
DESIGNOVÉ 
LINIE



Vstupte do světa nadčasového designu, moderních technologií a inovativního 
řešení. Concept nepředstavuje pouze technické produkty, které plní svůj účel, 
ale jedná se také o neokoukané designové kousky. Tímto směrem se česká 
značka Concept ubírá a propojuje velké a malé spotřebiče tak, aby tvořily 
jednotný koncept domácnosti. Na základě této myšlenky vznikly designové 
linie, které dopomohou k dokonalému sladění interiéru. Concept vytváří 
chytrá řešení pro moderní domácnost, která podtrhují individualitu zákazníků 
a vyjadřují jejich pohled na svět.
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Designová linie Titania se vyznačuje 

tmavým nerezem. Spotřebiče jsou 

laděny do jednoduchého a čistého 

stylu, který je v dnešní době oblíbený 

a do kuchyně vnese nádech luxusu.

Czechdesign doporučil linii Titania 

jako designově sladěnou a vhodnou 

k docílení harmonické kuchyně.

Tato organizace, věnující se již několik 

let popularizaci českého designu, 

vyzdvihla moderní vzhled a funkční 

design jednotlivých produktů.
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ETV8760ds 
Elektrická 
trouba 
vestavná

Díky energetické třídě A+ potěší nízkou spotřebou, 
levnějším provozem a úsporou peněz.

12 funkcí 
pečení

MTV7525ds 
Mikrovlnná 
trouba 
vestavná

MNV8060ds 
Vestavná myčka 
nádobíDotykové 

ovládání

Teleskopické 
pojezdy

Innowash II

Mikrovlnná trouba 
vyniká atraktivním 
bezrámečkovým 
provedením, díky 
kterému otevíráte 
celé levé křídlo, 
a poskytuje velký 
vnitřní objem 25 l.

Myčka je vybavena inovativním typem 
ostřikovacího ramene. Na rozdíl od 
klasického se otáčí nejen horizontálně, 
ale navíc i kolem své osy. Toto 
speciální rameno zvýší účinnost až 
o 27 % v záhybech a nepřístupných 
místech. Tato technologie zkracuje 
čas mytí a díky speciálnímu krytu 
okolo horizontálně rotujícího ramene 
myčka dosahuje nižší hlučnosti.

Pečicí 
sonda
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MNV5860ds
(do 3 tydnů)

OPK5460ds
Odsavač  
par komínový

Jednoduché 
vyjmutí 
tukových filtrů

Variabilní 
výška 
odsavače

Úsporné LED osvětlení

BDC6529
Dřezová baterie chrom

DG10C45dg 
Tmavě šedý 
granitový dřez 
s odkapem 
CUBIS

Rotace 360° Úsporný perlátor

PUSH-IN 
ovládání

Více variant designových dřezových 
baterií na www.my-concept.cz.

DG00C50dg DG05C45dg DG10C45dg DG10N50dg
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Total No Frost

Díky rovnoměrnému šíření suchého 
vzduchu nevzniká v lednici vlhkost, takže 
nedochází k tvorbě námrazy, a tudíž není 
lednici nutné odmrazovat.

Metal 
cooling

Fresh zóna

Mraznička

Mraznička je u tohoto 
třídveřového modelu 
umístěna v levé části 
a disponuje velmi 
prostorným objemem 
167 l. Její uživatelé 
ocení především 
přehlednost vnitřního 
uspořádání.

LED 
osvětlení

LA7791ds 
Třídvéřová americká 
lednice

LA7791ds 
Třídvéřová americká 
lednice

Variabilní 
zóna

Celkový 
objem 459 l

+ 8 °C

- 4 °C
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14 999 Kč

ETV8760ds
Elektrická trouba vestavná

• Energetická třída A+

• Objem 72 l

• 14 funkcí vč. horkovzduchu a grilu

• Plně dotykové ovládání

• Katalytické čištění

• Jemné zavírání dveří

• 3 skla ve dvířkách

• Boční rošty: 5 zásuvných úrovní

• Zobrazení denního času

• Ochlazovací ventilátor dveří

• Opožděný začátek pečení

• Minutka

• Dětský zámek

• Nabídka teplot 50—250 °C

• Tmavý nerez, vnitřní materiál černý smalt

1× rošt

3 skla ve dvířkách

1× hluboký plech

2× katalytická deska

1× mělký plech

Pečicí sonda2 páry 100% teleskopických výsuvů

Příslušenství

11 999 Kč

ETV8260ds
Elektrická trouba vestavná

Příslušenství

1× rošt 3 skla ve dvířkách1× hluboký plech

1 pár 100% teleskopických výsuvů

• Energetická třída A+

• Objem 72 l

• 13 funkcí vč. horkovzduchu a grilu

• Dotykové ovládání + 2× knoflík

• 3 skla ve dvířkách

• Slim panel: výška 96 mm

• Boční rošty: 5 zásuvných úrovní

• Zobrazení denního času

• Ochlazovací ventilátor dveří

• Funkce rozmrazování

• Opožděný začátek pečení

• Minutka

• Dětský zámek

• Nabídka teplot 50—250 °C

• Tmavý nerez, vnitřní materiál černý smalt

8 999 Kč

MTV7525ds
Mikrovlnná trouba vestavná

• Objem 25 l

• Průměr otočného talíře: 315 mm

• 8 přednastavených programů

• Funkce: rozmrazování, gril, mikrovlnný ohřev, 

kombinace grilu a mikrovlnného ohřevu

• Funkce mikrovlnné vaření: 5 stupňů výkonu

• Funkce vícefázového vaření

• Mikrovlnný výkon: 900 W

• Výkon grilu: 1000 W

• Plně dotykové ovládání

• Dotykové ovládání otevírání dveří

• Dětská pojistka

• LED displej: bílý

• Rychlý START

• Dvířka se 2 skly, otevírání do boku

• Digitální programátor

• Zobrazení denního času

• Minutka

• Tmavý nerez

Příslušenství

Nerezový grilovací stojan

IDV4560bf
Indukční deska vestavná

• POWERBOOSTER 4×

• SLIDER — ovládání tahem prstu

• Ukazatel zbytkového tepla

• Akustický signál

• Dotykové ovládání

• Časovač

• Automatické vypnutí

• Dětský zámek

• Bílé podsvícení displeje

• Černý designový rám

8 999 Kč

RM7000
Planetární robot



12 13

7 999 Kč6 499 Kč

OPK5460ds
Odsavač par komínový 60 cm

OPK4960ds
Odsavač par komínový 60 cm

• Energetická třída A

• 3 stupně výkonu + Boost

• Max. výkon: 756 m3/hod.

• Max. hlučnost na nejvyšším stupni: 63 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání

• Bíle podsvícené ovládání

• Dálkové ovládání

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• Průměr odtahu: 150 mm

• Zpětná klapka

• 3× kovový filtr proti mastnotám

• Pružné výstupní potrubí

• Černé sklo, tmavý nerez

• Energetická třída A+

• 4 stupně výkonu

• Max. výkon: 487 m3/hod.

• Max. hlučnost na nejvyšším stupni: 57 dB

• 1x LED osvětlení 5 W

• Režim nočního osvětlení

• Dotykové ovládání

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• Režim odloženého vypnutí (až na 60 minut)

• Průměr odtahu: 150 mm

• Zpětná klapka

• 2x kovový filtr proti mastnotám

• Pružné výstupní potrubí

• Černé sklo, tmavý nerez

24 999 Kč 19 999 Kč

LA6683ds
Americká chladnička 
French-door

LA8383ds
Americká chladnička 
Quattro

LK6460ds
Kombinovaná chladnička 
s mrazničkou

LA7791ds
Americká chladnička 
Side-by-Side Tre

LA7383ss
Americká chladnička 
Side-by-Side

25 999 Kč 17 999 Kč 15 999 Kč
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MNV8060ds
Vestavná myčka nádobí 60 cm

• Energetická třída A+++

• 8 programů, AUTO program

• Ostřikovací rameno INNOWASH II

• TURBOSUŠENÍ

• Dávkovač typu SLIDE

• TOUCH IN

• 14 sad nádobí

• Teleskopické výsuvy

• Spotřeba vody: 10 l

• Spotřeba energie standardního cyklu: 0,83 kWh

• Hlučnost: 42 dB (TOP SILENCE)

• 3 úrovně ostřikovacích ramen

• Teploty mytí: 40—70 °C dle programu

• Výškově nastavitelný horní koš

• Ukazatel nedostatku soli, leštidla

• Vnitřní LED osvětlení

• Elektronický AQUASTOP

• Variabilní příborová zásuvka

• Držák na sklenice

• Odložený START mytí 1—24 hodin

16 999 Kč

4 699 Kč

DG10C45dg
Granitový dřez s odkapem CUBIS

• Materiál: min. 80 % kámen

• Barva: tmavě šedá

• PUSH-IN Button — tlačítková výpusť (součástí balení)

• Sifon s připojením na myčku na nádobí (součást bal.)

• Dlouhodobá teplotní odolnost 180 °C,  

krátkodobá 280 °C

• Odolnost proti nárazům, poškrábání, nečistotám

• Stálobarevnost

• Neporézní povrch — snadná údržba

• Flexibilní design — možnost zrcadlového otočení

• Minimální šířka skřínky: 450 mm

Propečené tak, 
jak vy chcete

Díky peciální pečicí sondě změříte 
přesnou teplotu uvnitř pokrmu. 
Oceníte ji především při přípravě 
pečiva nebo masa, protože budete 
s jistotou vědět, kdy je váš 
pokrm hotový a připravený 
k servírování.

2 999 Kč

BDC3334

3 299 Kč

BDC4327

3 799 Kč

BDC6529

15
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Designová linie Sinfonia propojuje 

malé a velké kuchyňské spotřebiče. 

Hlavní prvek tvoří nerez doplněný 

o černé detaily. V tomto nadčasovém 

designu si vyberete ze širokého 

portfolia spotřebičů tak, aby 

v kuchyni vše dokonale ladilo.
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MTV3125 
Mikrovlnná trouba 
vestavná

1 000 W Grill Power

Díky grilu dosáhnete dokonalého vaření 
využitím kombinace mikrovlnného ohřevu 
a grilování. A to vše v rekordním čase.

Jemné 
zavírání 
dveří

Dostatek prostoru

Objem 70 l poskytuje velký 
vnitřní prostor i pro přípravu 
většího množství pokrmů 
najednou. Uvnitř naleznete 
pět zásuvných úrovní pro 
umístění roštu a plechů.

IDV5360 
Indukční deska 
s flexi zónou

ETV7560ss 
Elektrická 
trouba 
vestavná
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OPK4690 
Odsavač par 
komínový

Praktický 
časovač

Úsporné LED 
osvětlení

Extra výkon odsavače

Výkon odsavače by měl odpovídat 
minimálně destinásobku objemu 
místnosti, ze které má odvádět vý-
pary. Pokud máte kuchyň propoje-
nou s obývacím prostorem, musíte 
započítat oba pokoje. Velmi prak-
tickou funkcí u  odsavačů je indi-
viduální nastavení stupně výkonu, 
pomocí kterého můžete okamžitě 
zvýšit výkon na maximum, čímž 
rychleji odvedete vzniklou páru 
a všechny nežádoucí odéry z vaře-
ní, popř. oxid dusíku, který vzniká 
při vaření na plynu.

Variabilní 
výška 

odsavače

IDV5360 
Indukční deska 
s flexi zónou

Dotykové 
ovládání pomocí 
slideru

Powerbooster

Flexi zóna

Standardní 4plotýnkovou 
desku snadno proměníte 
ve dvě velké flexi zóny, 
které jsou ideální pro vy-
užití velkých hrnců a  pe-
káčů.
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LA6983ss
Americká 
lednice 
French-door

Total 
No Frost

Objem 
500 l

Velké LED 
osvětlení

Alarm 
nedovřených 
dveří

Variabilní zóna-2 °C +3 °C

Teleskopické výsuvy

Zásuvky jsou opatřeny 
nerezovými teleskopickými 
výsuvy. I zcela naplněné je 
vysunete bez námahy.

Metal 
cooling

Plasma 
sterilizátor

Teplotní 
snímače

Fresh 
zóna

Variabilní zóna pro flexibilní využití

Variabilní zóna je ideální především  
pro skladování masa. Jedná se o prostor,  
ve kterém lze dotykem regulovat teplotu 
(od -2°C do +3°C), takže ho můžete 
využít jako chladničku, nulovou zónu 
nebo soft mrazák.

Plasma sterilizátor

Vytvoří v lednici přirozené 
mikroklima, které neutralizuje 
bakterie, zápachy a vlhkost. 
Díky tomu nedochází k míchání 
vůní a chutí a potraviny 
se uchovají déle čerstvé.
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BDG6529bc
Dřezová baterie granit černá

DG10C45bc
Granitový dřez 
s odkapem 
CUBIS

Rotace 360° Úsporný perlátor

PUSH-IN 
ovládání

Více variant designových dřezových 
baterií na www.my-concept.cz.

KTV4444
Kombinovaná trouba 
vestavná

OZ4022
Ohřevná zásuvka

Objem 
44 l

Objem 
22 l

Ohřev hrníčků
Ohřev talířů
Udržování teploty

Volba teploty 
40—80 °C

Multifunkční pomocník

Potřebujete péct, grilovat, ohřívat, vařit rozmrazovat? 
Všechny tyto funkce hravě zastane kombinovaná trouba. 
Jako největší úsporu čau oceníte možnost kombinace 
mikrovlnného vaření a pečení. Mikrovlny působí na 
potravinu zevnitř, gril, horkovzduch nebo spodní těleso 
z venku. Díky tomuto systému budete mít dříve upečeno.

ETV7560ss
Elektrická trouba 
vestavná

DG00C50bc DG05C45bc DG10C45bc DG10N50bc



26 27

11 999 Kč

ETV7560ss
Elektrická trouba vestavná

• Energetická třída A

• Objem 70 l

• 9 funkcí vč. horkovzduchu a grilu

• 2 zamačkávací knoflíky PUSH PULL

• Katalytické čištění

• Jemné zavírání dveří

• Snadno rozebíratelná dvířka

• Boční rošty: 5 zásuvných úrovní

• Ochlazovací ventilátor dveří

• 3 skla ve dvířkách

• Nastavení doby pečení

• Funkce opožděný začátek pečení

• Funkce připomenutí

• Zobrazení denního času

• Dětský zámek

1× rošt 1× hluboký plech

Katalytické vložky

1× mělký plech

2 páry 100% teleskopických výsuvů

Příslušenství

6 299 Kč

MTV3125
Mikrovlnná trouba vestavná

• Objem 25 l

• Průměr otočného talíře: 315 mm

• 8 přednastavených programů

• Funkce: gril, mikrovlnný ohřev

• Funkce rozmrazování

• Funkce mikrovlnné vaření: 5 stupňů výkonu

• Funkce vícefázového vaření

• Mikrovlnný výkon: 900 W

• Výkon grilu: 1 000 W

• Tlačítkové ovládání

• Dětská pojistka

• LED displej: bílý

• Rychlý START

• Dvířka se 2 skly, otevírání do boku

• Digitální programátor

• Zobrazení denního času

9 299 Kč

ETV7460ss

13 999 Kč

KTV4444
Kombinovaná trouba vestavná

• Objem 44 l

• Průměr otočného talíře: 360 mm

• 4 funkce pečení včetně funkce grilování

• Funkce rychlého předehřevu trouby

• Funkce mikrovlnné vaření: 5 stupňů výkonu

• 13× AUTO menu (přednastavené programy)

• 3 skla ve dvířkách

• Mikrovlnný výkon: 900 W

• Digitální programátor

• Dětská pojistka

• Nabídka teplot 50—230 °C

• Černé sklo + nerez panel, vnitřní materiál nerez

7 999 Kč

• Objem: 22 l

• Push to open otevírání

• Rozmezí teplot 40—80 °C

• Rychlost nahřátí na 80 °C za 13 min

• 100% výsuv: až 35 cm

• Zatížitelnost až 25 kg

• Kapacita až 80 espresso hrníčků

• Kapacita až 12 talířů o průměru 26 cm

OZ4022
Ohřevná zásuvka vestavná

11 999 Kč

• Dvě velké varné FLEXI zóny

• POWERBOOSTER na každé zóně

• Dotykové ovládání se sliderem

• Sklokeramická deska Schott Ceran

• Ukazatel zbytkového tepla

• Funkce automatického vypnutí:  

EXTRA BEZPEČNÁ

• Funkce zpožděného vypnutí

• Funkce minutky (časovač)

• Akustický signál

• Dětský zámek

• Ovládací panel vpředu uprostřed

• Bílé podsvícení displeje

• Dětská pojistka

• Ukazatel zapnutého stavu

• Spodní hrana nerezový rám

IDV5360
Indukční deska s flexi zónou

Nerez grilovací stojan

Příslušenství



5 499 Kč

7 999 Kč

OPK4660
Odsavač par komínový

OPK4690
Odsavač par komínový

• Šířka 60 cm

• 3 stupně výkonu

• Maximální výkon: 641 m3/hod

• Maximální hlučnost na nejvyšším stupni: 66 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání

• Bílý displej

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• Průměr odtahu: 150 mm

• Nerez, černé sklo

• Šířka 90 cm

• Energetická třída A

• 4 stupně výkonu

• Maximální výkon: 820 m3/hod

• Maximální hlučnost na nejvyšším stupni: 65 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání

• Bílý displej

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• Průměr odtahu: 150 mm

• Nerez, černé sklo

3 999 Kč

OPV3860
Vestavný odsavač výsuvný

• Šířka 60 cm

• Energetická třída C

• 3 stupně výkonu

• Max. výkon: 517 m3/hod.

• Max. hlučnost na nejvyšším stupni: 64 dB

• 2× LED osvětlení

• Dotykové ovládání

• Displej: bílý

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• Zpětná klapka

• 2× kovový filtr proti mastnotám

• Průměr odtahu: 150 mm

7 499 Kč

OPK5460ss
Odsavač par komínový

• Šířka 60 cm

• Energetická třída A

• 3 stupně výkonu + Boost

• Max. výkon: 756 m3/hod.

• Max. hlučnost na nejvyšším stupni: 63 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání

• Bíle podsvícené ovládání

• Dálkové ovládání

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• Průměr odtahu: 150 mm

• Zpětná klapka

• 3× kovový filtr proti mastnotám

• Pružné výstupní potrubí

• Černé sklo, nerez

RK3280
Rychlovarná konvice

TE2050
Topinkovač

28 29
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15 990 Kč

16 999 Kč

36 999 Kč

29 999 Kč

LK5660ss
Kombinovaná chladnička 
s mrazničkou

LA7383
Americká chladnička 
Side-by-Side

LA8990ss
Americká chladnička 
Quattro

LA6983ss
Americká chladnička 
French-door

LK5455ss
Kombinovaná chladnička 
s mrazničkou

LK5470ss
Kombinovaná chladnička 
s mrazničkou

LA8383ss
Americká chladnička 
Quattro

LA7791ss
Americké chladnička 
Side-by-Side Tre

LK5460ss
Kombinovaná chladnička 
s mrazničkou

13 990 Kč 10 999 Kč

19 990 Kč

19 999 Kč

25 999 Kč
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14 999 Kč

MNV4660
Myčka nádobí plně vestavná 60 cm

• Energetická třída A+++

• 8 programů, AUTO program

• INNOWASH II

• TURBOSUŠENÍ

• INOXTOUCH

• 14 sad nádobí

• Dávkovač typu SLIDE

• FLOORlight

• Vnitřní LED osvětlení

• Spotřeba vody 10 l

• Spotřeba energie standardního cyklu: 0,83 kWh

• Hlučnost: 44 dB (TOP SILENCE)

• Teploty mytí: 40—70°C dle programu

• Výškově nastavitelný horní koš

• Ukazatel nedostatku soli, leštidla

• Elektronický AQUASTOP

• Variabilní příborová zásuvka

• 3–tí Horní ostřikovací rameno

• Odložený START mytí 1—24 hodin

DG10C45bc
Granitový dřez s odkapem CUBIS

2 999 Kč

BDC3334 

BDG3334bc

3 299 Kč

BDC4327 

BDG4327bc

3 799 Kč

BDC6529 

BDG6529bc

4 699 Kč

• Materiál: granit (80 % drcené žuly a křemičitého  

kameniva, 20 % pryskyřicové pojivo s barvivem)

• Barva: černá

• PUSH-IN Button — tlačítková výpusť (součástí balení)

• Sifon s připojením na myčku na nádobí (součást bal.)

• Dlouhodobá teplotní odolnost 180 °C,  

krátkodobá 280 °C

• Odolnost proti nárazům, poškrábání, nečistotám

• Stálobarevnost

• Neporézní povrch — snadná údržba

• Flexibilní design — možnost zrcadlového otočení

• Minimální šířka skřínky: 450 mm

Vždy čerstvá 
zelenina

Fresh zóna je určena pro zachování dlouhodobé 
čerstvosti uložených potravin. Skládá se ze 2 zásuvek, 
ve kterých lze odděleně regulovat vlhkost. Obecně 
platí, že čím více vody potravina obsahuje, tím větší 
vlhkost je potřeba k jejímu skladování — např. vyšší 
vlhkost vyhovuje ovoci a zelenině, nižší je vhodná pro 
zachování čerstvosti masa, uzenin a sýrů.

33
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Spotřebiče designové linie Black, 

kterou spojuje černé sklo, vám 

usnadní a zpříjemní život nejenom 

funkčně, ale i vizuálně. Do vaší 

kuchyně vnesou nádech elegance.
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MTV6925bc
Mikrovlnná 
trouba 
vestavná

ETV8560bc
Elektrická 
trouba 
vestavná

Gril 
1000 W

Soft 
closing 
door

Teleskopické 
výsuvy LA8783bc

Americká 
chladnička 
Quattro

Extra 
objem 
518 l

Objem 
mrazničky 
170 l

Design 
černého 
skla

Pečicí 
sonda
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PDV7460bc
Plynová deska 
vestavná

WOK 
hořák

Litinové 
mřížky

Černé 
sklo

OPK5490bc
Odsavač par 
komínový

Účinná 
recirkulace

Variabilní 
výška 

odsavače

LED osvětlení
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BDG6529bc
Dřezová baterie granit černá

DG10C45bc
Granitový dřez 
s odkapem 
CUBIS

Rotace 
360°

Úsporný 
perlátor

PUSH-IN 
ovládání

Více variant designových dřezových 
baterií na www.my-concept.cz.

DG00C50bc DG05C45bc DG10C45bc DG10N50bc

IDV4460
Indukční deska 
vestavná

Zkosené 
hrany

4× POWERBOOSTER

SLIDER 
ovládání tahem 
prstu
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11 999 Kč

8 999 Kč

ETV8560bc
Elektrická trouba vestavná

ETV7460bc
Elektrická trouba vestavná

• Energetická třída A+

• 14 funkcí vč. horkovzduchu a grilu

• Objem 72 l

• Snadno rozebíratelná dvířka

• Soft closing door

• Slim panel: výška 96 mm

• Boční rošty: 5 zásuvných úrovní

• LED displej: bílý

• Nerez, vnitřní materiál černý smalt

• Zobrazení denního času

• Ochlazovací ventilátor dveří

• Funkce rozmrazování

• Opožděný začátek pečení

• Minutka

• Dětský zámek

• Nabídka teplot 50—250 °C

• Energetická třída A

• Objem 70 l

• 9 funkcí vč. horkovzduchu a grilu

• Slim panel: výška 96 mm

• Snadno rozebíratelná dvířka

• LED displej: bílý

• Digitální programátor: 4 tlačítka

• 2 zamačkávací knoflíky PUSH PULL

• Boční rošty: 5 zásuvných úrovní

• Ochlazovací ventilátor dveří

• Bílé sklo, vnitřní materiál černý smalt

1× rošt 1× hluboký plech 

1 pár 100% teleskopických výsuvů

Příslušenství

3 skla ve dvířkách

1× rošt

3 skla ve dvířkách

1× hluboký a mělký plech

2× katalytická deska

Pečicí sonda1 pár 100% teleskop. výsuvů

Příslušenství

8 899 Kč

MTV6925bc
Mikrovlnná trouba vestavná 25 l

• Objem trouby 25 l

• Funkce: gril, mikrovlnný ohřev

• Výkon grilu: 1 000 W

• 8 přednastavených programů

• Dotykové ovládání

• Dětská pojistka

• Průměr otočného talíře: 315 mm

• Funkce rozmrazování

• Rychlý START

• Bílý displej

• Černé sklo

• Interiér: nerez

• Napětí: 230 V ~ 50 Hz

• Zvuková signalizace ukončení ohřevu

Nerez grilovací stojan

Příslušenství

5 999 Kč

PDV7460bc
Plynová deska vestavná

• Černé tvrzené sklo

• 4 ovládací knoflíky

• 4 plynové hořáky

• WOK hořák 3,3 kW

• 2× masivní litinová mřížka

• Pojistky proti úniku plynu

• Elektronické zapalování



RK3282 
Rychlovarná konvice

25 999 Kč

LA8783bc
Americká chladnička 
Quattro

LA7383bc
Americká chladnička 
Side-by-Side

LA7791bc
Americké chladnička 
Side-by-Side Tre

26 999 Kč 18 999 Kč

31 999 Kč

LA6983bc
Americká chladnička 
French-door

LA7691bc
Americká chladnička 
Side-by-Side

LA8891bc
Americká chladnička 
Quattro

29 999 Kč 29 999 Kč

IDV4460
Indukční deska vestavná

• POWERBOOSTER 4×

• SLIDER — ovládání tahem prstu

• Ukazatel zbytkového tepla

• Akustický signál

• Dotykové ovládání

• Časovač

• Automatické vypnutí

• Dětský zámek

• Zkosené hrany

7 999 Kč

4544

POWERBOOSTER

Potřebujete co nejrychleji přivést k varu 
větší množství vody? Využijte funkci 
Powebooster, která zajistí velmi rychlý 
ohřev, protože krátkodobě zvýší výkon 
nejvyššího varného stupně. Využít ji 
můžete na jakékoliv varné zóně.
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Rovnoměrné 
pečení

Ventilátor rozhání horký vzduch 
uvnitř trouby, je tak dosaženo 
rychlejšího a rovnoměrnějšího 
pečení. Při horkovzdušném 
pečení není nutné troubu 
předehřívat a můžete v ní 
péct několik plechů najednou. 
Výsledkem jsou rovnoměrně 
propečené koláče či buchty.
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6 999 Kč

OPI4060bc
Odsavač par integrovaný 60 cm

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• 3 stupně výkonu

• Max. výkon: 410 m3/hod.

• Max.hlučnost na nejvyšším stupni 67 dB

• 2× LED osvětlení 2 W

• Průměr odtahu: 150 mm

• Černé sklo

MT4020bc 
Mikrovlnná trouba

9 999 Kč

OPK5490bc
Odsavač par komínový 90 cm

• Energetická třída A

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• 3 stupně výkonu + Boost

• Max. výkon: 756 m3/hod.

• Max. hlučnost na nejvyšším stupni: 62 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání (bíle podsvícené)

• Dálkové ovládání

• Zpětná klapka

• 3× kovový filtr proti mastnotám

• Pružné výstupní potrubí

• Průměr odtahu: 150 mm

•  Černé sklo, nerez

6 999 Kč

OPK5360bc
Odsavač par komínový 60 cm

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• 3 stupně výkonu

• Max. výkon: 611 m3/hod.

• Max.hlučnost na nejvyšším stupni 65 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání (bíle podsvícené)

• Průměr odtahu: 150 mm

• Pružné výstupní potrubí

• Černé sklo, černý komín
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Dopřejte vaší kuchyni svěží vzhled 

díky designové linii White. Spotřebiče 

v provedení bílého skla dodají kuchyni 

prostorovou lehkost a vzdušnost. 

Získejte dokonale sladěnou kuchyň.

*Odstín bílého skla se může z technologických důvodů 
u jednotlivých spotřebičů lišit.



50 51

Dotykové 
ovládání

Objem 72 l

Design bílé sklo

Gril 
1000 W

ETV8560wh
Elektrická 
trouba vestavná

MTV6925wh
Mikrovlnná 
trouba vestavná

Teleskopické 
výsuvy

Pečicí 
sonda

Bezpečnost 
s termopojistkou

Litinové 
mřížky PDV7060wh

Plynová deska 
vestavná
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BDG4327wh
Dřezová baterie granit bílá

DG10C45wh
Granitový dřez 
s odkapem 
CUBIS

360°

360°

PUSH-IN 
ovládání

Více variant designových dřezových 
baterií na www.my-concept.cz.

DG00C50wh DG05C45wh DG10C45wh DG10N50wh

Total  
No Frost

Perfektně pasuje 
– úhel 90°

Skleněný 
design

Objem 436 l

LED 
osvětlení

LA7383wh
Americká 
chladnička 
Side-by-Side



11 999 Kč

8 999 Kč

ETV8560wh
Elektrická trouba vestavná

ETV7460wh
Elektrická trouba vestavná

• Energetická třída A

• Objem 70 l

• 9 funkcí včetně horkovzduchu a grilu

• 2 zamačkávací knoflíky PUSH PULL

• 3 skla ve dvířkách

• Snadno rozebíratelná dvířka

• Slim panel: výška 96 mm

• LED displej: bílý

• Digitální programátor: 4 tlačítka

• Boční rošty: 5 zásuvných úrovní

• Ochlazovací ventilátor dveří

• Nastavení doby pečení

• Funkce opožděný začátek pečení

• Funkce připomenutí

• Zobrazení denního času

• Dětský zámek

• Bílé sklo, vnitřní materiál černý smalt

1× rošt 1× hluboký plech

1 pár 100% teleskopických výsuvů

Příslušenství

• Energetická třída A+

• 14 funkcí vč. horkovzduchu a grilu

• Objem 72 l

• Snadno rozebíratelná dvířka

• Soft closing door

• Slim panel: výška 96 mm

• Boční rošty: 5 zásuvných úrovní

• LED displej: bílý

• Nerez, vnitřní materiál černý smalt

• Zobrazení denního času

• Ochlazovací ventilátor dveří

• Funkce rozmrazování

• Opožděný začátek pečení

• Minutka

• Dětský zámek

• Nabídka teplot 50—250 °C

1× rošt

3 skla ve dvířkách

1× hluboký a mělký plech

2× katalytická deska

Pečicí sonda1 pár 100% teleskop. výsuvů

Příslušenství

8 899 Kč

MTV6925wh
Mikrovlnná trouba vestavná

• Objem trouby 25 l

• Průměr otočného talíře: 315 mm

• 8 přednastavených programů

• Funkce gril, mikrovlnný ohřev

• Funkce rozmrazování

• Výkon grilu: 1 000 W

• Dotykové ovládání

• Dětská pojistka

• Rychlý START

• Bílý displej

• Napětí: 230 V ~ 50 Hz

• Zvuková signalizace ukončení ohřevu

• Bílé sklo, nerezový interiér

Nerez grilovací stojan

Příslušenství

LO7066
Šnekový odšťavňovač

54 55
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4 999 Kč

PDV7060wh
Plynová deska vestavná

• Litinová mřížka 2×

• Elektronické zapalování v knoflíku

• Trysky na PB

• Ovládání: 4 knoflíky

• 4 plynové hořáky

• Ovládací panel vpředu uprostřed

• Pojistky proti úniku plynu

• Bílé sklo

IDV4260wh
Indukční deska vestavná

• POWERBOOSTER 4×

• Ukazatel zbytkového tepla

• Akustický signál

• Dotykové ovládání

• Časovač

• Automatické vypnutí

• Dětský zámek

• Bílé sklo

9 499 Kč

57

Extra rychlý ohřev

Powerbooster zajistí velmi rychlý 
ohřev, protože krátkodobě 

zvýší výkon nejvyššího varného 
stupně. Užívejte si tak rychle 

ohřáte vody, či rozpálené pánve 
bez zbytečného čekání.
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9 999 Kč

6 999 Kč

OPK5490wh
Odsavač par komínový 90 cm

OPK5360wh
Odsavač par komínový 60 cm

• Energetická třída A

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• 3 stupně výkonu + Boost

• Max. výkon: 756 m3/hod.

• Max. hlučnost na nejvyšším stupni: 62 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání (bíle podsvícené)

• Dálkové ovládání

• Zpětná klapka

• 3× kovový filtr proti mastnotám

• Pružné výstupní potrubí

• Průměr odtahu: 150 mm

•  Bílé sklo, nerez

• Šířka: 60 cm

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• 3 stupně výkonu

• Max. výkon: 611 m3/hod.

• Max.hlučnost na nejvyšším stupni 65 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání (bíle podsvícené)

• Průměr odtahu: 150 mm

• Pružné výstupní potrubí

• Bílé sklo, nerez

5 499 Kč

OPK4760wh
Odsavač par komínový 60 cm

• Energetická třída C

• Možnost odtahu nebo recirkulace

• 3 stupně výkonu

• Max. výkon: 641 m3/hod.

• Max. hlučnost na nejvyšším stupni: 66 dB

• 2× LED osvětlení 1,5 W

• Dotykové ovládání (bíle podsvícené)

• Zpětná klapka

• 2× kovový filtr proti mastnotám

• Pružné výstupní potrubí

• Průměr odtahu: 150 mm

• Přední panel bílé sklo, nerez

25 999 Kč

LA8783wh
Americká chladnička 
Quattro

LA7383wh
Americká chladnička 
Side-by-Side

LA7791wh
Americké chladnička 
Side-by-Side Tre

26 999 Kč 18 999 Kč



VYSVĚTLIVKY 
PIKTOGRAMŮ

Rozmrazování

Ohřev kruhovým tělesem 
s ventilátorem

Ohřev horním tělesem s velkým 
grilem

Ohřev horním tělesem s velkým 
grilem a ventilátorem

Ohřev dolním tělesem 
a ventilátorem

Ohřev horním a dolním tělesem 
s ventilátorem

Ohřev kruhovým tělesem s dolním 
tělesem a ventilátorem

Velký gril s ventilátorem

Velký gril

Ohřev horním a dolním 
tělesem

Ohřev horním tělesem

Ohřev dolním tělesem

Předehřátí

Osvětlení

Pečící sonda

ECO funkce

Kynutí

Značka Concept si vyhrazuje právo provádět drobné 

změny během vývoje a výroby produktů nabízených 

v tomto katalogu bez předchozího upozornění.

Uvedené ceny jsou informativní, aktuální zjistíte na 

www.my-concept.cz nebo na infolince 465 471 400. 

Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit.

 

Uvedené ceny jsou akční maloobchodní ceny vč. DPH 

21% a recyklačního poplatku.

4 699 Kč

DG10C45wh
Granitový dřez s odkapem CUBIS

• Materiál: min. 80 % kámen

• Barva: tmavě šedá

• PUSH-IN Button — tlačítková výpusť (součástí balení)

• Sifon s připojením na myčku na nádobí (součást bal.)

• Dlouhodobá teplotní odolnost 180 °C,  

krátkodobá 280 °C

• Odolnost proti nárazům, poškrábání, nečistotám

• Stálobarevnost

• Neporézní povrch — snadná údržba

• Flexibilní design — možnost zrcadlového otočení

• Minimální šířka skřínky: 450 mm

3 299 Kč

BDG4327wh

2 999 Kč

BDG3334wh

3 799 Kč

BDC6529
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Sídlo firmy: Jindřich Valenta — Concept

Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

T: +420 465 471 400

F: +420 465 473 304

E: info@my-concept.cz

W: www.my-concept.cz

Sledujte nás na

Facebooku

Instagramu

YoutubeChytře vymyšleno pro život.


