přesto se snažte, 
aby na nádobí nebyly 
větší kusy jídla. Napří-
klad zrníčka z citronů 
či kosti nejsou pro 
myčku odstranitelné  
a zachytí se ve filtrech. 
Pravidelně tedy čistě-
te filtr propláchnutím, 
které vám zabere pár 

minut. Jednou či dvakrát 
ročně je také vhodné pustit myčku 
naprázdno 
s tzv. čističem myčky. Myčce můžete 
také dopřát deodorant, i když ten už 
je spíše pro efekt, k jejímu správné-
mu fungování nijak nepřispěje. 

Dezinfikujeme s RobZone
Značku RobZone si většina lidí spoju-
je především s robotickými vysavači, 
ale začátkem roku firma rozšířila své 
produktové portfolio o dva dezinfekč-
ní přístroje. První z nich je UVC lampa 
Sterizone, která pomocí UVC záření 
zničí 99,9 % bakterií, mikrobů, virů, 
vší, blech, plísní a roztočů. Je použitel-
ná prakticky na jakékoliv předměty, 
hodí se především v případě, že danou 
věc nelze dezinfikovat pomocí chemi-
kálií nebo vysoké teploty. Můžete s ní 
proto dezinfikovat například matrace, 
mobilní telefony, klávesnice či hračky, 
se kterými jste vy nebo vaše děti čas-
to v kontaktu. Na výběr máte dokonce 
mezi domácí variantou lampy a ces-

tovním modelem.
Druhým výrobkem 
z nové řady je UVC 
dental box Sterizo-
ne. Jak už název 
napovídá, jedná 
se o speciální box, 
který opět pomocí 
UVC záření zničí 
bakterie a mikroby 
v zubních kartáč-
cích. Můžete do 
něj vložit ovšem také holicí strojek  
a hlavy elektrických zubních kartáč-
ků. K dispozici jsou tři varianty boxu 
– klasický, závěsný a cestovní.
A co je to vlastně UVC záření? Jedná 
se o jednu ze tří složek ultrafialového 

světla, vyznačující se nejkratší vlno-
vou délkou. UVC proniká až do DNA 
mikroorganismů a způsobuje jeho 
poškození, které zamezuje reprodukci. 
Mikroorganismy neschopné množení 
prakticky okamžitě umírají.
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 NOVINKY

Koktejl jako 
od profesionála
Barmanský set UNOLD
Míchané alkoholické i nealkoholické 
nápoje, mléčné koktejly či ovocné 
nápoje se stávají stále populárnější-
mi u nás i na Západě. Domácí výroba 
„drinků“ je nejen výrazně levnější, 
ale má také společenský a zábavný 
rozměr. tradiční německý výrobce 
malých domácích spotřebičů má ve 
své nabídce zajímavý set pro barma-
ny amatéry. Skládá se z efektního 
designového stojánku, ve kterém 
najdete základní barmanské pomoc-
níky spolu s elektrickým mixérem,  
v tomto případě vlastně spíše shake-
rem. Vejde se do něho až 600 ml 
tekutin a k promíchání nápoje sta-
čí stisk jediného tlačítka. Navíc ho 
můžete snadno rozebrat a všechno 
příslušenství lze mít v myčce.

Unikátní řešení vestavné 
trouby Fulgor
Vestavná trouba, to je v napros-
té většině případů spotřebič, jehož 
dvířka otevírá uživatel do boku 
či je vyklápí ven. Italský výrobce 
designových domácích spotřebičů  
Fulgor však nabízí troubu takzvaně 
„výsuvnou“. V praxi to znamená, že 
je model CPLO 6013 tX zabudován 
například do ostrůvku, a to shora do 
pracovní desky. trouba se tak otevírá 

vysunutím směrem vzhůru a uživatel 
má mnohem lepší přístup k pečeným 
pokrmům. Vysouvání probíhá elektro-
nicky s citlivými bezpečnostními čidly, 
která detekují lehké sevření překážky 
a zpětným pohybem brání jak úrazu, 
tak případnému poškození zdviho-
vého mechanismu. O bezpečnost 
se stará systém kontrolující teplotu  
a zabraňující přehřátí trouby. Samot-
ná trouba nabízí 11 programů, 40 l 
vnitřního prostoru a rychlý ohřev.

Evropské fórum Samsung 
poprvé v Praze
Vůbec poprvé se v polovině února 
konalo v Praze takzvané Samsung 
European Forum, na kterém firma 
každoročně představuje svou vizi pro 
nový rok a samozřejmě nové produkty 
a technologie. Konference za účasti 
špiček evropské pobočky Samsungu 
včetně jejího prezidenta a generálního 
ředitele Seok Pil Kima. Největší pozor-
nost samozřejmě poutaly produkty  
z oblasti spotřební elektroniky v čele  
s televizorem Super OLED a novými 
LCD modely s LED podsvícením a no-
vým souborem funkcí. Smart Interac-
tion umožňuje hlasové či pohybové 
ovládání televizoru (pouhými gesty), 
slouží k tomu integrovaný mikrofon  
a kamera. Smart Content zase umož-
ňuje snadný přístup k obsahu v rozlič-
ných zařízeních, od mobilních telefonů 

přes tablety až po 
notebooky. Napří-
klad tak můžete 
přerušit sledování 
filmu na televizi  
a dodívat se na něj 
v autě na tabletu. 
Stačí dostatečně 
rychlé připojení  
k internetu. Posled-
ním novým prvkem 
je pak Smart Evolution, slot pro roz-
šíření funkcí v dalších letech – napří-
klad přidání čtyřjádrového procesoru 
pro používání náročnějších aplikací.
Samsung také ukázal první vlaštovku 
z nové generace tabletů, Galasy tab 2 
(7.0) s Androidem 4.0, a nové modely 
chytrých fotoaparátů s wi-fi pro snadný 
upload fotek na sociální sítě, cloudové 
služby či bezdrátový přenos do počíta-
če. Současně je možno na vzdálenost 
několika metrů ovládat fotoaparáty 

chytrým mobilním telefonem.
Z domácích spotřebičů nás nejvíce zau-
jaly nové modely kombinovaných chlad-
niček s novou izolací, která umožnila 
ztenčení stěn a získání většího úložné-
ho prostoru při zachování standardních 
vnějších rozměrů. Všechny chladnič-
ky mají navíc označení A++ či A+++.  
K vidění byly také nové pračky s funkcí 
ecobubble a především vestavné spo-
třebiče, s nimiž začíná dělat Samsung 
na českém trhu první krůčky.
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Již začátkem dubna vstoupí na český trh dlouho

očekávaná novinka z řady plnoutomatických

kávovarů De’Longhi PrimaDonna Exclusive ESAM

6900. Revoluční kávovar přináší unikátní

patentovanou technologii pro přípravu domácí horké

čokolády, která nemá v tomto segmentu konkurenci.

Design kávovaru vychází z již klasického modelu

PrimaDonna od De’Longhi, ale nově přichází

s řadou inovativních řešení.  

www.delonghi.cz

Domácí horká čokoláda
Nejen milovníci dobré kávy si přijdou na své. Od teď si můžete doma připravit i horkou krémovou
čokoládu. Tento nápoj má dlouhou historii, během které prošel řadou obměn. Do Evropy se čo-
koláda dostala z Nového Světa v 16. století jako studený kořeněný nápoj a ihned si získala velkou
oblibu. Postupem času se čokoládový nápoj začal vyvíjet do podoby, kterou známe dnes. Místo
koření se začala čokoláda sladit cukrem a zjemňovat mlékem. V dnešní době je horká čokoláda ob-
líbeným nápojem po celém světě a v jednotlivých zemích se liší zejména svou hustotou. Od čoko-
lády husté tak, že se z šálku doslova vyjídá lžičkou, až po kvalitu připomínající spíše kakao. 
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Všechny typy čokolády lze připravit i v tomto novém kávovaru. Do speciální karafy stačí nalít mléko na
jeden či dva šálky a přidat svou oblíbenou čokoládu v prášku. Poté si na displeji vyberete stupeň hustoty čo-
kolády a stisknete tlačítko pro přípravu nápoje. V nádobce na přípravu čokolády dochází k promíchávání
čokoládového nápoje, zatímco je do karafy vháněna horká pára. Díky kombinaci těchto dvou prvků dokáže
nová PrimaDonna Exclusive připravit dokonale hladkou a krémovou horkou čokoládu. Po skončení přípravy
čokolády, nádobku snadnou odejmete a jednoduše přímo z ní nalijete čokoládu do připravených šálků. Tuto
jedinečnou funkci ocení zejména rodiny s dětmi, ale také všichni milovníci horkých čokoládových nápojů.
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Cappuccino 
jedním stiskem
Změnou prošla také patentovaná nádobka na mléko,
která umožní přípravu mléčných nápojů jako je cap-
puccino, latte macchiatto nebo caffé latte pouhým
jedním stiskem tlačítka. Nově je nádoba na mléko
opatřená kovovým termo obalem, který udrží teplotu
mléka. Dokonale našlehaná pěna na cappuccino totiž
vyžaduje použití vychlazeného mléka. Pokojová te-
plota kvalitu pěny výrazně snižuje, proto De’Longhi
doporučuje vždy používat vychlazené mléko z lednice.
Termo obal má průhledové okénko s ryskami, takže
můžete i nadále kontrolovat obsah mléka v karafě.
Inovací prošel také regulátor hustoty mléčné pěny
a tlačítko pro čištění. Jeden otočný knoflík umístěný
v přední části nádobky se snadno používá a umožní
přesné nastavení hustoty pěny. Pro funkci automatic-
kého čištění hlavy nádobky stačí pouze otočit doprava
a po skončení procesu vrátit regulátor do výchozí po-
zice. Po vyčištění lze nádobku umístit do lednice pro
další použití. Přestože De’Longhi přidala k nádobě
termo obal, rozebrání a následné čištění je stále velmi
snadné. Všechny části lze snadno rozebrat a umýt pod
tekoucí vodou či v myčce a opět snadno složit, takže
údržba není nijak náročná.
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Technologie a design
Dalším z inovativních prvků nového kávovaru PrimaDonna
Exclusive je velký barevný displej pro intuitivní používání. Ko-
vová zapuštěná tlačítka umístěná pod displejem jsou plně do-
tyková a u tohoto modelu rozšířená o dvě nová pro přípravu
horké čokolády a velké kávy. Nastavení umožní výběr z řady
barevných profilů pozadí displeje, takže si každý může přizpů-
sobit vzhled svým představám. Zároveň lze také poprvé u ká-
vovaru De’Longhi nově nastavit až 6 profilů, do kterých si
může celkem 6 osob zaregistrovat nastavení svých oblíbených
nápojů. Díky tomu si každý člen rodiny přizpůsobí kávovar
svým potřebám. Profily jsou barevně odlišené pro snadné
používání.

A ještě mnohem více
PrimaDonna Exclusive má osvědčený tichý ocelový mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí a nahřívací plochu na šálky.
Příprava pravého italského espressa s dokonalým výsledkem je díky tomu velmi snadná. Nastavit lze intenzitu kávy od
extra jemné po velmi silnou, teplotu kávy a její velikost. Pro velkou kávu je navíc samostatné tlačítko umístěné pod barev-
ným displejem. Součástí balení je také tryska na horkou vodu nebo páru pro možnost přípravy napěněného mléka tradičním
způsobem.  Kávovar PrimaDonna Exclusive je šetrný k životnímu prostředí díky funkci úspory energie. Sami si můžete
zvolit, po jaké době se kávovar přepne do úsporného stand-by režimu. Od 15 minut až po 3 hodiny od jeho posledního
použití. Tlačítko pro vypnutí kávovaru z elektrické sítě potom zajistí, že spotřeba elektrického proudu je nulová.

Automatická signalizace potřeby odvápnění a vodní filtr dodávaný v balení zajistí maximální ochranu kávovaru proti
zanášení vodními usazeninami. Nová PrimaDonna Exclusive De’Longhi je přístroj, který promění každou kuchyň
v opravdovou kavárnu, takže si každý člen rodiny může denně dopřávat své oblíbené horké nápoje.
PrimaDonna Exclusive ESAM 6900 v prodeji od dubna 2012.
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TéMATU KáVy A PříSTROJůM, KTERé Z Ní DěLAJí LAHODNé NáPOJE, SE 
VěNUJEME V SELLU POMěRNě ČASTO. DyNAMiCKý TRH S RůSTOVOU TEN-
DENCí NAVZDORy HOSPODářSKýM PROBLéMůM PRODUKUJE POMěRNě 
DOST ZAJíMAVýCH NOViNEK. NAPříKLAD V PRVNíM ČTVRTLETí TOHOTO 
ROKU UVáDěJí DVA VELCí HRáČi V KATEGORii AUTOMATů NA ESPRESO 
SVé DVě NOVé VLAJKOVé LODě. JELiKOž JiM VěNUJí NEMALý PROSTOR VE 
VLASTNíCH PREZENTACíCH, ZAMěřiLi JSME SE V PřEHLEDU NA MODE-
Ly, KTERé JSOU MéNě NA OČíCH, ALE STOJí URČiTě ZA POZORNOST. řEČ 
BUDE NAVíC HNED O TřECH HLAVNíCH TyPECH KáVOVARů.

Kávové opojení na tři způsoby
AUtOMAt, PáKA, ČI KAPSLE?

Kultura pití kávy se u nás v posledních letech výrazně zlepšila. Vidět je to například 
i v restauracích, které mnohdy servírují espreso pochybných kvalit, a někteří 
zákazníci to po prvním ochutnání rychle poznají. Vliv na to má nejen nástup 
kávových řetězců jako Starbucks či Costa Coffee na český trh a popularizace 
kávových nápojů s nimi spojená, ale také invaze kávovarů pro přípravu espre-
sa do českých domácností. Zatímco překapávanou kávu, populární především 
v Americe, jsme v národní kávové evoluci v podstatě vynechali, levnější automa-
ty na espreso a samozřejmě kapslové systémy jsou u českých spotřebitelů stále 
žádanější. Pojmem „kapslové systémy“ máme ovšem na mysli čistě ty, které 
nabízejí samostatné kapsle s kvalitní kávou, nikoliv kompletní „all-in-one“ řeše-
ní, kdy je v kapsli i sušené mléko a další přísady. V jejich případě je kvalita jen 
o něco málo vyšší než u instantní směsi. Espreso, cappuccino, caffe latte a další 
druhy horkých nápojů připravených z kávy už každopádně zdomácněly a máme 
hned několik způsobů, jak je doma připravit.
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Tři cesty
Velký zájem jeví zákazníci o automa-
tické kávovary s integrovanými mlýnky 
a v mnoha případech i systémem pro 
automatickou přípravu cappuccina 
a dalších mléčných káv. Není divu, 
stačí stisknout jedno tlačítko a kávo-
var nápoj kompletně připraví. Tyto 
přístroje patří mezi nejdražší na trhu, 
byť jejich ceny poslední roky klesají 
a jednodušší modely začínají už na 
cenách okolo 10 tisíc korun. Najdeme 
zde však i přístroje nad 30 tisíc a ty 
nejdražší stojí i přes 50. U automatů 
je důležitá přítomnost automatických 
čisticích programů a jednoduchý sys-
tém pro čištění mléčných cest (v pří-
padě, že nemá kávovar pouze parní 
trysku pro manuální šlehání mléka).
Pro běžné domácí použití jsou urči-
tě vhodnější než pákové modely, do 
kterých je nutné kupovat již namle-
tou kávu, případně pořídit separátní 
mlýnek na kávu zrnkovou. Již namletá 
káva ale není ideální, protože velmi 
rychle po otevření sáčku ztrácí aroma 
– v podstatě v řádu desítek minut. Mlít 
doma zase prodlužuje proces přípravy, 
takže pákové kávovary lze doporučit 
v první řadě nadšencům, pro které je 
káva zábava a hobby. Ti naopak manu-
ální proces přípravy kávy i mléčné 
pěny pomocí parní trysky, kdy mají vše 
ve svých rukách a nejsou závislí na 
automatizované technice, ocení.
Třetí variantou jsou samozřejmě 
kapsle. Naše dlouholeté zkušenosti 
s nejrozšířenějšími systémy se nesou 
na pozitivní vlně. Nespornou výho-
dou kapslí je možnost střídat kávy 
z různých koutů světa v podstatě na 
denní bázi a maximálně jednoduchá 
obsluha přístrojů. Chuť kávy v případě 
kvalitních kapslí je prakticky nero-
zeznatelná od čerstvě namletých zrn 
v automatu či mlýnku. Jedinou nevýho-
dou je cena jednoho nápoje mezi 8 až 
12 korunami. U zrnkové kávy se při 
koupi standardního 250g balení běžné 
arabiky pohybuje cena za šálek kolem 
6 korun. Na druhou stranu je pořizova-
cí cena základních modelů kapslových 
kávovarů dvakrát až třikrát nižší než 
nejlevnějších automatů.

Zdroj: 
Zdeněk Bárta
Retail
 and technology 
Director
GfK Czech

Espresa
Příznivý vývoj trhu espres neztrá-
cel do září loňského roku na své 
dynamice. V souhrnu za prvních 
devět měsíců roku 2011 naros-
tl objem prodejů ve srovnání se 
stejným obdobím předchozího 
roku o více než třetinu. Podob-
ným tempem rostl i obrat této 
komodity, ke snížení průměrného 
výdaje za espreso došlo jen v roz-
sahu 3 %.

Ze tří klíčových segmentů 
– přístrojů na porcovanou kávu 
„pump portion closed“ (s vlast-
ními kapslemi) a „pump portion 
open“ a dále plně automatizova-
ných espres – rostly největším 
tempem automaty. Těch se mezi-
ročně prodalo zhruba o polovinu 
více, přírůstek tržeb přitom pře-
sáhl 40 %. 
V průměru zaplatili spotřebitelé 

za plně automatizované espreso 
v prvních devíti měsících uply-
nulého roku 13 500 korun, což 
představovalo částku zhruba 
o 700 korun nižší než před rokem. 
Nejvýrazněji se vyvíjely cenové 
segmenty do 10 tisíc a 15–20 
tisíc korun, za cenu v tomto roz-
mezí se v uvedeném období pro-
dalo přibližně každé druhé auto-
matizované espreso.



DéLONGHi ECAM 23.450.B
Jednička českého trhu s automatickými kávovary sice prá-
vě uvádí žhavou novinku v podobě vlajkové lodi PrimaDonna 
ESAM 6900, ale věnuje jí sama rozsáhlou prezentaci v tomto 
čísle. Do přehledu byl proto vybrán levnější a kompaktnější 
přístroj z řady ECAM. štíhlý kávovar má dvouřádkový displej 
s českým i slovenským menu, na stisk jednoho tlačítka při-
praví mléčné kávové speciality a samozřejmě se snadno čis-
tí. Upravit můžete intenzitu aroma, hrubost mletí i množství 
vydané kávy. Mlýnek používá ocelové kameny a nový typ 
termobloku udržuje stálou teplotu vody. Kávovar překonává 
minima nutná pro udělení energetické třídy A, a nabízí tak 
maximálně úsporný provoz.

JURA iMPRESSA S9 ONE TOUCH
švýcarský výrobce v tomto vydání prezentuje své dvě nedávné 
novinky v podobě superluxusního modelu GiGA5 a kompakt-
ního ENA 9 One Touch. Do přehledu jsme proto zvolili přístroj 
ze zcela odlišné řady impressa. Jedná se o plně automatický 
kávovar s integrovaným mlýnkem a systémem automatické 
přípravy cappuccina, caffe latte a dalších mléčných káv. Pří-
stroj disponuje jednoduchým displejem, systémem propla-
chu mléčných i kávových cest a je dodáván s nerezovou nádo-
bou na mléko. Kromě sledování hladiny vody kontroluje tento 
model také množství zrn v zásobníku a informuje uživatele 
o nutnosti jejich doplnění.

PHiLiPS SAECO 
SyNTiA CAPPUCCiNO HD8838/09
Kompaktní kávovar z dílny italského výrobce Saeco, jenž se stal 
před více než rokem součástí nizozemského Philipsu, slibuje 
kávu na jeden stisk tlačítka. A to nejen espreso, ale také cappu-
ccino. Pomletí zrn má na starost integrovaný keramický mlýnek. 
Z něho káva putuje do spařovací jednotky, která může vydat 
různé množství nápoje dle individuálního nastavení. Upravit 
lze také teplotu či sílu aroma. Funkční výbava dále nabízí 
automatické čištění a již zmíněnou přípravu mléčných káv, 
což zajišťuje dodávaná nádoba na mléko.

SiEMENS
TE703201RW
Plně automatický kávovar slavné německé značky se 
chlubí celou řadou pokročilých technologií. Kromě „aro-
ma pressure systemu“ pro spařování kávy je to topný 
systém „senso fl ow system“ či aromaDouble Shot, který 
zajistí extra silnou kávu při zachování správného aroma. 
Ve výčtu funkcí nalezneme i přípravu mléčných kávových 
specialit na stisk jednoho tlačítka a automatické čisticí 
programy. Mléko a káva jsou do šálku vedeny odděleně, 
přičemž trysku na mléko lze odejmout a umýt pod tekoucí 
vodou či v myčce. Ovládání ulehčuje integrovaný displej.

SKUPINA VýROBKů • AUtOMAtICKé KáVOVARY
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ARiETE yOU – ME 1323
Jednoduchý a cenově dostupný kávovar s neotřelým designem pracuje 
s tlakem 11 barů. Jeho tělo je vyrobené z kovu a integrovaná nádržka 
na vodu pojme 0,2 l. Přístroj používá patentovaný systém pro tvorbu té 
správné cremy, bohaté pěny na espresu. V dolní části se nachází odkapá-
vací mřížka, kterou lze vyjmout a snadno vyčistit. Kávovar lze pořídit ve 
stříbrném, černém a červeném provedení.

DéLONGHi EC 850 M
Poměrně unikátní kávovar, v němž se snoubí 
baristy preferovaná páková koncepce spolu 
s automatickým systémem přípravy mléč-
né pěny, kterou používají plně automatické 
modely téže stáje. Uživatel má tak plnou kon-
trolu nad připravovaným espresem, na dru-
hou stranu nemusí manuálně šlehat mléko, 
což přípravu nápojů značně urychluje. Kávo-
var pracuje s tlakem 15 barů, elektronicky 
kontroluje teplotu vody a má tělo z nerezové 
oceli. Pro přípravu kávy lze použít jak mle-
tou, tak porcovanou kávu (E. S. E. pody). 
EC 850 M spadá do energetické třídy A.

KENWOOD KMiX ES021
Jednoduchý pákový model z designo-
vé řady kMix má v popisované verzi tělo 
v kombinaci kovu a červené. Na výběr je 
však ještě bílé (ES020) a černé (ES024) 
provedení. Bez ohledu na barvu drží pří-
stroje design řady kMix, ve které lze kou-
pit ještě další pomocníky do kuchyně včet-
ně robotů, varných konvic, topinkovačů 
a dalších. Voda je přes kávu v páce vedena 
pod stabilním tlakem 15 barů. Použít lze 
jak mletou, tak porcovanou kávu v podobě 
podů. Pro našlehání mléka je k dispozici 
parní tryska.

1�

PHiLiPS SAECO 
POEMiA CLASS HD8325/09
Manuální kávovar pro přípravu espresa skrývá ve svém nitru čerpadlo 
s tlakem 15 barů a v jeho páce nalezneme tlakový fi ltr Crema. Tento 
fi ltr zaručuje lahodné aroma kávy a hustou pěnu na její hladině. Jako 
většina přístrojů v této kategorii, podporuje porcovanou kávu systému 
E. S. E., takzvané pody. Na jeho pravém boku pak nalezneme parní trys-
ku, neboli italsky pannarello, která slouží k našlehání mléka. Výrobce 
dále uvádí, že je kávovar vyroben z kvalitních a odolných materiálů.

SKUPINA VýROBKů • PáKOVé KáVOVARY

Pá
ko

vé
 k

áv
ov

ar
y:

16 • Sell • Leden-únor 2012





CAFFiTALy S04
Kávovar je primárně určen pro kapsle Ecaffé přímo od Caffi taly, ale 
poradí si i s těmi od značek Tchibo, Cagliary či Julius Meinl. Ovládá-
ní přístroje se soustředí primárně do designové páky, která slouží 
k vložení kapsle i jejímu odstranění do zásobníku. Ten pojme 
13 porcí, a není ho tedy nutné vyprazdňovat na denní bázi. K samot-
nému výdeji kávy slouží ovladač integrovaný do kávové výpusti. 
Přístroj barevně indikuje zvolené režimy.

CREMESSO COMPACT 
AUTOMATiC PiANO BLACK
V nové distribuci se začíná švýcarské Cremes-
so na českém trhu značně rozšiřovat. Model 
Compact Automatic používá 19barové čerpadlo
 a po zapnutí je připraven k výdeji kávy za pouhých 
15 vteřin. Disponuje senzorem hladiny vody, 
odvápňovacím programem i 3 paměťovými tla-
čítky k nastavení individuálního objemu vody. 
Cremesso pracuje s kapslemi vlastní výroby, kte-
ré mohou prodejci zařadit do své nabídky spolu 
s kávovary této značky. Přístroj se vyrábí nejen 
v černé barvě, ale také v červené, burgundské 
červené a stříbrné. 

CREMESSO 
UNO FiRE RED
Podle výrobce se tento model pyšní pozi-
cí nejtenčího kapslového kávovaru na 
trhu. Přesto se do něho vešlo 19barové 
čerpadlo, které zajišťuje rozvinutí doko-
nalého aroma kávy. Stejně jako předcho-
zí model je i tento připraven k provozu 
za pouhých 15 vteřin a ve „stand by“ 
režimu odebírá pouze 0,3 W. Tento údaj 
platí také pro model Compact Automa-
tic. V případě Cremesso Uno lze vybírat 
z popisované červené varianty a konzer-
vativnější černé.

1�

NESPRESSO PiXiE EN125
Loni na jaře představila společnost Nespresso nové, cenově dostupné 
kávovary řady Pixie. Konkrétně tento model vyrábí pro Nespresso fi rma 
DéLonghi, a to ve třech barevných variantách – svítivě zelené, kovově 
modré a hliníkové. Po zapnutí se kávovar nahřeje za 25 až 30 vteřin 
a po 9 minutách od posledního výdeje kávy se automaticky vypne. 
i díky tomu je ještě o 40 % úspornější než modely v energetické třídě A. 

SKUPINA VýROBKů • KáVOVARY NA KAPSLE
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Od našeho posledního rozhovoru uply-
nou letos na jaře dva roky. Přestože 
je dnešním hlavním tématem značka 
Cremesso a její kávovary, nemohu se 
nezeptat, co se za ty dva roky událo  
u Potten & Pannen?
Událo se toho samozřejmě dost. V první 
řadě musím určitě zmínit letošní dvace-
tileté výročí firmy na českém a sloven-
ském trhu, což je na tuzemské poměry 
opravdu pěkné číslo. Během zmíněných 
posledních dvou let jsme otevřeli dvě 
nové prodejny. První z nich je Concept 
Store na pražském Újezdu, kde na plo-

še 360 m² prezentujeme a samozřejmě 
prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější 
produkty, které máme v nabídce. Dru-
há prodejna je na pražském ruzyňském 
letišti, kde jsme ve výběrovém říze-
ní získali 60 m² komerčních prostor. 
Nemůžeme zde prodávat nože a celou 
řadu dalších výrobků, které je zaká-
záno brát na palubu letadel, nicméně 
zde mohou zákazníci koupit celou řadu 
dárkových předmětů, na český trh jsme 
zde uvedli např. prestižní francouzskou 
značku Lalique, kvalitní porcelán značky 
Rosenthal a jinou výbavu pro kuchyně  
a domácnosti.
Vaše společnost zastupuje na českém 
trhu švýcarskou značku Cremesso, 
která má v nabídce kapslový systém 
pro přípravu kávy. Tedy kávovary i kap-
sle. Můžete značku v krátkosti před-
stavit? Jak vznikla?
Cremesso je švýcarská značka, která 
své produkty, ať už kávovary či kapsle, 
vyrábí také ve Švýcarsku. Konkrétně 
u města Basel. Díky tomu je zajištěna 
maximální kvalita a spolehlivost všech 

výrobků. Navíc za Cremessem nestojí 
žádný nováček, nýbrž největší švýcar-
ská pražírna kávy, společnost Delica,  
s desítkami let praxe. 
Systém pro přípravu kávy Cremesso 
vstoupil na český trh před více než 
rokem. Tehdy ho však měla v distribu-
ci jiná společnost. Odkdy zastupuje-
te značku vy? A co změna distribuce 
znamenala pro samotné Cremesso ve 
vztahu k českému trhu?
Výhradním zastoupením Cremesso jsme 
se stali 15. září loňského roku a naším 
hlavním cílem je nyní celou koncepci 
kapslového systému této značky řád-
ně prezentovat českým a slovenským 
zákazníkům a partnerům. Pro první dva 
roky proto počítáme s masivní investicí 
do marketingu, jednak chceme organi-
zovat předváděcí akce, kde se budou 
moci spotřebitelé s přednostmi systému 
Cremesso seznámit osobně, ale také 
budou probíhat různé reklamní kampa-
ně. Například loni před Vánocemi jsme 
měli v Praze velkou billboardovou kam-
paň, která výrazně podpořila prodeje.

Pavel Staněk: 
Cremesso hraje 
fair play, v Česku 
bude díky volnému 
prodeji kapslí 
posilovat

S KAPSLOVýM SYStéMEM CREMESSO JStE SE NA 
NAŠICH StRáNKáCH MOHLI SEZNáMIt UŽ PŘED VÍCE 
NEŽ ROKEM. LONI NA PODZIM ALE JEHO DIStRIBUCI 
PŘEVZALA SPOLEČNOSt POttEN & PANNEN – StA-
NěK A ZAČALA INVEStOVAt NEMALé PROStŘEDKY DO 
JEHO PROPAGACE. NYNÍ SE JIŽ CREMESSO PRODáVá  
V NěKtERýCH ELEKtROŘEtěZCÍCH A U DALŠÍCH 
VYBRANýCH PARtNERů. NOVOU StRAtEGII I PLáNY SE 
ZNAČKOU NáM PŘEDStAVIL SáM PAVEL StANěK, MAJI-
tEL POttEN & PANNEN.
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V České republice, ale i ve většině dal-
ších zemí výrazně dominuje aktuálně 
jeden hráč v oblasti kapslových kávo-
varů. Jaké jsou vaše cíle s Cremessem 
v Česku? Na trhu je vzhledem k mini-
mální konkurenci zatím velký prostor.
Prostor zde určitě je a máte pravdu,  
že ne malý. Momentálně chceme 
Cremesso prodávat u prověřených  
a pečlivě vybraných prodejců, kteří jsou 
schopni prodávat kvalitu a systém odpo-
vídajícím způsobem představit. Nechce-
me, aby bylo Cremesso pouze oceněno, 
ale aby vynikla kvalita a výhody, které  
s sebou přináší.
Konkurence sází na klubový systém pro-
deje kávy. Jde Cremesso stejnou ces-
tou? Nebo je káva v kapslích dostupná 
i v místech, kde se prodávají kávovary?
Mezi hlavní výhody Cremessa se řadí 
otevřenost a vstřícnost k partnerům, 
tedy prodejcům. My nechceme vytvořit 
síť prodejen prodávajících pouze samot-
né přístroje a posléze sami dodávat 
kávu. Což je mimochodem přesně to, 
co není naše přímá konkurence v sou-
časnosti schopna nabídnout, a proto 
je Cremesso pro všechny prodejce zají-
mavým hráčem. Lidé si u nás či našich 
partnerů koupí kávovar a poté se budou 
do dané prodejny znovu vracet, aby zde 
koupili i kávu. Podle některých studií se 
více než 70 % lidí do prodejny vrátí, to 
není malé číslo. My tomu říkáme „fair 
play“, protože naši prodejci mají podíl na 
zisku i z prodeje kapslí, což je, na rovi-
nu, jádro tohoto byznysu. My na značně 
dotovaných kávovarech nemáme prak-
ticky zisk, a prodejem kávovaru se tedy 

teprve otevírají dveře ke skutečnému 
obchodu. Je to vlastně podobné jako  
s mobilními telefony, kde vám operátor 
dá mobil za korunu, pokud se zavážete, 
že budete využívat jeho služeb. 
Ještě bych rád dodal, že bez ohle-
du na značku a kapslový systém při-
padá na jeden kávovar průměrná 
spotřeba 600 kapslí za rok. Na tom 
je, myslím, jasně vidět, proč zača-
ly Cremesso velice rychle prodávat  
i řetězce jako Datart či Kika. Uvědomují 
si, že tím nejdůležitějším 
je dnes dostat zákazní-
ka k sobě do obchodu.  
A kávové kapsle Cremes-
so jsou určitě jedním  
z dobrých způsobů.
Lze kapsle koupit také  
v některých prodej-
nách potravin či super-
marketech?
Momentálně nikoliv, kapsle pro-
dávají zatím vybraní prodejci, kteří nabízejí  
i kávovary. My se vstupu do kvalitních 
a také pečlivě vybraných supermarketů 
vyloženě nebráníme, nicméně to není na 
pořadu dne.
V čem tkví unikátnost systému 
Cremesso? Proč by měl zákazník zvolit 
právě ten? Respektive jak má prodej-
ce argumentovat při prodeji a na čem 
založit prezentaci přístrojů a kávy?
Když pominu již zmíněnou otevřenost, 
tedy možnost koupit kapsle v místě, 
kde jsem pořídil i kávovar, má Cremes-
so vysoce kvalitní přístroje i kávu. V pří-
padě techniky pro přípravu kávy to jsou 
zařízení s velice rychlým startem a spo-

třebou ve stand-by módu neuvěřitelných 
0,3 W/h. Nebudu přehánět, když řeknu, 
že jsou ve své kategorii nejrychlejšími  
a nejúspornějšími na trhu. A ještě 
k zmíněné rychlosti nahřátí. Já sám 
doma Cremesso samozřejmě mám  
a kávovar je schopen přípravy nápoje 
už 15 vteřin po zapnutí. Všechny mode-
ly také pracují s tlakem 19 barů a káva 
jimi připravená je stejně kvalitní jako  
z profi přístrojů, které používají baristé  
v restauracích. Mimochodem i díky této 

„vychytávce“ vám Cremes-
so připraví i čaj, a jde  
o pravý čaj, žádné instant-
ní náhražky. Momentálně 
máme v sortimentu � dru-
hů káv a dva čaje.
Ke kapslím bych rád pozna-

menal, že cenově jedna 
vychází na � Kč, takže jsme  

o zhruba 20 % levnější než 
naše přímá konkurence. Díky 

platným a velmi dobře formulovaným 
patentům momentálně ani nehrozí, že 
by mohl někdo pro náš systém začít 
vyrábět alternativní kapsle. Obzvlášť 
když originál kapsle Cremesso stojí 
oněch � Kč.
Plánuje značka nějaké zajímavé novin-
ky? Ať už v oblasti kávovarů či kávy? 
Ano, jistě. Už v dubnu budou na trh uve-
deny nové modely kávovarů Cremesso, 
které rozšíří i naši produktovou nabíd-
ku. Co se týče nabídky kávy, vytvořilo 
Cremesso projekt „World tour“, v němž 
několikrát do roka nabízí limitované edi-
ce kávy ze zvlášť vybraných kávových 
plantáží. Na sklonku loňského roku to 
byla „República Dominicana“, na jaře 
nás čeká „tanzania“. Když už jsme  
u kávy, káva Cremesso je certifiková-
na asociací UtZ, což znamená, že byla 
vypěstována šetrně k přírodě a s důra-
zem na společenskou zodpovědnost 
vůči lidem, kteří se na jejím pěstování 
podílejí. Z kódu každého balení kávy 
Cremesso můžete na internetu vysledo-
vat, z jakých konkrétních plantáží právě 
vaše káva pochází. 
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Tradiční švýcarský specialisTa na auTomaTické kávovary, švýcarská firma 
Jura, vyTváří nový super prémiový segmenT se svým novým plnoauTomaTic-
kým kávovarem giga 5. nezapomíná ale ani na zákazníky s menšími kuchyně-
mi. Těm Je určen na podzim předsTavený model ena micro 9 one Touch.

Kávové novinky ze Švýcarska
superluxusní giga 5 a nejmenší 
automat ena micro 9 one Touch

vyvinuto průkopníkem a specialistou na automatické 
kávovary, giga 5 nastavuje nové standardy profesiona-
lismu, perfekcionismu a preciznosti. nový model přináší 
přednosti dříve známé pouze u profesionálních modelů. 
giga 5 se nese ve znamení baristické kvality, kterou nově 
obohacuje i běžné domácnosti. giga 5 obsahuje balíček 
plný technických inovací. se dvěma novými tichými kera-
mickými mlýnky, dvěma systémy ohřevu, dvěma výkonnými 
čerpadly a dvěma průtokoměry může nová vlajková loď 
značky Jura připravit současně 2 kávové speciality sou-
časně, nikoliv pouze espresa, ale i dvě cappuccina či latte. 
vysoce kvalitní materiály jsou zkombinovány s precizní 
prací pro stvoření čistého, minimalistického designu se 
zaměřením na jednoduché linie.

Ohromující výkon a funkce
Jura giga 5 nemá v současnosti na trhu konkurenta, pro-
tože se řadí do zcela nového super prémiového segmentu 
a je určena mimořádně náročným zákazníkům, toužícím 
po výjimečnosti. dokonalé dílenské zpracování v kombina-
ci s jednoduchým, leč maximálně elegantním designem činí 
spolu s technickou vyspělostí přístroje pádné argumenty, 
proč zvolit právě model giga 5. inovativnost přístroje 
podtrhuje vysoce kvalitní lcd TfT displej a schopnost 
připravovat více druhů káv. kromě tradičního espresa, caffe 
latte a cappuccina také ristretto, latte macchiato či espreso 
macchiato. Bezprecedentní je potom provedení s dvěma 
čerpadly a dvěma průtokoměry, které bylo dosud vlastní 
pouze profesionálním kávovarům. giga 5 proto dokáže 
velice rychle uspokojit potřeby větších kanceláří a zazáří 
rovněž při domácích oslavách, kdy umožní servírovat kávu 
či kávové speciality velice rychle všem zúčastněným bez 
dlouhého čekání a prodlev.

www.petraco.jura.com



ENA Micro 9 One Touch
Dokonalé řešení pro malé kuchyně
každý, kdo ocení skvěle připravené kávové speciality, ale 
disponuje menší kuchyní, se zamiluje do nového modelu 
ena micro 9 one Touch z dílny Jura. na stisk tlačítka 
připraví celou škálu oblíbených nápojů od espresa po latte 
macchiato. samozřejmě ze zrnkové kávy, kterou si pro kaž-
dou porci čerstvě pomele. nastavení kávovaru lze upravit 
podle přání jednotlivých uživatelů. Tento nový „jednošálko-
vý“ kávovar není jen elegantní na pohled, ale nabízí i skvělý 
poměr cena/kvalita.
kromě klasických nápojů, jako café creme, espreso  
a ristretto, získávají na popularitě i módní speciality s mlé-
kem či mléčnou pěnou, například cappuccino nebo latte 
macchiato. aby si mohl tyto speciality doma připravit kaž-
dý, vyvinula Jura nejmenší plně automatický kávovar na 
světě. na stisk jediného tlačítka připraví celou paletu kávo-
vých a kávo-mléčných specialit a disponuje novou tech-
nologií „fine foam“, která umožní přípravu každého šálku 
nápoje zakončit vrstvou jemné mléčné pěny. všechny tyto 
vlastnosti činí z ena micro 9 one Touch skvělou volbu 
pro spotřebitele, kteří si hodlají pořídit první automatický 
kávovar nebo chtějí přejít na novější model.

Vyspělé technologie v malém těle
s 32 cm výšky je ena micro 9 one Touch o úžasných  
11 % menší než původní ena, již zavedená řada kompakt-
ních kávovarů značky Jura. s 23 cm šířky je čelní panel jen 
o málo větší než list papíru formátu a4. Tajemstvím této 
miniaturizace je nová, variabilní spařovací jednotka, která 
je speciálně navržena pro přípravu jednoho šálku. dokáže 
z každé odrůdy a směsi káv získat to nejlepší aroma a chuť. 
novinka značky Jura je vybavena jednoduchými tlačítky 
pro přípravu každého nápoje, výškově stavitelnou výpustí 
kávy (55–138 mm) a přehledným displejem. Tak, jak je jed-

noduché kávovar ovládat, je jednoduchá i údržba s před-
programovanými procesy údržby a zárukou hygienického 
používání, garantovanou TÜv.

automatický kávovar Jura ena micro 9 one Touch je  
v prodeji od 1. ledna 2012 a je k dostání na českém trhu  
u více než 50 smluvních partnerů a prodejních míst. model 
giga 5 se dostane do prodeje v nejbližší době. pokud 
chcete rozšířit nabídku svého obchodu o kávovary Jura 
včetně těchto žhavých novinek, kontaktujte oficiální české 
zastoupení značky Jura:

petraco s.r.o.
kounicova 271/13

602 00 Brno

info linka: 840 840 123, e-mail: info@petraco.cz

zákaznická centra Jura:
Jura – zákaznické centrum Brno

kounicova 271/13, 602 00 Brno
Tel.: 549 244 232, e-mail: info@petraco.cz

Jura – zákaznické centrum praha
kabešova 4 (vstup z ul. pod harfou), 190 00 praha 9

Tel.: 212 240 164, e-mail: praha@jura-info.cz
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Efektivní sušení prádla
tEPELNé ČERPADLO 
SE StáVá StANDARDEM

MíT ZVLášTNí ZAříZENí NA SUšENí PRá-
DLA PřESTáVá BýT NADSTANDARD. 
SUšiČKy S TEPELNýM ČERPADLEM MAJí 
VýRAZNě Nižší NáKLADy NA PROVOZ, 
SUšiČKy BEZ ČERPADLA VýRAZNě ZLEV-
ňUJí, A KOMU SE NEDOSTáVá MíSTA, 
MůžE SáHNOUT PO KOMBiNACi PRAČKy 
A SUšiČKy.

Hitem poslední doby jsou sušičky s tepelným čerpadlem. Jako 
každá novinka nabízejí vyšší účinnost procesu, což výrazně 
snižuje spotřebu energie. Původně byly vyvinuty pro velké 
provozy, jako jsou prádelny anebo nemocnice, nyní jsou ale 
dostupné i pro běžné domácnosti. Jejich cena navíc vytrvale 
klesá, rozšíření sušiček s tepelným čerpadlem dokonce snižu-
je i ceny zařízení, která takto vybavena nejsou. 
tepelné čerpadlo funguje podobně jako kompresor v chlad-

ničce, jen obráceným způsobem. Důležité je, že se odpadní 
teplo, které by jinak bez užitku uniklo do okolí, vrací zpět do 
okruhu, kde je dále využíváno pro sušení. Úspora energie je 
znatelná. Zatímco běžné sušičky spadají do energetické tří-
dy B nebo C, pro moderní přístroje s tepelným čerpadlem 
není ani třída A dost dobrá, proto se setkáme s označením  
A – 30 % nebo dokonce A – 50 %, což znamená, že spotřeba 
je o třetinu, respektive polovinu nižší, než kolik vyžadují spe-
cifikace pro energetickou třídu A. Padá tak jedna z hlavních 
překážek pro všechny, kteří se sušením prádla za pomocí stro-
je ještě otáleli. Dále už najdeme jen samé výhody: rychlost  
a pohodlí je zřejmé, alergikům také přijde vhod, že jejich prá-
dlo nepřijde do kontaktu s pyly a prachem, jak by tomu bylo 
při venkovním sušení. A asi není nutné připomínat, že v někte-
rých oblastech můžete při nepříznivých rozptylových podmín-
kách prádlo znovu prát, pokud jej sušíte venku. 

Sen mnoha domácností 
– není nutné žehlit
Moderní sušičky díky svému velkému bubnu a dalším prvkům 
tkaniny nezmuchlají, ba naopak. Mnohé druhy oblečení pak 
není potřeba žehlit vůbec, pokud nejde o košili do divadla či 
na důležitou schůzku. Prakticky každý model už dnes také 
umožňuje nastavit program, při kterém zůstane v prádle ještě 
trochu vlhkosti. Následné žehlení je potom mnohem snazší 
než v případě zcela suchého prádla, které najdete na šňůře.
Proti pořízení sušičky může hovořit jeden argument, s nímž má 
zkušenost poměrně dost českých domácnostní, a to nedosta-
tek prostoru. U prakticky všech výrobců lze sušičky postavit 
na předem plněnou pračku. Spojeny jsou takzvaným „meziku-
sem“, který často disponuje ještě vysunovací podložkou pro 
snadné nakládání a vykládání prádla rovnou do koše. Pokud 
ani tato varianta není vhodná, pak lze zvolit přístroj, který  
v sobě kombinuje jak pračku, tak sušičku. 

Kompromis každým coulem 
– pračky s funkcí sušičky
U řešení v podobě kombinovaného přístroje je nutné se vypo-
řádat s jedním zásadním nedostatkem. Kapacita na sušení 
je obvykle poloviční oproti tomu, kolik prádla lze ve spotřebiči 
vyprat. Ale ani tato hodnota není nějak dogmaticky daná a lze 
nalézt modely, které pojmou 5 kg prádla na sušení a 7 kg na 
praní. Přesto lze tyto přístroje doporučit spíše těm, kteří perou 
menší dávky oblečení a budou schopni vždy usušit všechno 
aktuálně vyprané prádlo. Mohou pak využít plně automatizo-
vaného průběhu programu, který vypere a usuší bez přeruše-
ní. Všechny dnešní sušičky i pračky se sušičkou jsou vybaveny 
váhovou automatikou, která upravuje průběh programu podle 
množství prádla, aby tak bylo dosaženo optimálních výsledků 
při minimální spotřebě elektrické energie a vody. 

SKUPINA VýROBKů • SUŠIČKY A PRAČKY SE SUŠIČKOU
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Tepelné čerpadlo
Není žádným tajemstvím, že sušičky s tepelným čerpadlem 
nabízejí výraznou úsporu a zefektivnění procesu sušení. 
Jejich pořizovací cena je vyšší, ale v případě častého použí-
vání se pořízení vyplatí. Technologie byla původně vyvi-
nuta pro velké provozy. Přitom jde o celkem jednoduchou 

technologii, kterou známe už z chladniček, pouze je celý 
proces obrácen. Odpadní teplo, které se dříve ztrácelo, se 
díky tepelnému čerpadlu vrací zpět do okruhu, kde je dále 
použito pro sušení.

AEG
T96699iH
tato sušička německého výrobce je 
vybavena mnoha moderními techno-
logiemi. K nim patří například buben 
Protex pro menší zmačkání prádla  
a inventor motor pro velmi tichý  
a úsporný chod. Celá sušička má  
o 50 % nižší spotřebu elektrické ener-
gie než zařízení v energetické třídě A a při aktivaci speciální-
ho programu produkuje hluk nižší než 64 dB. toho bylo také 
dosaženo díky tepelnému čerpadlu Sensidry, které suší při 
nižších teplotách, a je proto citlivější k prádlu. Maximální 
náplň přístroje činí 9 kg. Ovládání a nastavení probíhá pro-
střednictvím dotykového LCD displeje. 

Bauknecht
TRKA-HP 7781
Sušička prádla s tepelným čerpadlem 
a kapacitou 7 kg nabízí nadstandard-
ní funkční výbavu. Jedná se například 
o senzor Green Intelligence, který 
sleduje množství zbývající vlhkosti 
a podle toho nastavuje čas sušení. 
Přítomen je rovněž speciální program 
pro džíny, který vysuší tužší tkaniny 
rovnoměrně a šetrně. Pro každoden-
ní použití se pak hodí program pro až 6 kg bavlny a tkanin 
nenáročných na údržbu – to vše bez nutnosti oddělení prá-
dla. Sušička spadá do energetické třídy A – 50 % a při suše-
ní dosahuje hlučnosti 71 dB. 

BEKO 
DPU 8360 X
Novinka na trhu z dílny BEKO  
je vybavená tepelným čerpadlem 
a pojme až � kg prádla. Suše-
ní probíhá při spotřebě, která je  
30 % pod hranicí energetické  
třídy A. K dispozici je celkem  
16 různých programů, dále senzor 
sušení, který upravuje délku pro-
cesu podle aktuálního množství 
vody v prádle, a také možnost odloženého startu, a to až  
o 24 hodin. Nastavení probíhá prostřednictvím LCD disple-
je a hlučnost zařízení činí 65 dB. Výrobce na tento přístroj 
nabízí plnou záruku 5 let.

Blomberg
TKF 8451 AGC50 
tato předem plněná sušička prá-
dla s technologií tepelného čerpa-
dla nabízí vysoký stupeň úspory 
energie, která je o 50 % menší než  
u přístrojů v energetické třídě A. 
Její kapacita je � kg prádla a je 
vybavena vnitřním osvětlením 
bubnu, LCD displejem a elektronickým ovládáním. S jeho 
pomocí lze nastavit kterýkoli ze 16 programů, mezi něž 
patří například hedvábí, osvěžení prádla, sušení spodního 
prádla, košile nebo turbosušení. K dispozici je samozřejmě 
i odložený start až o 24 hodin. Sušičku je pochopitelně mož-
né připojit k odpadu.
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Úrovně sušení
Většina dnešních sušiček umožňuje volbu stupně usušení 
prádla. Jinými slovy, uživatel vybere, do jaké míry má být 
v prádle zachována zbytková vlhkost. Pro uložení rovnou do 
skříně je žádoucí prádlo usušit zcela, jenže takové prádlo se 
hůře žehlí. Naopak mírně vlhké prádlo usnadňuje žehlení.

Snadné žehlení
Kromě samotné míry usušení prádla mají některé modely 
speciální program, který již zcela suché prádlo může pro 
žehlení připravit. Během pár minut látky změkčí a narovná 
vlákna.

Bosch 
WTW86563By
I tato sušička je vybavena technolo-
gií tepelného čerpadla, což jí umož-
ňuje snížit náklady na elektrickou 
energii až o 50 % ve srovnání 
s energetickou třídou A. Poskytuje 
přitom kapacitu až na 7 kg prádla 
a mnoho nadstandardních progra-
mů, mezi které patří například spe-
ciální program pro vlnu, mix prádla 

anebo sportovní prádlo. Veškeré nastavení probíhá pro-
střednictvím otočného voliče, všechny údaje lze sledovat na 
LCD displeji. Pro osvětlení vnitřního prostoru bubnu používá 
úsporné LED světlo. Hlučnost zařízení činí 65 dB. 

Fagor 
2SF-80CB
Sušička v tradiční bílé barvě a se 
štítkem indikujícím energetickou 
třídu B má kapacitu na až � kg 
prádla. Je vybavena systémem 
Reversing, což znamená, že se 
její buben otáčí střídavě na obě 
dvě strany. to zabraňuje, aby 
se prádlo zbytečně pomačkalo. 
Dá se proto potom snadněji vyžeh-

lit. Do další výbavy patří opožděné spuštění až o 9 hodin. 
Zařízení využívá kondenzační princip sušení a jeho buben je 
vyroben z nerezové oceli.

Candy 
GOC 791 BT
Zařízení v bílé barvě s extra velkými 
skleněnými dvířky spadá do ener-
getické třídy B a nabízí kapacitu 
9 kg prádla. Veškeré funkce a pro-
gramy se nastavují prostřednictvím 
multifunkčního displeje. Na výběr 
máte mimo jiné odložený start 
(až o 23 hodin), 3 teploty a několik 

programů. Mezi nimi najdeme ten pro bavlnu, jemné prádlo, 
oživení prádla, snadné žehlení anebo program pro sušení 
vlny. Buben je vyroben z kombinace nerezu a galvanizova-
ného plechu. Hlučnost zařízení činí 6� dB. 

Brandt 
VAP 9831 E
Sušička s kapacitou pro až 9 kg prádla 
spadající do energetické třídy B nabízí 
jednu neobvyklou funkci, a to napařová-
ní, které usnadní žehlení, protože narovná 
vlákna prádla. Případně nemusíte některé 
druhy prádla žehlit vůbec. Funkce napařo-

vání používá speciální zásobník na vodu o kapacitě 1,2 l. 
Zbytek funkcí se příliš neliší od standardu v této cenové hla-
dině. Nechybí čidlo, které neustále kontroluje a přizpůsobu-
je teplotu a proud vzduchu podle množství a typu použitého 
prádla. Mezi programy najdeme košile, osvěžení vlny, hed-
vábí, jemné textilie, bavlna, smíšené, syntetika anebo džíny. 
Start programu můžete odložit až o 24 hodin.

2�
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Odstranění pachů
Na trhu nalezneme i modely s velmi krátkými programy 
pro pouhé osvěžení oblečení. Pomocí studeného vzduchu 
můžete rychle odstranit z čistého, například den nošené-
ho, prádla pach cigaretového kouře. šetříte tím nejen vodu  
a energii, potřebné pro kompletní prací cyklus, ale také čas 
a samotné prádlo.

Odvětrávací sušičky
Dnes trhu jasně kralují kondenzační sušičky se zásobníkem 
na vodu, respektive odvodem vody rovnou do odpadu. Není 
tomu ještě tak dávno, kdy měly nemalou část trhu sušičky 
odvětrávací – v jejich případě byl vlhký vzduch veden rourou 
rovnou ven, zpravidla mimo budovu. Jejich instalace byla 
proto složitější.

Haier 
HD70 01
Kapacita této sušičky činí 7 kg prá-
dla, které může být usušeno jedním 
z 10 různých programů. Mezi nimi 
najdeme i ten pro snadné žehlení 
nebo jemné prádlo. HD70 01 spadá 
do energetické třídy C, což se odráží 
i v aktuálně nižší pořizovací ceně. 
Ve vybavení nechybí čidlo vlhkosti, 
které upravuje délku sušení na opti-

mum, a elektronické ovládání s LED displejem. Manipulaci 
se sušičkou usnadňují rozměrná prosklená dvířka a také 
osvětlení bubnu. K dispozici je i odložený start v rozmezí 
1–19 hodin. Hlučnost činí 65 dB. 

Siemens 
WT46W563By
toto zařízení německého výrobce 
využívá principu sušení pomocí 
tepelného čerpadla, což umožňuje 
snížit spotřebu elektrické energie 
o 50 % oproti tomu, co je požado-
váno pro třídu A. Do svých útrob 
pojme maximálně 7 kg prádla,  
o které se může postarat pomocí 
různých nadstandardních progra-
mů. Patří mezi ně například vlna 

finish, mix, outdoor, super 40´ anebo halenky/košile. Nasta-
vení veškerých programů probíhá jedním otočným voličem, 
všechny potřebné údaje lze sledovat na LCD displeji. 

indesit 
iDCE 845 A ECO
Nedávno představená sušička 
značky Indesit využívá techno-
logii tepelného čerpadla. Díky 
tomu dokáže snížit spotřebu 
elektrické energie až o třetinu 
oproti tomu, co nabízí běžná 
třída A. Přístroj pojme maximál-
ně 7,5 kg prádla. Na jeho čelní 
straně najdete velký digitální 

displej. S jeho pomocí lze nastavit jednu ze 4 úrovní intenzi-
ty sušení anebo zvolit některý z 16 programů. 

Hotpoint 
AAQCF 81 U
Přístroj využívající principu konden-
začního sušení nabízí kapacitu pro 
� kg prádla. Spotřeba odpovídá 
energetické třídě A díky integraci 
tepelného čerpadla. K dispozici je  
5 úrovní sušení a 16 programů, každá 
z úrovní je přitom řízena elektronic-
kým čidlem, které automaticky upra-
vuje délku podle množství vody v prá-

dle. Mezi další funkce tohoto zařízení pak patří systém proti 
zmačkání na začátku a konci sušení, časovač odloženého 
startu a také zvukový signál na konci programu. Dvířka jsou 
zavěšena na levé straně a dají se otevřít o 1�0 °. 

2�
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Čištění kondenzátoru
U všech kondenzačních sušiček nalezneme kondenzátor, 
který je potřeba pravidelně čistit, aby sušička správně fun-
govala. Na trhu už existuje i řešení v podobě sušičky, pro-
vádějící čištění kondenzátoru automaticky. Značně se tak 
zvyšuje uživatelský komfort.

Spotřeba vody
Pračky kombinované se sušičkou mají zpravidla velmi vyso-
kou spotřebu vody – většinou přes 100 litrů na prací a suši-
cí cyklus dohromady. Je to způsobeno tím, že spotřebováva-
jí vodu i při sušení. Voda slouží k ochlazení teplého vlhkého 
vzduchu a kondenzaci vody ve výměníku. Existuje však už
i moderní řešení, které k ochlazení teplého vzduchu použí-
vá pouze studený vzduch, nikoliv vodu, což snižuje celkovou 
spotřebu pračko-sušičky až o několik desítek litrů vody.

Baumatic 
BWD1206W
Volně stojící bílá pračka se 
sušičkou o šířce 60 cm nabízí 
7 programů pro praní a 3 pro 
sušení. Je schopná pojmout 
6 kg prádla pro praní a 3 kg pro 
sušení. Pračka spadá do ener-
getické třídy A, sušička pak do 
třídy C. Mezi programy prač-
ky nalezneme například Eco 
40 °C, Eco 60 °C, Oplach, 

Odstředění, Vypouštění, Extra máchání. Maximální počet 
otáček při ždímání je 1 200 za minutu. K dispozici je opoždě-
ný start či funkce poloviční náplně. Vše se ovládá otočným 
voličem, důležité údaje jsou pak zobrazeny na LCD displeji.

Whirlpool 
AWZ 7141
Volně stojící pračka se sušičkou 
nabízí kapacitu 7 kg pro praní, 
respektive 4 kg prádla pro sušení. 
Oba dva tyto procesy jsou řízeny 
prostřednictvím funkce Fuzzy 
logic, která pomocí systému čidel 
reguluje množství vody a energie 
potřebné k optimálnímu prove-

dení navoleného programu. Pračka má rychlost odstřeďo-
vání 1 400 otáček za minutu, nabízí elektronické ovládání 
a 19 programů. Mezi nimi najdeme například ruční praní, 
bavlnu, syntetiku, ale také program pro snadné žehlení. ten 
díky zvýšenému množství vody při máchání a upravenému 
průběhu odstřeďování zajistí, že se prádlo méně pomačká.

Scholtès 
SDLE 129
Plně vestavná pračka se sušičkou nabí-
zí kromě kapacity 7 kg pro praní také 
nezvykle vysokou kapacitu pro sušení, 
a to 5 kg. Celé zařízení pak spadá do 
energetické třídy B a jeho maximální 
počet otáček při odstřeďování je 1 200 
za minutu. Z nabízených programů, kte-
rých je 12, jmenujme například speci-

ální program na vlnu (Woolmark Platinum Care) a program 
Hedvábí a Záclony. Sušička pak nabízí 3 programy a oblí-
benou kombinaci si lze uložit do paměti. K dispozici je dále 
odložený start, přídavné máchání, poloviční náplň anebo 
program pro snadné žehlení. 

Hotpoint 
ARMXXD 1290
Hlavní předností této pračky se sušičkou 
je množstevní automatika, která pomá-
há určit optimální délku praní i suše-
ní, a minimalizovat tak náklady. Co se 
maximálního množství týká, zařízení je 
schopno pojmout 7 kg textilií pro praní 
a 4 kg pro sušení. Pračka nabízí mnoho 

programů, mezi nimiž najdeme ten pro vlnu, hedvábí ane-
bo pro odstranění skvrn. Stejně bohatou nabídku ukazuje 
i sušička, kde lze nastavit, aby prádlo bylo suché do prádel-
níku, k zavěšení anebo připravené k žehlení. Celý proces 
praní a sušení může probíhat automaticky bez přerušení.
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mnoho lidí se pořízení sušičky brání, protože nechtějí zvyšo-
vat spotřebu elektrické energie ve své domácnosti. ostatně 
není žádným tajemstvím, že sušičky dlouhou dobu nepatřily 
mezi spotřebiče s vysokou efektivitou a nesly označení ener-
getické třídy B, či dokonce c. vše se změnilo s příchodem 
nové generace sušiček, využívajících technologie tepelného 
čerpadla. dnes se proto řadí mezi energeticky úsporné spo-
třebiče. „sušičky prádla mají běžně spotřebu okolo 4 kWh, 
ty s tepelným čerpadlem pak pouze okolo 1,5 kWh. To zna-
mená, že jeden cyklus sušení v sušičce s tepelným čerpadlem 
stojí cca 6 kč,“ vysvětluje Ján Živný ze společnosti Whirlpool. 
a proč je tepelné čerpadlo úsporné? Teplý a vlhký vzduch 
byl dříve ochlazován ve výměníku tepla, kde i kondenzovala 
vlhkost. Teplo z něj bylo neužitečně odváděno ze sušičky ven  
a sušicí vzduch musel být znovu ohříván energeticky nároč-
nou topnou spirálou. v sušičkách s tepelným čerpadlem se 
používá k ohřevu vzduchu teplo, které tomuto vzduchu ode-
bereme ve výměníku vlhkosti, čímž dochází k významným 
úsporám ve spotřebě elektrické energie.

Úspora místa
častým argumentem proti pořízení sušičky je nedostatek 
místa v koupelně či prádelně. Tento problém ale lze jedno-
duše vyřešit postavením sušičky do tzv. komína, kdy spo-
třebiče stojí na sobě. většina výrobců včetně Whirlpoolu  
a Bauknechtu nabízí mezi jednotlivé spotřebiče mezikusy, 
které umožní pohodlnou montáž, zvýší bezpečnost, a ješ-
tě slouží na odkládání nezbytností pro praní. navíc ušetříte  
v domácnosti místo, protože již nebudete potřebovat sušák. 

Funkce pro každého 
kromě energetické náročnosti je při pořizování sušičky 
důležité sledovat i nabízené programy. „sušičky dnes nabízejí 
funkce, které vyhoví potřebám rodiny i singles, třeba Jeans 
či mix pro denní použití. díky největšímu bubnu na trhu  
(121 litrů) si model Bauknecht také poradí s peřinami  
a objemnějšími textiliemi,“ vysvětluje eva kučmášová výhody 
sušiček značky Bauknecht. výhodou je také, že díky diago-
nálnímu proudění vzduchu a šetrnosti k textiliím není nutné 
většinu prádla již žehlit. 

Sušička Bauknecht TRKA-HP 7781
sušička s tepelným čerpadlem nabízí technologii green intel-
ligence, která šetří čas a energii díky neustálé kontrole vlh-
kosti prádla, které přizpůsobuje celý proces sušení. Buben  
s kapacitou 121 litrů vysuší až 7 kg prádla a sušička nabízí  
14 programů včetně funkce proti mačkání. spotřeba energie 
je 1,37 kWh. doporučená maloobchodní cena je 26 390 kč.

Sušička Whirlpool AZA-HP 7781
sušička s tepelným čerpadlem a inteligentní technologií  
6. smysl, která sama nastaví teplotu s ohledem na to nejjem-
nější prádlo a neustále hlídá a upravuje celý proces sušení. 
sušička si poradí až s 8 kg prádla a nabízí 14 programů, napří-
klad jemné či krátké sušení. spotřeba energie je 1,55 kWh. 
doporučená maloobchodní cena je 24 990 kč.

www.whirlpool.cz
www.bauknecht.cz

pračka prádla Je dnes naprosTou 
nezByTnosTí pro kaŽdou domácnosT. 
sušička prádla Byla naopak dlouho 
povaŽována za luxus, ale i v TomTo 
ohledu se JeJí vnímání mění. v loňském 
roce vzrosTly prodeJe TohoTo spoTře-
Biče o více neŽ 30 %. argumenTů pro 
Jeho pořízení Je mnoho a díky Tepelné-
mu čerpadlu lze sušičku zařadiT mezi 
energeTicky úsporné spoTřeBiče. 

Úsporné a efektivní 
sušení prádla
BauknechT a Whirlpool ve 
znamení Tepelného čerpadla



v nabídce značky hotpoint lze nalézt sušičky kombinované  
s pračkou i sušičky samostatné. nejrozšířenější možnos-
tí při pořizování sušičky je právě její kombinovaná verze.  
Ta je vhodná především pro byty, ve kterých na dva spotřebiče 
není dost místa. při sušení je ale třeba část vypraného prádla  
z pračky odebrat a sušit ho v menším množství. kombino-
vaná sušička s pračkou aqualtis navíc disponuje integro-
vanou zásuvkou, díky níž vzniká v koupelně další užitečný 
úložný prostor.

samostatné sušičky jsou ekonomičtější a nemusíte se jich 
vzdávat, ani pokud máte k dispozici menší prostory. modely 
aqualtis a futura umožňují postavit pračku a sušičku na 
sebe a vytvořit si kompaktní a komfortní prádelnu na jed-
nom místě.

díky velké kapacitě samostatných sušiček hotpoint  
se nemusíte při sušení vůbec omezovat. aqualtis naplníte  
až 8 kilogramy prádla a futura pojme ještě o kilogram navíc. 
Těmto spotřebičům můžete bez obav svěřit jak delikátní 
kousky oblečení, tak velké a objemné prádlo.

Sušičky Hotpoint 
– wellness kúra 
pro prádlo
SušičKy HoTPoinT FuTuRA  
A AquAlTis jsOu víTANýMi 
PomocníKy DomácnoSTi, 
PRoTože šeTří DRAHocenný 
PRoSToR i čAS. PRo KAžDý TyP 
TKAniny VyTVářejí DoKonA-
lou WellneSS KúRu A SPlňují 
nejVyšší PožADAVKy nA Suše-
ní PRáDlA. S jejicH Pomocí již 
niKDo nemuSí ZTRáceT čAS 
Věšením PRáDlA nA šňůRy  
A náRočným žeHlením.



chytré senzory myslí za vás
sušičky hotpoint aqualtis patří do energetické třídy a 
a uživateli přináší nižší spotřebu energie a vždy výborné 
výsledky sušení. spotřebiče se pyšní elektronickými sní-
mači, jež zaručují jejich maximální efektivitu. stačí nastavit 
druh tkaniny se stupněm sušení a sušička sama změří vlh-
kost prádla a nastaví čas programu. automaticky se zastaví 
ve chvíli, kdy prádlo dosáhne požadovaného stupně usu-
šení. pomocí lcd displeje je možné také sledovat průběh 
cyklu a zbývající čas.

sušičky hotpoint nabízí několik desítek inteligentních 
funkcí, jež domácí praní a žehlení výrazně ulehčí, včetně tří 
stupňů nastavení vysušení prádla:
•  žehlení – nejjemnější  
 program určený 
 pro prádlo, které má být 
  následně žehleno
• Prádelník – s tímto 
  programem bude 
 prádlo připraveno na
  uložení do skříně 
 bez žehlení
• Ramínko – program
  ideální pro prádlo 
 zavěšené na ramínku

další užitečné programy usnadňují sušení i žehlení prádla: 
• Snadné žehlení
pokud se na látce při sušení vytvořily záhyby, pomůže vám 
program pro snadné žehlení, který tkaninu změkčí. prádlo  
s ním připravíte na žehlení za 10 minut.
• mini náplň
v samostatných sušičkách hotpoint můžete usušit  
až 9 kilogramů prádla, pokud je ale potřeba, umí usušit  
i 1–2 kilogramy při optimálním využití energie.
• Bed&Bath
Bed&Bath je určen pro sušení objemnější kusů, jako je ložní 
prádlo, ručníky nebo osušky.

Woolmark Silver care 
– komfort pro vlnu
sušičky hotpoint mají jako jediné na trhu speciální pro-
gram pro vlnu certifikovaný a schválený společností  
Woolmark company. zaručuje optimální usušení vlněného 
prádla s maximální péčí.

Kombinované sušení
Tato volitelná funkce umožňuje perfektně usušit i náplně 
obsahující různé typy tkanin od těch nejjemnějších po nej-
odolnější. sušička informuje o usušení rychleji schnoucích 
kusů prádla akustickým signálem a v této chvíli je možné 
ho vyndat. následně sušička dosuší zbytek, který vyžaduje 
delší čas na proschnutí.

Svěžest bez praní
hotpoint aqualtis kromě sušení disponuje také zajímavou 
funkcí osvěžování tkanin. sušička vytvoří proud studené-
ho vzduchu, který vstoupí do jednotlivých vláken látky  
a odstraní částečky usazené v oblečení. Bez praní se tak 
za pouhých 20 minut může oblečení zbavit nepříjemného 
zápachu z jídla nebo cigaretového kouře.

Designová perlička
řada Black line dokazuje, že ani sušičky na prádlo  
se nemusejí omezovat na tradiční bílou barvu. Jejich desig-
nové provedení v černé ladí s moderním interiérem.
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Alza.cz opět 
s rekordním obratem

Rozšiřování sor-
timentu původ-
ně interneto-
vého prodejce 
počítačů a jeho 
expanze v podo-
bě otevírání dal-
ších poboček 
napříč republikou nese své ovoce. 
Alza.cz totiž v roce 2011 zvýšila 
svůj obrat o více než miliardu korun 
při srovnání s rokem předcházejí-
cím. Konkrétně tak dosáhla obratu  
6,� miliardy korun, čímž upevnila 
svou pozici lídra českého trhu. Alza.
cz zdůrazňuje, že se růst obešel bez 
akvizic a cizích zdrojů.
„těší nás tento skvělý výsledek,  
je důkazem, že se nám vyplatily 
investice do inovací, jakými byly 
spuštění automatizovaného logis-
tického centra, nových webových 
stránek Alza.cz a rozšiřování poboč-
kové sítě po celé ČR a SR. I pro 
rok 2012 máme připravenu řadu 
novinek a zlepšení, které ještě víc 
přiblíží lidem nakupovaní na Alze,“ 
uvedl obchodní ředitel společnosti 
Alza.cz Martin Drdúl.

BEKO míří 
na australský trh
Značka BEKO, patřící do skupiny 
Arçelik, začala působit od ledna 
také na australském trhu, který je 
dlouhodobě stabilní a tvoří úrodnou 
půdu pro nové firmy a značky. BEKO 
zde odstartovalo s 62 produkty  
z šesti kategorií domácích spotřebičů. 
Konkrétně jde o chladničky, myčky, 
trouby, varné desky, předem plněné 
pračky a sušičky. Spotřebiče jsou od 
ledna dostupné v síti obchodů, které 
patří Arçeliku.
Country manager BEKO pro Austrálii  
a Nový Zéland při slavnostním zaháje-
ní prodeje řekl: „Austrálie je ekonomi-
ka, které se v současnosti vede velmi 
dobře. Je zde zřejmá příležitost uspět 
a pro firmu, která se poohlíží po viet-
namském a indickém trhu, je logické 
nejprve vytvořit základnu v Austrálii. 

Jsme posledním velkým výrobcem, 
který na tento trh vstupuje, žádní 
další naší velikosti už nejsou. Jsme 
velkou hrozbou, velkou příležitostí, 
máme širokou paletu dobře vybave-
ných produktů za přijatelné ceny.“
Propagaci pro Australany nové znač-
ky podpoří například i road-show, 
která zavítá do různých měst včet-
ně Melbourne či Brisbane. Pobočka 
BEKO pro australský a novozélandský 
trh spolu se showroomem bude sídlit 
v Queenslandu.
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indesit hodnotí 
loňský rok
V nepříliš pozitivní atmosféře sou-
časných finančních problémů něk-
terých evropských zemí, růstu cen 
surovin a snížené poptávky ze 
strany spotřebitelů i firem vykázal 
Indesit za rok 2011 černá čísla. Pří-
jem společnosti sice klesl o 1,� %  
a zisk před úroky a zdaněním 
(EBIt) činil 150 milionů eur místo  
1�4 z roku 2010, přesto jde vzhle-
dem k situaci na trhu k velmi pozi-
tivním výsledkům. Čistý zisk za rok 
2011 činil 5�,� milionu eur.

Whirlpool zefektivňuje 
své fungování
V Evropě na firmu dolehla finanční kri-
ze zdejších zemí
Společnost Whirlpool hodnotí celo-
světově rok 2011 celkem pozitiv-
ně, protože skončil čistým ziskem  
205 milionů dolarů. Zisk se opro-
ti loňskému roku zvýšil o více než  
30 milionů dolarů, nicméně podniká-
ní značně ovlivnila evropská finanční 
krize. V samotné Evropě dopadla na 
firmu samozřejmě nejvíce a celosvě-
tové pozitivní výsledky jsou přede-
vším výsledkem řady úsporných opat-

ření, která Whirlpool podnikl.
V Evropě, na Blízkém východě a v Afri-
ce dosáhl Whirlpool ve čtvrtém kvar-
tále loňského roku prodejů v hodnotě 
�4� milionů dolarů, což je o � % méně 
než v roce 2010. Ve zmíněných oblas-
tech tak vykázal Whirlpool ztrátu.

Fastfoodové řetězce 
expandují do Česka
Česko je v hledáčku úspěšných zahra-
ničních, především tedy amerických, 
řetězců s rychlým občerstvením. 
Firmám se zdejší trh jeví jako dobré 

testovací prostředí 
pro další expanzi na 
starém kontinentě. 
Například americký 
řetězec Papa John’s, 
jenž se specializu-
je na pizzu, by rád  
v Česku otevřel v příš-
tích zhruba 5 letech 
kolem 15 restaurací. 

Momentálně hledá partnera, který by 
se zdejší franšízy ujal. Už dříve proje-
vily o Česko zájem například Great 
American Cookies, zmrzlinárna Mar-
ble Slab Creamery či velký konkurent 
KFC, takzvaný texas Chicken.



Představujeme vestavné spotřebiče Bauknecht

-

pyro-

lytickou horkovzdušnou troubu  

Bauknecht BLPM 8110/PT -

-

-

-

Pečení s dokonalým 

výsledkem

-
20 990 Kč s DPH

Na český trh vstoupil silný hráč v nabídce vestavných  

spotřebičů – značka Bauknecht. Domácí spotřebiče této  

značky jsou na evropském trhu zastoupeny již 90 let, 

nyní se s nimi mohou seznámit také čeští zákazníci a to díky 

právě představované designové linii Komfort. Bauknecht je 

jednou z nejvíce preferovaných značek v Německu, dále se 

můžete se značkou Bauknecht setkat na dalších náročných  

trzích - v Rakousku, Belgii, Dánsku, Nizozemí, Norsku,  

Švédsku, Švýcarsku a nově také v České republice.

Tip

Bauknecht BLPM 8110/PT 

www.bauknecht.cz
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Záležet bude na ropě
Podnikatelé se v blízké budoucnosti 
nemusejí bát enormně vysoké inflace. 
Během následujících měsíců by měly 
inflační tlaky u cen výrobců polevovat 
s tím, jak bude ustupovat efekt slabší 
koruny. Odborníci zdůrazňují, že tato 
předpověď bere v úvahu obvyklé cenové 
relace. Dejme slovo opět Jiřímu Škopovi. 
„V lednu jako každý rok dochází ke zvý-
šení cen u elektřiny, vody či tepla, nicmé-
ně tento růst by měl být nižší než vloni. 
V průměru by se výrobní ceny letos měly 
zvednout o 3,2 procenta, když za minu-
lý rok vzrostly o 5,6 procenta.“ Záležet 
bude samozřejmě na dalším vývoji cen 
takových komodit, jako jsou ropa, kovy 
a zemědělské výrobky. to jsme hovořili 
o globálním pohledu. Domácí ekonomi-
ka? Z pohledu ČNB bude patrně nejdů-
ležitější vývoj cen v zemědělství. Celkově 
se domácí inflační data v poslední době 
vyvíjejí v proinflačním směru, nicméně se 
jedná o dočasný důsledek slabší koruny 
a nedávného zvýšení sazby DPH. Dodej-
me, že prodejci potravin zvýšili ceny již 
před koncem roku (podobně jako na 
konci roku 2007). Daleko důležitější by 
tak pro centrální bankéře měl být vývoj  
v zahraničí, který je dosti pochmurný.  
V té souvislosti si připomeňme názor ana-
lytiků Komerční banky. Podle nich by ČNB 
měla ponechat sazby v nejbližších měsí-
cích nezměněny, některé odhady dokon-
ce počítají se sazbami na úrovni 0,75 pro-
centa, a to až do konce roku 2013.

Měli bychom vědět, že…
• inflace v prosinci mírně zpomalila, 
 a to na 2,4 procenta. trh očekával 
 stagnaci ve výši 2,5 procenta. 
• pokles zaznamenala korigovaná 
 inflace.
• prosincová míra nezaměstnanosti
  vystoupala v souladu s naším 
 očekáváním na �,6 procenta.
• běžný účet za listopad (data za 
 prosinec nebyla v době psaní tohoto
  článku zveřejněna) překvapil 
 přebytkem 6,6 mld. CZK. Stalo se 
 tak díky lepšímu než očekávanému
  výsledku bilance výnosů a běžných
  převodů.
• na základě statistiky ministerstva
  financí dosáhl hrubý státní dluh 
 na konci roku 2011 výše 1 499,4 mld. 
  CZK, což představuje 3�,9 % HDP.

Prosincová míra nezaměstnanosti 
vzrostla v souladu s očekáváním z listo-
padových osmi procent na �,6 procenta. 
Ve výsledku je tak o desetinu vyšší, než 
s čím počítala shoda účastníků podíle-
jících se na prognózách. Během prosin-
ce se tak počet nezaměstnaných zvýšil  
o více než 32 tisíc na celkových více než 
50� tisíc. Růst míry nezaměstnanosti 
ke konci roku plně reflektoval každoroč-
ní sezonní pohyb. Po očištění o sezonní 
faktory se míra nezaměstnanosti oproti 
listopadu nezměnila, což ovšem zname-
ná, že za celý loňský rok (tj. 2011) míra 
nezaměstnanosti klesla. Připomeňme, 
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Kam 
pokročila

domácí 
a světová 

ekonomika? 
Ceny průmyslových 

výrobků drží 
růstový trend

ÚDAJE ŘÍKAJÍ, ŽE V MEZIROČNÍM SROV-
NáNÍ CENY VZROStLY O JEDNU DESEtINU 
PROCENtA. JE tO O DESEtINU MéNě, NEŽ 
SE OČEKáVALO. JAK UVEDL JIŘÍ ŠKOP ZE 
SPOLEČNOStI ECONOMIC & StRAtEGY 
RESEARCH, VYŠŠÍ CENY BYLY ZAZNAME-
NáNY PŘEVáŽNě V POtRAVINáŘSKéM PRů-
MYSLU. VZROStLY I CENY těŽBY A DOBý-
VáNÍ DŘEVA, StEJNě JAKO CHEMICKýCH 
VýROBKů. NAOPAK POKLES ZAZNAMENALY 
CENY KOVů A KOVODěLNýCH VýROBKů. 
„JAKO OBVYKLE JE VětŠÍ POZORNOSt SOU-
StŘEďOVáNA NA VýVOJ CEN V ZEMěDěL-
SKéM SEKtORU. ZDE CENY DáLE POKLES-
LY, A tO O tŘI DESEtINY PROCENtA. tENtO 
ÚDAJ INDIKUJE POLEVUJÍCÍ INFLAČNÍ tLAKY 
V SEKtORU. OD ČERVNA tOtIŽ tYtO CENY 
POKLESLY KUMULAtIVNě O VÍCE NEŽ OSM 
PROCENt,“ DODAL PRO SELL JIŘÍ ŠKOP. 
CENY StAVEBNÍCH PRACÍ SE PODLE ODHA-
DU ČSÚ V PROSINCI NEZMěNILY, MEZIROČ-
Ně JSOU OPROtI LOňSKU O PůL PROCENtA 
NIŽŠÍ. HORŠÍ ČASY ZAŽÍVá StAVEBNICtVÍ 
A ANI VYHLÍDKY NEJSOU RůŽOVé. POZEM-
NÍ StAVItELStVÍ JE ZAtÍŽENO PŘEBYtEČ-
NOU NABÍDKOU NA tRHU NEMOVItOStÍ  
A POPtáVKA PO těCHtO DLOUHODOBýCH 
StAtCÍCH JE OMEZOVáNA ZVýŠENOU NEJIS-
tOtOU OHLEDNě DALŠÍHO VýVOJE DOMáCÍ 
I SVětOVé EKONOMIKY. 
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že v roce 2010 končila míra nezaměst-
nanosti na 9,6 procenta, o rok později 
to bylo již o zmiňovaný jeden procentní 
bod níže. Při pohledu na sezonně očiš-
těná data se dá konstatovat, že v první 
polovině loňského roku se situace na 
trhu práce zlepšovala, druhá polovina 
byla ve znamení stagnace. I když tedy 
vyšší nezaměstnanost ke konci loňské-
ho roku byla pouze důsledkem sezon-
ních faktorů, je zřejmé, že vyhlídky příliš 
optimistické nejsou. Nižší růstová dyna-
mika celé ekonomiky a nepříliš optimis-
tické vyhlídky na letošní rok se promítají 
do neochoty zaměstnavatelů vytvářet 
nová pracovní místa. Počet volných pra-
covních míst se oproti listopadu snížil, 
na jedno volné pracovní místo připadá  
14,7 uchazeče, což je nejhorší poměr od 
března loňského roku. 

Výhledy nejsou optimistické
Výrazné očekávané hospodářské zpo-
malení, spojované s rokem 2012, nevy-
tváří příznivé podmínky pro snižování 
míry nezaměstnanosti. Spíše naopak. 
Četné prognózy počítají s letošním hos-
podářským růstem ČR o minimální jed-
nu desetinu procenta, což na stabilizaci 
míry nezaměstnanosti stačit nebude. 
Pro letošní rok se tak obáváme růstu 
míry nezaměstnanosti, již během první-
ho čtvrtletí může dojít k pokoření deví-
tiprocentní úrovně. Na konci roku by se 
pak míra nezaměstnanosti mohla pohy-
bovat okolo hodnoty 9,3 procenta. Zna-
mená to, že vyhlídky na první polovinu 

letošního roku rozhodně optimistické ne-
jsou. Průmysl totiž táhne výlučně zahra-
niční poptávka, což dokazuje i listopado-
vá statistika průmyslových tržeb. ty se 
zvýšily o 6,6 procenta. Ovšem zatímco 
tržby z přímého vývozu dosáhly silných 
15 procent, domácí tržby zaznamena-
ly pokles (asi o půl procenta). A v nad-
cházejícím období se na této struktuře 
nemá nic měnit. Statistika listopadových 
objednávek totiž ukazuje na jejich růst 
o 4 procenta. Z toho ovšem zahraniční 
objednávky jsou asi o 10 procent vyš-
ší, domácí objednávky jsou ale naopak  
o 6,� procenta nižší. takže výrobce 
čekají horší časy. Po celou první polovi-
nu roku očekáváme meziroční poklesy 
průmyslové výroby dosahující až 3 pro-
cent. Do černých čísel by se pak průmy-
sl měl vrátit až v závěru letošního roku.  
Za loňský rok odhadujeme, že si průmysl 
polepšil o zhruba 7 procent, pro letošní 
rok se však analytici obávají poklesu  
o 1,2 procenta. Z pohledu struktury táh-
nou průmyslovou výrobu výlučně export-
ně zaměřená odvětví schopná konkuro-
vat na zahraničních trzích. Nepřekvapuje 
tak, že mezi nejúspěšnější odvětví nadá-
le patří automobilový průmysl či strojí-
renský průmysl. Bohužel, jedná se však 
pouze o cyklická odvětví. 
Společnosti obchodující se zahraničními 
partnery budou možná zajímat kurzov-

ní předpovědi na letošní rok. ty, které 
předkládáme, jsou z pera analytiků fran-
couzské Seciéte Generale Group. týkají 
se zemí G10 a byly vyhotoveny koncem 
listopadu loňského roku. 

Prognózy zaměstnanosti 
Demografické trendy rovněž nejsou 
příznivé. Průmyslové podniky budou  
v nabírání nových pracovníků opatrné. 
V řadě oblastí lze očekávat novou vlnu 
propouštění. Dobrá situace pak nepa-
nuje ani ve stavebnictví. Sezonně očiš-
těná míra nezaměstnanosti by tak měla  
v následujících měsících růst z listopa-
dových �,4 procenta na 9,2 procenta 
na konci příštího roku. Bez sezonního 
očištění by pak míra nezaměstnanosti 
měla stoupnout z loňských prosincových  
�,6 na očekávaných 9,3 procenta  
v prosinci 2012. trh práce bude také 
do budoucna ovlivněn negativními 
demografickými trendy. Je to dáno sku-
tečností, podle níž by se měl zvyšovat 
podíl obyvatel starších 64 let na celkové 
populaci. Navzdory tomuto negativnímu 
a dlouhodobému trendu by ovšem měla 
zaměstnanost v průměru v tomto roce 
růst, hovoří se o půli procenta. Prostě 
– průměrný věk zaměstnance bude vyš-
ší, než je tomu v současnosti. 

Miroslav Hruška
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Měny Březen 2012 Červen 2012 Září 2012 Prosinec 2012
EUR/USD 1,30 1,33 1,36 1,40
USD/JPY 76 75 74 73
GBP/USD 1,55 1,5� 1,62 1,67
USD/CHF 0,9� 0,95 0,94 0,93
USD/CAD 1,03 1,00 0,9� 0,97
AUD/USD 0,90 0,93 0,95 0,97
USD/NOK 5,92 5,75 5,59 5,36
USD/SEK 7,00 6,�0 6,62 6,29
EUR/JPY 99 100 101 102
EUR/GBP 0,�4 0,�4 0,�4 0,�4
EUR/CHF 1,27 1,27 1,2� 1,30
EUR/NOK 7,70 7,65 7,60 7,50
EUR/SEK 9,10 9,05 9,00 �,�0
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úSPoRnÉ 
SušičKy 
PRáDlA 
BlomBeRG
Tradiční německá značka 
kvaliTních domácích spo-
TřeBičů BlomBerg v TomTo 
roce přichází na český 
Trh s inovovanou řadou 
domácích spoTřeBičů, 
JeJichŽ charakTerisTickým 
rysem Je důraz na sníŽení 
spoTřeBy elekTrické energie, 
rychlosT, pohodlné a inTu-
iTivní ovládání. To, Že firma 
BlomBerg svým spoTřeBičům 
věří, dokazuJe poskyTnuTím 
prodlouŽené záruky na  
4 roky. 

šetří vaše prádlo 
i vaši peněženku
sušičky Blomberg se nijak nevymykají 
nastavenému trendu snižování spotřeby 
energie a pro tento rok přichází na náš 
trh s inovovanou řadou, která zahrnu-
je také sušičky v nejúspornější variantě, 
označené logem greenplus. Ta má spo-
třebu až o 50 % nižší než sušičky zařaze-
né v energetické třídě a. Tyto spotřebiče 
jsou důkazem odhodlání výrobce chrá-
nit cenné přírodní zdroje a řadí se mezi 
nejúspornější spotřebiče na světě. sušič-
ky prádla Blomberg využívají inovativní 
technologii tepelného čerpadla, která  
v sobě kombinuje kondenzační sušičku  
a klimatizační zařízení. na výparníku 
tepelného čerpadla kondenzuje vlhký 
vzduch a kondenzátor v tepelném čerpa-
dle ohřívá vzduch, který suší prádlo. Ten-
to uzavřený systém je energeticky velmi 
účinným způsobem, jak vysušit prádlo  
a kondenzovat z něj vodu. díky této tech-
nologii je navíc teplota prádla udržována 
kolem 55 °c, což je skoro polovina teploty 
vzduchu v běžných sušičkách. nižší teplo-
ta sušení a také zdokonalený oboustranný 
pohyb bubnu vám umožní bezpečné sušení 
citlivého vlněného a hedvábného prádla. 

Sušičky Blomberg myslí 
na vaše pohodlí
díky jednoduchému ovládání a zobrazo-
vání všech důležitých informací na velkém 
přehledném lcd displeji máte vždy doko-
nalý přehled o aktuálním stavu sušení své-
ho prádla. všechny sušičky Blomberg jsou 
vybaveny senzory vlhkosti a teploty, kte-
ré automaticky zjistí, kdy je prádlo suché,  
a zabrání tak poničení prádla jeho přesuše-
ním. senzor vlhkosti navíc zaručí, že je prádlo 
vždy rovnoměrně vysušeno. díky velkým 
proskleným dveřím pro snadné nakládání  

a vykládání prádla s možnosti otoče-
ní směru otevírání a objemnému bubnu 
sušičky s vnitřním osvětlením bude pro 
vás sušení prádla hračkou. samozřejmostí 
je možnost odvést kondenzovanou vodu 
do odpadu a model Tkf8461agc je navíc 
vybaven praktickým držákem pro sušení 
sportovních bot.

Sušičky Blomberg 
šetří váš čas
v nové řadě sušiček je délka 
programů zkrácena o 20 %. 
vznikly programy trvající 30  
a 35 minut, které v kombi-
naci s programem mini 14 
u praček Blomberg zajistí, 
že bude vaše praní a suše-
ní hotovo už za méně než  
50 minut. k dispozici jsou vám 
také rychlé 15 a 30minutové 
programy určené pro doko-
nalé usušení vašich košil.



šechny sporáky značky Blomberg 
jsou zařazeny do třídy energetické 
náročnosti a, proto šetří vaše pení-

ze a životní prostředí. mezi sporáky Blom-
berg dodávanými na český trh najdeme jak 
modely s klasickou šířkou 50 cm, tak větší, 
elegantní 60cm modely. většina modelů 
sporáků Brandt je vybavena sklokeramic-
kou varnou deskou. v sortimentu je ale 
také model s plynovou varnou deskou, 
vybavený integrovaným elektrickým zapa-
lováním v knoflíku a také systémem zabez-
pečení pro případ zhasnutí plamene. sporá-
ky Blomberg jsou vybaveny širokou škálou 
sklokeramických desek, které disponují 
rozšiřitelnými oválnými varnými zónami 
přizpůsobenými pro velké pánve. všechny 
sporáky disponují multifunkční elektric-
kou troubou velkých rozměrů v rozmezí  
47–65 litrů. vnitřní vana trouby je u všech 
modelů pokryta výjimečným neporéz-
ním smaltem s dlouhou životností, který 
extrémně zjednodušuje čištění trouby. 
Tento povrch mají také všechny dodávané 

pečicí plechy. další 
z užitečných vlast-
ností jsou kataly-
tické panely, které 
pohlcují tuky a redukují pachy, takže již není 
nutné používat agresivní čisticí prostředky 
nebo škodlivé chemikálie. všechny trouby  
u sporáků Blomberg jsou vybaveny velkými 
vícevrstvými celoskleněnými dveřmi, které 
zabraňují zbytečným únikům tepla, umož-
ňují snadné čištění a ve spojení s vnitřním 
osvětlením vám zaručují dokonalý přehled 
o procesu pečení. velmi ceněnou funkcí 
je také variabilní teleskopický systém pro 
vysouvání plechů s integrovaným stop 
mechanismem, který poskytuje snadněj-
ší a bezpečnější přístup k připravovaným 
pokrmům.

Programy pro pohodlné pečení
všechny trouby disponují sedmi před-
nastavenými programy: konvenční ohřev, 
slabý gril s ventilátorem, rozmrazování, 
spodní těleso s ventilátorem, horní těleso  

s ventilátorem, gril  
s ventilátorem, kon-
venční ohřev s ven-
tilátorem. špičkový 

model navíc disponuje programem 3d 
pečení, který kombinuje funkci horkovzduš-
ného pečení pomocí kruhového topného 
tělesa při současně zapnutém vrchním  
a spodním topném tělese. Tato techno-
logie jídlo rovnoměrně a rychle propeče  
a navíc umožňuje připravovat až tři různá 
jídla najednou bez obav, že se jejich vůně 
promíchají.

TRADiční němecKá 
ZnAčKA KVAliTnícH 
DomácícH SPoTřeBi-
čů BlomBeRG V Tom-
To Roce PřicHáZí nA 
čeSKý TRH S inoVoVA-
nou řADou SPoRá-
Ků, jejicHž cHARAK-
TeRiSTicKým RySem 
je níZKá SPoTřeBA 
eneRGie, PoHoDlnÉ 
inTuiTiVní oVláDání 
A nADčASoVý DeSiGn. 
KVAliTu SPoTřeBičů 
BlomBeRG DoKAZu-
je PoSKyTnuTí PRo-
DlouženÉ ZáRuKy nA 
4 RoKy.

v

inTeliGenTní řešení 
SPoRáKů BlomBeRG



HOVOŘILI JSME S FANNI MéSZáROS, 
VEDOUCÍ PŘEDStAVItELKOU MAďARSKé-
HO CECED, O ÚSPěŠÍCH ORGANIZACE, 
O NOVýCH VýZVáCH, KtERé PŘIŠLY 
S NOVýM ROKEM, A O OtáZKáCH 
týKAJÍCÍCH SE DANě Z VýROBKů.

ak hodnotíte loňské úspěchy CECED a co si mys-
líte o loňském roce obecně?

Minulý rok byl pro CECED plný výzev. Náš úspěch je rela-
tivní, existuje několik úhlů pohledu. Podle mého názoru 
byla největším úspěchem naše komonalita. Ať už jsme 
pluli v klidných, či rozbouřených vodách, zvládli jsme 
pracovat jako jeden tým. 
Co bylo pro maďarský CECED největší výzvou v loň-
ském roce?
Jsem přesvědčena, že největší výzvou pro nás byla daň 
z výrobků a změny systému nakládání s elektronickými 
odpady.

WE tALKED WItH FANNI MéSZáROS 
tHE LEADER OF CECED HUNGARY, 
ABOUt tHE SUCCESSES OF tHE 
ORGANIZAtION, ABOUt tHE NEW 
CHALLENGES OF tHE YEAR AND 
ABOUt QUEStIONS REGARDING tHE 
PRODUCt tAX.

ow do you see the last year’s achievements of 
CECED and what do you think about the last year 

generally?
the last year was full with challenges for CECED Hungary. 
Our success is relative; there are several points of view. In 
my opinion the greatest success was our commonality. No 
matter if the sea we sailed was peaceful or was troubled, 
we managed to work as a converging team.
What was the biggest challenge for CECED Hungary last year?
I am sure that the biggest challenge was for us the product 
tax and the changes of electrical waste management sys-
tem.

Fanni Mészáros 

J H

Jsme na 
jedné lodi

We are on 
the same boat
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Mohla byste nám sdělit nějaké podrobnosti?
Na začátku loňského roku jsme byli velmi optimističtí. 
Získali jsme nějaký čas a nový systém nakládání s elek-
troodpadem nebyl spuštěn 1. ledna 2011, jak se původ-
ně plánovalo. Věřila jsem, že náš lobbing byl úspěš-
ný, že jsme byli schopni přesvědčit příslušené osoby  
a že bude přijato kompromisní řešení. Kompromisem 
myslím to, že vláda získá více práv ke kontrole, ale že 
zachováme pozitivní části starého systému. Například 
koordinační organizace, které jsou založeny na odpo-
vědnosti výrobců, logistickou síť a informační databáze. 
Relativního úspěchu jsme dosáhli i v jednáních, protože 
původní návrh zákona počítal s 30 forinty za kilogram 
výrobků místo �3 forintů, což bylo navrhováno úplně na 
začátku. Částka �3 forintů byla o dost vyšší než skuteč-
né náklady, které byly zaplaceny koordinační organiza-
ci. I to byl úspěch.
Jaká je situace nyní?
Ve finální verzi se z výrobků odvádí 50 forintů za kilo -
gram a jedinou organizací, která má právo v souvislosti 
s produkty jednat, je Národní agentura pro nakládání 
s odpady. Zatím ale nevím, jak bude systém fungovat. 
Agentura nedávno publikovala národní plán sběru  
a využití produktů, jenže nebyly stále vypsány tendry 
a výběrová řízení veřejných zakázek. Výrobci a prodej-
ci stále zaznamenávají, že mají plné sklady a servis-
ní místa elektroodpadu. Stále mají totiž povinnost je 
odebírat. Koordinační organizace ovšem nemají prá-
vo organizovat jejich odvoz, takže v tuto chvíli tu není 
nikdo, kdo může zmíněné produkty převážet. Doufá-
me, že bude nový systém brzy fungovat a problém se 
tím vyřeší.
Předpokládám, že tyto náklady způsobují zvýšení cen 
produktů na trhu…
Ano, to je samozřejmě pravda. Daň z výrobků hrála 
ve zvýšení cen, k němuž došlo v lednu, největší roli. 
Samozřejmě nelze opomenout zvýšení DPH a směnný 
kurz forintu vůči euru. Ceny byly také ovlivněny růstem 
nákladů na pohonné hmoty a dopravu.
K maďarskému CECED se připojily nové firmy. Můžeme 
se na vaše aktivity podívat i z tohoto hlediska?
Díky, samozřejmě že můžeme. V druhé polovině loňské-
ho roku se k nám připojily Samsung, Panasonic a Sony. 
Jde jen o dohodu o spolupráci, v tuto chvíli nejsou členy 
organizace, ale všichni chtějí v této spolupráci pokračo-
vat. Letos jsme navíc mohli přivítat jako člena i zástup-
ce společnosti BEKO.
Určitě máte také nějaké plány pro letošní rok. Můžete 
nám o nich něco říct?
Marketingová část rozpočtu byla pro letošek snížena, 
a tak neplánujeme žádné reklamní akce. Nicméně  
s použitím populárních kanálů 21. století připravujeme 
zcela nový projekt. Myslím, že to bude hodně zajíma-
vé. Bude založen na měsíčním bulletinu, který budeme 
široce distribuovat. V tuto chvíli nemůžu říct bližší detai-
ly, protože není ještě vše hotovo. Spuštění plánujeme 
na březen v Den mezinárodní energetické účinnosti. 
Myslím, že čtenáři časopisu SELL budou zvědaví na 
novinky, které se objeví již brzy.

Could you tell us some details as well?
In the beginning of the year we were very optimistic, that 
we saved time and the new system wasn’t started from 1st 
January 2011 as was planned originally. I believed that our 
lobby activity was good and we were able to persuade the 
competent persons and that a compromise solution would 
be accepted. By compromise I mean that the government 
gets more control rights, but we can keep the positive parts 
of old system as well, like the coordination organizations 
which are based on responsibility of producers, the logistic 
network structure and information databases. It was a rela-
tive success that we achieved during the negotiation that 
the first version of the law included 30 HUF / kg product tax 
instead of �3 HUF / kg which was suggested at first. the 
amount of �3 HUF was extremely higher than the real cost 
which was paid to the coordination organization, even that 
was a success.
What is the situation at this moment?
In the final version the product tax is 50 HUF / kg and the 
only one organization which has right to act regarding the 
products that belong to product tax bound is the National 
Waste Management Agency. But we don’t see how the sys-
tem will work. the NWMA recently published their National 
Collection and Utilization Plan, but the tenders and public 
purchasing are still not published. the producers and retail-
ers continuously notice that their stocks and service points 
are full with the electronic waste (because the re-collecting 
obligation is still valid), but the coordination organizations 
have no rights to organize the transport of them, so at the 
moment there is nobody who can transport the mentioned 
products. We hope that the new system will work soon and 
this problem will be solved.
i suppose that this additional costs cause higher prices 
on the market…
Yes it is true. the product tax played the biggest role in the 
higher prices, which appeared in January. Of course we 
can’t forget the increased VAt and the Euro-Forint exchange 
rates. the prices were also affected by the increased cost 
of fuel.
New companies have joined CECED Hungary as well, may-
be we can look at your activities from this point of view.
thank you. Sure we can. In the second part of the year 
Samsung, Panasonic and Sony joined us. It is cooperation 
agreement at the moment and they are not members of the 
organization, but all of them want to continue the coopera-
tion, so we are working on it. this year we can welcome the 
representative of BEKO in organization.
i am sure that you have some plans for this year as well. 
Could you tell us something about it?
the marketing part has been decreased in our budget, so 
we are not planning campaign events. But with using the 
tools and the popular channels of the 21st century we are 
preparing a brand new project. I think it is very cool. It will 
be based on a monthly newsletter which will distribute very 
widely. At the moment I can’t tell you more about the details, 
because they are not ready yet, but we plan the launch in 
March connected with the International Energy efficiency 
Day. I think the readers of SELL magazine will be curious 
about the novelties that are coming soon.
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Google a Facebook jsou největšími jmé-
ny současného on-line dění, obě společ-
nosti jsou na špici nejnavštěvovanějších 
stránek internetu. Zatímco Google s více 
než miliardou uživatelů vede kvantitativ-
ně, Facebook má na kontě velkou část 
všech zobrazených stránek (například 
každou pátou v rámci USA) a uživatelé 
u něj tráví více času než kdekoliv jinde. 
Právě tyto dvě společnosti čekají brzy 
změny, které sice nevypadají nijak zlo-
mově, o to důležitější ale jsou pro další 
vývoj obou gigantů.

Googlujeme 
s novými pravidly
Zastavme se nejprve u Googlu. ten před 
několika týdny oznámil, že s platností od 
prvního března sjednocuje pravidla uží-
vání všech svých služeb (se čtyřmi výjim-
kami – Chrome, Chrome OS, Wallet, 
Books). to bude mít naprosto zásadní 
důsledky pro zacházení s uživatelskými 
daty. Google se již dlouhou dobu snaží 
své služby přizpůsobovat na míru kon-
krétním uživatelům, pomocí údajů, které 
od nich dostane, a sledování a zazname-
návání jejich aktivity. Prozatím k tomu 
využívá pouze informace získané v rám-
ci dané služby. S novými pravidly k tomu 
bude využívat všechny údaje ze všech 
služeb, jichž se nová sjednocená pra-
vidla týkají, tedy z více než 60 různých 

produktů, mezi nimi vyhledá-
vání, Google+, Gmail, Youtube 
a Android.
Záběr informací, které Google 
o individuálním uživateli bude 
mít k dispozici, bude ohromu-
jící. Jistě, společnost má tyto 
informace i nyní. Rozdíl ovšem 
je v tom, že z nich nemůže vytvo-
řit jediný komplexní profil a ten 
využívat v rámci každé jednot-
livé služby. Cílem změn je tvorbou tohoto 
profilu umožnit přesnější cílení reklamy, 
než jaké umí Google teď a než které 
zvládá konkurence (Facebook). Protože 
lépe zacílená reklama je efektivnější,  
a efektivnější reklama vydělává víc 
peněz, Googlu novinka také umožní 
významným způsobem zvýšit příjmy. 
Pro zadavatele pak bude znamenat širší 
možnosti při cílení publika pro marketin-
gová sdělení.

Risk je zisk
Ani Facebook nelení, společnost míří 
na burzu v New Yorku, kde by chtěla 
začít obchodovat během května tohoto 
roku. V souvislosti s tím se od sociální 
sítě očekává větší zájem o její příjmy. 
Mark Zuckerberg je známý tím, že ve Fa-
cebooku nevidí nástroj na vydělávání, 
ale budoucnost mezilidské komunikace  
a že peníze nejsou jeho hlavní prioritou. 

Právě to se bude muset, alespoň optic-
ky, změnit. 
Facebook jistě bude i nadále pracovat 
na získávání nových uživatelů a zvýše-
ní engagementu stávajících, zvýšená 
pozornost ale bude muset být věnována 
hledání nových a prohlubování stávají-
cích zdrojů příjmů. těžko totiž někdo na 
burze nakoupí akcie společnosti, v níž 
její zakladatel má nadpoloviční hlasova-
cí práva (a ta Zuckerberg má), pokud se 
ona společnost nebude významně zhod-
nocovat nebo neponese tučné dividen-
dy. V tomto ohledu jsou největší výzvou 
Facebooku mobilní uživatelé. Jejich 
počet se stále zvyšuje (polovina z �50 
milionů uživatelů je mobilní), Facebook 
ale zatím nemá efektivní strategii pro 
jejich monetizaci.

  Jindřich Lauschmann, redaktor 
TyInternety.cz

Facebook vstupuje na burzu, 
Google mění pravidla soukromí

ZAtÍMCO FACEBOOK SE CHYStá NA BUR-
ZU, KDE CHCE ZÍSKAt NEJMéNě 5 MILI-
ARD DOLARů NA DALŠÍ ROZVOJ, GOOGLE 
SI PRO PRVNÍ MěSÍCE ROKU 2012 VYBRAL 
MNOHEM SKROMNěJŠÍ CÍL. OD POČátKU 
BŘEZNA SE SJEDNOCUJÍ PRAVIDLA SOU-
KROMÍ PRO VětŠINU JEHO SLUŽEB. JAKý 
VLIV BUDOU tYtO UDáLOStI MÍt NA PRO-
StŘEDÍ ON-LINE REKLAMY?

MARKEtING & MéDIA
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v e s t a v n é  s p o t ř e b i č eSPECIÁLNÍ NABÍDKA

QPMA67LX / QPMA97LX
SET INDUKCE SET SKLOKERAMIKASET PLYN

QPMA97LX QPMA97LX

+ + +

+ + +

+ + +
90cm komínový skleněný odsavač par, 550m3/h, 
2 halogenová světla, nerezový komínek

60/90cm komínový skleněný odsavač par, 550m3/h, 
2 halogenová světla, nerezový komínek

90cm komínový skleněný odsavač par, 550m3/h, 
2 halogenová světla, nerezový komínek

PVT6C4IO HPKR4TNXG PVN6C4HO

60cm indukční deska, 4 indukční zóny, 
4 x PowerBooster, časovač, bez rámečku

60cm plynová deska, 4 hořáky vč. trojitého, 
bezpečnostní pojistka, nerezová ocel

60cm sklokeramická deska, 4 HiLight zóny, 
přední dotykové ovládání, bez rámečku

OPK608BX OPK608BX OPK608BX

60cm multifunkční trouba, 8 programů, dotykový 
programátor, výsuvné pojezdy, nerezová ocel

60cm multifunkční trouba, 8 programů, dotykový 
programátor, výsuvné pojezdy, nerezová ocel

60cm multifunkční trouba, 8 programů, dotykový 
programátor, výsuvné pojezdy, nerezová ocel

DBO12740 DSO1274S DBO8740

60cm plně integrovaná myčka nádobí, ener-
getická účinnost, AAA, 7 programů, AquaStop, 
poloviční náplň, hlučnost 49dB

60cm vestavná myčka nádobí, energetická 
účinnost A+AA, 7 programů, AquaStop, poloviční 
náplň, hlučnost 47dB, nerezový čelní panel

45cm plně integrovaná myčka nádobí, energetická 
účinnost A+AA, 7 programů, AquaStop, poloviční 
náplň, hlučnost 47dB, nerezový čelní panel

K SETU 
MBG020TX

7 990 Kč

5 990 Kč

vestavná mikrovlnná trouba 
s grilem, 20 litrů, 
elektronický displej, 
nerezová ocel

K SETU 
RBCO29AO

16 990 Kč

12 990 Kč

kombinovaná lednička 
s mrazničkou, energetická 

třída A+, objem 257 l, 
police z tvrzeného skla

60cm
62 960 Kč

41 990 Kč

90cm
63 960 Kč

42 990 Kč

60cm
57 960 Kč

38 990 Kč

90cm
58 960 Kč

39 990 Kč

60cm
58 960 Kč

38 990 Kč

90cm
59 960 Kč

39 990 Kč
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Baumatic se už od svých počátků 
zapsal spotřebitelům do paměti 
jako značka, která klade velký důraz 
na vizuální dojem svých výrobků. 
ovšem ne za cenu snížené funkčnos-
ti a uživatelského komfortu. ve spo-
jení s rozumnou cenovou politikou 
se tak dostaly na trh zcela unikátní 
spotřebiče. nyní najdeme v katalo-
gu Baumaticu čtveřici řad vestav-
ných spotřebičů – exkluzivní studio 
solari s bezprecedentním přístupem  
k designu, jednoduchou, leč elegant-
ní slim line s horizontálními liniemi 
kombinujícími sklo a nerezovou ocel, 
dále řadu pythagora, stojící na desig-
nu pravých úhlů, a konečně premium 
line s designovými bočními lištami, 
vytvářejícími dojem štíhlosti. firma 
nezapomíná ani na milovníky tradič-
ních kuchyní, v nichž je středobodem 
klasický volně stojící sporák.

vestavné trouby
je z čeho vybírat
začlenit do nabídky kuchyňského 
studia vestavné spotřebiče Baumatic  
v čele s troubami znamená oživit inte-
riér obchodu a nabídnout zákazníkům 
designově jedinečné řešení, které 
jinde nenaleznou. například trouba 
omBra1 z řady studio solari má 
reflexní skleněná dvířka s kovovým 
rámečkem. Jednoduchost, neotřelost 
a maximální elegance. samozřejmě 
poskytuje dostatečný užitný objem  
54 litrů, led displej s českým jazy-
kem, 30 přednastavených a 10 voli-
telných receptů, dotykové ovládání  
a spadá do úsporné energetické tří-
dy a. dvířka se netradičně, leč vel-
mi prakticky otevírají do boku a mají 
trojité sklo. nechybí teleskopické 
výsuvy, teplotní sonda a pizza kámen. 
Trouba je dostupná ve čtyřech barev-

ných provedeních – nerez (ss), červe-
ná (r), černá (Bl) a bílá (W). ideálním 
partnerem trouby je 77cm indukční 
varná deska omBra2 v odpovída-
jícím barevném provedení, případně 
i deska plynová omBra6. komplet 
doplňují komínový odsavač a myčka.

Radost z vaření
Sporáky a vestavné trouby Baumatic
specialisTa na designové a Technologicky vyspělé domácí spoTřeBiče, spo-
lečnosT BaumaTic, má ve své naBídce rozličné řady vesTavných spoTřeBičů  
a několik zaJímavých sporáků včeTně nadsTandardního 90cm modelu. vaření 
neBylo nikdy Jednodušší.



pokud vaši zákazníci preferují tra-
dičnější designové pojetí, můžete 
jim doporučit například multifunkč-
ní pyrolytickou troubu Bo670ss  
s joystick ovládáním z řady premi-
um line, případně troubu pythago-
ra p660ss s dotykovým ovládáním. 
cenově nejdostupnější jsou modely 
řady slim line s horizontálními lini-
emi a tradičním ovládáním pomocí 
otočných voličů. vlajkovou lodí je 
zde model Bo638ss s pyrolytic-
kým čištěním, 9 funkcemi a užitným 
objemem 54 litrů.

Velkolepé vaření 
v malé kuchyni
nemalou popularitu si v posledních 
letech získaly také kompaktní 46 cm 
vysoké spotřebiče, které se vejdou 
i do menších kuchyní. vhodné jsou 
také pro singles či mladé páry, které 
nepotřebují vařit velké objemy jídla či 
mýt velké množství nádobí.
Baumatic nabízí jak kombinaci parní 
a multifunkční trouby Bcs460ss, tak 
samostatnou parní troubu Bgs460ss 
či multifunkční troubu kombinova-
nou s mikrovlnkou Bmc461ss. zvolit 
můžete samozřejmě i běžnou multi-
funkční troubu Bo461ss, pochopi-
telně v kompaktním provedení. Tyto 
modely jsou v designu premium line.

sporáky
Tradice v moderním hávu
kdo nechce budovat novou kuchyň, 
ale pouze vyměnit starý sporák za 
nový či zkrátka preferuje toto řeše-
ní pro vaření a pečení, může sáh-
nout po 50 cm širokém multifunkč-
ním sporáku Bcd510 v nerezu (ss) 
či bílém (W) provedení. Jeho základ 

tvoří plynová varná deska se 4 hořá-
ky a multifunkční trouba se 7 funkce-
mi a užitným objemem 48 litrů. pro 
náročnější spotřebitele má Baumatic 
v nabídce 90 cm široký nadstandard-
ní model Bcd901ss v nerezu. vařit 
můžete na 5 plynových hořácích,  
z toho jeden je trojitý typu wok. 
multifunkční trouba s užitným obje-
mem 85 litrů pojme opravdu velké 
pokrmy včetně obřích pekáčů. vněj-
ší kovová úprava a kvalitní dílenské 
zpracování jsou samozřejmostí.
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ZáKLADNíM VODíTKEM Při VýBěRU SPORáKU BUDE PRO ZáKAZ-
NíKy ZEJMéNA PROSTOROVá DiSPOZiCE JEJiCH KUCHyNě. U TěCH 
NOVýCH PřEVAžUJí SAMOSTATNé DESKy A TROUBy VESTAVěNé DO 
LiNKy. NEJEN žE JE TO řEšENí ELEGANTNěJší, ALE SAMOSTATNé 
DESKy A TROUBy JSOU TECHNOLOGiCKy VySPěLEJší A NABíZEJí 
NEPOMěRNě VíCE FUNKCí. SAMOSTATNě STOJíCí SPORáKy SE NEJ-
ČASTěJi VyRáBěJí V šířCE 50 CM (K NiM JE JEšTě NUTNé PřiČíST 
URČiTý ODSTUP OD OKOLNíHO NáByTKU). NEMALOU SKUPiNU TVO-
ří TAKé 60CM MODELy, ZA RARiTU LZE POVAžOVAT 55CM. ZCELA 
SAMOSTATNOU KATEGORii PAK TVOří POLOPROFESiONáLNí SPORá-
Ky O šířCE 90 CM, JiMž SE BUDEME VěNOVAT V ZáVěRU.

Vaření 
v tradičním stylu

Plyn, či elektřina?
Zásadní rozhodování při výběru sporáku se týká nejen jeho šířky, ale také technologie 
varné desky. Stále jsou samozřejmě rozšířené plynové hořáky. Nabízejí nejlepší kontrolu 
regulace teploty a také se dají snadno zaměnit za hořáky na propan-butan, a vařit tak 
v místech, kam není zaveden plyn. Mnozí kuchaři považují tento způsob vaření za jediný 
správný, který elektřina nedokáže nahradit. Na druhou stranu to ale znamená nižší účin-
nost (tedy delší dobu ohřevu) a také poněkud složitější čištění desky.
Technologie klasických litinových plotýnek pomalu upadá do zapomnění, a tak mají zákaz-
níci toužící po elektřině na výběr především mezi hi-light a indukčními varnými deskami. 
Schválně neoznačujeme hi-light jako desky „sklokeramické“, což je běžné, ovšem roz-
hodně ne přesné, protože sklokeramický povrch mají samozřejmě i desky indukční. Z toho 
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plyne i jedna 
z jejich výhod 
– poměrně 
snadno se udržují 
a lze u nich zacho-
vat čistý vzhled. Zcela 
rozdílná je ale technologie 
ohřevu. Zatímco u hi-light desek 
se nahřívají topné spirály umístěné pod 
sklem, u indukčních se díky kmitání elek-
tromagnetického pole nahřívá až samotný 
hrnec. To znamená značné zvýšení efekti-
vity celého procesu ohřevu, tedy zkrácení 
doby a snížení spotřeby elektrické energie. 
Jako nevýhodu lze uvést nutnost použití 
nádobí s elektromagnetickými vlastnost-
mi. Neznamená to však, že by bylo nutné 
vyhazovat všechny staré hrnce a kastroly 
– jako jednoduchý test způsobilosti pro 
indukční vaření se používá magnet. Pokud 
drží, pak lze nádobí použít.

A co trouba?
Sporáky s plynovou troubou zcela zmizely 
ze scény a nahradily je ty elektrické. Tady 
se mezi sebou jednotliví výrobci příliš 
neliší v nabídce funkcí. Trouby jsou tak 
obvykle vybaveny funkcí horního a spod-
ního ohřevu, horkým vzduchem a grilem. 
K tomu se mnohdy přidává i funkce pro roz-
mrazování anebo jemné pečení při nízkých 
teplotách. Obvykle nechybí ani možnost 
načasovaného vypnutí. Sofi stikovanější 
funkce jako teplotní sondy, chytrá čidla 
či funkce páry, které známe z vestavných 
trub, jsou sporákům cizí.

Nadstandard 
pro náročné
Když mluvíme o sporácích, je nutné se 
zmínit o speciální kategorii, která se dří-
ve používala profesionálně, nyní však míří 
i do domácností. Jsou to sporáky se šířkou 
90 cm, které nabízejí dostatek prostoru 
každému, kdo se při svých kulinářských 
experimentech nebo vaření pro větší rodi-
nu cítí být svázán standardní nabídkou. 
Takovéto sporáky se nabízejí výhradně 
s plynovými hořáky, kterých na nich 
nalezneme hned pět. Standardní čtveři-
ci tak doprovází v centrální části nějaká 
specialita. Obvykle bývá tento hořák více-
stupňový pro pánev typu wok. Sporák má 
buď jednu velkou troubu, nebo dvě trouby 
(jednu větší a jednu menší). Samozřejmě 
nechybí termostat a vnitřní osvětlení, 
jako příslušenství se dodává jeden rošt 
a dva plechy.
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BAUMATiC BCD510SS
Multifunkční sporák o šířce 50 cm nabízí kombinaci 
4 plynových hořáků a elektrické trouby. Hořáky mají příkon 
1 kW, dvakrát 2 kW a jednou 3 kW. Na všech je instalová-
na bezpečnostní pojistka a mají také automatické knof-
líkové zapalování. Mřížky kryjící hořáky jsou vyrobeny ze 
smaltu. Co se trouby týče, tak ta spadá do energetické 
třídy A a nabízí užitný objem 48 l. Ve spodní části je navíc 
k dispozici úložný prostor o objemu 5 l. Trouba nabízí cel-
kem 7 funkcí a také digitální programovatelné hodiny, gril 
s termostatem a vnitřní osvětlení. Jako standardní příslu-
šenství se dodávají 2 smaltované plechy, mřížka a sada 
trysek pro propan-butan. 

BEKO CSM 67300 GW
Teprve nedávno představený sporák o šířce 60 cm 
nabízí kombinaci sklokeramické (hi-light) varné desky 
a elektrické trouby. Obojí spadá do energické třídy A. 
Příkony jednotlivých plotýnek jsou následující: 2,2 kW, 
1,7 kW, 1,2 kW a 1,5 kW. Specialitou je pak duo zóna 
(levá přední) a rozšířená varná zóna (pravá zadní). Trou-
ba nabízí objem 65 l a je vybavena celkem 8 funkce-
mi. Mezi nimi najdeme horký vzduch, statické pečení, 
3D pečení, gril a gril s ventilátorem a dokonce i roz-
mrazování. Ve spodní části nechybí šuplík na odklá-
dání plechů, ve výbavě trouby pak digitální časovač 
a vnitřní osvětlení. 

BLOMBERG 
HKN 9330E
Sporák v elegantním nerezovém 
zpracování se skládá ze sklokera-
mické (hi-light) varné desky 
a elektrické trouby. Deska nabí-
zí klasické 4 plotýnky, přičemž 
jedna je rozšířená kruhová a dal-
ší rozšířená oválná. Multifunkční 
trouba o objemu 65 l spadá do 
A-třídy a poskytuje celkový pří-
kon 9 200 W. Nabízí funkci Boos-
ter pro zkrácení doby rozehřívá-
ní, její dvířka jsou celoskleněná 
a tvořená 3 vrstvami. Zásuvka 
na příslušenství ve spodní části 
je snáze přístupná díky možnos-
ti vysouvání. Vnitřní panely jsou 
katalytické, což usnadňuje jejich 
údržbu. Sporák má šířku 60 cm.

BRANDT 
KiP710W
Volně stojící 60cm sporák 
v bílém barevném provede-
ní nabízí kombinaci indukční 
varné desky a multifunkč-
ní elektrické trouby. Deska 
nabízí 4 varné zóny a balíček 
bezpečnostních prvků, kte-
rý zahrnuje dětskou pojistku 
a zabezpečení při přetečení. 
Objem trouby je pak 50,4 l 
a nabízí 6 programů. Její před-
ností je pyrolytické čištění 
vnitřních stěn a také doporu-
čení teploty pečení. Paleta 
funkcí obsahuje také nastave-
ní času pečení. Vše se ovládá 
prostřednictvím dotykových 
senzorů. Jako příslušenství se 
dodává otočný rožeň a plech 
na pečení. 
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CANDy CGM 6724 PHX
Kombinovaný sporák s nerezovou povrchovou úpravou a šíří 60 cm nabízí 
kombinaci plynové varné desky se 4 hořáky a elektrickou troubu v energe-
tické třídě A. Ta má objem 52 l a je vybavena 6 funkcemi a programátorem. 
Najdeme mezi nimi gril, gril s ventilátorem, samotný horký vzduch nebo 
kombinace horního a dolního topného tělesa. Samozřejmostí je termostat 
a vnitřní osvětlení, jako příslušenství se dodává jeden rošt a 2 plechy. Var-
nou desku s hořáky lze překrýt víkem, rovněž v barvě nerezu.

ELECTROLUX
EKD603502X
60 cm široký sporák je vyveden v moder-
ně vypadající kombinaci nerezu a černé. 
Na vrchní části nalezneme indukční varnou 
desku, která se ovládá senzory umístěný-
mi přímo na desce. Multifunkční elektrická 
trouba nabízí objem 54 l a následující funk-
ce: spodní ohřev, rozmrazování, ventilátor 
+ kruhové topné těleso, gril, vrchní ohřev 
a horní + spodní ohřev. To vše v energetic-
ké třídě A. Jako příslušenství se dodávají 
2 rošty a 2 plechy. Pro jejich skladování je ve 
spodní části připravena speciální zásuvka. 
Trouba je vybavena teleskopickými výsuvy 
pro jednoduchou a bezpečnější manipulaci 
během otáčení, potírání nebo vyjímání hor-
kého pokrmu.

FRATELLi ONOFRi 
yP 66.40 FEMW TC (FO)
Sporák se šířkou 60 cm z dílny italského 
výrobce spadá do prémiového segmentu 
v dané kategorii spotřebičů. Nabízí 4 ply-
nové varné zóny, včetně jedné typu wok. 
Deska samotná je z jednoho kusu nerezu. 
Zažehnutí hořáků s pojistkou proti zhas-
nutí plamene probíhá pouhým otočením 
příslušeného voliče. Multifunkční trouba 
je samozřejmě elektrická, a to s dvířky 
s nerezovým madlem. Ovládání usnadňu-
je LED displej s programovačem. Sporák 
je dodáván s nohami, u kterých lze upra-
vit výšku, a vyrovnat tak případné nerov-
nosti podlahy. V prodeji je v antracitovém 
a nerezovém provedení. Současně míří 
na trh ještě varianta se sklokeramickou 
(hi-light) varnou deskou.

HOTPOiNT CE6VM3 (X) R/HA
Sporák o šířce 60 cm je vyroben v povrchové úpravě nerez. V jeho horní 
části nalezneme sklokeramickou desku se 4 varnými zónami. Trouba je 
elektrická, nabízí 56 l vnitřního objemu, celkem 5 programů a pracuje 
v energetické třídě B. Mezi její funkce patří horní ohřev, gratinování, 
gril, horký vzduch a statický ohřev. K dispozici má uživatel analogovou 
minutku pro nastavení doby pečení. Jako příslušenství se společně se 
sporákem dodává jeden rošt a jeden normální plech. 
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obě značky přináší do českých 
kuchyní poslední inovace a designové 
novinky. myslí ale i na přírodu,  
a proto se mohou pochlubit sporáky 
s úspornou energetickou třídou a. 
nejvyšší evropské hodnocení doka-
zuje vynikající kvalitu nejen materiálů, 
ale i použitých technologií.

Snadné pečení
multifunkční trouby jsou všestranné  
a optimalizované tak, aby splnily  
i nejodvážnější kuchařské sny. Trouby 
hotpoint a indesit disponují několi-
ka programy pro každodenní použi-
tí: gril, teplovzdušná trouba, gratinová-
ní, tradiční pečení, horní ohřev, spodní 
ohřev nebo snadné rozmrazování. 
praktickým pomocníkem u sporáků 
hotpoint je funkce odloženého 
startu pečení. sporáky s digitál-
ním displejem navíc umožňují také 
nastavit délku pečení. Trouba se 
automaticky v určený čas zapne a po 
dokončení pečení vypne.

multi cooking
multi cooking umožňuje připravovat 
několik pokrmů současně. nejnověj-
ší technologie zajistí, že při pečení 
různých pokrmů v několika patrech 
najednou nedochází k smíšení chutí 
ani vůní.

Fast cooking
inovovaný program super rychle 
připraví jídlo až s poloviční časovou 
úsporou.

Vaření levou zadní
sporáky indesit i hotpoint najdete 
s plynovou nebo sklokeramickou 
deskou. plynové varné desky přinášejí 
zajímavé inovace pro rychlejší  
a efektivnější vaření. díky chytré 
technologii zapálíte plamen spo-
ráku jediným pohybem ruky. sta-
čí jednoduše otočit knoflíkem, pokud 
chcete sporák zapnout, regulovat 
plamen nebo ho vypnout. Hořák  
s trojitou korunou zaručuje rov-
noměrné rozložení tepla a celkové 
urychlení přípravy pokrmů. 

Gas control
na bezpečnost 
sporáků hotpoint 
a indesit se můžete 
spolehnout, protože 
mají bezpečnostní 
pojistku, jež okamžitě 
přeruší dodávku plynu 
v případě, že dojde  
k náhodnému zhasnutí 
plamene.

sporákové variace 
v moderním rytmu
komBinované sporáky indesiT a hoTpoinT spoJuJí 
TrouBy a varné desky do Jednoho kompakTního 
celku, kTerý svým uŽivaTelům umoŽňuJe lépe hos-
podařiT s časem a více se věnovaT soBě a svým Blíz-
kým. vaření a pečení se s TěmiTo všesTrannými spo-
TřeBiči sTává doslova hračkou.



BAUMATiC BCD901SS
Multifunkční sporák o šířce 90 cm nabízí dostatek prostoru pro vaření 
i pro větší společnost. Na jeho horní části najdeme celkem 5 plynových 
hořáků, přičemž každý je opatřen bezpečnostní pojistkou a automatic-
kým knofl íkovým zapalováním. Ke sporáku se také dodávají trysky na pro-
pan-butan a stojánek na pánev wok. Nadstandardní rozměry nabízí i trou-
ba, konkrétně 85 l užitného objemu. Pracuje v energetické třídě A a její 
vnitřní povrch je opatřen lehce čistitelným smaltem. V nabídce najdeme 
celkem 8 funkcí, mezi něž patří i gril s termostatem a také digitální pro-
gramovatelné hodiny. 

FRATELLi ONOFRi 
yR 290.50 FEMW TC
90cm multifunkční sporák nabízí kom-
binaci varné desky s 5 plynovými hořáky
a elektrické trouby s užitným objemem 
95 l. Čtveřice klasických hořáků je dopro-
vázena trojitým wok hořákem v centrální 
části s příkonem 3,6 kW. Každý z nich je 
vybaven termoelektrickou pojistkou zhas-
nutí plamene a elektrickým zapalováním 
v ovládacím knofl íku. Trouba pracuje v třídě 
energetické účinnosti B a za trojitým sklem 
se ukrývají vnitřní stěny ze snadno čistitel-
ného hladkého smaltu. Vybírat můžete ze 
7 programů. Dodáván je v různých barev-
ných provedeních včetně nerezu.HOOVER 

HPD 100 AX
Profi  nerezový kombinovaný spo-
rák zaujme hned na první pohled 
2 troubami. Hlavní má objem 52 l 
(tedy podobný, jaký nabízejí 60cm 
sporáky), druhá pak 31 l. Na hor-
ní části pak najdeme 5 plynových 
hořáků, z nichž zaujme především 
centrální tříokruhový (12,8 kW). 
Hořáky jsou speciálně tvarované, 
aby se snáze čistily, a také mají 
nezbytné bezpečnostní prvky jako 
automatické vypnutí v případě 
zhasnutí plamene a také elektric-
ké zapalování. Obě trouby jsou 
ukryty za trojitým izolačním sklem 
a nabízejí všechny obvyklé funkce 
včetně horkého vzduchu, rozmra-
zování anebo pomalého rozpékání 
při 60 °C.

50

HOTPOiNT CP97SEA/HA
Kombinovaný sporák s plynovými hořáky a elektrickou troubou o šíři 
90 cm nabízí 5 plynových hořáků, přičemž jejich zapalování je automa-
tické, tedy při pouhém otočení patřičného ovladače. Multifunkční trou-
ba nabízí objem 68 l a pracuje ve třídě energetické účinnosti A. Mezi 
její funkce patří práce při nízké teplotě, pečení jemného pečiva, grati-
nování, gril, horký vzduch anebo pizza. Jako příslušenství se dodávají 
2 rošty a 2 normální plechy. Celé zařízení je vyvedeno v nerezu, stejnou 
barvu má i kryt varné desky. 

SKUPINA VýROBKů EXtRA • SPORáKY
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GfK Czech, oddělení Retail and technology, kontinuálně monitoruje trh se zbožím dlouhodobé spotřeby v České republice a na Slovensku 
metodou panelového výzkumu. Jeho základem jsou pravidelně zjišťované údaje o prodejích konečnému spotřebiteli ze stálého reprezenta-
tivního vzorku maloobchodních prodejen. Více na www.gfk.cz a www.gfkrt.com, případně kontaktujte Zdeňka Bártu, Retail and technology 
Directora (zdenek.barta@gfk.com).

GfK - Growth from Knowledge

Sporáky na čeSkém trhu podle Gfk
MEZiROČNí1 PRODEJE VOLNě 
STOJíCíCH SPORáKů VZROSTLy 
ZA PRVNíCH DEVěT MěSíCů 
ROKU 2011 ZHRUBA  
O DESETiNU, ZATíMCO 
VESTAVNé SPORáKy 
– SEGMENT PřiBLižNě 
PADESáTiNáSOBNě Nižší 
OBJEMOVé VáHy – KLESLy 
O NECELOU PěTiNU. 
KONKURENČNí SORTiMENT 
VESTAVNýCH TRUB PřiTOM 
ZAZNAMENAL 2% OBJEMOVý 
NáRůST.
také tržby volně stojících sporáků ještě zůstaly v kladných 
číslech, meziroční přírůstek představoval 6 %. Vývoj vestav-
ných trub a sporáků však doprovázela značná cenová eroze 
a následně jejich obratové srovnání skončilo s více než 10% 
ztrátou. Průměrná investice2 do vestavného provedení trub  
a sporáků představovala v loňských devíti měsících roku část-
ku 9 200 korun3, za volně stojící sporáky zaplatili kupující  
v průměru necelých 7 tisíc korun. V meziročním srovnání se tak 
výše průměrných výdajů za jednotlivé segmenty k sobě přiblížily 
díky rychlejšímu poklesu průměrné ceny vestavných výrobků.

Provedení volně stojících sporáků
Preference spotřebitelů zůstaly v meziročním srovnání pro 
jednotlivá základní provedení sporáků, tj. elektrické, plynové  
a kombinované, bez větších změn, pouze o procentní bod posí-
lily v objemu i hodnotě kombinované sporáky. Rostoucí množs-
tevní prodeje zaznamenaly u každého provedení, i když v různé 
míře. Nejvyšším tempem rostly právě kombinované sporáky, 
konkrétně o 13 %. tento segment představoval téměř polovinu 
celkových prodejů volně stojících sporáků a spotřebitelé za něj 
byli ochotni zaplatit v průměru 6 700 korun. Elektrické prove-
dení představovalo přes 40 % objemu prodeje volně stojících 
sporáků, ale jeho podíl na obratu dosahoval – podobně jako  
u kombinovaných výrobků – necelé poloviny. Provedení s ply-
nem se na celkových tržbách podílelo nejnižším dílem, nece-
lými 6 %. 

Energetická účinnost neopomíjena
Pro spotřebitele je stále důležitějším parametrem energetic-
ká účinnost spotřebiče. U volně stojících sporáků v období od 
ledna do září minulého roku již téměř 60 % celkových prodejů 
byly výrobky energetické třídy A, jejíž podíl meziročně vzrostl 
na úkor nižších tříd. Funkce samočištění u tohoto sortimentu 
ještě nebyla natolik rozšířená jako u vestavných trub, ve výba-
vě ji obsahoval přibližně každý dvacátý volně stojící sporák.

Volně stojící elektrické sporáky 
– cenová polarizace trhu
Prodej tohoto sortimentu meziročně posílil o téměř 10 %, ale 
přírůstek v obratu dosáhl pouze 3 %. Nabídka trhu4 směřo-
vala v rostoucí míře právě k levným výrobkům, podobně jako  
u kombinovaných volně stojících sporáků. V ceně do 6 tisíc korun 
se v loňském lednu až září prodala necelá třetina z celkového 
objemu elektrických sporáků, za dalších 35 % výrobků zapla-
tili spotřebitelé 6 až � tisíc korun. Oba tyto cenové segmen-
ty poměrně dynamicky rostly, levnější ještě vyšším tempem.  
Na druhé straně cenového spektra však zůstala váha nezmě-
něna, ztrácel „cenový střed“. Volně stojící elektrické sporáky 
za cenu v průměru od 12 tisíc korun výše představovaly � % 
objemu trhu a dvojnásobek v hodnotovém vyjádření. Meziroč-
ní přírůstek tohoto segmentu byl sice mírný, ale týkal se stej-
nou měrou jak objemu, tak i hodnoty prodeje. Cenové nůžky se 
tedy nadále rozevíraly: na jedné straně byl patrný značný zájem  
o levné výrobky, např. s klasickými litinovými plotýnkami, na 
druhé stráně stála ochota investovat více než 12 tisíc korun. 

1 Není-li v textu uvedeno jinak, pak meziroční srovnání znamená období I–IX 2011 vs. I–IX 2010.
2 Vážena počtem prodaných kusů.
3 Všechny ceny zaokrouhleny na stovky Kč.
4 Elektroprodejny, nespecializované prodejny (hypermarkety, cash & carry, obchodní domy, zásilkový obchod a čistě internetové prodejny), kuchyňská studia a prodejny nábytku. 

Zdroj: 
Obchodní panel GfK, Zdeněk Bárta, 

Retail and Technology Director.
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MODEL
ENERGETICKÁ TŘÍDA
TYP
KAPACITA SUŠENÍ
TEPELNÉ ČERPADLO
DISPLEJ
HLUČNOST

T96699IH
A+++

KONDENZAČNÍ
9 KG
ANO
ANO

65 DB

AEG

TRKA-HP 7781
A-50%

KONDENZAČNÍ
7 KG
ANO
ANO

71 DB

BAUKNECHT

DPU 8360 X
A-30%

KONDENZAČNÍ
� KG
ANO
ANO

65DB

BEKO

TKF 8439A
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE

ANO
65 DB

BLOMBERG

DCU 7330
B

KONDENZAČNÍ
7 KG
NE

ANO
65 DB

BEKO

MODEL
ENERGETICKÁ TŘÍDA
TYP
KAPACITA SUŠENÍ
TEPELNÉ ČERPADLO
DISPLEJ
HLUČNOST

TKF 8451 AGC50
A-50%

KONDENZAČNÍ
� KG
ANO
ANO

6� DB

BLOMBERG

TKF7459A
A-30%

KONDENZAČNÍ
7 KG
ANO
ANO

6� DB

BLOMBERG

VAP 9831 E
B

KONDENZAČNÍ
9 KG
NE

ANO
66 DB

BRANDT

GOC 780 BT
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE

ANO
67 DB

CANDY

WTW86563BY
A-50%

KONDENZAČNÍ
7 KG
ANO
ANO

65 DB

BOSCH

MODEL
ENERGETICKÁ TŘÍDA
TYP
KAPACITA SUŠENÍ
TEPELNÉ ČERPADLO
DISPLEJ
HLUČNOST

GOC 781 BT
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE

ANO
67 DB

CANDY

GOC 791 BT
B

KONDENZAČNÍ
9 KG
NE

ANO
6� DB

CANDY

EDH97981W
A+++

KONDENZAČNÍ
7 KG
ANO
ANO

67 DB

ELECTROLUX

2SF-80CB
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE
NE

62 DB

FAGOR

GOV 780 C
B

ODVětRáVACÍ
� KG
NE

ANO
66 DB

CANDY
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MODEL
ENERGETICKÁ TŘÍDA
TYP
KAPACITA SUŠENÍ
TEPELNÉ ČERPADLO
DISPLEJ
HLUČNOST

SFE-60T
C

ODVětRáVACÍ
6 KG
NE
NE

62 DB

FAGOR

HD70 01
C

KONDENZAČNÍ
7 KG
NE

ANO
65 DB

HAIER

AQCF 852 B U (EU)
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE

ANO
67 DB

HOTPOINT

TCD G51 XB K (EU)
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE

ANO
6� DB

HOTPOINT

AAQCF 81 U (EE)
A

KONDENZAČNÍ
� KG
ANO
ANO

69 DB

HOTPOINT

MODEL
ENERGETICKÁ TŘÍDA
TYP
KAPACITA SUŠENÍ
TEPELNÉ ČERPADLO
DISPLEJ
HLUČNOST

IDC 75 (EU)
C

KONDENZAČNÍ
7 KG
NE
NE

71 DB

INDESIT

IDCA 735 (EU)
C

KONDENZAČNÍ
7 KG
NE
NE

71 DB

INDESIT

RC8015A
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE

ANO
61,5 DB

LG

WT46W360DN
A-40%

KONDENZAČNÍ
7 KG
ANO
ANO

65 DB

SIEMENS

IDCE 845 
A ECO (EU)

A-30 %
KONDENZAČNÍ

7,5 KG
ANO
ANO

72 DB

INDESIT

MODEL
ENERGETICKÁ TŘÍDA
TYP
KAPACITA SUŠENÍ
TEPELNÉ ČERPADLO
DISPLEJ
HLUČNOST

WT46W563BY
A-50%

KONDENZAČNÍ
7 KG
ANO
ANO

65 DB

SIEMENS

AZA-HP 7781
A-40%

KONDENZAČNÍ
7 KG
ANO
ANO

71 DB

WHIRLPOOL

AZB 6670
B

KONDENZAČNÍ
6 KG
NE

ANO
74 DB

WHIRLPOOL

AZB 8680
B

KONDENZAČNÍ
� KG
NE

ANO
74 DB

WHIRLPOOL

AZA-HP 9781
A-50%

KONDENZAČNÍ
9 KG
ANO
ANO

71 DB

WHIRLPOOL



V příštím čísle Sell:
Březnové vydání bude pokračovat v tématu 
péče o prádlo a najdete v něm přehled suši-
ček. podíváme se ovšem také na trh kuchyň-
ských robotů.
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Fratelli Onofri s.r.o. | Podnikatelská 539 | 190 11 Praha 9 – Běchovice | Česká Republika 
Tel. +420 774 433 496 | info@fratellionofri.cz

www.fratellionofri.cz

Zveme Vás na návštěvu 
našeho stánku č. 2B5 na výstavě 

22.–25. 3. 2012
Výstaviště Letňany Praha
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Rychlejší, snazší, čistší

C R E A T E  M O R E

Z NÁTE Z T V

Výjimečný tyčový mixér se třemi noži

Tyčový mixér se třemi noži v různých úrovních,
speciálně tvarovanou mixovací nohou a výkonem
700 W přináší rychlé a efektivní výsledky pouhým
stiskem tlačítka. Dostupný v několika variantách
s různým typem výbavy. U modelů HB724, HB714p
a HB713p nástavec Masher pro přípravu
sametově hladké bramborové kaše.

Objevte svůj Triblade na www.triblade.cz
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