


Poloprofesionální řada produktů Whirlpool je 
jednou z největších a nejkomplexnějších v Evropě 
a nabízí vynikající řešení, která plně vyhovují 
potřebám menších provozů. Sortiment zahrnuje 
pračky a sušičky, myčky nádobí, chladící vitríny 
a výrobníky ledu. 

Všechny poloprofesionální spotřebiče 

jsou vyráběny v souladu s přísnými specifikacemi 
Whirlpool a jedinečným designem s cílem zajistit 
nejvyšší standardy kvality a nejmodernější 
technologie. 

Poloprofesionální sortiment potvrzuje vůdčí 
postavení společnosti Whirlpool a neustálou 
investici do inovací, jejichž výsledkem jsou 
robustní a flexibilní spotřebiče výjimečné kvality, 
které usnadňují a proměnují profesionální život 
v obohacující zážitek. 

POLOPROFESIONÁLNÍ SPOTŘEBIČE WHIRLPOOL

Je nám potěšením představit 
Vám nové produkty pro rok 
2018.
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/ PRANÍ

/ pračka SUPREME CARE PRO

/ Profesionální vzhled a bezchybné výkony 
jsou klíčovými vlastnostmi nové řady praček 
a sušiček SUPREME CARE PRO.

/ sušička SUPREME CARE PRO



/ SUPREME CARE PRO PRAČKA 11 kg

NOVÉ PROFESIONÁLNÍ CYKLY 

Nové cykly speciálně studované, aby vyhovovaly potřebám profesionálů.

TECHNOLOGIE ZEN

Díky motoru Direct Drive a speciálnímu antivibračnímu designu bočních 

panelů zajišťuje nejnižší úroveň hluku na trhu. **

Technologie Soft Move využívá senzory 6. smyslu, které dynamicky 
přizpůsobují pohyb bubnu a poskytují tak ideální péči o oděvy a zároveň 
zajišťují jemné rozložení prádla uvnitř bubnu. 

SOFT MOVE

NOVÉ PROFESIONÁLNÍ CYKLY

Zajišťuje vynikající čistící výkon tím, 
že odstraní až 115 nejhorších skvrn 
během pouhé hodiny. 

ANTI-STAIN QUICK HYGIENE

Zajišťuje hlubší čištění a hygienické 
výsledky díky praní při extrémně vysoké 
teplotě (více než 80°C), která zabíjí 100% 
bakterií.

Optimální program praní pro takové 
malé podniky, jako jsou tělocvičny, 
malé hotely a ubytovny, kde je čistota 
a hygiena klíčová pro prevenci šíření 
bakterií. 

ANTI-ALLERGY

Umožňuje 100% odstranění pylu, 
alergenů (např. z domácích mazlíčků) 
a roztočů.

Tento program je ideální pro prostředí 
jako jsou školky, protože děti jsou 
náchylné na všechny druhy nemocí. 

Uchování přikrývek, oděvů a všech 
druhů dalších textilií bez bakterií a jejich 
zárodků snižuje riziko infekce. 

*Srovnání mezi maximálním zatížením a zatížením 1 kg v pračce s funkcí 6. smysl a programem bavlna 60°C.
**Nejnižší úroveň hluku na trhu při praní a odstřeďování až na 1400 ot/min.

*Všechny nové cykly jsou podporovány 
nezávislým institutem SSOG.

NOVÝ STŘÍBRNÝ DESIGN

Ikonický, moderní a vysoce rozpoznatelný design vzbuzující dojem 

a pocit opravdového profesionálního produktu. 

TECHNOLOGIE 6. SMYSL

Chytré senzory přizpůsobují zdroje podle hmotnosti a typu zatížení 

a nabízejí úsporu až 50%* energie, vody a času. 



/ SUPREME CARE PRO SUŠIČKA 10 kg

Speciálně navrženy na sušení velkých 
položek, jako např. přikrývek, spacích 
pytlů, ubrusů, atd. 

CYKLY PRO XXL POLOŽKY FRESH CARE

Pomáhá udržovat vaše prádlo svěží 
po ukončení cyklu, a to i v případě, 
že ho nemůžete ihned vyndat ze sušičky.

MOŽNOSTI SUŠENÍ

Stačí vybrat požadovanou úroveň 
sušení:

/ SPECIÁLNÍ CYKLY A MOŽNOSTI

Snadné žehlení

Ze sušičky rovnou do skříně 

Extra sušení

TECHNOLOGIE 6. SMYSL

Technologie 6. smysl Infinite Care monitoruje teplotu a vlhkost uvnitř bubnu 

a upravuje je podle zvoleného programu (díky nastavení souboru a algoritmu). 
Výsledkem je automatická optimalizace energie, času a sušení. 

SOFT MOVE

Exkluzivní vzor bubnu a speciální  žebra zajišťují jemnou manipulaci 

s oblečením. Přizpůsobené pohyby bubnu jsou speciálně navržené pro péči 
o vaše oblečení na míru. 

TECHNOLOGIE 3DRY

Tato technologie poskytuje vícerozměrný systém proudění vzduchu s teplým 
vzduchem jemně promítaným ze speciálních žeber a z různých míst uvnitř 

bubnu. 

Pára vyfukovaná speciálními žebry s otvory, které zasahují hluboko do vláken, 

zajišťuje menší pomačkání, méně žehlení a svěží, voňavé oblečení připravené 
k nošení. 

STEAM CARE

SPECIÁLNÍ CYKLY A MOŽNOSTI

Kombinace víceúrovňových možností a cyklů nabízí ideální řešení 

pro profesionální potřeby. 
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/ NOVÁ ŘADA praní / NOVÁ ŘADA sušení

/ pračky / sušičky

11 kg 9 kg 8 kg 10 kg 9 kg 8 kg12 kg
AWG 1212/PRO AWG 1112 S/PRO AWG 912 S/PRO AWG 812 S/PRO AWZ 10CD S/PRO AWZ 9CD S/PRO AWZ 8CD S/PRO
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/ KOMPLETNÍ NABÍDKA PRAČEK A SUŠIČEK
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11 kg 15 kg10 kg 15 kg

9 kg 9 kg 15 Kg

8 kg 8 kg

PRAČKYSTEJNÉ MODELY NOVÉ MODELY NÁHRADY SUŠIČKY

12 kg

/ Nový design 

/ Vyšší kapacita 
praní (15 kg)

/ Nový design 

/ Vyšší kapacita 
sušení (15 kg)

/ Nové chytré míchadlo 

/ Snížená spotřeba vody  

/ Nový design v kombinaci se snížením spotřeby činí z nové 
řady ATLANTIS efektivní řešení pro malé podniky v poskytování 
spolehlivých a kvalitních výsledků praní a sušení. 

/ Senzor sušení 

/ Perfektní designová souhra
 s pračkou

 pračka ATLANTIS  sušička ATLANTIS

/ NOVÁ ŘADA Atlantis



/ Vysoký výkon, robustnost, spolehlivost 
a nízká spotřeba jsou hlavními znaky 
nové řady MYČEK NÁDOBÍ.

/ MYTÍ

Celý sortiment myček nádobí má certifikaci
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/ SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

HI-ENERGY SYSTÉM

Exkluzivní systém HI-ENERGY zajišťuje, 
že cyklus oplachování se provádí 
při ideálním a konstantním stavu tlaku 
a teploty vody, což šetří energii. 

Systém kombinuje izolovaný 
atmosférický bojler a vestavěnou 

oddělovací nádrž.

Tlak je řízen integrovaným ostřikovacím 

čerpadlem, zatímco teplota zůstává 
konstantní po celý cyklus díky 
atmosférickému bojleru a oddělovací 
nádrži. 

Inovativní elektronický ovládací panel 
s velkou (46 x 60 mm) barevnou 
obrazovkou TFT s vysokým rozlišením. 
Umožňuje jasné, intuitivní používání 
myčky díky zobrazení teplot, 
pracovních fází, stavu stroje, trvání 
cyklů a případných anomálií. 

LCD DISPLEJ

Vestavěná oddělovací nádrž zabraňuje 

vnikání špinavé vody zpět do okruhu, 

v souladu s normami WRAS. 

ODDĚLOVACÍ NÁDRŽ

/ ŘADA STANDARD
Modely z řady STANDARD LINE zaručují vynikající 
výkon a celkovou spolehlivost. Jsou určeny k pokrytí 
všech potřeb. 

/ ŘADA ECO
Modely z řady ECO LINE jsou navrženy tak, aby byly 
robustní a zároveň snadno použitelné. Kombinují 
efektivní mycí výkony s nízkou spotřebou. 

/ ŘADA HIGH
Modely z řady HIGH LINE zaručují špičkové výsledky. 
Jsou technologicky vyspělé díky speciálním 
vlastnostem, které dokáží řídit teplotu vody, využití 
tepla i spotřebu energie. 
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/ KOMPLETNÍ NABÍDKA MYČEK NÁDOBÍ/ SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

HORNÍ MYCÍ RAMENO

Horní mycí rameno pro lepší čisticí 
výkon. 

HYGIENA A KVALITA

Umývací nádrž se zaoblenými rohy 
a dvojitými nerezovými filtry 
pro hygienu a snadnou údržbu. 
Nerezové oplachovací rameno. 

Mycí cyklus by měl trvat nejméně 70 
sekund, aby byla zajištěna hygiena 
a čistota. 

Naše myčky nádobí nabízejí vyhrazené 

cykly pro jakékoliv specifické 

požadavky na mytí od 80 sekund 

na umytí sklenic až po 480 sekund 

na silně znečištěné nádobí. 

CYKLY

ŘADA STANDARD

ŘADA ECO
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re
+

co
re

MYČKY NA SKLO MYČKY NÁDOBÍ SKLOPNÉ MYČKY

P1 SKLO
Mytí: 55ºC min. 
Oplachování: 65ºC 
min. 70ºC max.

P3 NÁDOBÍ
Mytí: 55ºC min. 
Oplachování: 75ºC 
min. 80ºC max.

P2 PŘÍBORY 
A ŠÁLKY
Mytí: 55ºC min. 
Oplachování: 70ºC 
min. 75ºC max.

P4 VELMI ŠPINAVÉ
Mytí: 55ºC min. 
Oplachování: 80ºC 
min. 85ºC max.

pr
em

iu
m

ŘADA H IGH

HGL 44 SA HDL 534 SA

SGD 44 S SDD 54 U SDD 54 US

EGM 3 EGM 4 EDM 5 DU EDM 53 DU ECM 532 U



/ Nový sortiment CHLAZENÍ nabízí vhodné řešení 
pro různé typy provozů: malé obchody, kavárny, 
čerpací stanice, pekárny, restaurace a hotely. 

/ CHLAZENÍ

/ vinotéka / výrobníky ledu/ prosklené chladící vitríny

Celý sortiment chlazení má certifikaci
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/ CHLADÍCÍ VITRÍNY

Dvojité skleněné dveře 
s hliníkovým rámem. 
Otočné dveře. 

Skrytý výparník v zadní části 
vnitřního ostění. Chladící komora 
má hladký povrch, který nehromadí 
nečistoty. Snadná údržba.  

/ DESIGN / DESIGN

Vnitřní ovládací panel. 
Teploměr. Mechanický 
zámek u dveří. 

/ OVLÁDÁNÍ/ OVLÁDÁNÍ

Ovládací panel je umístěn 

za dveřmi. 

/ INTERIÉR

Panel s LED osvětlením.

Nastavitelné police. 

Vybaveny válečky a výškově 
nastavitelnými nožičkami 

pro správnou instalaci a použití. 

/ INTERIÉR

Vnitřní osvětlení. Nastavitelné 
police. Výškově nastavitelná 
základna pro správnou 
instalaci a použití. 

/ VINOTÉKA A VÝROBNÍKY LEDU

/ Přírodní dubové regály 
na víno. 

/ Vinotéka je pokryta speciální 

fólií, která zabraňuje 

ultrafialovému záření 

negativně ovlivnit kvalitu vína. 

/ Uhlíkový filtr zajišťuje 

dostatečnou vlhkost a pohlcuje 

pachy z chladicí komory. 

Ideální vlhkost se pohybuje 
mezi 50 a 80%. 

ADN 231 BK

Rozměry 
173 x  60 x 60 cm
Brutto kapacita 
350 l
Netto kapacita 
330 l

Rozměry 
200,2 x 60 x 60 cm
Brutto kapacita 
385 l
Netto kapacita 
360 l

ADN203 C

DESIGN
Kompaktní design
59 x 53,5 x 54 cm (v x š x h) 
Nerezová ocel AISI 304
POUŽITÍ
Výrobní kapacita 24 kg / 24 h 
Skladovací kapacita 10 kg

DESIGN
Kompaktní design
85 x 53,5 x 55,5 cm (v x š x h) 
Nerezová ocel AISI 304
POUŽITÍ
Výrobní kapacita 40 kg / 24 h 
Skladovací kapacita 20 kg

AGB 022AGB 024

/ VÝROBNÍKY LEDU

Rozměry 
173 x 60 x 60 cm
Brutto kapacita 
350 l
Netto kapacita
320 l

ADN 203/2
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/ VAŘENÍ

/ MIKROVLNNÉ TROUBY

 PRO 25 IX

DESIGN
Moderní a kompaktní provedení
POUŽITÍ
Snadné otevírání a vnitřní osvětlení

TECHNOLOGIE 

Combi Steam

29



www.whirlpool-professional.com

authorized assistance

WHIRLPOOL CR, spol. s r.o.
Radlická 14, 150 00 Praha 5

tel.: 251 001 017
Jiri_Benes@whirlpool.com

https://www.whirlpool.cz/poloprofesionalni-
spotrebice/




